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Kapittel 1: Introduksjon 

 

1.1 Innledning  

Denne avhandlingen har et profesjonsetisk perspektiv på familieterapeuters 

yrkesutøvelse og har fokus på familieterapeuters opplevelse av profesjonsetiske 

utfordringer i familieterapi hvor barn deltar sammen med foreldre. Hvorvidt 

familieterapi kan defineres som en profesjon, er et spørsmål jeg drøfter i kapittel 2. 

Familieterapeuter er ingen ensartet gruppe, men har tilhørighet i ulike profesjoner og 

fagområder.  

 

Jeg er utdannet barnevernpedagog. Mange års klinisk praksis som barnevernsarbeider, 

familieterapeut i voksenpsykiatrien og ved familieenhet ved barn og unges psykiske 

helse (Bup
1
) har gitt meg erfaringer knyttet til det jeg definerer som profesjonsetiske 

utfordringer i familiesamtaler hvor barn deltar. Det er erfaringer som handler om at jeg 

har ønsket å beskytte barnet mot foreldrenes vansker, og situasjoner hvor jeg har vært i 

tvil om hva jeg kan gjøre for å ivareta og støtte barnet på best mulig måte.  

 

Disse erfaringene, og mine antakelser om hva familier i utsatte livssituasjoner kan ha 

behov for når de kommer til familieterapi, utgjør en del av mine forforståelser. Jeg tror 

det er grunnleggende viktig at foreldre og barn snakker sammen, og at barn får 

forklaringer på hendelser de ikke forstår, når familien møter store utfordringer. 

Sammen med en kollega fikk jeg i perioden 2004–2008 mulighet til å sette i gang et 

prosjekt ved Klinikk for psykisk helse, voksenpsykiatrisk akuttenhet ved Sørlandet 

sykehus, Kristiansand. Voksne som var innlagt, fikk tilbud om å invitere med ektefelle 

eller samboer og barna til familiesamtale. Jeg utførte i denne perioden masterstudie i 

familieterapi ved Diakonhjemmet Høgskole og knyttet masterundersøkelsen til 

prosjektet. Funn og erfaringer viste at familiesamtaler i hovedsak er nyttig og viktig 

når familier er i vanskelige livssituasjoner. Samtidig fikk jeg nye perspektiver ved 

intervju av barna som ga nyanser til min forståelse. Et av funnene var at enkelte av 

barna ga uttrykk for ikke å ha fått med seg vesentlige temaer som ble snakket om i 

samtalene. En måte å forstå dette på, er at barna følte seg utrygge eller ikke hadde 

erfaringer som gjorde at den informasjonen som ble gitt, var nyttig for barna. Det bidro 

                                              
1
 Tidligere Barne- og ungdomspsykiatri, forkortet Bup. Nå brukes begrepet Avdeling for barn og unges psykiske 

helse, forkortet til ABup eller BupA. Jeg velger her å bruke Bup som forkortelse også for Avdeling for barn og 

unges psykiske helse, ut fra den ulike bruken av forkortelsen. 
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til at jeg stilte spørsmål ved om det alltid er rett å invitere barn med i familiesamtaler, 

og hvilke betingelser som må legges til grunn for barnas deltakelse.  

 

Disse erfaringene, og engasjementet for at barn skal bli møtt på en ordentlig måte fra 

oss profesjonsutøvere og «voksenrepresentanter», danner grunnlaget for utforming av 

problemstillinger og forskningsspørsmål. Hensikten med det profesjonsetiske 

perspektivet er å sette fokus på etikk i det familieterapeutiske fagfeltet og på 

familieterapeuten som profesjonsutøver.  

 

1.2 Problemstillinger og forskningsspørsmål 

Problemstillinger 

I. Hvordan reflekterer familieterapeutene over profesjonsetiske utfordringer de 

opplever i forbindelse med barns deltakelse i familieterapi?  

 

II. Hvordan kan etisk refleksjon over barns deltakelse i familieterapi bidra til at 

barns perspektiver og muligheter blir ivaretatt i familieterapi?  

 

Forskningsspørsmål 

1. Hvordan reflekterer familieterapeuten over foreldre–barn-relasjonen slik den 

fremkommer i familieterapi? 

2. Hvordan reflekterer familieterapeuten over egen rolle i forhold til foreldre–

barn-relasjonen slik den fremkommer i familieterapi? 

3. Hvordan reflekterer familieterapeuten over barns deltakelse i familieterapi? 

4. Hvordan reflekterer familieterapeuten over terapeut–barn-relasjonen i 

familieterapi? 

5. Hvordan reflekterer barn over sine erfaringer med å ha deltatt i familieterapi? 

6. Hvordan kan etisk refleksjon bidra til at barns rett til beskyttelse og rett til å bli 

hørt blir ivaretatt i familieterapi?  

 



11 

 

1.3 Begrunnelse og definisjon av begreper  

Problemstilling I har som formål å undersøke og utdype familieterapeuters refleksjoner 

over hva de opplever som profesjonsetiske utfordringer i familieterapi hvor barn deltar 

sammen med sine foreldre.  

 

På bakgrunn av egen forskning og erfaring, og fordi det i hele familieterapiens historie 

er blitt stilt spørsmål ved om barn blir godt nok ivaretatt i familieterapi, er hovedfokus 

i avhandlingen barnets deltakelse.  

 

I problemstilling I brukes begrepet profesjonsetiske utfordringer. I avhandlingen blir 

imidlertid begrepene profesjonsetiske utfordringer og profesjonsetisk dilemma noen 

ganger brukt litt om hverandre, uten at dette blir problematisert. Etisk dilemma kan 

knyttes til en normkonflikt, et valg mellom et eller flere onder.  Etiske utfordringer kan 

forstås å være mer uavklart (Mesel, 2008, s. 75). Begrepene anvendes som uttrykk for 

situasjoner terapeuten opplever som etisk vanskelige i forhold til å vite hva som er den 

beste måten å ivareta barnet, men også foreldrene, på i situasjonen.  

 

Jeg har valgt å ha fokus på profesjonsetisk utfordrende situasjoner fordi det er i 

profesjonsetisk vanskelige situasjoner etikken blir satt på prøve.  

 

Problemstilling II har fokus på hvordan etisk refleksjon over barns deltakelse i 

familieterapi kan bidra til at barns perspektiver og muligheter blir ivaretatt i 

familieterapi. Hensikten er å utforske hvordan analysen av datamaterialet kan gi 

informasjon som kan tjene som grunnlag for en profesjonsetisk refleksjon – som igjen 

kan bidra til at barn blir bedre ivaretatt i familieterapi.  

 

Jeg bruker begrepet familieterapi i problemstillinger og forskningsspørsmål. I 

avhandlingen for øvrig bruker jeg imidlertid begrepene familieterapi og 

familiesamtaler litt om hverandre. Jeg gjør det for å variere ordbruken, men også fordi 

deler av fagfeltet er ambivalent i forhold til bruk av terapibegrepet.
2
 Når det gjelder 

samarbeid med familier finner vi også at begrepene familieterapi og familiesamtaler 

blir brukt noe om hverandre (Beardslee, Gladstone, Wright & Cooper, 2003; Cotrell & 

Boston, 2002). 

 

                                              
2
 Jfr. kap. 3.5.  
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Forskningsspørsmålene har fokus på familieterapeuten som profesjonsetisk subjekt. 

Henriksen (1997, s. 199) definerer moralsk subjektivitet som en måte et menneske gjør 

seg selv til tema på. Han skriver at når mennesket tematiserer seg selv gjennom 

refleksjon, gjør det seg selv til et subjekt: 

 

Moralsk subjektivitet betegner strukturen i en instans som er i stand til å 

tematisere seg selv i ulike medier: enten i bevisstheten (gjennom normative 

forestillinger) eller i språket (gjennom kommunikasjon med krav om gyldighet 

og anerkjennelse). Tematiseringens moralske innhold er vanligvis tett knyttet til 

verdier, praksiser eller normer med etisk relevans (Henriksen, 1997, s. 15)  

 

Ved at terapeuten reflekterer over foreldre–barn-relasjonen, barnets rolle i 

familieterapi og over egen rolle knyttet til den familieterapeutiske kontekst, 

tematiserer han/hun seg selv som moralsk subjekt.  

 

Jeg anvender begrepet foreldre–barn-relasjonen for å beskrive relasjonen mellom 

foreldre og barn. Begrepet kan forstås ut fra innholdet: det som skjer «mellom» 

foreldre og barn og som holder relasjonen sammen, bl.a. biologi, emosjonell 

tilknytning, kommunikasjon, samspill og alle erfaringene foreldre og barn har 

sammen.  

Fordi hovedfokus er barnets deltakelse, har jeg forskningsspørsmål som har til hensikt 

å utdype terapeut–barn-relasjonen og terapeutens holdninger til barns deltakelse i 

familieterapi. 

Av samme grunn mener jeg det er viktig å få barnets stemme med. I tillegg til fokus på 

familieterapeutenes refleksjoner over erfaringer og opplevelser3 har jeg derfor også 

fokus på barns erfaringer og opplevelser etter å ha deltatt i familieterapi. 

 

Hva som er barnets beste i terapeutens møte med de profesjonsetiske utfordringer, er 

det sentrale tema i denne sammenheng. Fordi det kan være vanskelig for terapeuten å 

avgjøre hva som er barnets beste i den enkelte profesjonsetisk utfordrende situasjon, 

har jeg utdypet problemstilling II ved å konkretisere i forskningsspørsmål 6 hvordan 

                                              
3
 Termen opplevelse refererer til en persons direkte opplevelse, erfaring refererer til refleksjonen over, uttrykket 

for og vurderingen av en slik avgrenset opplevelse. En erfaring er med andre ord en situasjon i et subjekts 

livsverden (Lysaker, 2010, s. 28). 
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barns rett til beskyttelse og til å bli hørt ivaretas. Rett til beskyttelse og til å bli hørt 

fremkommer av lovverk og barnekonvensjon
4
 og skal prege all offentlig virksomhet 

som berører barn og unge (Smith, 2008).
5
 Rettighetene gjenfinnes i ulike 

barneperspektiv: sosiologiske, psykologiske og flerfaglige perspektiver på barn og 

barns utvikling.
6
 Retten til beskyttelse og til å bli hørt er rettesnor for den 

profesjonsetiske drøfting av hva som er til barnets beste når det gjelder ivaretakelse av 

barns perspektiver og muligheter for utvikling av mestringskompetanse.
7
 

 

For øvrig vil relevante begreper bli drøftet fortløpende i avhandlingen. 

 

1.4 Avhandlingens oppbygging  

Del I i avhandlingen er teori som begrunner og belyser empirien.  

 

Kapittel 2, 3 og 4 begrunner og setter avhandlingen og empirien inn i en teoretisk 

kontekst.  

 

Kapittel 2 handler om profesjon og profesjonsetikk relatert til den familieterapeutiske 

praksis.  

 

Kapittel 3 gir et kort overblikk over familieterapiens historie og et innblikk i den 

systemiske og sosialkonstruksjonistiske familieterapitradisjon. Kapittelet setter 

familieterapifagfeltet inn i forskningsdiskursen.  

 

Kapittel 4 belyser ulike barnesyn fra fagideologiske perspektiver. 

 

Teori i kapittel 5 er valgt etter at analysen er utført, ut fra funn i empirien. Kapittelet 

belyser i hovedsak den tyske sosial- og moralfilosof Axel Honneths teori om 

anerkjennelse. Sentrale fenomener i empirien er spesielt anerkjennelse og krenkelse, 

som er hovedtemaer i Honneths teori.  

 

                                              
4
 Lov om barn og foreldre (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1981–2010) og FNs 

barnekonvensjon (Barne- og familiedepartementet 1989, 1991). 
5
 Jfr. kap. 4.3. 

6
 Jfr. kap. 4. 

7
 Jfr. kap. 4. 
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Del II – kapittel 6 – består av et metodekapittel. 

Jeg har en kvalitativ forskningstilnærming. De vitenskapsfilosofiske premisser er 

inspirert av fenomenologi, hermeneutikk og i noen grad kritisk teori. Jeg presenterer 

utvalget, som er 15 familieterapeuter ved familiekontor og familieavdelinger ved 

avdelinger for barn- og unges psykiske helse (Bup) i Sør-, Øst- og Vest-Norge som 

informanter. Jeg har også barn fra de samme avdelinger og regioner som informanter, i 

tillegg til videoopptak av familiesamtaler. Jeg beskriver videre datainnsamlings- og 

analyseprosessen. Helt til slutt drøfter jeg validitet, reliabilitet og forskningsetiske 

hensyn. 

 

Del III presenterer og drøfter den empiriske delen. 

 

I kapittel 7 presenterer jeg det empiriske materialet.  

 

Kapittel 8 er en teoriinformert drøfting av det empiriske materialet med utgangspunkt i 

problemstilling I. Empirien blir drøftet spesielt i forhold til Honneths sosial- og 

moralfilosofiske teori om anerkjennelse. Jeg anvender også teori fra kapittel 2, 3 og 4 i 

drøfting av empirien, i tillegg til relevant forskning.  

 

Kapittel 9 er profesjonsetisk refleksjon med empirien som utgangspunkt og med 

problemstilling II som rettesnor. Jeg trekker også her tråder til teorikapitlene 2, 3, 4 og 

5.  

 

1.5 Avhandlingens plass i en forskningskontekst 

Ved søk i ulike databaser8 finner jeg ikke avhandlinger om eller forskning eksplisitt på 

kombinasjonen familieterapi og profesjonsetikk. Jeg redegjør i kapittel 3.9 for 

avhandlingens plass innenfor den familieterapeutiske forskningskontekst. Det 

fremkommer her at det i fagfeltet er relativt mye litteratur som implisitt handler om 

etiske spørsmål, men i mindre grad forskning som har eksplisitt fokus på etikk.  

 

                                              
8
 PsykInfo, Ebsco, Eric, Google Schoolar, Bibsys, Idunn. Jeg har søkt gjennom hele forskningsperioden. 

Søkeord, og kombinasjoner av disse, har bl.a. vært: professional ethics, ethics, ethical challenges, ethical 

dilemma, values, family therapy, family systems theory, therapy, therapist attitudes, child, childhood, client 

participation, parent–child relation. 



15 

 

Forskningen som blir presentert i denne avhandlingen grenser opp til andre 

fagområder som handler om etikk og barns plass i samfunnet. Flere relevante 

nasjonale prosjekter er knyttet opp mot barnevernets arbeid. Et eksempel er Sveinung 

Horveraks (1961–2012) doktorgradsavhandling, som har et profesjonsetisk perspektiv 

og omhandler bruk av familieråd i barneverntjenesten (Horverak, 2006). Metoden er 

kvalitative intervjuer. Familieråd vil si samtaler hvor hele familien deltar. Dette er 

forskjellig fra familieterapi eller familiesamtaler som beskrives i denne avhandlingen. 

Familieråd har en beslutningsform, og ikke en behandlingsform, slik familiesamtaler 

har. Horverak konkluderer med at familieråd er følelsesmessig krevende for barna, 

men han mener forskningen viser at barna ikke opplevde seg krenket. Nasjonal og 

internasjonal forskning viser at familieråd i overveiende grad har positiv effekt. Barn 

profiterer på å ha en egen talsperson. Et mindretall av barna opplever deltakelsen som 

negativ (Nova, Norsk institutt for forskning om oppvekst, 2006).  

 

Solveig Botnen Eide ved Universitetet i Agder har også et profesjonsetisk perspektiv i 

sin doktorgradsavhandling Prinsipper og levd liv: samtaler om og oppfatninger av 

relasjonen mellom mor og barn i en barnevernkontekst (Eide, 2007). Eide har fokus på 

samtaler mellom barnevernsarbeider og fosterbarn. Forskningen er kvalitativ. Det 

empiriske grunnlaget er samtaler mellom sosialarbeider og fosterbarn, samt 

etterfølgende intervjuer om samtalen dem imellom. Eide viser at fosterbarnet 

tilkjennes en aktørposisjon når det er snakk om konkrete ordninger i forhold til kontakt 

med biologisk mor. Når tema er morsrelasjonens betydning, blir barnets posisjon mer 

utydelig og sosialarbeideren blir definerende i sine synspunkter, uavhengig av den 

enkelte unges erfaringer og meninger (Eide, 2012, 2007).  

 

Etiker Dagny K. J. Hovs doktorgradsavhandling har tittelen «Den gode profesjonelle» 

og handler om profesjonsetikk for advokater og barnevernsarbeidere (Hov, 2008). 

Forskningen er kvalitativ, og hun intervjuer begge profesjoner. Hov undersøker blant 

annet hvilke profesjonsetiske temaer som er sentrale i barnevernsarbeideres og 

advokaters refleksjoner over praksis. Hun undersøker videre hvordan de to ulike 

profesjoner beskriver sine overveielser og valg. Funn er blant annet at de to 

yrkesgruppene har til felles oppfatningen om at gode profesjonelle bør ha adekvate 

faglig-teoretiske kunnskaper og tekniske ferdigheter, i tillegg til dyder eller en 

verdibasert kunnskap om det gode liv for mennesket i samfunnsfellesskapet.  
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Også forskningsprosjekter som handler om samfunnets syn på og behandling av barn, 

er relevante, selv om de ikke har et eksplisitt profesjonsetisk perspektiv, for eksempel 

forskningsprosjektet «Snakk med oss» (HiO, 2008). Prosjektet er tilknyttet Høgskolen 

i Oslo og har flere delprosjekter, blant annet knyttet opp mot barneverntjenestens 

arbeid og skolekonteksten. Hovedformålet med prosjektene er å finne arbeidsformer 

som styrer barns mulighet til å være aktiv deltaker i sitt eget hverdagsliv.  

 

Til slutt vil jeg nevne barneforsker Håvard Bjerkes avhandling med tittelen Barns 

perspektiver på samfunnsborgerskap (Bjerke, 2012). Bjerkes forskning, tilknyttet 

Norsk senter for barneforskning, er en del av et nasjonalt og internasjonalt prosjekt 

med fokus på barns deltakelse i samfunnet som borgere med rettigheter og ansvar. 

Bjerke har foretatt fokusgruppeintervjuer med barn og unge, og setter søkelys på 

barnas posisjon i samfunnet, med særlig vekt på barnets handlingsrom. 

 

Disse ulike forskningsprosjektene er eksempler, og det finnes mange flere. Forskning 

relatert til barn er i fokus – sett fra ulike sosiale praksiser og kontekster. Denne 

avhandlingen er derfor en del av en større sammenheng, og har et mikroperspektiv i 

forhold til den nære relasjonen mellom foreldre og barn, og terapeut–barn- og 

terapeut–foreldre-relasjonen. Samtidig har denne forskningen også et 

samfunnsperspektiv, fordi terapeutene er samfunnsaktører som utfører et 

samfunnsoppdrag. En målsetting med min undersøkelse er å undersøke hvordan 

terapeuten ved hjelp av etisk refleksjon kan bidra til at barns behov for beskyttelse og 

behov for mestring blir ivaretatt i familieterapi. 

 

1.6 Avgrensninger  

Jeg har i pkt. 1.3 begrunnet mitt hovedfokus på profesjonsetikk med familieterapeuter 

og barn som informanter. Det er en avgrensning at jeg ikke har med foreldrenes 

stemme. Det ville ha gitt andre perspektiver, og kunne gitt informasjon om foreldrenes 

barneperspektiv. Det ville imidlertid krevd en annen tilnærming og et annet design.  

 

En avgrensning er også at jeg ikke har fokus på kjønnsperspektiv. Det er en skjev 

kjønnsfordeling av terapeuter i familieterapifagfeltet, med en klar overvekt av  
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kvinner 
9
. Denne skjevhet gjenspeiler seg i utvalget i dette forskningsprosjektet.  

Samtidig avdekker ikke empirien tydelige kjønnsforskjeller i utøvelsen av 

terapeutrollen.  

 

Det kan sees på som en avgrensning at maktforholdet mellom terapeut og klient ikke 

direkte blir drøftet som eget tema. Makt blir likevel tematisert gjennom hele 

avhandlingen ved at spenningsfeltet mellom symmetriske og asymmetriske relasjoner 

blir belyst.  Temaet blir også drøftet ved å belyse autonomi vs. paternalisme
10

 og hva 

som fremmer og hindrer utvikling av autonomi. 

 

Jeg vektlegger Honneths tilnærming til makt. Makt er i Honneths teori knyttet til 

asymmetriske relasjoner og krenkelser av individet.
11

 Honneths moralske grammatikk 

ligger til grunn for hans teori: Ved å identifisere de krenkelser individet blir utsatt for, 

synliggjøres individets behov for anerkjennelse.  

 

 

  

                                              
9
 Jfr. kap. 6.4.2.1. 

10
 Jfr. kap. 2.4.1. 

11
 Jfr. kap. 5. 
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Del I: Teoretiske perspektiver  

 

Kapittel 2: Profesjon og profesjonsetikk 

 

2.1 Innledning  

Profesjon, profesjonsetikk og etikk er fenomener som har tilknytning til hverandre, og 

alle er begreper som hver for seg krever nærmere avklaring. Hva som kan defineres 

som profesjon, er omstridt, og jeg skal komme tilbake til begrepet, men vil først 

ganske kort avklare hvordan jeg forstår begrepet etikk og deretter profesjonsetikk.  

 

Begrepene etikk og moral blir ofte brukt om hverandre. Etikk kommer fra det greske 

ordet ethos, og moral kommer fra det latinske begrepet mos. Begge begrepene betyr 

sed eller skikk (Mesel, 2008, s. 13). Etikk blir definert som moralens teoretiske 

grunnlag, og kan gjenkjennes i de regler og kjennetegn vi bruker i våre moralske 

vurderinger. Moral kommer først og fremst til uttrykk gjennom det vi gjør 

(Christoffersen, 2011, s. 14).  

 

Etikk kan forankres i to ulike hovedperspektiver som kan karakteriseres som innbyrdes 

motstridende: en universell og en partikulær, kontekstuell tilnærming.  Den universelle 

tilnærming handler om at det må eksistere et felles etisk grunnlag for moralsk handling 

(Aadland, 1998, s. 45) Kontekstuell etikk er basert på en tenkning om at hva som er 

rett handling må ta hensyn til alt som påvirker den konkrete etiske situasjon, fysiske, 

psykiske og materielle betingelser (Leer-Salvesen, 2012; Lucas, 2012; Walker, 2003).  

Kritikk mot de universelle perspektivene går ut på at de ikke ivaretar kulturelle og 

kontekstuelle forskjeller, og kritikk av partikulære, kontekstuelle perspektiver ikke 

ivaretar det som er felles for alle mennesker: menneskeverd og menneskerettigheter 

(Nussbaum, 1999; Walker, 2003).  

 

De to hovedperspektiver kan også sees på som utfyllende i forhold til hverandre fordi 

de ivaretar ulike perspektiver. 

 

Profesjonsetikk handler om etisk refleksjon over de normer og verdier som styrer den 

profesjonelle i hans/hennes yrkesutøvelse (Grimen, 2008b, s. 144).  
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Profesjonsetikk kan også betegnes som empiriske undersøkelser av en profesjons 

yrkesetiske overveielser og handlinger. Den er kontekstuell idet den fanger inn at det 

ikke foreligger en ren teoretisk etikk uavhengig av praksis, samtidig som 

profesjonsutøvelsen også påvirkes av universelle, generelle normer og verdier i form 

av samfunnsmandat, etiske retningslinjer etc. (Hov, 1997, s. 21). 

 

I kapittel 2.2 drøfter jeg profesjonsbegrepet, før jeg i kapittel 2.3 belyser begrepet i 

forhold til familieterapi-fagfeltet. I kapittel 2.3 drøfter jeg profesjonsetikkens grunnlag, 

og i kapittel 2.4 det profesjonsetiske skjønn.  

 

2.2 Hva er en profesjon? Forholdet mellom profesjon og samfunn 

Ordet profesjon kommer av det greske prophaino, som betyr «å erklære offentlig». De 

ulike yrkesgrupper erklærer at de har en spesifikk kunnskap som adskiller seg fra 

allmennkunnskapen, og at de kan håndtere spesifikke utfordringer ut fra denne viten 

(Eriksen & Molander, 2008, s. 161). Hensikten er å tjene en annen parts interesser. 

Legitimiteten ligger i at samfunnet trenger kunnskapen og tilrettelegger for 

utdanninger i det enkelte fagområde. Profesjonsutdanninger kjennetegnes av at de 

leder frem til et spesifikt yrke (Smeby, 2008, s. 89). Samfunnet delegerer myndighet til 

den enkelte profesjon, og profesjonen påtar seg forpliktelsen til å garantere tjenestens 

kvalitet og egne medlemmers yrkesutøvelse (Eriksen & Molander, 2008, s. 162). 

 

Det er vanskelig å gi en eksakt definisjon av profesjonsbegrepet. En profesjon kan 

betegnes som et yrke som det knyttes spesielle forventninger til. Molander og Terum 

(2008, s. 18–20) henviser til ulike aspekter som kjennetegner profesjoner: 

organisatoriske og performative aspekter. Grunnlaget for forståelse av begrepet 

profesjon er  

 

(…) at en bestemt personkrets – personer med en viss utdanning – gis retten til 

å utføre visse arbeidsoppgaver og til å gjøre det mer eller mindre autonomt. Til 

grunn for denne retten ligger en anerkjennelse av arbeidsoppgavenes 

samfunnsmessige betydning.  

 

De organisatoriske aspekter refererer til yrkesgruppens kontroll over 

arbeidsoppgavene, og er kjennetegnet blant annet av profesjonsautonomi i forhold til 

utførelsen av arbeidsoppgavene. Et kjennetegn som også nevnes, er at profesjonen er 
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en «sammenslutning», det vil si en organisert gruppe ut fra felles utdanning og 

arbeidsoppgaver.  

 

De performative aspekter handler om de forventninger som samfunnet og mottakerne 

av ytelsene har til den enkelte profesjons kunnskap og kvalitet. Profesjoner er 

normativt regulerte, og det kan skilles mellom tre typer av normative fordringer: 

 

- Det stilles epistemiske krav, gyldighetsbetingelser til den kunnskap
12

 

som brukes 

- Moralske krav til behandlingen av klienter 

- Pragmatiske krav til den handlemåten som velges (formålstjenlighet) 

(Molander & Terum, 2008, s. 20)  

 

En del av drøftingene omkring profesjonsbegrepet er blant annet hva som skiller et 

yrke fra en profesjon, og de ulike betingelser som ligger til grunn for å kunne kalle seg 

profesjon. Historisk er det vist til leger og advokater som eksempler på den 

idealtypiske profesjon, mens bl.a. lærere, sosionomer og sykepleiere har fått 

betegnelsen semiprofesjoner (Fauske, 2008).  

 

Professor i etikk, Svein Aage Christoffersen (2011, s. 21), hevder at grensene mellom 

profesjoner og semiprofesjoner i dag langt på vei er visket ut, og at omfanget av 

begrepet profesjon er blitt mer omfattende enn tidligere. Samtidig er profesjon fortsatt 

et begrep som sier noe om kravene en yrkesgruppe må innfri. Christensen hevder at et 

viktig kjennetegn ved en profesjon er at den har en særlig profesjonsetikk.13 

 

Profesjonssosiologien gir perspektiver for å forstå forholdet mellom  profesjon og 

samfunn. Christoffersen (2011, s. 26) hevder at det i profesjonssosiologien peker seg 

ut to hovedperspektiver: det ene med utgangspunkt i USA, det andre i Tyskland. Det 

amerikanske perspektiv kan presenteres ved professor i sosiologi Talcott Parson 

(1902–1979), som la vekt på den funksjonen profesjonene har i samfunnet. 

Profesjonene er utviklet for å løse samfunnsoppgaver og opptrer med mandat fra 

samfunnet. Profesjonsetikken er orientert ut fra klientens problemer og behov. Det 

tyske perspektivet kan representeres ved den tyske sosiologen Max Weber (1864–

                                              
12

 Jfr. pkt. 2.3 profesjonsetisk skjønn for definisjon av kunnskap. 
13

 Jfr. kap. 2.3 for videre drøfting av profesjonsetikkens grunnlag og i forhold til familieterapeuter. 
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1920), som vektlegger at profesjoner er sammenslutninger og kan betraktes som 

lukkede grupper. Webers perspektiver åpner for et mer kritisk blikk på profesjoner. 

Det profesjonsetiske fokus blir primært orientert ut fra profesjonens problemer og 

behov (Christoffersen, 2011, s. 39, 40). Det kritiske perspektiv er belyst også av andre, 

blant annet den franske filosof Michel Foucaults (1926–1984) perspektiv på 

profesjoners makt. Foucaults perspektiv åpner opp for en kritisk undersøkelse av den 

makt profesjoner og de profesjonelle yrkesutøvere har overfor klienter og pasienter.  

 

Den amerikanske sosiolog Andrew Abott (1948) legger vekt på blant annet båndet 

mellom et yrke og en bestemt oppgave. Dette båndet betegner han som er jurisdiksjon. 

Jurisdiksjon betyr at yrket har myndighet eller kompetanse i juridisk forstand til å 

utføre en bestemt oppgave. Konkurransen om profesjonsstatus er det sentrale for 

Abott. Han mener konkurransen kan forklare rangordningene mellom profesjonene 

(Fauske, 2008, s. 48).  

 

2.2.1 Familieterapeuter en profesjon? 

Familieterapeuter er sammensatt gruppe av yrkesutøvere med ulik 

profesjonsbakgrunn. Familieterapeutene som er representert i dette utvalget, består av 

sosionomer, barnevernpedagog, sykepleier, teolog og psykologer.14 Familieterapeuter 

jobber ved ulike institusjoner, blant annet ved familiekontorer og i avdelinger for barn 

og unges psykiske helse (Bup-er), som er representert i dette utvalget, men ellers også 

for eksempel ved helsestasjoner, i barnevern, ulike behandlingsinstitusjoner (rus, 

psykiske lidelser) og private foretak.  

 

De grunnutdanninger terapeutene har, kan betegnes som ulike profesjoner, de er 

tilknyttet ulike fagforeninger og har egne etiske retningslinjer.
15

  

 

Hvorvidt familieterapifagfeltet kan defineres som en profesjon, er derfor gjenstand for 

drøfting. Familieterapeutene som gruppe er flerfaglige,
16

 samtidig som de også har et 

felles kunnskapsgrunnlag.
17

  

                                              
14

 Jfr. kap. 6.4.2. 
15

 Yrkesetisk grunndokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere, 

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere, Etiske prinsipper for nordiske psykologer, Yrkesetikk for prester. 
16

 Forsker og sykepleier Grace I. Romsland skiller mellom flerfaglig og tverrfaglig samarbeid. Flerfaglig 

samarbeid definerer hun som ulike grupper som har hvert sitt faglige grunnlag. Tverrfaglig samarbeid defineres 
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Samfunnsoppdraget er, som beskrevet, knyttet til den enkelte grunnutdanning, men 

også til den enkelte institusjon terapeutene jobber ved. Samfunnsmandatet finnes i 

offentlige dokumenter, i lovverk, veiledere og retningslinjer og har et forebyggende 

fokus på barnefamilier som strever i kommunikasjon og relasjon.
18

  

 

2.2.2 Styringsdokumenter for familiekontor og Avdelinger for barn og 

unges psykiske helse 

Familiekontorene styres av Lov om familievernkontorer (Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet, 1997). I lovens § 2 fremkommer at familievernkontorene 

drives av den statlige regionale familievernmyndighet eller den som statlig regional 

familievernmyndighet inngår avtale med. Lovens § 1 beskriver familiekontorenes 

oppgaver: 

Familievernet er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt 

fagfelt. Familievernkontorene skal gi et tilbud om behandling og rådgivning der 

det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien. Familievernkontorene 

skal foreta mekling etter lov om ekteskap § 2619 og Lov om barn og foreldre 

(barneloven) § 51.20 

                                                                                                                                             
som samarbeid når flere faggrupper på bakgrunn av hver sin særegne faglige kunnskapsbasis samarbeider 

(Romsland, 2006, s. 149, 150). Familieterapeuter har ulike grunnutdanninger, og jeg definerer dem derfor som 

flerfaglige. Jeg definerer dette som forskjellig fra tverrfaglig samarbeid omkring en familie, hvor flere 

profesjoner samarbeider om én familie.  
17

 Jfr. kap. 3 for drøfting av familieterapiens kunnskapsgrunnlag. Familieterapiutdanningen til de ulike 

terapeutene er forskjellig, men det teoretiske innholdet kan i hovedsak beskrives som innholdsmessig det samme. 

Psykologene bruker imidlertid ikke betegnelsen «familieterapiutdanning», men betegner det «fordypning i 

familieterapi». Utdanningstilbud for de øvrige terapeuter i utvalget er forskjellig, men alle har 2- eller 3-årig 

videreutdanning i familieterapi, med eller uten vekttall/studiepoeng. Én informant har også mastergrad i 

familieterapi. Det er i Norge en interesseforening for familieterapeuter: Norsk forening for familieterapi (NFF), 

som er basert på frivillig medlemskap og ikke er en profesjonsforening. NFF er tilsluttet European Family 

Therapy Associations (EFTA) etiske kode. Jfr. også kap. 3 for familieterapeutenes teoretiske grunnlag og 

ideologi. 
18

 Lov om barneverntjenester (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 1992); Bedre beskyttelse av 

barns utvikling (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet NOU 2012: 5); Barns stemme stilner i 

stormen (Barneombudet, høringsnotat, 2012); Barns beste i vår samtid (Barneombudet, 1999). 
19

 Lov om ekteskap § 26 handler blant annet om oppløsning av ekteskap, og plikt til mekling når ektefeller har 

barn under 16 år. Paragrafen nevner opplysningsplikten til barnevernet. 
20

 Lov om barn og foreldre § 51: Omhandler mekling når ektefeller som skal skilles har barn under 16 år. 
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Familievernet er et lavterskeltilbud ved at familier kan henvende seg for å få hjelp eller 

komme dit med henvisning fra lege.  

Lov om spesialisthelsetjenester § 1 fastsetter statens ansvar for tjenester som skal 

ivareta barn og unges psykiske helse, og er tillagt sykehusets avdelinger: poliklinikker 

for barn og unges psykiske helse (Bup). Det er foreldre som samtykker til helsehjelp 

for barn under 16 år, jfr. pasientrettighetsloven § 4-4 (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2001b).  

Poliklinikk for barn- og unges psykiske helse styres av ulikt lovverk21 som ivaretar 

barnet eller ungdommens rettmessige krav på behandling, blant annet lov om psykisk 

helsevern (Helse og omsorgsdepartementet, 2001a). Lov om psykisk helsevern § 1–2 

definerer begrepet psykisk helsevern (Helse- og omsorgsdepartementet, 2001c): 

Med psykisk helsevern menes spesialisthelsetjenestens undersøkelse og 

behandling av mennesker på grunn av psykisk lidelse, samt den pleie og omsorg 

dette krever. 

Stortingsmelding nr. 37 (1992–1993, s. 67) bruker begrepet psykiske lidelser om 

psykiske vansker av en slik type eller grad at det kvalifiserer til en diagnose.  

I tillegg kommer øvrige retningslinjer og strategiplaner for den enkelte Bups 

familieavdeling eller familiekontor.
22

  

Virksomhetstall for de ulike institusjoner kan si noe om institusjonenes vektlegging av 

familiesamtaler hvor barn deltar. 

For familiekontorene har tallene på barns deltakelse i familiesamtaler de siste år vært 

på mellom 4 og 5 prosent av alle samtaler (SSB, Statistisk sentralbyrå, 2008, 2011).23  

                                              
21

 Lov om helseforetak, Lov om spesialisthelsetjenesten, Lov om pasientrettigheter, Lov om psykisk helsevern, 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, Lov om helsepersonell. Ved lovendring i lov om helsepersonell i 

2010 ble helsepersonell pålagt å ivareta mindreårige barn som pårørende til foreldre med psykisk sykdom, 

rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom.  
22

 Barn og unges psykiske helse ivaretas også ved ulike instanser på kommunalt nivå: bl.a. skolehelsetjeneste, 

helsesøstre, barnevern og PPT. NOU: 1999:22 «Det du gjør, gjør det helt» er utarbeidet med tanke på lovendring 

og forskrifter for bedre tilrettelegging og samordning av tjenester for barn og unge (Barne-, likestillings og 

inkluderingsdepartementet, 2009). Ulike statlige veiledere for utdypning av samfunnsoppdraget vil bli referert til 

underveis i avhandlingen ut fra relevans.  
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Norsk Pasientregister, NPR (2011) viser aktivitetsdata for barn og unge innenfor 

psykisk helsevern for barn og unge.
24 Ved kontakt med NPR har det vært umulig å 

finne tall for omfanget av familieterapi ved Bup-ene i Norge. Heller ikke lokalt er det 

mulig å få tak i eksakte tall.25 «Prioriteringsveileder for psykisk helsevern for barn og 

unge» utgitt av Helsedirektoratet (2009) legger føringer for hva slags behandling som 

bør tilbys i forhold til de ulike diagnoser. Det vektlegges i stor grad individuell 

behandling, sammen med veiledning til foresatte ved blant annet angst, depresjon eller 

ADHD-tilstand hos barnet. Samtidig er det gitt klare statlige føringer om at 

behandlingstilbud skal gis og utføres i samarbeid med barnet/ungdommen og familien 

(Helse- og omsorgsdepartementet 2009–2010).  

Familieterapi blir beskrevet som ett av tiltakene. Det er opprettet familieenheter ved 

mange av landets avdelinger for barn- og unges psykiske helse (Bup`er) , men det er 

grunnlag for å si at det ikke er en veldig utbredt arbeidsform i forhold til ulike former 

for individuell behandling (Mæhle 2005).  

Ved én Bup avdeling i Norge, ABup Kristiansand, gis det også tilbud til foreldre som 

sliter i parforhold. Begrunnelsen er at når foreldre har det vanskelig, går det ut over 

barna (Karlsen 2013). 

 

                                                                                                                                             
23

 Av i alt 30 850 nye saker i Familievernet 2011 handler ca. 35 % om vansker i parforhold. Ca. 29 % av sakene 

har fokus på barna i henvisning eller ved inntak, f.eks. «styrke foreldrekompetansen» eller «bedre samarbeidet 

om barn med tidligere partner». En mindre del handler om hjelp i forhold til fysisk eller psykisk vold: 1,5 % 

(eller 467 saker). I 2008: 43 % av totalt 85 500 samtaler foregikk med partner. I 4 % av samtalene deltok barn 

under 18 år.  
24

 55 000 barn og unge mottok behandling i psykisk helsevern for barn og unge i 2011.  
25

 En del av forklaringen kan skyldes overgang til nytt datasystem, men også ulik registreringspraksis ved de 

ulike institusjoner, eller mangelfulle rutiner (NPR, 2011). 
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2.2.3 Avsluttende refleksjoner  

I forhold til definisjon og drøfting av profesjonsbegrepet innledningsvis, så har ikke 

familieterapeuter noen tydelig felles organisering, og de har ikke utarbeidet egne 

profesjonsetiske retningslinjer.  

Familieterapifagfeltet i Norge har ikke arbeidet for å få fagfeltet definert som en egen 

profesjon. En mulig forklaring på at det ikke er gjort, kan være at flerfagligheten bidrar 

til spenninger, hierarki og maktforhold – og har vært eller er en bremsekloss for en 

profesjonalisering slik profesjonssosiologien gir innblikk i.  

 

Et annet perspektiv er at profesjoners status og rolle i samfunnet har vært og er i 

endring. Det kan blant annet sees i sammenheng med økt grad av pasientautonomi og 

kunnskapsutjevning. En tendens til deprofesjonalisering, eller svekket makt hos 

profesjoner som tidligere har hatt stor innflytelse, er synlig (Mesel, 2008). Det 

gjenspeiles også i fagfeltet som har forebyggende arbeid i forhold til barn og familier 

som tverrfaglig fokus. Utdanninger er også i endring, og det er økt vekt på 

tverrfaglighet.  

 

Samfunnsoppdraget er gitt den enkelte utdanning: både i den enkeltes grunnutdanning 

og i videreutdanning i familieterapi. Samfunnsoppdrag er også gitt den enkelte 

institusjon,26 og det er institusjonens ansvar å sørge for kunnskap som ivaretar 

brukerens interesser og behov. Slik jeg tolker det utvalg av statistikk, lovverk, 

retningslinjer, prioriteringsveileder jeg har vurdert som relevant, fremkommer det et 

spenningsforhold mellom en naturvitenskapelig medisinsk diskurs med et individuelt 

perspektiv og et mer helhetlig faglig perspektiv på familien som system. 

Prioriteringsveilederen utgitt av Helsedirektoratet har særlig et diagnostisk perspektiv 

og et individuelt behandlingsperspektiv i sine retningslinjer for behandling av barn og 

unges psykiske lidelser. Det er tankevekkende at det er så lite fokus på miljøets 

betydning i prioriteringsveilederen. Det er grundig dokumentert at når foreldre sliter i 

parforhold eller med sin psykiske helse, virker det inn på barnets sosiale og 

emosjonelle utvikling (Amato, Loomis &Booth, 1995; Barneombudet, 2012; 

Beardslee et al., 2003).  

                                              
26

 Jfr. lov om familievernkontor (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 1997), Lov om 

pasientrettigheter (Helse- og omsorgsdepartementet, 2001b), Prioriteringsveileder for barn og unge 

(Helsedirektoratet, 2009). 
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Spenninger mellom de ulike profesjoner eller institusjoner som jobber forebyggende i 

forhold til familier har ikke vært fokus i intervju av terapeutene. De profesjonsetiske 

perspektiver i denne sammenheng handler om hvordan det familieterapeutiske 

fagmiljø, slik det fremkommer av empirien, forholder seg til utøvelse av det 

profesjonsetiske skjønn i situasjoner terapeuten opplever som profesjonsetisk 

utfordrende. Temaer som vil bli drøftet videre med utgangspunkt i problemstillingene, 

er blant annet:  

 

- Terapeutenes etiske normer og moralske handlinger i forhold til 

foreldre–barn-relasjonen
27

 og egen rolle i forhold til foreldrene og 

barnet. 

- Spenningsfeltet mellom et individorientert vs. relasjonsorientert 

perspektiv slik det kommer til syne i den familieterapeutiske situasjon. 

- Terapeutens holdninger til barns deltakelse i familieterapi. 

- Den enkelte institusjons kunnskap og kulturs påvirkning på 

familieterapeutens holdninger og handlinger.  

Selv om det er gjenstand for drøfting hvorvidt familieterapeutyrket kan defineres som 

en profesjon, kjennetegnes terapeutyrket av stor grad av autonomi. Krav til 

profesjonsetikk er sentralt, og det stilles store krav til utøvelsen av det profesjonsetiske 

skjønn.  

 

2.3 Profesjonsetikkens grunnlag  

Filosof Harald Grimen (1955–2011) og filosof Per Nortvedt har drøftet 

profesjonsetikkens grunnlag. Grimen (2005, s. 1) hevder at profesjonsmoralen må 

bygge på et politisk grunnlag, på samfunnsoppdraget. Han definerer profesjonsetikk 

som en kodeks, «eit sett av normer og verdiar, mer eller mindre formaliserte, for 

ivaretaking av dette samfunnsoppdraget». Det sosiologiske grunnlaget for den politikk 

som moderne profesjonsetikk bygger på, er at profesjoner er sammenslutninger, som 

Grimen mener må kunne «holde orden i eget hus» for at samfunnsoppdraget skal bli 

utført. Grimen skiller til en viss grad profesjonsetikken fra allmennmoralen. 

 

Nortvedt (2005, s. 1) argumenterer for et nærhetsetisk ståsted i synet på 

profesjonsetikkens grunnlag. Nortvedt understreker at etisk ansvar ikke først og fremst 
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 Jfr. definisjon kap. 1.  
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skapes via kontrakter eller rasjonelle drøftinger. Han mener all etikk springer ut av en 

intuisjon som er andre-orientert, forstått som en evne til å oppleve ubehag ved andre 

personers lidelse. Nortvedt avviser ikke Grimens påstander, men mener at det politisk-

etiske grunnlaget ikke er det eneste grunnlaget. Han hevder at «profesjonsetikk er ikke 

en helt ny etikk, men i relasjon til klienter og pasienter har den et grunnlag i akkurat de 

samme forutsetninger om empati etc. som all annen individorientert moral». 

 

Samfunnsgrunnlaget for familieterapeuter kan, slik det fremkommer, fremstå som noe 

uklart. Samtidig vektlegger NOU-er, veiledere og retningslinjer et tydelig 

forebyggende perspektiv i forhold til familier som trenger hjelp.28 Familiekontorenes 

og Bup-enes oppgaver som samfunnsinstitusjoner er tydelig: «hjelpe familier med 

familierelaterte problemer» og ivareta behandlingstilbud som fremmer barn og unges 

psykiske helse. Tydelige er også de profesjonsetiske retningslinjene til de ulike 

grunnprofesjoner, som alle handler om profesjonenes forhold til klienter eller 

pasienter. 

 

De profesjonsetiske retningslinjer fokuserer noe forskjellig fordi det er tale om ulike 

yrker, eller profesjoner. De ulike retningslinjene bruker forskjellige begreper om 

forholdet mellom den profesjonelle og klienten.29 Felles er likevel respekt for 

individets autonomi som uttrykk for et universelt, overordnet etisk perspektiv. 

 

2.4 Profesjonsetisk skjønn  

På norsk kommer ordet skjønn fra det norrøne ordet skyn og betyr omdømme, forstand 

eller dømmekraft (Grimen & Molander, 2008, s. 180). Grimen og Molander beskriver 

at skjønnet er karakterisert av «ubestemthet». Hva som er det beste handlingsvalg, er 

ikke åpenbart og det henviser til terapeutens etiske, faglige og personlige kompetanse 

for en avgjørelse som tjener klientens beste i den aktuelle situasjon. Valgene vil alltid 

være normative og kreve begrunnelse.  

 

                                              
28

 «Det du gjør, gjør det helt.» Bedre samordning av tjenester for barn og unge (NOU 2009: 22 Barne-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2009); Barns stemme stilner i stormen (Barneombudet, 2012); Bedre 

beskyttelse av barns utvikling (NOU 2012: 5 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet). 
29

 De ulike etiske retningslinjer bruker ulike begreper: for prester handler det om å møte mennesker som 

oppsøker presten, psykologer bruker begrepet klienter, Fellesorganisasjonen bruker ordet enkeltindivider eller 

grupper, sykepleiere bruker ordet enkeltmenneske, og familien. 
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Grimen og Molander (2008, s. 184) beskriver epistemisk skjønnsutøvelse som praktisk 

resonnering med svake holdepunkter, eller «warrants». Toulmins begrep warrants 

betegner normer som kan garantere en slutning, eller konklusjon. Det er ofte i 

situasjoner hvor skjønn er vanskeligst å utøve, at det er mest påkrevd.  Det er derfor 

nødvendig å undersøke nærmere konteksten og omstendighetene skjønnet foretas i. 

Overført til en familieterapeutisk situasjon innebærer det for familieterapeuten å 

identifisere og reflektere over hva som betegner den profesjonsetisk vanskelige 

situasjon: hva som skjer i situasjonen, og reflektere over de normer som fører til det 

aktuelle handlingsvalg. En profesjonsetisk vanskelig situasjon vil være preget av 

konkurrerende normer, som for eksempel ivaretakelse av den enkeltes individuelle 

perspektiv: at både foreldre og barns behov skal imøtekommes på samme tid, samtidig 

som det relasjonelle perspektiv skal ivaretas slik at forholdet mellom foreldre og barn 

ikke utsettes for ytterligere belastning. 

 

Christoffersen (2011, s. 75) bruker begrepet dømmekraft. Han mener at praktisk 

dømmekraft handler om noe mer enn logikk. Det handler også om en form for 

klokskap der en rekke forskjellige evner og egenskaper er i sving. Han legger vekt på 

at det ikke er en følelsesmessig, men en intellektuell prosess, selv om følelser også 

inngår i prosessen.  

 

Psykiater og familieterapeut Henry Grunebaum (2006) drøfter i sin artikkel «On 

Wisdom» begrepet praktisk klokskap ut fra Aristoteles' begrep phronesis. Grunebaum 

definerer praktisk klokskap som evnen til å ta kloke valg om menneskelige 

problemer.30 Grunebaum (2006) viser til at det krever tid og erfaring å utvikle praktisk 

klokskap. Han siterer Aristoteles, som knytter begrepet til et universelt og kontekstuelt 

etisk perspektiv: 

 

Nor is practical wisdom (phronesis) concerned with universals only – it must 

also recognize the particulars, for it is practical, and practice is concerned with 

particulars (Aristoteles, 1987; Grunebaum, 2006, s. 120) 

 

Grunebaum argumenterer for at universell kunnskap, som kan forstås som teoretisk 

kunnskap, kan læres, men han mener at det er de erfaringene vi gjør oss i mangfoldet 

                                              
30

 Grunebaum viser til at Aristoteles beskriver tre former for kunnskap: techne, som er nødvendig kunnskap for å 

utføre et arbeid, episteme, som er evnen til å trekke rasjonelle slutninger, og endelig phronesis. Artikkelen har 

fokus på praktisk klokskap. 
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av konkrete situasjoner i ulike kontekster, som gir oss grunnlaget for å ta gode 

avgjørelser.  

 

Grimen (2008a, s. 79, 80) siterer den ungarske filosofen Michael Polanoyis (1891–

1976) begrep taus kunnskap: «we can know more than we can tell» (Polanoyi, 1983), 

og viser til at ikke-artikulert kunnskap utgjør sentrale deler av vår livsverden – og er 

en del av det profesjonsetiske skjønn.  

 

2.4.1 Autonomi – paternalisme  

En viktig verdi i de profesjonsetiske retningslinjer, og også i offentlige 

styringsdokumenter, er ivaretakelse av pasientens eller klientens autonomi. 

 

Autonomi kommer av det greske autos, som betyr selv, pluss nomos som betyr lov, 

styre eller regel. En av de filosofene som i størst grad har påvirket den moderne 

oppfatningen av autonomi, er den tyske filosof Immanuel Kant (1724–1804) 

(Hoffman, 2009). Kants innstilling er at alle mennesker skal respekteres på lik linje, 

«som et mål i seg selv», som autonome personer (Honneth, 2008, s. 180).  

 

Autonomibegrepet kan forstås fra ulike perspektiver: som et psykologisk eller 

sosiologisk begrep der det empirisk kan foreligge grader av autonomi som en etisk 

verdi eller som et filosofisk ideal.31 I profesjonsetisk sammenheng vektlegges 

autonomibegrepet i forhold til den profesjonelles autonomi i sin yrkesutøvelse og i 

forhold til ivaretakelse av klientens autonomi fortolket som det enkelte individs rett til 

selvbestemmelse. 

 

Ifølge Professor Per Nortvedt (2008) handler et av de mest sentrale spørsmål i 

profesjonsetikken om paternalisme. Nortvedt beskriver det som en variant av det 

allmenne spørsmålet om paternalisme «som gjelder hvorvidt og i hvilken grad 

menneskers handlefrihet legitimt kan begrenses med henvisning til deres eget beste» 

(Nortvedt, 2008, s. 251) Det profesjonsetiske perspektivet handler ifølge Nortvedt om:  

 

Forholdet mellom to prinsipper i behandlingsvirksomhet: på den ene siden det 

såkalte velgjørenhetsprinsippet, det vil si at profesjonelle skal handle til sine 

pasienters/klienters beste, på den andre siden prinsippet om respekt for 

                                              
31

 Jfr. også kap. 5.2.5 for drøfting av autonomibegrepet. 
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pasientenes/klientenes autonomi, det vil si deres rett til å bestemme over seg 

selv (Nortvedt, 2008, s. 251). 

 

Hoffmann (2009) skiller mellom sterk og svak paternalisme. Sterk paternalisme har 

som mål å beskytte eller hjelpe en person, selv om det skjer mot personens autonome 

vilje. Den svake paternalismen aksepterer at personers autonomi reduseres under gitte 

vilkår som er knyttet til personer, alder, tilstand, kunnskap eller eventuelt press i 

situasjonen. 

 

Familieterapeutens utfordring er å ivareta både foreldrenes og barnets beste. Det kan 

være vanskelig å respektere foreldrenes autonomi i situasjoner hvor terapeuten 

opplever at forelderen krenker sitt barn, og det er et viktig tema for videre drøfting av 

empirien.  

 

Barn har levd kortere og har færre erfaringer enn voksne. Barn kan ikke ta egne 

avgjørelser eller bli ansvarliggjort i alle situasjoner. De er avhengig av at voksne noen 

ganger tar avgjørelser for dem. Datamaterialet viser også at barna har forventninger til 

at voksne tar definert voksenansvar. Grenseoppgangen for hva barn skal bestemme kan 

noen ganger være vanskelig å avgjøre. Dersom foreldrene ikke kan ta avgjørelser som 

er til det beste for barnet, er barnet avhengig av at andre voksne bistår. I denne 

sammenheng utfordrer det terapeuten i forhold til det profesjonsetiske ansvar og 

utøvelsen av skjønn når en slik plikt eventuelt inntrer.  

 

Barn er individer i utvikling, og barns rett til juridisk selvbestemmelse er knyttet til 

alder og modenhet. Lov om barn og foreldre og FNs barnekonvensjon artikkel 12, gir 

noen retningslinjer.
32

 Lov om barn og foreldre § 31 ble endret i juni 2013 ved at 

                                              

32
 Lov om barn og foreldre (barnelova) (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 1981–2010) § 31: 

«Rett for barnet til å vere med på avgjerd»: «etter kvart som barnet blir i stand til å danne seg eigne synspunkt 

på det saka dreiar seg om, skal foreldra høyre kva barnet har å seie før dei tek avgjerd om personlege tilhøve for 

barnet. Dei skal leggje vekt på det barnet meiner alt etter kor gammalt og modent barnet er. Det same gjeld for 

andre som barnet bur hos eller som har med barnet å gjere. Når barnet er fylt 7 år skal det få seie si mening før 

det vert teke avgjerd om personlege tilhøve for barnet, mellom anna i sak om kven av foreldra det skal bu hos. 

Når barnet er fylt 12 år skal det leggjast stor vekt på kva barnet meiner». 

I FNs barnekonvensjon artikkel 12 fremkommer at barnet har rett til å bli hørt i alle saker som vedrører barnet. 

Artikkel 12 setter ikke noen nedre aldersgrense for barnets rett til å bli hørt. Det understrekes at retten må sees i 

forhold til det enkelte barn og dets forutsetninger (Sandberg, 2011, s. 83, 84). 
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lovteksten nå gir barn som er fylt 7 år – tidligere 12 år – rett på informasjon og til å si 

sin mening før det tas avgjørelse som vedrører barnet.  

 

Det vil alltid være en utfordring å handle ut fra hva en tror er «den andres beste». 

Informert av hermeneutiske perspektiver kan vi si at terapeuten handler ut fra sine 

fortolkninger av familiemedlemmenes ytringer, og at det alltid vil være en eller annen 

form for feiltolkning fordi vi aldri fullt ut kan forstå den andre, enten den andre er et 

barn eller en voksen – fordi vi fortolker og erfarer virkeligheten ut fra våre ulike 

livsverdener (Delanty & Strydom, 2003). 

 

2.4.2 Tillit 

Tillit er et sentralt perspektiv i empirien. Tillit kan forstås og tematiseres fra ulike 

tilnærminger: psykologiske tilnærminger, blant annet ved en utviklingspsykologisk 

forståelse som vektlegger barnets utvikling av tillit vs. mistillit, ulike filosofiske 

tilnærminger og en profesjonsetisk tilnærming. Jeg belyser i denne sammenheng tillit 

ut fra en profesjonstisk forståelse representert ved filosof Harald Grimen, og en 

filosofisk tilnærming representert ved den danske filosof Knud E. Løgstrup (1905–

1981). 

 

Tillit kan være vanskelig å skille fra andre fenomener (Grimen, 2008c). Tillit kan 

forstås å grense opp til anerkjennelse og respekt,
33

 som er viktige verdier for 

terapeutene i møte med foreldre og barn. Tillit som tema synliggjøres spesielt i forhold 

til terapeut–barn-relasjonen.  

 

2.4.2.1 Tillit i et profesjonsetisk perspektiv 

Grimen (2008c, s. 197) mener at et profesjonsetisk perspektiv på tillit kan belyses i 

forhold til primærrelasjonene (profesjonelle–klient) og til samfunnsoppdraget. Han 

legger vekt på hva tillit gjør i relasjonen – ikke hva tillit er. Tillit har ifølge Grimen 

(2010) ikke en etisk egenverdi og kan ikke forstås som et grunnleggende etisk 

fenomen i relasjonen.  

 

Grimen (2008c, s. 198) viser til at tillitsgiverne overlater «noe» i andres varetekt, i god 

tro. Tillitsgivere er klientene, og i denne sammenheng foreldrene og barna. De overgir 
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 Jfr. kap. 5, 7 og 9.  
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sin sårbarhet og sine historier til terapeuten og overfører ifølge Grimen en 

skjønnsbasert beslutningsmakt over egen helse til terapeutene.  

 

Grimen (2008c, s. 199) vektlegger den asymmetriske relasjonen mellom klienten og 

den profesjonelle. Den asymmetriske relasjon betegner at det er et maktforhold 

mellom tjenesteyter og tjenestemottaker. Det innholder epistemisk makt, fordi den 

profesjonelle har en kunnskap klienten trenger. Tjenesteyter, her terapeutene, har også 

en definisjonsmakt over hva slags hjelp familiene trenger, og omfanget av 

behandlingen. Grimen (2008c, s. 201) betegner dette som en «portvaktfunksjon». 

 

Foreldrene og barna forventer at terapeutene bruker sin kunnskap, erfaring og den 

definisjonsmakt de har til å hjelpe familien.  Grimen mener at fravær av forholdsregler 

fra tillitsgivers side er tillitens kjennetegn. Det betyr at den profesjonelle må gjøre seg 

fortjent til tilliten. Tillit må skapes, og den profesjonelle møter forventninger fra både 

tjenestemottaker og samfunn. Tjenestemottaker kan klage, og lovverk og regelverk gir 

noen føringer for tjenesteyters plikter. Tjenesten, som i denne sammenheng er 

familiebehandling, er også avhengig av troverdighet i samfunnet. 

 

Kritikk mot Grimens tilnærming til tillit kommer fra nærhetsetikere, som hevder at 

tillit ikke bare dreier seg om å overlate noe i en annens varetekt, men noen. Det blir 

blant annet hevdet at tillit er noe mer enn bare en plikt, det er et grunnleggende 

fenomen i møtet mellom mennesker (Slettebø, 2012a, Vetlesen, 2010). 

 

2.4.2.2 En nærhetsetisk tilnærming  

Løgstrup hevder at det finnes et universelt grunnlag for etikken og at dette grunnlaget 

er ontologisk. Det vil si at det tilhører selve den menneskelige eksistens og lar seg 

gjenfinne overalt der det lever mennesker. Løgstrups etikk defineres derfor som en 

grunnlagsetikk, en etikk som kommer før de etiske teoriene (Leer-Salvesen, 2002b, 

s. 192). Samtidig har Løgstrup så konkrete perspektiver på kommunikasjonen og det 

relasjonelle forhold mellom mennesker at hans etiske perspektiver også kan beskrives 

ut fra et kontekstuelt etisk perspektiv.  

 

Det relasjonelle perspektiv, og det at mennesket er en del av en større sammenheng,34 

er sentralt hos Løgstrup. Mennesket lever i interdependens, i en gjensidig avhengighet 

                                              
34

 Både i forhold til samfunnet, det økologiske system, og i et metafysisk perspektiv.  
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i forhold til hverandre. Løgstrups etikk er et oppgjør med forestillingen om 

enkeltmenneskets selvstendighet og uavhengighet som den eneste forutsetningen for 

det å være menneske. Resultatet av en slik form for uavhengighet er ifølge Løgstrup at 

vi «sperres inne i oss selv», og resultatet er en moralsk og etisk relativisme. Tillit er et 

sentralt begrep for Løgstrup og grunnlag for enhver form for kommunikasjon. I tilliten 

til andre er vi ikke lenger sperret inne – vi utleverer oss selv, som oftest uten å tenke 

over det. Ut fra dette perspektiv hevder Løgstrup at «vi er hverandres liv og 

hverandres skjebne» (Christoffersen, 1999, s. 12). 

 

Tillit er i Løgstrups senere forfatterskap beskrevet som en livsytring. Andre 

livsytringer er blant annet barmhjertighet, kjærlighet, talens åpenhet og håp. 

Livsytringens motsetninger, mistillit, selviskhet, hat, løgn og frykt, kaller han 

kretsende tankefølelser. Det får individet til å kretse rundt seg selv og sitt eget (Leer-

Salvesen, 2002b, s. 192).  

 

Tillit hører menneskelivet til, og fordi vi normalt møtes med tillit til hverandre, 

innebærer det at vi møter hverandre med forventninger som krever den andres 

oppfyllelse. Løgstrup skiller livsytringer fra menneskets behov (Løgstrup, 1983, s. 

116). Slik Løgstrup kan fortolkes, er de etiske perspektivene, livsytringene, noe annet 

enn menneskelige behov – samtidig som perspektivene lett veves inn i hverandre.  

 

Løgstrup (1999, s. 49) beskriver det ansvar vi har overfor «den andre» og anvender 

metaforen «å ha et annet menneskes liv i sine hender». Samtidig legger han vekt på 

respekt for den andres autonomi og hevder at ingen i utgangspunktet har rett til å 

overprøve en annens vilje – og at ethvert (voksent) menneske har hovedansvar i eget 

liv. Løgstrup er tydelig på at omsorgen for den andre aldri skal bestå i at vi fratar 

mennesket ansvar for eget liv (Løgstrup, 1999, s. 51). De retningslinjer Løgstrup 

henviser til, er at «den enkelte ikke skal bli redusert til den andres redskap». Slik jeg 

forstår Løgstrup, argumenterer han for en autentisitet i holdninger og handlinger som 

kan jamføres med dydsetiske perspektiver som ærlighet, sannferdighet og en 

grunnleggende respekt for andre mennesker.  

 

Løgstrups begrep urørlighedszone betegner aktsomhet i forhold til den andres grenser. 

Han bruker ordene «grund» og «motiv» for å belyse hvordan vi skal forholde oss til 

den andres intimsfære. De «grunner» vi gir er, slik jeg tolker han, de forklaringer vi gir 

for våre handlinger til andre mennesker. Han sier: «med de grunder, vi giver for våre 
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handlinger, skjuler vi våre motiver til dem» (Løgstrup, 1987, s. 161). Slik jeg forstår 

Løgstrup, mener han at vi skal la andre menneskers motiver i fred, og akseptere de 

grunner eller forklaringer de gir. Løgstrup viser også til hvordan mennesker lettere 

aksepterer voksnes «grunner», men ikke gjør det samme i forhold til barn. Når det 

gjelder barn, mener han vi lettere går løs på barnets motivasjon.  

 

2.4.2.3 Avsluttende refleksjoner om tillit som fenomen  

Grimen og Løgstrup har ulik grunnfilosofi. Grimen (2008c, s. 198) legger hovedvekt 

på «transaksjonen», som er «det» (vanskene, eller hva klienten ønsker å snakke om) 

som klienten overleverer til terapeuten. Det handler også om klientens forventninger til 

terapeuten og, slik Grimen kan fortolkes, terapeutens plikt til å skape tillit (Slettebø, 

2012a). 

 

Løgstrup hevder tilliten er en del av menneskers liv og de mellommenneskelige 

relasjoner. Likevel kan tilliten ifølge Løgstrup bli skadet og mistillit eller uttrygghet 

oppstå. I familieterapi møter foreldre og barn ofte terapeuten med forventninger. 

Terapisituasjonen er sårbar, og både foreldre og barn kan risikere ikke å bli 

imøtekommet. Det kan oppleves som et (mulig) tillitsbrudd og en krenkelse for den 

enkelte.  

 

Fordi familier som kommer til terapi har med seg ulike erfaringer, på godt og vondt, 

og også fordi terapeuten har ulike erfaringer, vil tilliten som preger den 

familieterapeutiske situasjon noen ganger være skjør. Terapeutens profesjonsetiske 

skjønn vil kunne utfordres med tanke på både foreldre og barns «urørlighetssone». 

Ved å utfordre foreldre og barns «grunner» eller «motiver» vil tilliten også kunne 

utfordres. Hvorvidt tilliten da er en taus fordring eller en mer eller mindre tydelig 

norm i form av bevisst holdning hos terapeuten, er vanskelig å tolke ut fra Løgstrups 

filosofi. Uansett – vil terapeutens holdninger og handlinger i forhold til utfordring av 

foreldre eller barnets «urørlighedszone» være et tema.  

 

Familiene, både foreldrene og barnet som deltar i familieterapi, har ulike erfaringer 

knyttet til tillit: i sine private relasjoner, men også erfaringer fra møter med ulike 

hjelpere.  
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Kapittel 3: Familieideologier og teorier 

 

3.1 Innledning 

Familieterapi er en relativt ung disiplin. Tradisjonen inneholder et stort mangfold av 

terapeutiske retninger basert på ulike paradigmer
35

 og fagideologier.  

 

Det er mange navn, familieteoretiske retninger og metoder som kunne vært trukket 

frem. Jeg har valgt å vektlegge hovedlinjene i utvikling av de faglige retninger – og av 

den systemiske og sosialkonstruksjonistiske
36

 tradisjon, som jeg mener har relevans 

som bakgrunn for empirien. Tankegodset er en del av den familieterapiutdanningen 

terapeutene i denne undersøkelsen har. De faglige retningene kan i 

familieterapifagfeltet fremstå som «trosretninger»
37

 og i større eller mindre grad i 

opposisjon til en naturvitenskapelig tenkning, selv om kunnskap fra naturvitenskapen 

også etter hvert er blitt en del av fagkunnskapen i fagfeltet.38 Jeg trekker også frem noe 

av kritikken som har fremkommet mot systemiske og sosialkonstruksjonistiske 

familieterapeutiske tradisjoner. 

 

I tillegg til de historiske linjene tematiserer jeg barnets plass i det familieterapeutiske 

landskapet. Helt avslutningsvis beskriver og drøfter jeg familieterapi i en 

forskningskontekst. 

 

                                              
35

 Egon G. Guba (1990) definerer paradigme som «a basic set of beliefs that guides action». Et paradigme kan 

forstås som «a set of attitudes, philosophy, viewpoint, procedure or methodology [that] dominates scientific 

thinking – solutions to problems are sought within the perspective of the school of thought. Once the old belief 

system is replaced, perspectives shift and previous events take on new meaning. The resulting transition to a new 

paradigm, according to Kuhn (1970) is a scientific revolution» (Goldenberg & Goldenberg, 2008, s. 14–16). 

Paradigme og ideologi forstår jeg som delvis overlappende begreper. Ideologi kan ha ulike betydninger. I en 

kritisk, marxistisk tradisjon betyr det ”falsk bevissthet”, altså en oppfatning av verden som bidrar til å 

vedlikeholde undertrykkelse og urett. (Bruce & Yearley, 2006, s. 102). Det kan også ha en mer åpen betydning 

som et sett av grunnleggende verdier og virkelighetsoppfatninger  (Bruce & Yearley, 2006, s. 144, 145). Da 

overlapper det med Gubas definisjon av paradigme.  Fagideologi forstår jeg som de kjerneteorier som påvirker 

familieterapifagfeltet innenfor det dominerende paradigme (Pinsof & Lebow, 2005, s. 4). 
36

 Definisjon av systemisk og sosialkonstruksjonistisk familieterapi, jfr. kap. 3.3. 
37

  Jeg bruker begrepet  «trosretninger»  i denne sammenheng som kontrast til naturvitenskapelig tenking, fordi 

det gjenspeiler  diskusjonen om hva som kan empirisk bevises – forholdet mellom humanvitenskap og 

naturvitenskapelig tenking, jfr. fotnote 42. 
38

 Samtidig som de ulike profesjoner, som psykologer, men også andre utdanninger i fagfeltet, har psykologisk 

og medisinsk kunnskap med seg fra egne grunnutdanninger.  
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3.2 Familieterapifagfeltet – historikk  

Familieterapi som behandlingsform har sitt opphav i USA i etterkrigstiden. Det var på 

denne tiden et paradigmeskifte innen flere vitenskaper, mellom modernisme og 

postmodernisme.
39

 Tre hovedstrømninger dannet grunnlag for utvikling av mange 

ulike familieteoretiske retninger: Den ene i Maryland med utgangspunkt i 

psykodynamisk tradisjon og erfarne psykoanalytikere. Den andre i Palo Alto i 

California, med opprinnelse i forskningsmiljø rundt den britiske biolog og antropolog 

Gregory Bateson (1904–1980) og forskningen på kommunikasjon med utgangspunkt i 

schizofreni-lidelse. Et tredje kraftsenter utviklet seg i Milano i Italia ved den italienske 

psykoanalytiker Mara Selvini-Palazzoli (1916–1999) som i mange år arbeidet med 

analyse av anoreksi-klienter. Hun oppdaget en sammenheng mellom klientens 

symptomer og de relasjoner og den kontekst klienten levde i (Boscolo, Ceccin, 

Hofmann & Penn, 1991; Hårtveit & Jensen, 2004).  

 

Familieterapiens perspektiver var opprinnelig et brudd med tidligere psykoterapeutiske 

ideer, og man beveget seg fra å studere individet til å se på relasjoner og forholdet 

mellom individer. De første familiekontorene ble opprettet i Norge i midten av 1950-

årene, men familieterapibevegelsen får ikke skikkelig feste i Norge før i 1970-årene 

(Hårtveit & Jensen, 2004, s. 34).  

 

Familieterapi er som beskrevet ingen enhetlig tradisjon, verken i Norge eller i andre 

land. Hovedstrømningene gjenspeiler seg i utvikling av de ulike familieterapeutiske 

retninger.  

 

1950–60-årene gikk under betegnelsen «den transgenerasjonelle periode» og var 

preget av inspirasjon fra psykodynamiske ideer. Noen av ideene gjenfinnes ennå som 

en del av det samlede kunnskapsgrunnlag i fagfeltet, spesielt generasjonsperspektivet. 

Den tyske psykoanalytiker Sigmund Freud (1856–1939) var en av de første som 

                                              

39
 Modernitet og postmodernisme representerer ulike tenkesett i forhold til ulike samfunnsdisipliner. I synet på 

kunnskap kobles modernismen sammen med positivisme og det naturvitenskapelige synet på verden hvor folk 

tror det er mulig å finne essensielle, objektive fakta som kan knyttes til overordnede, generelt anvendbare teorier. 

Postmodernister velger å se etter spesifikke, kontekstavhengige detaljer istedenfor generaliseringer. Mens 

modernistiske tenkere er opptatt av å søke etter fakta og regler, er postmodernister opptatt av mening (Freedman 

& Combs, 1997; Lundby, 1998, s. 64). 
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påviste familierelasjoners innflytelse i forhold til utvikling av psykiske vansker hos 

voksne (Goldenberg & Goldenberg, 2008, s. 146, 175). 

 

Fra 1970-årene og videre utover i 1980-årene utviklet det seg en rekke terapeutiske 

retninger inspirert både av 1. og 2. ordens kybernetikk og konstruktivistiske 

synspunkter.40 Sentrale modeller var strategisk, strukturell og systemisk familieterapi. 

De strategiske og strukturelle tilnærminger med foregangsmenn som familieterapeut 

Jay Haley (1923–2007) og den argentinske barnepsykiater Salvador Minuchin (1913–

1990) legger vekt på blant annet familiehierarki, familie typologier og uklare eller 

rigide grenser i familie systemet. Strategiske og strukturelle terapeuter er aktive, og 

kan gi familien råd og direktiver (Goldenberg & Goldenberg, 2008, s. 236, 262). Den 

strategiske familieterapeut er opptatt av familiens indre struktur: hierarki, allianser, 

grenser.  

 

Den systemiske retningen, som i denne sammenheng er representert ved Milano-

gruppen,41 legger hovedvekt på familiens kommunikasjonsmønstre (Hårtveit & Jensen, 

2004). Fra ca. 1990-årene ble sosialkonstruksjonistiske ideer førende for det 

familieterapeutiske fagfeltet. Narrative, dialogiske og samskapende teorier har dannet 

grunnlag for ulike terapeutiske retninger i denne tradisjonen (Goldenberg & 

Goldenberg, 2008, s. 341–380). 

 

I Norge regnes den familieterapeutiske tradisjon å være forankret i systemisk tenkning 

(Skauli, 2009). De ulike utdanningssystemene for tradisjonell familieterapi har i Norge 

hovedfokus på systemisk og narrativ familieterapi. Samtidig kan fagfeltet i Norge også 

betegnes som pluralistisk: Faglitteratur, forskning og faglige kongresser lar seg blant 

annet inspirere av utviklingspsykologisk kunnskap, tilknytningsteorier og teorier om 

affekt og affektbevissthet. Familiepsykologi er i de senere år også i Norge blitt en egen 

spesialiseringsgren for psykologer.  

 

I USA fremstår familiepsykologi som en tydelig disiplin og lever side om side med de 

systemiske og sosialkonstruksjonistiske teorier. Det er utviklet en rekke metoder 

inspirert av sosialøkologiske og atferdsorienterte teorier42 og med familieterapeutiske 

tilnærminger spesielt rettet mot familier hvor barn har atferdsvansker. Metodene eller 

                                              
40

 Definisjon av kybernetikk og konstruktivisme, se kap. 3.3. 
41

 Jfr. kap. 3.3 og 3.3.1. 
42

 Bl.a. Mulitisystemisk terapi (MST), Funksjonell familieterapi og Parent Management Training (PMT).  
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tiltakene er evidensbaserte,43 hovedsakelig med røtter i amerikansk forskning, og har 

egne utdanningsprogram.  

 

I denne avhandlingen plasseres familieterapiforskningen – med utgangspunkt i 

empirien – hovedsakelig innenfor den systemiske og narrative disiplin.  

 

3.3 Utvikling av den systemiske familieterapi  

Systemteori er i familieterapien utviklet som et overordnet begrep. Den systemiske 

familieterapien var fra begynnelsen av 1950-årene inspirert av 1. ordens kybernetiske 

prinsipper. Ideene var, med utgangspunkt i kybernetikken, en vitenskap om fysiske og 

biologiske systemer og deres selvregulerende evner (Hårtveit & Jensen, 2004, s. 57). 

Fokus var struktur, mønster, kontroll og universelle lover i systemer – som ble overført 

til menneskelige systemer. Familiesystemet var et separat system, adskilt fra 

terapeuten som observerte systemet og foreslo endringer (Goldenberg & Goldenberg, 

2008, s. 17). 

 

Mot slutten av 1970-årene og begynnelsen av 1980-årene skjer det et paradigmeskifte, 

idealene er konstruktivisme, en systemisk 2. ordens kybernetikk. Konstruktivismen er 

inspirert av foruten Bateson, de chilenske biologene Humberto Maturana (1928) og 

Franciso Varela (1946–2001) og kybernetikerne biolog Heinz von Foerster (1911–

2002) og filosof, professor i psykologi Ernst von Glaserfeld (1917–2010). Sentralt i 

denne tenkningen er at det ikke finnes noen objektiv sannhet, bare mange subjektive 

oppfatninger eller historier, som alle er like «sanne». Konstruktivismen vektlegger det 

individuelle og sier at vi mennesker er «informasjonsmessig lukkede systemer», dvs. 

at selv om vi påvirkes utenfra, kan ikke denne påvirkningen bestemme våre 

handlinger, våre tanker og vår tro (Goldenberg & Goldenberg, 2008, s. 342; Lundby, 

1998, s. 65). Bateson og hans kolleger argumenterer for oppgivelse av den 1. ordens 

kybernetiske antakelse om at levende systemer kan observeres og studeres objektivt og 

                                              
43

 Evidensbegrepet er utviklet med utgangspunkt i et «evidenshierarki» som plasserer det randomiserte, 

kontrollerte eksperiment som «gullstandard» på topp og kvalitativ forskning på det laveste evidensnivå. 

Evidensbegrepet er mye drøftet, også i forhold til kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 77, 78). 

Amerikansk psykoterapiforening (APA) vedtok i 2005 et utvidet evidensbegrep: «Evidensbasert praksis er 

integrering av beste forskningsevidens med klinisk ekspertise i kontekst av pasienters karakteristika, kultur og 

preferanser». Norsk Psykologforening vedtok APAs utvidede evidensbegrep i 2007. RCT nevnes som én blant 

flere design eller metoder ved siden av eksempelvis naturalistiske studier, prosess-effektstudier og metaanalyser 

(Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 2010, s. 130–131). 
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forandres fra utsiden. Terapeuten har derfor heller ikke «svaret», eller noen løsning på 

familiens vansker (Goldenberg & Goldenberg, 2008, s. 18–22). 

 

Batesons ideer, han og hans kollegers teorier om kommunikasjon, ble overført til 

familieterapi-fagfeltet. Blant annet har også psykolog Paul Watzlawicks 

kommunikasjonsteori satt sterkt preg på den systemiske tradisjon. Kontekst og relasjon 

er sentrale begreper. Konteksten handler om den sammenheng vi forstår familien i. 

Relasjon blir i den systemiske tradisjon definert som «overgangen fra å studere 

individets egenskaper til å forstå fenomener som uttrykk for samspill mellom 

mennesker og mellom mennesket og den situasjon mennesket befinner seg i» (Jensen, 

2009, s. 49).  

 

Systemteori og kybernetisk faglig ideologi er blottet for intrapsykiske begreper. 

Individets problemer hører til i den relasjonelle konteksten, slik at endringsarbeidet må 

rettes mot familierelasjonene. Batesons artikkel «Cybernetic of Self» fra 1971 er på 

denne tid et vendepunkt. Selv om Bateson bruker begrepet selv, gir han det en annen 

teoretisk ramme. I hans forståelse er selvet et kybernetisk begrep som krever referanse 

til den pågående kommunikasjon mellom individet og dets omgivelser for at det skal 

gi mening. Bateson hevder at vår kulturs definisjon av selvet som noe indre er en 

epistemologisk feil som bidrar til utvikling av patologi (Torsteinsson, 2001, s. 38). 

 

3.3.1 Systemiske og refleksive spørsmål  

«Milano-modellen» setter i 1970- og 80-årene sterkt preg på det systemiske 

familieterapeutiske fagmiljø. Grunnleggerne av Milano-modellen, med Mara Selvini 

Palazzoli i spissen, hentet kunnskap spesielt fra Batesons ideer. Bateson hevder at en 

familie kun kan forstås sirkulært og ikke lineært (årsak–virkning). Med inspirasjon fra 

Batesons (2000) «Steps to an Ecology of Mind» utvikler den canadiske familieterapeut 

og professor i psykiatri Karl Tomm i 1985 hovedprinsipper for det terapeutiske 

intervju. Prinsippene og begrepene ble svært utbredt i det familieterapeutiske miljø i 

de ulike land og preger også i dag fagfeltet.  

 

Tre hovedprinsipper leder terapeutens styring av intervjuet: hypotesedannelse, 

sirkulær spørring og nøytralitet. Hypotesedannelse handler om hvordan terapeuten 

tenker ut og formulerer ideer som gir alternative forklaringer angående problemene 

som familien presenterer. Hypotesene bør ikke være for forskjellige fra – eller for like 

– familiens problemer. Sirkulær spørring gjenspeiler den praktisk utøvende siden av 
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prosessen med systemisk hypotesedannelse. Det er åpne spørsmål som har fokus på 

relasjonene, på forholdet mellom familiemedlemmene. Det enkelte familiemedlem blir 

utfordret på sine forestillinger om de andre familiemedlemmers tanker, følelser og 

meninger, for eksempel: Hva tror du Per vil si dersom jeg ber han beskrive forholdet 

mellom dere? Nøytralitetsprinsippet henviser til en holdning hos terapeuten og 

omfatter respekt, akseptering, nysgjerrighet. Det utelukker enhver fordom angående 

klasse, rase, etnisitet, sosiale normer og all slags opptatthet av sykdom, diagnose og 

patologi (Tomm, 1985, s. 124–134).  

 

En antakelse for Milano-metodens faglige ideologi som bygger på Batesons ideer, er 

blant annet at «sinnet er sosialt», det vil si at mentale fenomener blir antatt å reflektere 

sosiale fenomener, og på denne måten vil mentale problemer bli sett på som problemer 

som inngår i sosiale interaksjonsmønstre (Bateson, 2000; Tomm, 1985, s. 74). Milano-

gruppen har en klar holdning til at psykiatriske diagnoser kun eksisterer i den enkeltes 

forestillingsverden. Diagnoser innebærer årsaksforklaringer og derfor skyld, som 

forsterker problemer. Holdningen er at ingen kan endre seg under påvirkning av 

negativ beskrivelse. Kommunikasjon gis et viktig fokus i denne sammenheng. Ved en 

lineær årsaksforståelse kan vi betrakte mennesker som om de eier for eksempel 

aggresjon eller passivitet, for eksempel: «barnet er aggressivt». En sirkulær 

årsaksforståelse legger vekt på kontekst og relasjon, og utsagn som at «barnet viser 

sinne …», er knyttet til kontekst eller relasjon. 

 

3.4 Sosialkonstruksjonismens innflytelse på familieterapi-fagfeltet  

I det familieterapeutiske fagfelt har sosialkonstruksjonismen44 klare referanser blant 

annet til de amerikanske psykologene Kenneth Gergen (1935) og Jerome Bruner 

(1915). Den sosialkonstruksjonistiske tilnærming deler konstruktivistenes oppfatning 

om at vi som mennesker ikke har mulighet for å erkjenne virkeligheten på en objektiv, 

sann måte. Den skiller seg fra konstruktivismen ved å hevde at den grunnleggende 

måte vi forstår våre omgivelser og skaper mening på, er gjennom sosial samhandling, 

språket og kulturen (Lundby, 1998, s. 66).  

 

                                              
44

 Sosialkonstruktivismen er en sentral teoriposisjon innenfor sosiologi, sosialpsykologi, antropologi og 

humanvitenskapene. En sosiologisk forståelse er at virkeligheten og samfunnet forstås som en sosial 

konstruksjon. Det vi er og det vi gjør er et resultat av sosiale påvirkninger (Berger & Luckmann, 1966;  Bruce & 

Yearley, 2006, s. 281).  
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Gergen (1985) tar avstand fra den tradisjonelle positivistiske tilnærming til kunnskap. 

Målet for forskning er ifølge Gergen ikke å produsere endelig og universell kunnskap, 

men å åpne opp for ulike måter å forstå verden på. Han argumenterer for en tro på at 

måten vi forstår verden på er et produkt av en historisk prosess av interaksjon og 

forhandling mellom grupper av mennesker. Gergen ser på selvet, sinnet og følelser 

som sosialt konstruerte fenomener som «bør fjernes fra hodet og plasseres i området 

for sosial diskurs» (Lundby, 1998, s. 76). 

 

Jerome Bruner har gitt inspirasjon spesielt til det narrative perspektivet i utvikling av 

narrative terapeutiske tilnærminger. Bruner knytter utvikling av identitet til de historier 

vi skaper om oss selv. Han forklarer interessen for narrativer – historiefortelling – som 

en grunnleggende menneskelig aktivitet. Han forklarer det som en reaksjon på at 

vitenskapelig kunnskap har tilrevet seg monopol på formidling av sann kunnskap de 

siste 200 årene. Bruner mener vi trenger begge måter å tenke på (Bruner, 1986; 

Lundby, 1998, s. 27, 28). 

 

Sosialkonstruksjonistiske ideer setter sitt preg på ulike familieterapeutiske 

tilnærminger, blant annet ved narrative og dialogbaserte tilnærminger.  

 

3.4.1 Narrative og dialogbaserte familieterapeutiske tilnærminger  

Narrative tilnærminger som terapeutisk modell har hatt og har sterk innflytelse på 

familieterapi-fagfeltet. Den narrative ideen er ideen om at vår opplevelse av 

virkeligheten er organisert og opprettholdt gjennom de historier vi forteller om oss selv 

og verden omkring oss. Historiene skriver seg fra måten folk forklarer sine liv og 

setter livshendelser sammen på – og på en måte som skaper sammenheng og mening 

(Lundby, 1998, s. 30). Ledende personer i utvikling av narrativ terapi er den australske 

sosialarbeider og familieterapeut Michael White (1948–2008) og den engelsk-

kanadiske familieterapeut David Epston (1944). En hovedidé for White og Epston er å 

hjelpe mennesker til å «skrive nye historier» om sitt liv – eller «dekonstruere» gamle 

historier og «rekonstruere» nye historier (Lundby, 1998, s. 119).  

 

Terapi som samskaping vektlegger sosialkonstruksjonistiske ideer om at mening 

skapes og oppleves i dialog med andre og med en selv. Sentrale skikkelser i denne 

tradisjon er blant annet de amerikanske psykologer Harlene Anderson og Harold A. 

Goolishian (1924–1991). Anderson og Goolishian vektlegger relasjonens betydning og 
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mener språket bidrar til å forme våre verdier, våre valg og handlinger (Goldenberg & 

Goldenberg, 2008, s. 359).  

 

Harlene Anderson mener at terapeuten må inneha en filosofisk holdning som fremmer 

en samarbeidsorientert relasjon og prosess. Hun begrunner den filosofiske holdning 

med at en slik betegnelse representerer og oppfordrer til en måte å anskue og erfare 

verden på, som stammer fra eget profesjonelt og personlige liv. Våre verdier og 

meninger benevner hun som vår livsfilosofi, som påvirker hvordan vi plasserer oss selv 

i forhold til andre mennesker. Kjennetegn ved den filosofiske holdning er ifølge 

Anderson blant annet å betegne terapeuten som samtalepartner, og hun sidestiller 

klient og terapeut i et ikke-hierarkisk forhold.  

 

Det betyr at terapeuten legger til rette for gode rammer ved å skape et dialogisk rom og 

understøtte en dialogisk prosess. Terapeuten er en person som «ikke vet», i den 

forstand at han/hun er lyttende og dialogisk ved å være åpen, deltakende, undrende og 

reflekterende. Terapeuten legger ideelt egne meninger til side. Det er en terapi hvor 

begge, både terapeut og klient er «forskere», som er opptatt av å skape mening i den 

aktuelle kontekst (Anderson, 2003).  

 

3.4.2 Reflekterende team – reflekterende prosesser  

Den norske psykiater og professor i sosialpsykiatri Tom Andersen (1936–2007) har 

hatt sterk innflytelse på familieterapimiljøet både i Norge og internasjonalt og er 

spesielt anerkjent for utvikling av filosofien omkring reflekterende team, senere 

benevnt som reflekterende prosesser. Andersen var i begynnelsen av sitt arbeid i 

fagfeltet sterkt inspirert av Batesons ideer, 2. ordens kybernetikk og Milano-gruppens 

arbeider. Sentral inspirasjonskilde ble etter hvert også hermeneutikken, spesielt 

representert ved den tyske filosofen Martin Heidegger (1889–1976) og den tyske 

filosofen Hans-Georg Gadamer (1900–2002).45 Etter hvert utviklet Andersen tett 

samarbeid med Harlene Anderson og Harold Goolishian, og deler mye av deres 

filosofi med vekt på språk og kultur, og terapi som en samskapende prosess.  

 

Ideen om reflekterende team ble inspirert av at Tom Andersen i stadig større grad følte 

seg ukomfortabel med å snakke om klientene uten deres tilstedeværelse. Det 
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 Jfr. kap. 6.1.1 for beskrivelse av Gadamer og Heideggers hermeneutikk. 



43 

 

reflekterende team var begynnelsen på utvikling av åpne samtaler, som betyr å snakke 

med og om klientene med klientene til stede (Anderson, 2007, s. 411).  

 

Andersen vektlegger fire typer terapeutisk kunnskap: rasjonell viten, praktisk viten, 

relasjonell og kroppslig (sanserelatert) viten. Han mener vi hele tiden har behov for 

dem alle – og at de utspringer av våre personlige hermeneutiske sirkler. Andersen 

bruker begreper som indre og ytre stemmer, indre og ytre dialoger om refleksive 

prosesser46 (Andersen, 2009, s. 131). 

 

Tom Andersen beskriver forholdet mellom terapeut og klient som to samtaleprosesser 

i samspill. Å inngå i relasjoner innbefatter å sanse, å vite og – å handle. Det er en 

indre prosess hos det enkelte individ som også danner basis for utvidelse av 

aktivitetene (sanse, vite, handle) i dialogen og utviklingsprosessen med den andre. 

Andersen beskriver dette som tre parallelle samtaler: to indre samtaler (klienten og 

terapeuten) og en ytre. Den indre samtale oppfyller to formål: å behandle de tanker 

som utveksles og beskjeftige seg med personens deltakelse i den ytre samtale. En del 

av den indre samtale handler om hva som er et meningsfylt innhold i den ytre samtale 

og hvordan denne samtale best kan skje. Andersen sier at et menneske hele tiden 

snakker med seg selv om hvordan han/hun kan inngå i samtaler for å oppnå nye og 

brukbare perspektiver (Andersen, 2009, s. 42).  

 

Andersen bruker begrepet multivers, som han definerer som at ett og samme fenomen, 

for eksempel et problem, kan beskrives og forstås på mange forskjellige måter som 

grunnlag for den terapeutiske holdning. Andersen vektlegger å ivareta klientens 

integritet. Han advarer mot at terapeuten gir klienten instruksjoner, råd eller 

forklaringer. Han mener det vil kunne true klientens integritet og begrense muligheter 

for endring og utvidelse av muligheter (Andersen, 2009, s. 47).  

 

Andersen beskriver hvordan reflekterende prosesser kan foregå i en terapeutisk 

samtale. Det kan skje ved at terapeuten deler sine tanker og refleksjoner med klienten. 

Han vektlegger blant annet Karl Tomms hypotetiske, åpne og refleksive spørsmål som 

redskap for terapeutens refleksjon. Et viktig perspektiv også med referanse til Batesons 

teori, er at terapeutens ideer ideelt bør utgjøre en forskjell fra klientenes ideer, men 

ikke for forskjellig – da vil klientene lett avvise budskapet. Han legger også vekt på at 
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 Andersen er også inspirert av den russiske psykolog Lev Vygotskys (1896–1934) sosiokulturelle læringssyn.  



44 

 

budskapet til klientene må være at det understrekes at det er terapeutens subjektive 

refleksjoner som klienten kan velge å ta imot eller avvise (Andersen, 2009). 

 

3.5 Definisjon av familieterapi 

Slik den historiske gjennomgang har vist, vil definisjonen av familieterapi henge 

sammen med den fagideologi som ligger til grunn. Norsk Forening for familieterapi er 

tilsluttet EFTA, European Family Therapy Association. EFTA beskriver familieterapi 

og systemisk praksis slik: 

 

Family therapy addresses the problems people present within the context of 

their relationships with significant persons in their lives and their social 

networks. 

 

(…) Some of the commonly shared goals of family therapy might be for 

example: improvement of family functions on different levels, enhancement of 

mutual understanding and emotional support among family members, 

development of coping skills and problem-solving strategies in various life 

dilemmas and situations (EFTA 2013).  

 

EFTA legger sterk vekt på at individets vansker må sees i forhold til de ulike 

kontekster individet er en del av.  

 

Begrepene terapi, psykoterapi,
47

 terapeut, og også profesjonell, er problematiske i 

enkelte tilnærminger i et sosialkonstruksjonistisk perspektiv, fordi de gir assosiasjoner 

til sykdomstenkning og en rolle som ekspert på den rette tolkning av virkeligheten. 

Tom Andersen, Harlene Anderson og Harold Goolishian endret derfor navnet 

familieterapi til en samarbeidende språklig systemisk tilnærming til terapi (Anderson, 

2003, s. 26). 
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 Psykoterapi kan defineres inn under ulike disipliner eller terapeutiske tradisjoner (Carr, 2009, s. 2, 3), bl.a. 

- psykodynamisk psykoterapi med røtter til psykoanalytiker Sigmund Freud (1856–1939) 

- humanistisk psykoterapi – bl.a. i tradisjonen til den amerikanske psykolog Carl Rogers (1902–1987) 

- kognitiv atferdsterapi, bl.a. representert ved den amerikanske psykiater Aaron T. Beck (1921) 

- systemisk terapi, jfr. kap. 3.3. og 3.4. 
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3.6 Barns deltakelse i familieterapi  

Barns deltakelse i familieterapi har i alle år vært et tema i fagfeltet. I 1970 drøftet den 

amerikanske barnepsykiater Nathan Ackerman noen av de samme dilemmaene som 

diskuteres i dag om vanskelighetene ved å involvere barn i familieterapi. Psykolog 

Magne Mæhle (2005, s. 33) viser i sin doktoravhandling «Re-inventing the child in 

family therapy» til McDermott og Char (1974) som i 1974 hevdet at den 

systemteoretiske forankringen medførte en direkte og indirekte utstøting av barnet i 

familieterapi. Mæhle hevder at selv om systemteorien i dag delvis er avløst av andre 

teoretiske modeller, er innvendingene fortsatt gyldige. Han mener at den systemiske 

og sosialkonstruksjonistiske faglige ideologi har stått i veien for å bruke 

utviklingspsykologi som referanse i familieterapi. Mæhle argumenterer for bruk av 

barnespesifikk kunnskap48 i familieterapi og hevder at det er forenlig med en 

sosialkonstruksjonistisk, narrativ tilnærming. 

 

Familieterapeut Ella Kopperud undersøkte hvordan familieterapeuter på familiekontor 

håndterer barneperspektivet i sitt arbeid med familier hvor foreldre er skilt eller 

separert. Hun fant at de fleste terapeuter foretrekker en praksis der de arbeider med 

foreldrene uten å trekke inn barna direkte, ut fra en holdning om å beskytte barnet fra 

de voksnes konflikter. Kopperud fant i sin undersøkelse at det kunne være 

sammenheng mellom kontorets kultur og praksis for å inkludere barn i 

familiesamtaler, og den enkelte terapeuts praksis. Hun skriver: 

 

(…) når det ikke er tradisjoner og strukturer for barnesamtaler, eller 

familiesamtaler med barn og foreldre sammen, er det opp til den enkelte 

terapeuts preferanser, ferdigheter og engasjement (Kopperud, 2008, s. 329). 

 

Den belgiske familieterapeut Peter Rober (1998) refererer til undersøkelser som viser 

at det ikke er samsvar mellom den store publikasjonens understrekning av viktigheten 

av barns deltakelse i familieterapi, og familieterapeutisk praksis. En amerikansk 

undersøkelse fra 1999 viser at 40 prosent av familieterapeutene aldri hadde barn med i 

terapeutiske samtaler, og at 31 prosent av terapeutene som hadde barn med, ikke 

inkluderte dem (Marner, 1999). Jeg har i kapittel 2.2.1.2 vist til at barn deltar i kun 4–5 

prosent av samtlige samtaler ved familiekontorene, og at tallene for Bup'ene totalt er 

utilgjengelige. 
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 Utviklingsteorier, kunnskap om tilknytning, samspill, temperamentsforskjeller.  
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Disse tallene står i kontrast til at «alle» er enige om at barn har en plass i den 

familieterapeutiske kontekst. Mæhle (2005, s. 69) refererer til Keith og Whittaker når 

han svarer på hvorfor det er viktig å inkludere barn i familieterapi: 

 

Family needs the presence of children in therapy to stay alive. We find again 

and again that families change less and more slowly when children are not at 

part of the therapy process (Keith & Whittaker, 1981, s. 244). 

 

Mæhle viser samtidig til at de fleste terapeuter har opplevd at det er vanskelig når barn 

blir utsatt for negative karakteristikker fra foreldre, og også søsken, i familieterapi 

(Mæhle, 2005, s. 69).  

 

Familieterapifagfeltet har lite forskning hvor familiens og/eller barnas erfaringer og 

opplevelser er hovedfokus (Stith, Rosen, McCollum, Coleman &Herman, 1996). En 

kvalitativ studie hvor barn ble intervjuet i forhold til sine erfaringer med å delta i 

familieterapi, viser at de fleste mente familieterapi var til hjelp for familien. Noen av 

barna ga uttrykk for frustrasjon når de ble henvist til venteværelset (og – slik jeg 

forstår det – fordi terapeuten pratet med foreldrene) eller når de måtte være til stede 

ved de voksnes prosesser (Stith et al., 1996). En annen kvalitativ studie viser at det er 

viktig for barn å bli hørt – og at barn opplever det vanskelig når de ikke greier å gjøre 

seg forstått. Barna sier de trenger støtte, både til å uttrykke seg verbalt, men også 

emosjonell støtte (Strickland-Clark, Campell & Dallos, 2000). Den finske professor 

Jaako Seikkula og kollegene Monica Harzell og Anne-Liis von Knorring (2009) 

intervjuet barn etter deres første møte med «Child and Adolescent Psychiatry». De fant 

ut at barna sa noe av det samme: De ønsker og trenger støtte fra de voksne til å finne 

ordene og uttrykke seg. Barna ga også uttrykk for at det var viktig for dem å få 

mulighet til å gi uttrykk for følelser. Denne forskningen er relevant for min avhandling 

– som også har fokus på barns erfaring med å delta i familieterapi. 

 

3.7 Ideologikritikk  

Slik det er fremkommet har debatter i fagfeltet vært – og er også i dag – sentrert 

omkring ulike fagideologier. Debatten om kunnskapssyn kan også sies å være en etisk 

debatt fordi den handler om kunnskapsgrunnlag og profesjonsutøverens holdninger og 

handlinger i forhold til klienten (Ulland & Bertelsen, 2010).  
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Det er reist kritikk i fagfeltet mot både kybernetikken, konstruktivismen og 

sosialkonstruktivismen – med ulike tema og fokus som utgangspunkt for debatt. Jeg 

trekker noen linjer til de gamle debattene fordi de gjenspeiler kløften mellom det 

naturvitenskapelige og humanistiske paradigme. Det har relevans for temaer i empirien 

knyttet til terapeutenes opplevelse av profesjonsetiske utfordringer og hva som er 

«rett» handling i etisk vanskelige situasjoner.  

 

Den fransk-engelske psykiater Lynn Hoffmanns (1924– ) artikkel: «La oss legge makt 

og kontroll bak oss: Mot en 2. ordens systemisk familieterapi», er et viktig 

utgangspunkt for debatt i fagfeltet på slutten av 1980-årene (Hoffmann, 1987). Hun 

mener at en 2. ordens kybernetisk ideologi frigjør terapeuten fra den makt og kontroll 

som gjorde seg gjeldende i 1. ordens kybernetikk, hvor problemet skulle identifiseres, 

og som var basert på den medisinske ideen om å behandle psykiatriske symptomer 

(Hoffmann, 1987).  

 

Den argentinsk-amerikanske psykiater og familieterapeut Salvador Minuchin (1921) 

skriver i sin artikkel «Konstruktivismens forførelse» (Minuchin, 1996, s. 53): «at 

definere magten væk vil ikke få den til at forsvinde». Minuchin mener at tiltrekningen 

til de konstruktivistiske ideer handler om at de utfordrer ideen om terapeuten som en 

autorativ forandringsagent eller ekspert, som utenfra kan manipulere eller kontrollere 

andre mennesker. Minuchin mener at de spørsmål konstruktivistene reiser burde være 

sentrale hos enhver profesjonell. Han stiller spørsmålet: «Er de problemer, som vi ser 

hos folk og familier mer produkter af, at deres sociale normer adskiller sig fra vore 

egne, end en reflektion af universelt 'rigtige' patologier». Minuchin hevder at vi 

påvirker uansett, selv om vi ikke ønsker det. Han mener at når konstruktivistiske 

familieterapeuter utvikler intervensjoner som unngår «kontroll» og legger vekt på 

«samskapelse», flytter de kun fokus vekk fra makt og tillater den å forbli skjult og ikke 

undersøkt.  

 

Psykolog Odd Arne Tjersland (1989) retter i 1989 i sin artikkel «Fra univers til 

multiverser – og tilbake igjen» kritikk mot de på den tid rådende fagideologier og 

terapeutiske retninger: Milano-gruppen som fremholder den distanserte, nøytrale 

ekspert. Galveston-gruppen (Anderson og Goolishian – min kommentar) som den 

medinnlevende, forståelsesfulle, småpratende, involverende terapeut, og Tromsø-

gruppen (representert ved Tom Andersen – min kommentar) som den varme, 
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omsorgsfulle og nøytrale terapeut. Ifølge Tjersland avviser samtlige en 

argumenterende, påtrengende og dirigerende, insisterende terapeut som ideal. 

Tjersland hevder dette er en feilslutning i forhold til de ulike retningers 

erkjennelsesteoretiske utgangspunkt. Han skriver: 

 

For selv om jeg ikke kan forandre en annen gjennom mine argumenter, ved å 

dirigere, ved å være påståelig, så er ikke det til hinder for at mine styringsforsøk 

kan skape forstyrrelser hos den andre som i sin tur kan sette i gang en 

forandringsprosess. Hvem vet hva som forstyrrer og berører et annet individ? 

(Tjersland, 1989, s. 12). 

 

Også den engelske familieterapeut Mary Donovan drøfter familieterapi innenfor det 

postmoderne paradigme (Donovan, 2003). Hun viser til Tom Andersens ideer om 

reflekterende team og reflekterende prosesser som en representant for postmoderne 

familieterapi-tilnærminger. Hun hevder at Tom Andersen og andre postmoderne 

tilnærminger legger stor vekt på verdier og respekt for enkeltmenneskets integritet. 

Slik jeg forstår Donovan, mener hun tilnærmingene er for ensidige i sitt perspektiv. 

Hun er kritisk til sannhetsrelativismen og at terapeuten gjemmer sin kunnskap i en 

«ikke-vitende» posisjon. Hun stiller spørsmål ved et flertydig sannhetsbegrep i møte 

med mennesker som har vært utsatt for overgrep, vold etc. Donovan retter også kritikk 

mot det som kan oppfattes som en devaluering av den terapeutiske ekspertise, og stiller 

spørsmål ved om ekspertisen i verste fall kan bli «gjemt» i den «ikke-vitende» 

posisjon. Donovan mener fagfeltet bør ha rom for ulike fagideologier og terapeutiske 

retninger. Hun refererer til Minuchin, som ikke hadde betenkeligheter med å bruke sin 

«ekspert»-kunnskap i forhold til hva han mente var til familiens beste. Donovan mener 

Minuchin med sitt progressive arbeid i forhold til «families of the slums» representerte 

et «friskt pust» for de mer tradisjonelle terapeuter.  

 

Flaskas (2005) viser til den systemiske familieterapiens ambivalente forhold til 

psykologisk kunnskap. Med bakgrunn i at fagfeltet de siste ca. 15 år igjen viser 

interesse og henter inspirasjon fra psykologisk kunnskap og psykoanalytiske ideer, 

argumenterer hun for en integrering av denne kunnskapen. På samme måte som 

Donovan, snakker hun om en integrerende praksis, integrativ practice, som hun mener 

ikke er det samme som integrering av ulike kunnskapsparadigmer: 
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(…) integrative practice, which is the creative (and usually sophisticated) 

practice of experienced practitioners, is produced in the environment of day-to-

day, family-to-family therapy. The controversy about mixing theory and 

crossing boundaries loses its heat in practice, where integration is achieved in 

the specificity of the way in which therapeutic ideas are being used to «meet» 

and facilitate a (particular) family's process of change (Flaskas, 2005, s. 133). 

 

Flaskas, Donovan – men også Minuchin i selskap med flere familieterapeutiske aktører 

– argumenterer for en integrativ praksis som tar hensyn til bruk av kunnskap og 

kompetanse som passer i den aktuelle situasjon og kontekst.  

 

Den amerikanske professor i klinisk familiepsykologi Jay Lebow (1997) skiller 

mellom integrativ og eklektisk praksis:  

 

Both integration and eclecticism involve the application of theoretical concept 

and interventions that cross scholastic boundaries. Eclectic is identified with 

pragmatic, case-based approach in which the ingredients of different approaches 

are employed without concern for theory. In contrast, integration presumes a 

more extensive melding of approaches into a meta-level theory that struggles 

with and works through the juxtaposition of the meaning of different concepts 

or intervention strategies entailed (Lebow, 1997, s. 3). 

 

Slik jeg tolker Lebow, er klientens beste utgangspunkt for definering av «meta-level 

theory». Det betyr respekt, men også kunnskap i forhold til kompleksiteten i hva 

mennesker kan streve med og til endringsprosesser (Lebow, 1997, s. 5). Den 

integrative terapeut er ifølge Lebow kreativ, intuitiv, nysgjerrig og anvender teoretisk, 

klinisk og empirisk kunnskap til den enkelte klients – og/eller den enkelte families 

beste (Tilden, 2008, s. 381). 

 

Flere argumenterer for at det er viktig at terapeutene blir bevisste sitt verdigrunnlag, 

fordi de mener det virker inn på den terapeutiske praksis. Amerikanske Stephen T. Fife 

(PhD) og Jason B. Whiting (PhD) ved «Marriage and Family therapy program» ved 

Universitetet i Nevada, USA (2007) argumenterer med at i tillegg til at verdier er 

innebygget i de terapeutiske modellene, tar familieterapeuter hele tiden verdibaserte 

avgjørelser i sitt kliniske arbeid: 
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Therapists have values that cannot be suspended, left home, or checked at the 

door of the therapy room. Without values, a therapist would be paralyzed, being 

void of an impetus for action.  

 

De argumenterer for at terapeuter bør ha et bevisst forhold til sine verdier, fordi det er 

grunnleggende nødvendig for å utøve forsvarlig praksis.  

 

3.8. Forskningshistorikk – debatter i fagfeltet 

Fokus i familieterapiforskningen på 1950–60-tallet var opprinnelig i forhold til endring 

av familiemønstre og bedring av symptomer i forhold til psykiske lidelser.49 Etter hvert 

ble det større fokus i fagfeltet på utvikling av ulike terapiretninger, metoder og 

teknikker, og forskning kom i bakgrunnen (Goldenberg & Goldenberg, 2008, s. 426). 

 

I 1970- og 80-årene var det mindre forskning i fagfeltet, men etter den tid har 

forskningen vært økende.  

 

Det blir fra ulike hold hevdet at det har vært, og også i dag eksisterer motstand i 

fagfeltet i forhold til effektforskning og tradisjonell eksperimentell metodologi ut fra 

en naturvitenskapelig, kvantitativ tilnærming (Carr, 2000b; Goldenberg & Goldenberg, 

2008, s. 426). Den irske professor i klinisk psykologi og familieterapeut Alan Carr 

mener motstanden kan begrunnes i at familieterapeuter har en fagideologisk base i 

konstruktivisme og sosialkonstruksjonisme, og at det representerer et helt annet 

grunnsyn enn en naturvitenskapelig, positivistisk tilnærming (Carr, 2000b; Skauli, 

2009). Det blir hevdet at kvalitativ forskning og erfaringskunnskap med vekt på 

meningsdannelse og subjektive erfaringer har større appell i det systemiske 

(konstruktivistiske) og sosialkonstruksjonistiske familieterapeutiske landskap 

(Goldenberg & Goldenberg, 2008; Skauli, 2009).  

 

Skepsis til effektforskning ut fra et positivistisk grunnsyn i det terapeutiske fagfelt 

finnes også blant forskere i fagfeltet. Professor i familieterapi Per Jensen (2006) gir 

bidrag til debatten. Han viser til at den amerikanske psykoterapiforsker Bruce E. 

Wampold (2009) i sin bok «The Great Psychotherapy Debate», presenterer sin versjon 
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 Jfr. kap. 3.3. Forståelse av psykiske lidelser med vekt på relasjoner og kommunikasjon, heller enn individuelle 

årsaksforklaringer. 
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av filosofen Hans Skjervheims (1974) begrep «det instrumentalistiske mistaket». 

Skjervheim påpeker i sin positivismekritikk at det «store mistaket» i vitenskapen er å 

overse skillet mellom teoretiske og praktiske problem. Han mener det ikke er mulig å 

utvikle teoretiske vitenskaper som dekker det praktiske fagfeltet, fordi det er et 

feilgrep å tro at det finnes instrumentelle løsninger på samhandlings- og 

kommunikasjonsproblemer. I denne sammenheng oppstår ifølge Wampold feilgrepet 

om man benytter tenkningen om spesifikk effekt, slik vi kjenner den som virkning av 

bestemte medikamenter på bestemte sykdommer, overført til familieterapi. Wampold 

advarer mot å tro at den medisinske modellen kan overføres til terapeutisk praksis, 

fordi forskning med all tydelighet viser at det ikke er mulig å identifisere noen 

spesifikk «bestanddel» i forhold til hva som virker i terapi. Wampold har en 

kontekstuell tilnærming til terapi, noe som gjenspeiles i hans forskningstilnærming, 

effektforskning med utgangspunkt i et relasjonelt mellommenneskelig perspektiv. 

Wampold mener at det i dag, med utgangspunkt i bred forskning, er enighet i 

psykoterapiforskningen om at det er noen «felles faktorer»50 knyttet til hva som virker 

i terapi. De felles faktorer har et relasjonelt perspektiv. Han vektlegger terapeutens 

innvirkning  på den terapeutiske prosess, og betrakter terapeuten som en holistisk 

faktor ut fra et bredt spekter av variabler, som blant annet varme, engasjement og en 

terapeut–klient-relasjon preget av tillit og gjensidighet.  

 

Skauli viser til at det fra ulike hold i fagfeltet blir argumentert for å ta i bruk empirisk 

kunnskap, både kvalitativ og kvantitativ, også i familieterapien i Norge, både av etiske 

og faglige, men også samfunnsmessige grunner. Det blir argumentert for at det er 

mulig å se empirisk, vitenskapelig kunnskap som et tilfang mer enn et problem. Jensen 

(2006, s. 2) viser til at det i forskningsdesign er vanlig å kombinere kvalitative og 

kvantitative metoder, og at metodene kan utfylle og berike hverandre.  

 

3.9 Avhandlingens plass i familieterapiforskningen  

En gjennomgang av fire sentrale tidsskrifter som dekker forskningen i familieterapi-

fagfeltet fra 1980 til 1999, viser at antallet artikler om forskningsprosjekter som 

benytter kvalitative metoder – eller en blanding av kvalitative og kvantitative – ble 
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 Felles faktorer: 

1. Den terapeutiske relasjon, ca. 30 % 

2. Placeboeffekt, forventning og håp, ca. 15 % 

3. Modell/terapiteknikk utviklet for å løse et bestemt problem, ca. 15 % 

4. Faktorer utenfor terapi, ca. 40 % (Lampert, 1992, s. 97) 
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mer enn fordoblet i 1990-årene sammenlignet med 1980-årene. Gjennomgangen viser 

at studiene var knyttet til kliniske tema om terapiprosessen, og temaer som psykiske 

lidelser, vold, barnemishandling, adopsjon og skilsmisse var representert. Det var også 

temaer knyttet til familieterapiutdanning og veiledning (Faulkner, Klock & Gale, 

2002; Jensen, 2006). 

 

Eget søk i ulike databaser
51

 bekrefter de tema som er beskrevet i litteraturoversikten. 

Av søk fremkommer at det finnes omfattende forskning i forhold til familieterapiens 

effekt i forhold til ulike diagnoser hos voksne eller barn. Metastudier (dvs. 

kontrollerte, randomiserte studier) viser at systemisk familieterapi er effektivt i 

behandling av barn med ulike vansker (Cotrell & Boston, 2002).
52

 Carr (2000a, s. 29; 

2012) viser til at metastudier (kontrollerte, randomiserte studier) som har en vid 

definisjon av familieterapi,
53

 viser at familieterapi virker for gjennomsnittlig 70 

prosent hvor barn har vært utsatt for omsorgssvikt og har ulike vansker (sett i forhold 

til utvalg hvor familier ikke fikk behandling).  

 

Hvorvidt familieterapi har effekt, blir belyst i forhold til forskning på psykoterapi
54

 

generelt. Carr (2009, s. 283) viser til at 70–75 prosent har utbytte av psykoterapi. 

Annen forskning viser at mer enn 50 prosent av psykoterapi ikke fører til bedring, og 

ca. 10 prosent faktisk får det verre (Hansen, Lambert & Forman, 2002). Funnene 

relateres til både par- og familieterapi og til individuell psykoterapi (Shadish & 

Baldwin, 2002). Forskning viser også at klienter ikke nødvendigvis forteller terapeuten 

at de ikke har det bedre, og at terapeuten kan være for optimistisk når det gjelder å tro 

at terapien faktisk er til hjelp (Harmon, Lambert, Smart, Hawkins, Nielsen, Slade & 

Lutz, 2007).  

 

3.9.1 Studier av terapeutiske, etiske utfordringer  

Som beskrevet i kapittel 2, er terapeutiske utfordringer også etiske utfordringer, og 

temaene kan derfor gå over i hverandre. Søk i databaser viser at etiske 

problemstillinger og terapeutiske holdninger blir drøftet i den familieterapeutiske 

faglitteraturen.  
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 PsykInfo, Ebsco, Bibsys Ask, Eric, Google Scholar.  
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 For referanse til kvalitative studier av relevans vises til kap. 3.6. 
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 jfr. kap. 3.5 og fotnote 37 (behandling som omfatter metoder bl.a. MST, PMT).  
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 Jfr. fotnote 42. 
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Det er imidlertid lite forskning på familieterapi og etiske utfordringer, men det finnes 

kvalitativ og kvantitativ forskning som har relevans i denne sammenheng. Blant annet 

tre studier har på ulik måte relevans:  

 

 En studie som grenser tett opp til problemstillingene i denne avhandlingen har 

tittelen «Fra opplevde dilemma til mulige løsninger i terapeutiske samtaler med 

barn og foreldre». Psykologene Marte Nilsson og Helene Trana (2000) 

beskriver en kvalitativ studie utført ved en poliklinikk innen psykisk helsevern 

for barn og unge (Bup). Fokus i studien er å undersøke vanskelige sekvenser i 

familiesamtalen. Metoden «systematisk erindringsarbeid» (Haug, 1987; 

Widerberg, 1995) ble anvendt. Det betyr at terapeutene skrev ned sine 

umiddelbare erindringer fra utvalgte terapisamtaler som hadde funnet sted den 

siste tiden. Studien tar utgangspunkt i 12 erindringsreferater fra tre terapeuter.  

 

Artikkelen beskriver fire ulike dilemmatyper som går igjen:  

1. Når foreldre snakker nedsettende om barnet og barnet trekker seg unna 

2. Når foreldre tar så mye fokus at barnet blir usynlig 

3. Når barnet forteller noe vanskelig og foreldre vil dekke over 

4. Når barnet ikke vil snakke og foreldrene legger press på at det skal (Nilsson 

og Trana, 2000, s. 542) 

Dilemmaene samsvarer i stor grad med de funn som fremkommer av denne 

avhandling. Artikkelforfatterne argumenterer for at terapeuten bevisst 

reflekterer over det opplevde ubehaget i den konkrete situasjon for å finne den 

beste vei ut av situasjonen.  

 

 Av relevans er også en amerikansk kvantitativ studie fra 1999 hvor 1035 

systemiske familieterapeuter deltok i spørreundersøkelse. Fokus i 

undersøkelsen var hvorvidt terapeuten la til grunn et individuelt vs. relasjonelt 

perspektiv
55

 i utøvelsen av den familieterapeutiske praksis. Spørsmålene 

informantene fikk sentrerte seg om gjenspeilet individ vs. relasjonsorienterte 

holdninger. Studien viste at de fleste terapeutene var ukomfortable med å 

imøtekomme individuelle behov, og mer komfortable med å forholde seg til 

familien som en enhet (Wall, Nedham, Browning & James, 1999).  
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 Jfr. kap. 9.3. Jeg drøfter her autonomibegrepet i et individuelt vs. relasjonelt perspektiv.  
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 En amerikansk kvantitativ studie fra 2000 undersøker 30 familieterapeuter og 

30 individualterapeuters avgjørelser på tre etiske utfordringer. To situasjoner 

var hypotetiske utfordringer. Undersøkelsen målte eventuelle forskjeller 

mellom terapeutgruppene og terapeutenes respons. Utfordringene inneholdt 

mulighet for juridisk respons, og respons karakterisert av omsorg. En utfordring 

var individual-hypothetical og handlet om en klient med sykdommen Aids. 

Klienten tok ikke tok hensyn til diagnosen i sin seksuelle aktivitet. Den andre 

utfordringen er beskrevet som family-hypotetical og handlet om en familie på 

fire, voksne og barn, som ba om hjelp til å kommunisere bedre sammen. Etter 

flere samtaler ble det avslørt at faren hadde begått flere seksuelle overgrep mot 

datteren. Overgrepene hadde opphørt. Familien ønsket ikke at terapeuten skulle 

involvere andre instanser. Den tredje etiske utfordringen var relatert til 

terapeutenes egne erfaringer med avgjørelser i profesjonsetisk vanskelige 

situasjoner. Funnene viser slående likheter mellom individualterapeutene og 

familieterapeutene. Det blir antatt at andre faktorer enn de teoretiske 

orienteringer har innflytelse på avgjørelsene. Svarene indikerer at terapeutenes 

avgjørelser fokuserer på verdier som kan identifiseres med ethic of care, 

omsorgsetikk, heller enn juridisk respons (Newfield, Newfield, Sperry og 

Smith, 2000). 

 

I familieterapilitteraturen er etiske utfordringer i familieterapi ofte knyttet til spørsmål 

som handler om «hvem er klienten»: barnet eller den voksne? (Hecker og Sori, 2010; 

Pattern, Barnett & Houlihan, 1991). Det blir pekt på at det kan være vanskelig å 

balansere individuelle behov i forhold til familiens beste, og terapeutens lojalitet til 

barnet kan bli utfordret.  

 

Både forskning og den faglitteratur som omhandler etiske spørsmål – verdier og 

problemstillinger – viser at etikk engasjerer fagfeltet. Samtidig viser søk i databaser at 

funnene er relativt spredt og kanskje også utydelig relatert til det etiske fagfelt. 

Hvordan etikken skal forholde seg til fagfeltets mangfold og diskusjoner fremkommer 

som en utfordring fagfeltet i større grad bør ha fokus på. 
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Kapittel 4: Ulike barneperspektiv  

 

4.1 Innledning  

Synet på barn og min oppfatning av hva et barn er, til forskjell fra voksne, virker inn 

på mitt møte med det enkelte barn og min forståelse og fortolkning av barnas utsagn. 

Det har også betydning for måten jeg forstår og tolker terapeutenes refleksjoner over 

barnas deltakelse i familieterapi. Synet på barn er viktig å belyse også i forhold til de 

etiske refleksjoner jeg foretar når jeg drøfter hva som er barnets beste i profesjonsetisk 

vanskelige situasjoner.  

 

De ontologiske perspektiver jeg legger til grunn i forhold til barn er de samme som jeg 

legger til grunn for voksne.56 Å se barn (eller voksne) som bevegende og bevegelige 

over tid i samarbeid og i interaksjon med hverandre, innebærer å se oss alle som 

utforskende, reflekterende og stadig erkjennende individer (Gulbrandsen, Seim & 

Ulvik, 2012, s. 57). Barnets væren-i-verden handler om at barnet må sees i lys av den 

historiske, kulturelle og sosiale kontekst det er en del av – samtidig som biologiske og 

genetiske faktorer må tas i betraktning. Barnet er sårbart, men også aktiv deltaker i 

forhold til sine omgivelser. Sårbarheten forstår jeg som en del av det å være menneske, 

men også spesielt i forhold til barn, fordi de er avhengige av de voksne. Perspektivene 

jeg legger til grunn kan forstås som en pluralistisk tilnærming som henter kunnskap fra 

ulike disipliner og er forenlig med den engelske professor i sosiologi Alan Prouts 

ideer. Prout hevder at forståelsen av barn historisk har vært splittet i polariteter mellom 

en biologisk og en sosial forståelse: nature–culture-dikotomien, som gjenspeiler seg i 

skillet mellom samfunnsvitenskap og naturvitenskap.57 Han viser til en 

sosialkonstruksjonistisk forståelse av barndommen hvor det legges vekt på 

barndommen som et mer eller mindre rent sosialt og kulturelt fenomen, og hvor det 

legges lite vekt på de biologiske aspekter (Prout, 2005, s. 34–57). De ulike 

perspektivene gjenspeiler seg i sosiologisk barneforskning og ulike psykososiale 

teorier om barn og barns utvikling. Prout argumenterer for en kunnskapstilnærming 

som ivaretar både de biologiske, sosiale og kulturelle perspektiver. 

 

Samfunnets syn på barn har vært i endring, fra det som av noen blir betegnet som et 

gammeldags syn på barn, hvor barn blir betegnet som sårbare og inkompetente, til 
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 Jfr. kap. 6.2 Vitenskapsfilosofiske premisser.  
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 Jfr. kap. 6.2 Vitenskapsfilosofiske refleksjoner.  
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synet på barn som aktive aktører og deltakere. Vi snakker i dag om kompetansebarnet 

(Sommer, 2003, s. 29). Samfunnets barneperspektiv gjenspeiles i lover, regelverk og 

offentlige debatter og henter kunnskap fra rådende synspunkter og teorier. 

Samfunnsdiskurser og fagdiskurser står i et dialektisk forhold til hverandre og påvirker 

våre holdninger og handlinger.  

 

Som utgangspunkt for etiske refleksjoner med grunnlag i empirien i forhold til hva 

som er til barnets beste i konkrete, profesjonsetisk utfordrende situasjoner, vil jeg 

presentere perspektiver fra sosiologisk barneforskning og psykologisk og 

sosialpsykologisk forskning om barns utvikling.  

 

4.2 Forskning på eller sammen med barn?  

Forskning i forhold til barn har tradisjonelt vært forskning på barn. Den psykologiske 

forskningen har i hovedsak hatt utgangpunkt i naturvitenskapelige tilnærminger. Både 

i psykologisk og sosiologisk forskning har barnet tradisjonelt vært objekt i 

forskningen, noe som har gjenspeilet seg i synet på barn og samfunnspraksis: Barnet er 

passiv mottaker – barnet skal oppdras, atferd skal læres eller avlæres, følelser og 

impulser reguleres. Viktige hovedstrømninger som har ligget til grunn har vært 

biologiske teorier, teorier som har vektlagt både biologi og miljømessige årsaker, 

atferdsregulering (behaviorismen) og psykoanalysen (Maccoby, 2006; Prout, 2005).  

 

Psykologiske utviklingsteorier og de sosiologiske sosialiseringsteoriene er blitt 

anklaget for å fremstille barndommen som noe naturgitt og allment (James, 2009; 

James & Prout, 1997; Sletten, 2011, s. 19) Den sosiale dimensjonen kom ifølge Prout 

(2005) inn som et tillegg til den utviklingspsykologiske forståelse, og opprettholdt 

derfor det dualistiske skillet mellom natur og kultur.  

 

Den sosiologiske barneforskning slo igjennom på 1980-tallet og ble lansert som en ny 

måte å forske på barn. Den blir forstått som en motvekt mot og kritikk av synet på barn 

og barndom innen utviklingspsykologi og sosiologiske teorier om sosialisering. 

Barndomssosiologien er hovedsakelig inspirert av fortolkende og interaksjonistiske 

tilnærminger i samfunnsvitenskapene (Sletten, 2011).  

 



57 

 

Barneforsker Håvard Bjerke (2012, s. 53, 54) drøfter barns deltakelse i forskning og 

begrepet det autentiske barnet. Hans utgangspunkt for egen forskning er å gi barn og 

unge en stemme, for at deres kompetanse, erfaringer og meninger etc. skal inngå som 

en del av «vår felles forståelse av verden». Han mener at en av farene ved fokus på 

barns perspektiver knytter seg til spørsmål om representativitet og autentisitet. Han 

hevder at det å inkludere barn og unge som forskere blir sett på som et tiltak for å gi 

dem makt til å være med på å bestemme hvordan deres virkelighet forstås og 

beskrives. Det blir sett på som en kritisk korreksjon til måten vitenskapelig kunnskap 

blir produsert på (Jones, 2004). Argumentet er at det kan være en fare for at dette leder 

til en konklusjon om at barn er bedre til å frembringe denne kunnskapen som forskere 

bare fordi de er barn (Jones, 2004, s. 123). Noe av begrunnelsen synes å bygge på en 

forestilling om at det å være barn gir dem en privilegert posisjon som insider i forhold 

til den voksne som outsider i forskning med barn. Bjerke konkluderer med at i stedet 

for å bygge opp om autentisitet eller forståelsen av barn som en «fremmed» stamme 

med en egen kultur – bør fokus være på hvordan kunnskap blir produsert i en gitt 

situasjon som forskeren må gjøre rede for. 

 

Bjerkes refleksjoner og meninger gir noen perspektiver i forhold til denne 

avhandlingen og innhenting av barnas erfaringer ved deltakelse i familieterapi. Jeg har 

ikke som målsetting å gripe en felles forståelse ved å innhente informasjon fra 

familieterapeutene og barna. Jeg vurderer ikke noen perspektiver som mer sanne enn 

andre. Mitt fokus er at alle (hver enkelt terapeut og hvert enkelt barn) har ulike 

perspektiver, fordi erfaringene og kontekstene er forskjellige, samtidig som det også 

kan trekkes ut noen erfaringer som er felles for terapeutene og barna – også på tvers av 

gruppene.  

 

4.2.1 Barneperspektiv i et sosiologisk perspektiv 

Dagens barneforskning gjenspeiler en oppfatning av barn som aktører og handlende 

subjekter i sine egne liv (Angel, 2010; Prout, 2005). Samtidig hevder professor og 

barneforsker Marianne Gulbrandsen (Gulbrandsen et al., 2012, s. 60) med henvisning 

til flere forskningsprosjekter i Norge og andre land,58 at barnet fremdeles er en person 

det handler om og ikke en det samhandles med.  
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 Forskningsprosjekter som har som mål å styrke barnevernet.  
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Barneforsker Bjørn Angel viser til at innen barne- og familieforskningen har det som 

kalles barneperspektiv vokst frem og blitt tydeligere de siste år. Det er ulike 

definisjoner av begrepet. Én definisjon er «å hevde barnet som et selvstendig individ 

med rett til å uttale seg» (Angel, 2010, s. 143; Brannen, 1999; Tiller, 2000). En måte å 

tolke denne definisjonen på, er at barnet blir et objekt for de voksne som sitter med 

definisjonsmakten. En annen måte å tolke definisjonen på, er et syn på barn som et 

selvstendig meningsberettiget individ og som et aktivt, handlende subjekt. 

 

Den svenske barneforsker Gunilla Halldèn (2003) drøfter distinksjonen mellom 

barneperspektiv og barnets perspektiv: 

 

Barneperspektiv skrivet som ett ord sätter fokus på ett perspektiv som syftar til 

att tillvarata barns villkor och verka för barns bästa eller för at studera en kultur 

skapad för barn. 

 

Barns perspektiv innebär emellertid att barnet själva har lämnat sitt bidrag 

(Halldèn, 2003, s. 14). 

 

I en forskningsmessig sammenheng definerer hun et barneperspektiv som en 

fortolkning av barnets stemme i forhold til ulike diskurser og kontekster. Halldèn 

argumenterer for at det i en forskningssammenheng er viktig å klargjøre hvilke 

perspektiv forskeren legger til grunn for fortolkning av data. Barneperspektivet 

handler om den plassen vi gir barnet i samfunnet, og hvordan vi forstår barn. Barnets 

perspektiv definerer hun som barnets uttrykk. Det er en nyttig distinksjon, samtidig 

som barnets perspektiv ut fra et fenomenologisk, hermeneutisk perspektiv også alltid 

vil være gjenstand for fortolkning. 

 

Jeg anser Bjerkes (2012, s. 20) forståelse av barn og barndom som en god tilnærming 

og et godt utgangspunkt for å fortolke barnas stemmer. Perspektivene er også 

utfyllende når det gjelder de teoretiske ressursene59 og metodiske valgene60 jeg har 

foretatt. Bjerke forstår barndom som et sosialt fenomen som gis mening og innhold i 

en bestemt historisk og kulturell kontekst, under gitte politiske og økonomiske 

betingelser. Samtidig forstår han barndom som en fast struktur i samfunnet som alle 
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 Jfr. kap. 5 Axel Honneths teori om anerkjennelse. 
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 Jfr. kap. 6: vitenskapsteoretiske refleksjoner og metode.  
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mennesker er en del av i løpet av livet. Til grunn for forståelsen av barndom 

vektlegger han et dynamisk forhold mellom strukturene i samfunnet og barnet som 

sosial aktør. Bjerke (2012, s. 23, 24) bruker begrepet barns handlingsrom med 

utgangspunkt i begrepet agency. Han bygger på en forståelse av at barn må anses som 

mennesker som gjennom sine handlinger kan utgjøre en forskjell i sosiale relasjoner 

eller i forbindelse med en beslutning. Han anvender begrepet handlingsrom for å 

understreke at barns handlemåte og kraft har en ramme (rom) som gir en rekke 

begrensninger når det gjelder barnas makt. Selv om rammen eller rommet er dynamisk 

og defineres på forskjellige måter i ulike kontekster, må barn og unge anses som 

underlagt voksnes kontroll og dominans i større eller mindre grad. Bjerke (2012, s. 26) 

mener at voksne med ansvar for barn kan overse barn og begrense deres handlingsrom, 

eller de kan være inkluderende og forsøke å styrke barnets deltakelse. Han hevder at i 

dette perspektivet er barn til dels avhengige av de voksnes anerkjennelse for å kunne 

delta på meningsfulle måter. Det betyr ikke at barn skal underlegge seg de voksnes 

vilje – men at det gis mulighet for å velge å delta, og finne mellomløsninger der det er 

nødvendig. Bjerkes perspektiver er aktuelle når det gjelder terapeutens rolle i forhold 

til barnet i den familieterapeutiske kontekst. 

 

4.2.2 Psykologiske og flerfaglige perspektiver på barn og barns utvikling  

Kritikken av de tradisjonelle utviklingsteoriene er at de ikke tar høyde for den 

konteksten barnet er en del av, og at de er for statiske (Angel, 2010; Sommer, 2003). 

 

Kvaran (2010, s. 11) mener at de etablerte psykologiske og sosiologiske forståelser av 

barnet gir gode bidrag til å forstå betydningen av oppvekst og sosialisering. Han viser 

til at teoriene kan være nyttige i forhold til å forklare hvordan barn i utsatte situasjoner 

kommer dårlig ut fordi de har vært utsatt for omsorgssvikt og manglende støtte i sin 

oppvekst og utvikling. Teoriene gir forestillinger om en normal utvikling ut fra alder 

og modenhet, og forteller hva barn trenger av voksne: kjærlighet, stimulering, omsorg 

og tilrettelegging for god utvikling.  

 

Kritikken er likevel, slik den fremkommer fra den nyere sosiologiske barneforskning, 

gitt i brede ordelag. Den gir få nyanser av det mangfold av perspektiver som de ulike 

teorier frembyr – på bakgrunn av variert forskning – om barns utvikling. Hva som 

forstås som tradisjonelle psykologiske og sosiologiske teorier, er også gjenstand for 

fortolkning. En tolkning av «tradisjonelle» teorier er stadieteorier, som for eksempel i 
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den tyske psykolog Erik H. Eriksons (1902–1994) teori om barns psykososiale 

utvikling, og i den sveitsiske psykolog Jean W. Piagets (1896–1980) teori om kognitiv 

utvikling. Dette er teorier som betegnes som gammeldagse, fra før 1960, som statiske, 

for generaliserende og som tar for lite hensyn til barnets kontekst og kultur (Sommer, 

2003, s. 21).  

 

Nyere utviklingsteorier bekrefter for øvrig viktige perspektiver fra «gammel» 

forskning, for eksempel står tilknytningens betydning for god psykisk helse støtt, og 

setter krav til omsorgens kvaliteter og omsorgspersonenes kapasiteter. Blant annet blir 

den engelske psykolog John Bowlbys (1907–1990) tilknytningsteori og den britiske 

psykoanalytiker Donald Winnicotts (1896–1971) objektrelasjonsteori bekreftet i nyere 

utviklingsteori, som for eksempel i den amerikanske psykiater Daniel Sterns (1934–

2012) teori om selvutvikling (som også er en teori om tilknytning). Felles er at disse 

teoriene omhandler betydningen av den emosjonelle tilknytningen og det 

intersubjektive samspillet mellom foreldre og barn. Den ungarsk-britiske 

psykoanalytiker Peter Fonagy, i dag leder av Anna Freuds institutt i London, har også 

videreført kunnskap fra etablert utviklings- og tilknytningsteori. Han har videreført 

arbeidet med utgangspunkt i at psykologiske prinsipper naturlig er bundet av 

nevrofysiologiske begrensninger. Med begrepet mentalisering beskriver Fonagy 

hvordan barnet gjennom tilknytningsrelasjonen gradvis utvikler fornemmelsen av et 

eget selv som kan oppfatte egne og andres følelser og uttrykke dem på symbolsk nivå 

gjennom tale og handling. Det danner grunnlag for empati og intersubjektiv 

kommunikasjon og relasjon med andre mennesker (Hart & Schwarts, 2009, s. 15).  

 

Tilknytning og omsorg er variabler som må sees i relasjon også til andre faktorer, blant 

annet miljøbetingelser, genetiske og biologiske forutsetninger.  

 

Det blir hevdet at utviklingen beveger seg i retning av en flerfaglig forskning på barn 

og unges utvikling. Sentrale ideer er blant annet teorier om barn og unges 

kompetanseutvikling for som grunnlag for utvikling av barns evner og muligheter.  

Teoriene vektlegger en dynamisk utveksling mellom indre og ytre forutsetninger: 

psykologiske og biologiske forutsetninger, sosiokulturelle og materielle 

handlingskontekster (Nygren, 2008). Dette perspektivet vektlegger et sosiokulturelt, 

ikke-dualistisk perspektiv som innebærer at individet ikke kan sees uavhengig av de 

praksiser og de kontekster det hele tiden deltar i (HiL, Høgskolen i Lillehammer 2010; 

Lerner, 1991; Lerner, Theokas & Bobek, 2005).  
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Det reises kritikk også mot kompetansebegrepet dersom kompetanse blir redusert til en 

avgrenset individuell egenskap. Ulvik (2009) viser til at barns utvikling innenfor 

sosiokulturell utviklingspsykologi forstås som skapt ved sosial interaksjon, samtidig 

som interaksjonen er forankret i en større sosial, kulturell og historisk kontekst. Den 

russiske psykolog Leo Vygotskys (1896–1934) utviklingspsykologiske ideer kan 

forstås som sammenfallende med det sosiokulturelle perspektiv. Ut fra dette perspektiv 

er de voksnes rolle i forhold til barnet i de ulike sosiale praksiser og kontekster å bidra 

til å skape handlingsrom og være utviklingsstøttende for barnet. Familieterapi kan 

defineres som en sosial praksis som finner sted i ulike familieterapeutiske kontekster – 

og terapeutens rolle vil derfor være å tilrettelegge og skape et rom for dialog hvor 

barnet har frihet og mulighet for å delta.  

 

4.3 Barn som rettssubjekt  

De sentrale perspektiver i dagens barneforskning vokste frem omtrent samtidig med 

den tidsperiode da FNs barnekonvensjon om barns rettigheter (Barnekonvensjonen) 

ble utarbeidet på 1980 tallet (Bjerke, 2012; Gulbrandsen et al., 2012). 

Barnekonvensjonen ble vedtatt i FNs generalforsamling i 1989. Den norske regjering 

ratifiserte konvensjonen i 1991, det vil si at Norge forpliktet seg overfor andre land til 

å respektere og oppfylle Barnekonvensjonen. I 2003 vedtok Stortinget at konvensjonen 

skulle bli norsk lov. Det betyr at konvensjonen skal gå foran øvrig norsk lov, og at den 

har et overordnet perspektiv (Smith, 2008). Barnas menneskerettigheter – slik de 

fremkommer i Barnekonvensjonen – skal prege og gjennomsyre alle beslutninger og 

all offentlig virksomhet som berører eller kan berøre barn og unge (Senter for 

menneskerettigheter, 2005). Jusprofessor Lucy Smith (2008, s. 17) henviser til at 

Barnekomiteen (Komiteen for barnas rettigheter) fremhever fire av artiklene i 

Barnekonvensjonen som generelle prinsipper for hele konvensjonen.  

 

De fire prinsippene er: 

 artikkel 2: om ikke-diskriminering 

 artikkel 3: om barnets beste 

 artikkel 6: om barnets rett til liv og utvikling 

 artikkel 12: om barnets rett til å bli hørt  

Smith viser til at det spesielle ved de fire artiklene er at de har betydning for 

tolkningen av de fleste andre artikler i konvensjonen. 
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Av særlig relevans for å belyse empirien er prinsippene i artikkel 3 om barnets beste, 

som blant annet også inneholder prinsipper om barns rett til beskyttelse, og artikkel 12 

om barnets rett til å bli hørt.  

 

4.3.1 Barns beste: barns rett til beskyttelse – og til deltakelse 

Barnets beste er et overordnet prinsipp og bygger på det grunnsyn at barn har samme 

ukrenkelige menneskeverd som voksne, og de samme rettigheter. Dette er universelle 

rettigheter som må konkretiseres i forhold til det enkelte barn, den enkelte kultur og 

kontekst. Hva som er barnets beste i den konkrete profesjonsetisk utfordrende 

situasjon, krever refleksjon og bevissthet i synet på barn og på barnet i relasjon og 

kontekst. 

 

Prinsippet om barnets beste kommer i nasjonal lovgivning først og fremst til uttrykk i 

sammenhenger hvor forholdet mellom barn og foreldre på ulike måter skal reguleres. 

Forståelsen av barnets beste bygger i høy grad på det biologiske prinsipp – som er et 

prinsipp som står sterkt som kulturelt fenomen (Haugli, 2011, s. 55). Det biologiske 

prinsipp er for øvrig nå under offentlig debatt, og det drøftes om prinsippet kan settes 

til side dersom barn som har bodd i fosterhjem en tid, har knyttet seg til 

fosterforeldrene. Barnets tilknytning skal vektlegges og vurderes som viktigere enn 

biologi (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, NOU 2012: 5).  

 

I konvensjonens kapittel 19 pålegger myndighetene å verne og beskytte barn mot alle 

former for overgrep og omsorgssvikt fra foreldre eller andre omsorgspersoner. Denne 

autoriteten er tillagt rettsvesen, barnevern og fylkesnemnd. Offentlig ansatte – og 

derfor også familieterapeutene – har plikt til å melde til barnevernet, jfr. lov om 

barneverntjeneste § 6-4:  

 

Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi 

opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et 

barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig 

omsorgssvikt (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 1992). 

 

Familieterapeutens plikt til å beskytte barnet kan sees ut fra et rettslig perspektiv: 

plikten til å melde til barnevernet. Terapeuten kan også vurdere det som en plikt å 
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beskytte barnet i det han/hun opplever som en profesjonsetisk utfordrende situasjon. 

Det kan for eksempel være en familiesamtale som er preget av at de voksnes vansker 

og premisser dominerer. Terapeutens syn på barn vil kunne virke inn på hvordan 

han/hun forholder seg i den konkrete etisk utfordrende situasjon: barnet som sårbart og 

i behov av beskyttelse, eller barnet som aktiv deltaker som har rett på informasjon og 

til å få mulighet til å gi uttrykk for sine meninger.  

 

Barneforsker Bjørn Angel (2010) mener at barns rett til å bli hørt, til å uttale seg og 

barns rett til beskyttelse innebærer et spenningsfelt. Også Guldbrandsen (2012, s. 56) 

sier at det er en utfordring å forstå barn som både intensjonelle og aktivt handlende 

subjekter, samtidig som de er relasjonelt forbundet og sårbare.  

 

Slik det fremkommer er barnets rett til å bli hørt et viktig prinsipp. Ivaretakelse av 

barnets autonomi blir vektlagt: Barnet har frihet til å uttale seg, samtidig som det blir 

understreket at det ikke er en plikt for barnet. Barnet kan velge (Sandberg, 2011).  

 

Barns rett til å bli hørt er av barnekomiteen tematisert i forbindelse med ønsket om 

barn som aktive deltakere i samfunnet. Barnekomiteen tar utgangspunkt i familien og 

anbefaler samfunnet å lære opp foreldre til å ivareta denne retten for barna fordi det vil 

være til fordel for hele familien. Det pekes på at en familiestruktur basert på deltakelse 

hvor barnet fritt kan uttrykke meninger, utgjør en viktig modell for å oppmuntre til 

barns deltakelse i samfunnet for øvrig (Sandberg, 2011, s. 80). Slik det er fremkommet 

i avhandlingens kapittel 3, er familieterapiens sentrale fokus å bidra til at familier kan 

få hjelp til å snakke åpent sammen – og kan derfor sees som en del av 

samfunnsoppdraget som omhandlet i kapittel 2.  

 

Angel viser til hvordan nyere syn på barn og barndom gjør det vanskeligere å vite hva 

som er barnets beste. Han drøfter konsekvensene av synet på barn som aktive sosiale 

aktører. Ved å betrakte barn utelukkende som aktører, kan voksne stå i fare for å 

overlate ansvaret for vanskelige konflikter og viktige valg i eget deres liv til barnet 

selv (Angel, 2010, s. 142; Brannen & O'Brien, 1996). Samtidig viser Angel til at barn 

er forskjellige og at de er sosiale aktører som på ulike måter har strategier for å mestre 

sin virkelighet.  

 

Barnet som sårbart og barnet som kompetent kan lett fremstå som to ytterpunkter. 

Ulvik (2009) vektlegger et sosiokulturelt utviklingsperspektiv og poengterer at verken 
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forskere eller klinikere har en direkte eller enkel tilgang til barns erfaringer og 

meningsdannelse. Hun argumenterer for at voksnes rolle er å være utviklingsstøttende 

og medkonstruktører av mening for barnet. Det fordrer ifølge Ulvik at den voksne 

fortolker flertydig, og ikke etter hva barnet egentlig sier, ut fra motivasjon om å søke 

entydighet og konsistens i barnets uttalelser. 

 

Jeg mener at Ulviks perspektiver er sentrale i samtaler med barn – samtidig som det 

ikke utelukker perspektiver på at barn også er sårbare og noen ganger trenger at 

voksne tar avgjørelse på barnets vegne. Det utelukker ikke åpenhet for barnets 

perspektiver og samtale med barnet omkring de eventuelt vanskelige avgjørelsene.  
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Kapittel 5: Moralfilosofisk teori 

 

 

5.1 Innledning  

Jeg har valgt den tyske sosial- og moralfilosof Axel Honneths (1949) teori om 

anerkjennelse som fortolkningsressurs til empirien fordi anerkjennelse og krenkelse 

fremkommer som sentrale temaer i datamaterialet. Terapeuten blir utfordret i 

utøvelsen av det profesjonsetiske skjønn når han/hun opplever at foreldrene ikke greier 

å ta sitt barns perspektiver eller når barnet blir krenket av sine foreldre i situasjonen. Et 

hovedtema i de profesjonsetiske utfordringer er at terapeuten ønsker å anerkjenne både 

foreldre og barn i situasjonen, men opplever at det er vanskelig å få til. Den 

terapeutiske utfordring blir også en profesjonsetisk utfordring: Hvordan unngå at 

barnet blir ytterligere krenket i situasjonen, og hvordan samtidig ivareta forelderen?  

 

5.1.1 Axel Honneths sosial- og moralfilosofi 

Honneth fortolker den tyske filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegels (1770–1831) 

ideer om anerkjennelse. Honneth regnes i dag ved siden av den tyske sosiolog og 

filosof Jürgen Habermas (1929) som den fremste nåværende representant innenfor 

kritisk teori61 (Bugge, Eriksen & Rønning, 2009, s. 79). Han har erstattet Habermas' 

fokusering på språk og handling med vektlegging av anerkjennelse som det sentrale 

prinsipp (Juul, 2010; Lysaker & Jakobsen, 2010).  

 

Honneths teori om anerkjennelse er en sosial- og moralfilosofisk teori som belyser hva 

mennesker trenger for å ha et godt liv, og hva som skaper uro og dårlig psykisk helse 

når anerkjennelse uteblir. På samme måte som menneskeverdet er universelt, anser 

Honneth anerkjennelse som et universelt behov hos alle mennesker. Det sosiologiske 

perspektiv er at ethvert samfunn er avhengig av sosial integrasjon, og sosial 

integrasjon må nødvendigvis bygge på anerkjennelse (Pedersen, 2009b).  

 

Noe av kritikken mot Honneths anerkjennelsesteori kommer fra den amerikanske 

filosofen Nancy Fraser (1947– ) som har utviklet en rettferdighetsteori med grunnlag i 

fordeling og anerkjennelse (Fjørtoft, 2009). Fraser er kritisk til hvorvidt alle former for 

urettferdighet kan forstås som mangel på anerkjennelse. Hun argumenterer med at det 

                                              
61

 Jfr. kap. 6.2.4. 
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er feil å bruke subjektive krenkelseserfaringer som målestokk på urettferdighet. Fraser 

mener at rettferdig fordeling av økonomiske ressurser kommer først. Honneth hevder 

at sosial urettferdighet dypest sett er mangel på anerkjennelse. Både Honneth og Fraser 

er opptatt av å fremme autonomi og likeverd.  

Makt kan i Honneths teori knyttes opp mot begrepet sosiale patologier (Pedersen, 

2009b, s. 40, 41). For Honneth er sosiale patologier en form for samfunnslidelse som 

erfares på individuelt nivå. Tingliggjøring og ulike former for krenkelser kan knyttes 

opp mot asymmetriske maktrelasjoner. Honneths «moralske grammatikk» handler om 

å identifisere krenkelser individer blir utsatt for i ulike sosiale praksiser. Ved å 

identifisere krenkelsene tydeliggjøres individets behov for anerkjennelse.  

Det moralske perspektivet er ifølge Honneth at vi som mennesker er forpliktet til å 

møte hverandre på en måte som gjør oss i stand til å forstå og ivareta vår egen og 

andres integritet. Han mener at kompleksiteten i dagens samfunn og de moralske 

utfordringer vi møter, gjør at det ikke finnes noen enkle svar eller løsninger. Honneth 

henter inspirasjon fra både tradisjonene etter den tyske filosofen Immanuel Kants 

(1724–1804) pliktetikk og den greske filosof Aristoteles' (384 –322 f.Kr.) dydsetiske 

perspektiver. Samtidig viser han til at det «enkle alternativet» – mellom en kantiansk 

posisjon hvor moralske fordringer er gitt fra et upartisk ståsted hvor våre 

handlingsprinsipper er universelle, og en aristotelisk posisjon hvor rettesnor er hva 

som er det gode liv for oss – ikke lenger holder (Honneth, 2009, s. 160–164).  

 

Pliktetikken kan forstås som universell etikk. Pliktetikeren er opptatt av å gjøre det 

rette ut fra en plikt, enten overfor en «indre moralsk lov», Gud eller et lovverk (Eide, 

Grelland, Kristiansen, Sævareid & Aasland, 2011, s. 145). Slik jeg tolker Honneth, 

begrunner han plikten ut fra et konsekvensetisk perspektiv: plikten vi alle har til å 

anerkjenne i samfunnsmoralen, fordi det vil føre til et bedre samfunn og bedre psykisk 

helse for individene. Anerkjennelse kan også defineres som en dyd det enkelte 

mennesket bør oppøve. Hovedideen i dydsetikken er at for å handle rett, må du være 

kompetent. Kompetansen er knyttet til dyder og egenskaper – det handler altså ikke 

om teoretisk kunnskap eller om regler og verdier (Eide et al., 2011, s. 145). Individets 

utvikling av kompetanse knytter Honneth til den intersubjektive relasjonen mellom 

mennesker. 

 

Honneth mener at kompleksiteten i anerkjennelsesbegrepet og mangfoldet i bruken av 

begrepet synliggjør at anerkjennelsens moralske innhold endrer seg alt etter hvilken 
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betydning som legges til grunn. Denne kompleksiteten, og kompleksiteten i de etiske 

utfordringer vi møter, gjør at Honneth argumenterer for en pluralitet i anvendelse av 

etiske perspektiver. 

 

Konsekvensetiske perspektiver kan forstås å ha sin relevans i drøfting av hvordan 

foreldres krenkelser av barnet kan få konsekvenser for barns utvikling av selvtillit. 

Honneths resept er å identifisere krenkelsene og sørge for at barnet får anerkjennelse.  

 

Honneth ønsket å rekonstruere og empirisk begrunne Hegels ideer ved å anvende en 

tverrfaglig tilnærming, spesielt ved bruk av sosialpsykologi og psykologiske teorier. 

Han har i tiden etter ferdigstillelsen av sitt hovedverk fortsatt utviklingen av sin teori 

om anerkjennelse. Det betyr at Honneths ideer er i utvikling og endring.  

Min fremstilling av Honneths teori om anerkjennelse er ikke ment som noen 

fullstendig redegjørelse for hans teori, men er en fortolkningsressurs til empirien. Jeg 

har derfor fokusert på begreper og temaer med utgangspunkt i de relasjonelle 

utfordringer som fremkommer i terapirommet. Dette er temaer som ligger tett opptil 

anerkjennelse og krenkelse og handler om intersubjektivitet, emosjoner og hva som 

ivaretar og fremmer barnets autonomi.  

 

5.2 Den intersubjektive anerkjennelsens mønstre: kjærlighet, rett og 

solidaritet 

Overskriften er hentet fra Honneths hovedverk Kamp om anerkjennelse (2008) og 

illustrerer Honneths (med referanse til Hegel) sondring mellom de ulike typer 

anerkjennelse ut fra det grunnleggende premiss at menneskets praktiske 

identitetsdannelse forutsetter en erfaring av intersubjektiv anerkjennelse.  

 

Honneth viser hvordan det enkelte menneskets selvtillit, selvrespekt og selvverd62 er 

avhengig av anerkjennelse i de nære relasjoner:  

                                              
62

 Begrepene selvtillit, selvaktelse og selvverd blir drøftet i forhold til anerkjennelsesbegrepet og de ulike 

anerkjennelsesdimensjoner gjennom hele kapittelet. Anderson og Honneth definerer begrepene self-trust, self-

respect og self-esteem (Anderson & Honneth, 2005, s. 132–136 

Self-trust [selvtillit] is the capacity to trust one's own intuitions and desires and incorporate them into 

one's own conception of the good. 

Self-respect [selvaktelse] is the capacity to make and defend claims about the world publicly. This can 

be seen both as the capacity to enter public discourse in a political sense to attempt to influence policy, 
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- Selvtillit er knyttet til kjærlighetsdimensjonen 

- Selvrespekt til individet som rettssubjekt (rettsdimensjonen) 

- Selvverd til det sosiale liv (solidaritetsdimensjonen)  

Anerkjennelsens formål er å muliggjøre individets autonomi,63 og selvrealisering 

ansees som den høyeste verdi. Selvrealisering ut fra Honneths teori begrunnes i 

individets behov for anerkjennelse, som forutsetter intersubjektive relasjoner, og ikke 

kun som enkeltindividets tilfredsstillelse av egne behov. Krenkelse defineres som en 

negasjon av anerkjennelse64 (Honneth, 2007, 2008).  

 

Honneth (2008, s. 140) bruker begrepet ringeakt når menneskets integritet og 

selvforhold blir krenket. Ved å sondre sondere mellom de tre 

anerkjennelsesdimensjoner hevder Honneth å finne like mange former for ringeakt, og 

forskjellene må vurderes ut fra hvordan det enkelte individ opplever krenkelsen.  

De ulike anerkjennelsesdimensjoner står i et dialektisk forhold til hverandre. 

Intersubjektivitet65 og anerkjennelse kan ut fra Honneths bruk av begrepene forstås 

som overlappende: Anerkjennelse forutsetter intersubjektivitet. De er grunnbegreper 

som belyser individets selvforhold og selv–andre-forhold og forholdet mellom individ 

og samfunn.  

 

                                                                                                                                             
and in a more personal sense. Self-respect is thus central to autonomy because if we lack self-respect 

we'll be totally unwilling to publicly pursue our conceptions of the good. Self-respect is, in many 

respects, a function of our relations with others.  

Self-esteem [selv-verd] is about the extent to which we view our projects in life as valuable. A person 

who sees what they do as valuable is likely to commit to it to a far greater extent than a person who 

does not. That means that the person is never likely to fully experience the life they have chosen for 

themselves. In the process they will neither fulfill their rational preferences or know whether that life 

was truly the life they would have chosen for themselves.  
63

 Jfr. kap. 5.2.3  
64

 Negasjon kan defineres som motsetning ut fra et dialektisk perspektiv, der dialektisk betegner motsetninger 

som ved å bli relatert til hverandre i en gjensidig vekselvirkning, får en annen form – med opprinnelse i Helgels 

begreper tese, antitese, syntese. 
65

 Intersubjektivitet er et komplekst begrep og blir forstått og definert forskjellig i ulike filosofiske, sosiologiske 

og psykologiske tradisjoner, slik jeg forstår at Honneth gjør. I fenomenologisk filosofi er det ikke mulig å 

plassere intersubjektiviteten i en veletablert ontologi, ifølge den danske fenomenolog Zahavi (2003). 

Intersubjektiviteten tilhører tre regioner: selvet, den andre og verden sammen. Jfr. også kap. 5.2.2 og 5.2.4. 
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Den første dimensjonen, kjærlighet og utvikling av selvtillit, knytter Honneth til 

tilfredsstillelse av menneskets behov for anerkjennelse i de nære relasjoner. Også 

Hegel snakker om kjærlighet i forbindelse med det affektive forholdet mellom foreldre 

og barn (Honneth, 2008). En anerkjennende foreldre–barn-relasjon legger grunnlag for 

utvikling av selvtillit. Det er den grunnleggende relasjonen mellom foreldre og barn 

som er utgangspunkt for familieterapeutens arbeid med familien, og det er i denne 

relasjonen familien trenger hjelp til å få det bedre sammen. Terapeuten blir invitert 

inn, eller får tilgang til innblikk i familiens private sfære, i kjærlighetssfæren, som 

defineres som relasjonen mellom foreldre og barn. Honneth legger til grunn en 

betingelsesløs66 kjærlighet i foreldre–barn-relasjonen som gir barnet mulighet til å 

utvikle god selvtillit. Det innebærer at barnet blir anerkjent som et individ med behov 

og ønsker og med en enestående verdi.  

 

I den andre dimensjonen, rettsdimensjonen, knyttes anerkjennelse til respekt for 

enkeltindividets rettigheter og grunnlag for selvaktelse: til lovverk, for eksempel 

anerkjennelse av etniske, religiøse, og seksuelle minoriteter, men også til utsatte 

grupper som f.eks. psykisk syke, rusavhengige og selvfølgelig også til barns 

rettigheter. Denne dimensjon bygger på Hegels rettstanke om at i kraft av  

den rettslige anerkjennelse som består i universell likebehandling, utvikler det enkelte 

individ selvaktelse (Juul, 2010, s. 177).  

 

I den tredje dimensjonen handler anerkjennelse om solidaritet og sosial verdsettelse. 

Den sosiale verdsettelsen og anerkjennelse for sine spesifikke egenskaper gjør at 

individet utvikler bevissthet om egne evner som skaper en følelse av selvverd 

(Honneth, 2008, s. 130). Honneth mener med henvisning til Hegel og den amerikanske 

filosof, sosiolog og psykolog Georg H. Mead (1863–1931) at vi bare kan forstå dette 

anerkjennelsesmønsteret hvis vi forutsetter en intersubjektiv verdihorisont. Det betyr at 

vi bare kan verdsette hverandre som individuelle personer hvis vi har en felles 

orientering mot verdier og mål som signaliserer at personegenskaper har betydning for 

eller bidrar til den andres liv (Honneth, 2008, s. 130). 

Den rettslige anerkjennelse handler om en universell respekt for menneskets verdighet. 

Den sosiale verdsetting handler om at individet respekteres for sine partikulære 

ferdigheter og ytelser (Fjørtoft, 2009, s. 64). Den handler om de spesielle egenskapene 

som skiller mennesker fra hverandre. Individet får anerkjennelse for sine evner og 
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ferdigheter og blir verdsatt ut fra sine bidrag til felles målsettinger (Fjørtoft, 2009). I 

det ligger en forventning om at individet bidrar til samfunnets fellesskap.  

Honneth avviser normativitet som en iboende kapasitet hos en person og ser på normer 

og verdier som kulturelt formidlet (Lysaker & Jakobsen, 2010). Samfunnet bør ifølge 

Honneth ideelt representere en kulturell verdihorisont som er åpen overfor forskjellige 

former for personlig selvrealisering. Det krever et samfunn som verdsetter forskjeller i 

individers ulike egenskaper og danner grunnlag for samfunnets kulturelle 

selvforståelse og etiske verdier (Honneth, 2008). 

Honneth beskriver det intersubjektive og dialektiske forholdet mellom individ og 

samfunn: «det er samfunnets kulturelle selvforståelse som leverer kriteriene for den 

sosiale verdsettingen av personer» (Honneth, 2008, s. 131). Den sosiale respekten som 

mennesket nyter – i tråd med de kulturelle verdiene – relateres til individet selv. Det 

innebærer en tiltro til at individet kan frembringe prestasjoner og innehar ferdigheter 

som anerkjennes som verdifulle av andre samfunnsmedlemmer.  

 

5.2.1 Definisjon av anerkjennelse. Et kulturelt og moralsk perspektiv  

Honneth hevder at anerkjennelse på ulike måter alltid har spilt en rolle i praktisk 

filosofi: Den fremherskende oppfatning i den antikke etikken var at gode handlinger ga 

sosial verdsettelse. Hos Kant var begrepet aktelse knyttet til det øverste moralprinsipp 

og inneholdt kjernen i det kategoriske imperativet: å behandle andre mennesker som 

mål i seg selv. Honneth viser til at det er Hegel som har gjort anerkjennelse til 

grunnelement i etikken (Honneth, 2009, s. 162).  

 

Selv om begrepet anerkjennelse anvendes noe forskjellig i ulike land,67 brukes 

begrepet stort sett i løs tilknytning til Hegel om holdninger og praksiser hvor subjekter 

eller sosiale grupper blir bekreftet i bestemte egenskaper (Honneth, 2007, 2008). 

Samtidig blir anerkjennelse vektlagt noe forskjellig i ulike filosofiske diskurser. I 

feministisk etikk blir det brukt for å betegne kjærlig kontakt og omsorg. I diskursetisk 

sammenheng betyr anerkjennelse gjensidig respekt for andre mennesker, både for 

særegenheter og likheter. Innenfor rammen av forsøkene på å videreutvikle 
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kommunitarismen68 blir anerkjennelseskategorien brukt for å fremme livsformer som 

typisk oppstår på bakgrunn av samfunnsmessig solidaritet (Honneth, 2009, s. 163). 

 

Honneth diskuterer anerkjennelsesbegrepet fra ulike perspektiver. Han henter blant 

annet inspirasjon fra de finske filosofer Heikko Ikäheimos og Arto Laitinens 

premisser:  

 

1. Å bekrefte menneskelige subjekters eller gruppers positive egenskaper 

(Honneth, 2008, s. 233). 

 

2. Å fremheve anerkjennelsens karakter av handling: En anerkjennelseshandling 

kan ikke uttømmes i rene ord eller symbolske ytringer, fordi det er de 

tilsvarende atferdsformene som i utgangspunktet skaper den troverdigheten som 

er av normativ betydning for det anerkjente subjektet. Honneth viser til at 

Ikäheimo og Laitinen snakker om anerkjennelse som en bestemt holdning 

(Honneth, 2008, s. 233). Og slik jeg tolker det: Anerkjennelse kommer til 

uttrykk ved overensstemmelse mellom holdning og handling. 

 

3. Anerkjennelseshandlinger utgjør et distinkt fenomen i den sosiale verden. De er 

ikke et biprodukt av handlinger som har andre hensikter, men må forstås som 

uttrykk for en selvstendig hensikt. Gester, talehandlinger eller institusjonelle 

forordninger utgjør tilfeller av anerkjennelse bare hvis de primært er rettet mot 

å bekrefte en annen person eller gruppe. Det utelukker for eksempel at positive 

holdninger, som nødvendigvis medfører at man samtidig forfølger en rekke 

andre interaksjonsinteresser (f.eks. egne interesser og behov), blir oppfattet som 

en form for anerkjennelse (Honneth, 2008, s. 233). 

 

Honneth presiserer at anerkjennelsesatferden må representere en moralsk 

handling fordi den er bestemt av andre personers verdi: Anerkjennelsesatferden 

orienterer seg ikke bare mot egne hensikter, men mot den andres egenskaper. 

Han mener at vi må kunne sondre mellom like mange former for moralsk 

handling som det finnes anerkjennelsesverdige verdier hos subjektene.  
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 Honneths sosialfilosofiske tilnærming har røtter i kommunitarismen, som er en motpol til liberal tenkning som 

mener at det enkelte individ må definere hva som er det gode liv. Kommunitarismen vektlegger fellesskapet og 

oppfatter individet som alltid innvevet i sosiale nettverk. Som en del av det sosiale fellesskap har individet 

rettigheter og plikter (Pedersen, 2010). 
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Anerkjennelse knyttes opp til respons på atferd hos den andre, hvor individet 

gjenkjenner egenskaper eller verdier hos den andre som stemmer med verdier 

individet (som anerkjenner) selv besitter, og er uttrykk for aksepterte 

samfunnsnormer. Honneth hevder at «de verdiene som avgjør hvorvidt 

anerkjennelsesatferden er adekvat synes nemlig bare å ha en normativ gyldighet 

innenfor en bestemt kultur» (Honneth, 2008, s. 236). 

 

4. Ikäheimos og Laitinens fjerde premiss er en kategori med tre underklasser: 

I kjærlighetens, den rettslige respektens og verdsettingens «holdninger» 

uttrykkes ulik betoning av den samme anerkjennende grunnholdning (Honneth, 

2008, s. 236). 

 

Disse fire premissene er utgangspunktet for Honneths anerkjennelseskonsept. Han 

viser til det moralske perspektivets tre gjensidig avhengige anerkjennelsesformer: 

 

I. I det første trinnet i et praktisk selvforhold blir den enkelte anerkjent som 

et individ med behov og ønsker som har enestående verdi for en annen 

person – en betinget,
69

 følelsesbundet omsorg. 

 

II. I det andre trinnet blir den enkelte anerkjent som en person med samme 

moralske tilregnelighet som andre mennesker. For å betegne denne type 

anerkjennelse, som er en universell likebehandling, har begrepet om 

moralsk respekt fått innpass. 

 

III. I forhold til det tredje trinnet i det praktiske selvforholdet blir den 

enkelte anerkjent som en person med evner som har grunnleggende verdi 

for et konkret fellesskap (Honneth, 2009, s. 173)  

 

Til sammen danner disse tre perspektivene de moralske holdningene som skal 

garantere betingelsene for vår personlige integritet. Honneth hevder at det ikke er noen 

                                              
69

 Jeg ville definert omsorgen som ubetinget fordi denne form for kjærlighet er betingelsesløs i forhold til 

egenskaper, handlinger etc. Honneth begrunner at omsorgen er betinget slik: «med dette menes en betinget, siden 

den er følelsesbundet, omsorg for andres velferd» (Honneth, 2009, s. 173).  



73 

 

rangordning mellom perspektivene, og hvilket anerkjennelsesforhold vi bør prioritere 

når våre ulike sosiale relasjoner på en og samme tid stiller oss overfor motstridende 

krav, er det ikke noe fast svar på – men må vurderes ut fra individuell overveielse 

(Honneth, 2009, s. 176).  

 

Slik jeg tolker Honneth, mener han at Ikäheimos og Laitinens perspektiver på 

anerkjennelse kan defineres som ontologiske perspektiver, fordi de er en del av 

menneskets livsbetingelser og i utgangspunktet ikke historisk foranderlige. Det 

ontologiske perspektiv hos Honneth er, slik jeg også forstår det, knyttet til menneskets 

sårbarhet, som Honneth beskriver ved å anvende den engelske psykoanalytiker Donald 

W. Winnicotts (1896–1971) objektrelasjonsteori. Winnicott (1965b) beskriver 

individets sårbarhet ved å vise til barnets avhengighet av den voksnes anerkjennelse og 

behov for trygg tilknytning og samtidig barnets behov for individualitet og 

selvstendighet. Det spenningsfeltet barnet står i, mellom behovet for tilhørighet og 

anerkjennelse på den ene side og behovet for autonomi på den annen side, 

representerer slik jeg forstår Honneth, en sårbarhet som følger individet hele livet.  

 

5.2.2 Anerkjennelse: Intersubjektiv relasjon og kommunikasjon 

Honneth definerer anerkjennelse som en intersubjektiv relasjon mellom personer som 

samhandler i ulike sosiale kontekster (Lysaker, 2010, s. 9) 

 

Begrepene anerkjennelse og intersubjektivitet henger sammen, det er ikke mulig å 

snakke om anerkjennelse uten å snakke om intersubjektivitet. Honneth anvender 

intersubjektivitetsbegrepet i forhold til kjærlighetsrelasjonen med referanser til 

Winnicotts teori, men også psykologiske tilknytningsteorier og sosialpsykologiske 

teorier, spesielt representert ved Meads teorier.  

 

Hegels filosofi om anerkjennelse er ifølge Honneth basert på teser om at menneskets 

selvbevissthet er avhengig av erfaringen av den sosiale anerkjennelsen. Det innebærer 

en påstand om at det finnes en nødvendig forbindelse mellom selvbevissthet og 

intersubjektiv anerkjennelse (Honneth, 2009).  

 

Honneth hevder at anerkjennelse kommer forut for kognisjon og danner grunnlag for 

utvikling av evnen til empati:  
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In the fields of developmental psychology and socialization research, it has long 

been agreed that the emergence of children's abilities to think and interact must 

be conceived as a process that occurs in the act of taking over another person's 

perspective» (Honneth & Jay, 2008, s. 41). 

 

Utgangspunktet for en empatisk holdning til verden er, slik jeg tolker Honneth, at 

individet er i stand til å anerkjenne seg selv. Betingelsene for at individet skal bli i 

stand til å anerkjenne seg selv, er at individet erfarer å bli anerkjent i den tidlige 

tilknytning til sine omsorgspersoner, som Honneth betegner som eksistensiell omsorg 

(Honneth & Jay, 2008, s. 41–47). Med henvisning til den tyske filosof Martin 

Heidegger (1889–1976) bruker Honneth begrepet care of the self, altså evne til 

kjærlighet til seg selv, som dannes gjennom de aller første interaksjonserfaringer av 

erfart gjensidighet og anerkjennelse (Honneth & Jay, 2008, s. 71).  

 

Honneth taler om en «interaktionsberedvillighed» (Honneth, 2003, s. 107) hos 

spedbarnet, og refererer til den amerikanske psykoanalytiker Daniel Sterns (1934–

2013) selv- og tilknytningsteori, som hevder at spedbarnet fra første stund er sosialt. 

Stern viser hvordan eksistensiell omsorg gir grunnlag for anerkjennelse av seg selv og 

senere utvikling av empati og evnen til å ta et annet menneskes perspektiv (Honneth & 

Jay, 2008; Stern, 2003). Stern (2003) definerer intersubjektiv kommunikasjon som det 

sosiale samspillet og evnen til å dele oppmerksomhet, intensjoner og følelser med en 

annen. Han bruker begrepet intersubjektivt selv når spedbarnet i 7–9 måneders alder 

oppdager at han/hun har et sinn – og at andre mennesker også har et sinn. En slik 

opplevelse kan bare forekomme hvis det finnes en felles betydningsstruktur og felles 

kommunikasjonsmidler som gester, holdning og ansiktsuttrykk (Stern, 2003, s. 191). 

Ved bruk av Stern viser Honneth (2003) til hvordan den voksne møter barnet og 

hvordan barnet erfarer den voksne. Det er en sosialiseringsprosess preget av gjensidig 

deling av affekter og oppmerksomhet som i hovedsak skjer ved bruk av gester i 

kommunikasjonen. Mor, eller far – og også barnet har et bredt spekter av 

kommunikasjonsuttrykk og de lærer å tyde hverandres uttrykk. Gjennom dette brede 

spekter av ulike måter å kommunisere på, spesielt ansiktsuttrykk, erfarer barnet gode 

blikk som gir uttrykk for kjærlighet og omsorg. Honneth mener spedbarnsforskningen 

er viktig fordi det i de voksnes mimespill overfor barnet tydelig kommer til uttrykk 

hvordan et menneske blir synlig sosialt: 
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Det er i kraft af smilets og medfølelsens førsproglige gebærder, at spedbarnet 

lærer at blive synlig sosialt set, idet det gennem sitt reaktive smil for første gang 

signaliserer en interaktionsberedvillighed (Honneth, 2003, s. 107). 

 

Å bli sett, å gjøres sosialt synlig handler om anerkjennelse og intersubjektivitet. 

Honneth viser til hvordan også voksne personer gjennom nyanserte kropps- og 

ansiktsuttrykk anerkjenner eller ikke anerkjenner hverandre. Samtidig handler 

anerkjennelse om noe mer: Honneth bruker spedbarnsforskningen og den første 

interaksjonen og relasjonen mellom barn og omsorgspersoner til å beskrive den type 

anerkjennelse som verdsetter den andre betingelsesløst,70 uten fortolkninger og 

vurderinger. 

 

Også Mead ser på selvet som noe som skapes i mellommenneskelig interaksjon 

(Mead, 2005). Honneth bruker Mead for empirisk å begrunne anerkjennelsens 

betydning for utvikling av identitet og selvbevissthet (Honneth, 2008). Et sentralt 

punkt i Meads teori er interaksjonen mellom individets oppfatning av seg selv ('jeg') 

og den generaliserte oppfatning som andre har av individet ('meg'). Mead bruker 

begrepet 'meg' for å karakterisere det opprinnelige selvforholdet. Dannelsen av meg'et 

starter med at vi blir født inn i en familie, en kultur og et samfunn og får en objektiv 

tilhørighet (Mead, 2005). Honneth refererer til Mead som presiserer at individet bare 

kan oppnå bevissthet om seg selv når det gjør seg selv til objekt: 

(…) Det selvet som bevisstheten får øye på når den reagerer på seg selv, er 

alltid en interaksjonspartner som betraktes fra motpartens perspektiv, og aldri 

det aktuelle, faktiske virksomme subjektet for de egne handlinger. Meg'et 

representerer andres bilde av meg (Honneth, 2008, s. 82). 

Mead beskriver meg'et og jeg'et som dialektiske størrelser i en indre dialog. Jeg'et 

oppfatter jeg som individets opplevelse av seg selv 'i verden', et slags ontologisk 

væren-i-verden-perspektiv. Honneth beskriver jeg'et som den «impulsive» instans som 

også reagerer på verden, og strever for å oppnå autonomi. Honneth refererer til Mead 

og skriver: 
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(…) Relasjonen mellom jeg og meg i den enkelte personlighet kan 

sammenlignes med forholdet mellom samtalepartnere. Jeg'et kan aldri eksistere 

som noe objekt i bevisstheten (Honneth, 2008, s. 83). 

Jeg'et er det ikke bevisste, den ikke reflekterte delen av selvet – men som straks det 

kommer i kontakt med meg'et kommer til bevissthet og gir mulighet for refleksjon.  

Honneths referanse til Meads ideer synliggjør overensstemmelse med Sterns teori. 

Både Mead og Stern mener at individets 'selv' og identitet blir til og utvikles i relasjon 

og interaksjon med andre. Teorien viser hvordan andres oppfatning av individet 

påvirker og blir en del av individets selvoppfatning. Det tydeliggjør også hvordan 

barnet internaliserer foreldre og også andre menneskers oppfatning av «seg selv» og 

hvordan dette blir en del av barnets selvforståelse. Barnet internaliserer også normer ut 

fra den kontekst og kultur det er en del av.  

 

5.2.3 Emosjonenes rolle og betydning  

Honneth gir ikke følelsenes betydning i moralfilosofien veldig stor plass i sin teori. I 

sitt hovedverk Kamp om anerkjennelse (Honneth, 2008) og i artikkelen «Usynlighed» 

(Honneth, 2003, s. 98–110) gir han gjennom teorien følelsene indirekte plass og 

betydning ved sin flerfaglige tilnærming. Han anvender blant annet Daniel Sterns teori 

– som også er en teori som handler om affektutvikling. I boken Reification – a new 

look at an old idea (Honneth & Jay, 2008), hvor menneskets fremmedgjøring av seg 

selv – og verden omkring – er tema, blir følelser tematisert. 

 

Vi forholder oss ikke nøytralt til verden. Slik jeg tolker Honneth, viser han til hvordan 

våre erfaringer blir en del av vår livsverden og vi møter nye relasjoner, hendelser og 

opplevelser med vår «følelseshorisont» (Honneth & Jay, 2008, s. 71). 

 

I henhold til Honneths modell expressionism71 oppfatter vi verken våre mentale 

tilstander som rene objekter for kognisjonen eller som konstruksjoner som skapes i 

møte med andre mennesker. Våre tanker og følelser er ikke kun objekter som er 
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 Honneth beskriver sin modell expressionism opp mot kritikk av konstruksjonisme, kognitivisme og 

intrapsykiske (detectivism) teorier, og slik jeg forstår han, henter han inspirasjon fra de ulike retninger (Honneth 

& Jay, 2008, s. 71, 72, 73). Honneth er inspirert av den amerikanske filosof og psykolog John Deweys (1859–

1952) teori om følelser. Dewey tok avstand fra oppfatningen om at menneskelige følelsesreaksjoner må forstås 

som uttrykk for indre sinnstilstander, og han vektlegger følelser som reaksjoner på hendelser (Honneth, 2008, s. 

145, 146).  
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gjenstand for introspeksjon, og de blir heller ikke utelukkende til i møte med andre 

mennesker, eller «blir til» som et resultat av at vi snakker om dem (Honneth & Jay, 

2008). Honneth hevder ut fra et fenomenologisk perspektiv at vår mentale tilstand 

«treffer» de fenomener som møter oss som følelser, ønsker og intensjoner. Det er noe 

vi gir et uttrykk for eller retter vår oppmerksomhet mot. Vi får en impuls, en passiv 

fornemmelse, og setter fokus på denne fornemmelse eller finner en måte å uttrykke 

fornemmelsen på. Vanligvis er vi allerede fortrolige med våre ønsker og følelser i en 

viss grad fordi vi gjennom sosialiseringsprosessen har lært å forstå vår mentale tilstand 

som interne sider av vår livsverden, som vi skal dele med andre gjennom språk. Vi blir 

ifølge Honneth likevel stadig overrasket av følelser som kan fremstå som fullstendig 

fremmede og utydelige for oss. Når det skjer, bør vi forholde oss til følelsene på en 

måte som tillater oss å avsløre og artikulere den fremmedhet vi opplever og 

sammenligne dem med den horisont av følelser som allerede er kjent for oss (Honneth 

& Jay, 2008, s. 71). 

 

Honneth (2008, s. 49) henviser til den amerikanske filosof Stanley Cavell (1926) som 

hevder at vår kunnskap om andre menneskers mentale tilstand aldri er noen sann 

kunnskap, vi kan ikke få et «første ordens» perspektiv i forhold til andre mennesker 

tanker og følelser. Det at vi er emosjonelt involvert i andre menneskers emosjonelle 

verden må gå foran kognitiv kunnskap om andre menneskers tilstand. Cavell mener at 

når jeg har etablert kontakt med et annet menneske, «sanser jeg den andres ekspressive 

uttrykk av sin emosjonelle tilstand som et krav rettet mot meg som krever at jeg 

reagerer på en spesifikk måte». En person som ikke reagerer tilbake på et menneskes 

emosjonelle uttrykk, signaliserer at han eller hun ikke har forstått den andres 

emosjonelle uttrykk. Cavell forbinder det emosjonelle uttrykk med behovet for å få en 

anerkjennende tilbakemelding. Han betrakter mangelen på å gi en slik tilbakemelding 

som mangel på å kunne opprettholde sosiale relasjoner. Cavell har erstattet den 

kognitive modellen for sosial interaksjon med en modell om gjensidig følelsesmessig 

anerkjennelse. 

 

Honneth stiller seg mellom en konstruktivistisk posisjon og en intrapsykisk posisjon – 

og inntar, slik jeg tolker han, en fenomenologisk, hermeneutisk posisjon. Han legger 

vekt på erfaringens betydning i møte med «fenomenene» og hvordan vi opplever den 

enkelte situasjon og følelse som oppstår. Det intersubjektive perspektiv er sentralt i 

forståelsen. Ved anvendelse av Cavell forstår jeg Honneth slik at han underbygger det 
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fenomenologiske perspektiv samtidig som han viser til emosjonenes og empatiens 

betydning i forhold til å forstå andre mennesker. 

 

5.2.4 Retten til autonomi og selvrealisering  

Honneth definerer autonomibegrepet ut fra de ulike anerkjennelsesdimensjoner: en 

psykologisk forståelse knyttet til menneskets selvrealisering, en filosofisk forståelse 

som er knyttet til verdier som handler om menneskets frihet og rett til 

selvbestemmelse, og en sosiologisk forståelse hvor viktige verdier er knyttet til 

egenverd og hvor gjensidighet og ytelse mellom individ og samfunn er det sentrale. 

 

Slik jeg har beskrevet, knytter Honneth utvikling av selvtillit til 

kjærlighetsdimensjonen. Honneth beskriver individets utvikling av autonomi som en 

relasjonell prosess som han begrunner blant annet i Winnicotts objektrelasjonsteori. 

Winnicotts utgangspunkt er at det er et grunnleggende menneskelig behov å relatere 

seg til andre. Han anvender begreper om barnets iboende potensialer og kapasiteter 

som er avhengig av et utviklingsstøttende miljø (Hart & Schwarts, 2009). Winnicott 

beskriver symbiosen mellom spedbarnet og mor som en udifferensiert 

intersubjektivitet. Denne tilstanden er gitt betegnelsen «primær intersubjektivitet» og 

er opphav til den interaksjonsprosess hvor mor og barn løsriver seg fra symbiosen. En 

vellykket separasjonsprosess er kjennetegnet av at mor og barn til sist lærer seg å 

akseptere og elske hverandre som uavhengige personer. Denne form for uavhengighet 

handler om begynnende autonomi, og om tillit til seg selv. Fordi begge subjektene er 

trukket inn i den symbiotiske enheten gjennom aktive bidrag, må de lære hverandre 

hvordan de skal bli til selvstendige vesener (Honneth, 2008, s. 107; Winnicott, 1965b).  

 

Honneth refererer til Laitinen som beskriver menneskets behov, egenskaper og 

kapasiteter forstått som noe medfødt og iboende i subjektet. De blir forstått som 

potensialer i individet. De menneskelige kapasiteter er ingen enhetlig størrelse. 

Anerkjennelse er en betingelse for at individet skal utvikle seg ved å aktualisere sine 

potensialer og kapasiteter og utvikle sine kompetanser: «våre reaksjoner gir subjektet 

mulighet til å bli virkelig autonomt fordi det blir i stand til å identifisere seg med sine 

ferdigheter» (Honneth, 2008, s. 236–239; Laitinen, 2007). 

 

Honneth (2008, s. 182) definerer selvrealisering som «utvungen virkeliggjøring av 

selvvalgte livsmål». Han siterer den kanadiske sosialfilosof Charles Taylor (1931) som 
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hevder at utvungenhet og frihet ikke bare kan «forstås som fravær av ytre tvang eller 

påvirkning, men også bety fravær av indre blokkeringer, hemninger og angst» 

(Honneth, 2008, s. 182; Taylor, 1988). Denne siste form for frihet beskriver Honneth 

som en trygghet i individet som gjør det mulig å kommunisere sine behov og realisere 

sine ferdigheter. Med henvisning til Winnicott mener Honneth at grunnlaget for 

selvtillit, trygghet og uavhengighet skapes i de aller første relasjonserfaringer, og 

senere gjennom de positive intersubjektive anerkjennelsesmønstre som individet 

inngår i. 

 

Utvikling av selvrespekt relaterer Honneth til erfaringen av rettslig anerkjennelse som 

på en tilsvarende måte fører til at det voksne subjektet kan forstå sine handlinger som 

et uttrykk for at deres egen autonomi blir respektert av andre. Autonomi forutsetter 

følelse av selvtillit og selvrespekt. Honneth sier det slik: 

 

(…) mens kjærligheten fremskaffer det psykiske grunnlaget i ethvert menneske 

for å kunne stole på behovsimpulser, skaper selvrespekten en bevissthet i 

mennesket om at det kan respektere seg selv fordi det fortjener å bli respektert 

av alle andre (Honneth, 2008, s. 128). 

 

Utvikling av selvstendighet og tro på seg selv innebærer en kompetanse til å hevde 

egne følelser og meninger og har betydning for voksne – og barns – utvikling av 

autonomi, for hvilke rettigheter individet har, og hvordan samfunnet imøtekommer 

disse rettigheter. 

 

Med referanse til den amerikanske filosof Joel Feinbergs (1926–2004) analyse av den 

begrepslige sammenhengen mellom rettslig anerkjennelse og selvrespekt siterer 

Honneth:  

 

(…) å ha rettigheter gjør oss i stand til å stå frem, å se andre i øynene og føle 

oss som lik alle andre. Å tenke på seg selv som rettighetsinnehaver er å være 

stolt, ikke på en overdreven, men en passende måte, det er å ha det minimum av 

selvrespekt som er nødvendig for å være verdig andres kjærlighet og aktelse. 

Respekt for personer (…) er kanskje simpelthen respekt for deres rettigheter, 

slik at det ene ikke kan foreligge uten det andre, og det som kalles menneskelig 

verdighet, er kanskje bare evnen til å fremsette krav (Feinberg, 1980; Honneth, 

2008, s. 128).  
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Autonomi eller selvrealisering bør ifølge Honneth forstås som den menneskelige 

livsformens overgripende mål. «Det gode liv» for enkeltmennesket innebærer en 

selvrealisering hvor det enkelte menneske får utfolde sitt spesielle potensial. Samtidig 

kan ikke det enkelte menneske sees uavhengig av de sosiale relasjoner det hele tiden er 

en del av, er avhengig av og forpliktet i forhold til.  

 

Honneth anvender Mead for empirisk å begrunne anerkjennelsens betydning for 

utvikling av identitet og selvbevissthet. Den danner grunnlaget for at individet 

opplever seg sosialt verdsatt og er en betingelse for utvikling av autonomi, dvs. 

selvbestemmelse og selvrealisering. Barnet sosialiseres også inn i samfunnsnormer og 

verdier og ideelt i en grunnstruktur: mine forpliktelser overfor andre og andres 

forpliktelser overfor meg (Honneth, 2008, s. 118; Kermit, 2012, s. 50).  

 

5.2.5 Kampen for anerkjennelse – krenkelse 

Honneth utarbeider en oppfatning av moralen, med utgangspunkt i en fenomenologisk 

analyse av de moralske krenkelsene. Han velger en slik negativistisk fremgangsmåte 

fordi han mener at ved å belyse det som oppleves urettferdig av den enkelte, kan finne 

en egnet nøkkel til å avklare den indre sammenheng mellom moral og anerkjennelse 

(Honneth, 2009). Noe av Honneths poeng, slik jeg forstår det, er at subjekter har ulik 

opplevelse av hva som oppfattes som krenkende handlinger. Fordi mennesket er 

avhengig av andre mennesker for å bygge opp og opprettholde et positivt selvforhold, 

er de også av den grunn i stand til å krenkes i forhold til seg selv. Dersom det skal 

trekkes ut et positivt begrep om moral, mener Honneth det ligger til rette for å 

bestemme det ut fra formålet om å beskytte individet mot krenkelser: «med det 

moralske perspektivet må det da menes det settet av innstillinger som vi må innta for å 

beskytte levende vesener mot krenkelser» (Honneth, 2009, s. 171).  

Teorien om anerkjennelse handler om anerkjennelse som et behov for utvikling av 

identitet og et godt selvforhold, og at det er noe som må kjempes for. Kampen om 

anerkjennelse forklarer Honneth med at mennesker ikke kan reagere følelsesmessig 

nøytralt på krenkelser, og at følelsen av ringeakt kan motivere til en kamp om 

anerkjennelse (Honneth, 2008). De moralske krenkelsene føles sterkere jo mer 

elementært selvforhold de i hvert enkelt tilfelle krenker elle ødelegger (Honneth, 2009, 

s. 169). Honneth viser her til kunnskap innen fagdisipliner som psykologi og 

personlighetsteori som omhandler barns tidligste utvikling, og ulike aspekter ved 
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selvforholdet. Videre viser han til at skam og skyldfølelse er grunnleggende følelser 

som har negativ virkning på individets selvforhold. Han bruker begrepet moralske 

følelser om spesielt skyld- og skamfølelse. Skyldfølelsen viser til normbrudd fra det 

handlende subjekt. Skammen har en mer åpen karakter fordi det ikke på forhånd er 

fastlagt hvem som bryter med den moralske normen. Han viser til at både 

psykologiske og fenomenologiske teorier samsvarer i opplevelsen av at skam først og 

fremst består i en senking av subjektets egenverdi (Honneth, 2008, s. 146).  

 

Det positive selvforholdet, selvtilliten, kan derfor skades gjennom overgrep mot 

kroppen eller den enkeltes psykiske integritet (Honneth, 2009). Honneth mener at de 

moralske krenkelsene som fratar en person den sikkerhet som består i å råde over sin 

fysiske velferd, er elementær. Han beskriver fysisk mishandling, tortur og voldtekt 

som typiske tilfeller og de mest grunnleggende former for personlig fornedrelse. 

Denne formen for mishandling er den mest destruktive, og smerten kobles til følelsen 

av å være fullstendig underlagt et annet menneskes vilje på en slik måte at en kan 

miste den sansemessige virkelighetskontakten og oppleve å miste råderetten over egen 

kropp (Honneth, 2008, s. 141). Slike former for mishandling ødelegger individets 

grunnleggende selvtillit. Tilliten til andre mennesker blir skadet, og det går ut over 

tilliten til hvilken verdi ens egne behov har i andres øyne, og skaper sosial 

skamfølelse.  

 

Med støtte i utviklingsteorier er det klart at omsorgssvikt og ulike former for psykiske 

overgrep er skadelig for barn. Det kan handle om latterliggjøring, fiendtlige blikk, 

avvisning, språklige krenkelser og neglisjering av barnets behov og integritet.  

Krenkelser mot enkeltpersoner eller gruppers livsformer i form av forakt og 

nedverdigelse fører til tap av selvverdsetting, «jeg» eller «vi» har ingen sosial verdi. 

Den sårbarheten som er forbundet med denne anerkjennelsesdimensjonen er mangel på 

anerkjennelse og krenkelse fra fellesskapet, og kan komme til uttrykk på mange ulike 

måter, som tydelige eller utydelige krenkelser. Det kan være en tydelig ekskludering 

fra «det gode selskap», enten det gjelder barn eller voksne: verbal utskjelling, fysisk 

overgrep, uthenging på internett, som er en type forakt og nedverdigelse i et sosialt 

forum, som en type moderne gapestokk. Utydelige former for utestegning og mobbing 

kan være vanskeligere å identifisere, for eksempel blikk som veksles – som en intern 

kommunikasjon som holder noen utenfor, å ikke bli invitert med inn i populære 

arrangementer, enten privat eller på skole eller i arbeidsliv etc. Honneth vektlegger 
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blant annet begrepet usynliggjøring, eller det «å se igjennom», og ser dette i 

motsetning til det å bli sett som en anerkjennende handling (Honneth, 2003).  

Å bli nektet rettigheter, eller fratatt rettigheter – eller ikke bli tilkjent rettigheter, betyr 

å ikke bli anerkjent, ikke bli respektert på lik linje med andre. Det kan skade individets 

selvaktelse på den måten at denne delen av selvforholdet lider skade – dersom 

individet ikke har selvtillit nok til å hevde sin rett.  

Manglende empati eller fremmedgjøring av andre mennesker er en måte å betrakte og 

forholde seg til andre mennesker på, som et objekt eller en «ting» og bli fratatt de 

menneskelige verdier. Honneth (2008, s. 77) drøfter den ungarske filosof Georg 

Lukács' (1885–1971) distinksjoner mellom tingliggjøring eller fremmedgjøring av 

andre personer, objekter og ens eget selv. Honneth mener at hvis kjernen i 

fremmedgjøring består av en «forglemmelse» av den tidlige anerkjennelse, må de 

sosiale årsaker søkes i de konkrete sosiale praksiser eller mekanismer som gjør det 

mulig. Honneth hevder at individets selvforhold forutsetter anerkjennelse av seg selv,72 

og det krever at individet forstår og evner å artikulere sine ønsker og intensjoner. Selv-

forglemmelse karakteriseres av at vi glemmer «selv-bekreftelse» og objektiviserer våre 

psykiske fornemmelser (Honneth & Jay, 2008, s. 82). 

 

Slik jeg forstår Honneth, er hans meninger i stor grad sammenfallende med de 

perspektiver som både Stern og Winnicott argumenterer for. Grunnlag for utvikling av 

empati og en intersubjektiv anerkjennende relasjon og kommunikasjon formes i den 

tidlige relasjonen. Utvikling av individets autonomi forutsetter kunnskap, nærhet og 

evne til å artikulere egne følelser, behov, meninger og intensjoner.  

 

5.2.6 Avsluttende refleksjoner 

Honneths teori om anerkjennelse kan gi inntrykk av en noe deterministisk forståelse av 

de menneskelige livsbetingelser. Argumentasjonen vektlegger relasjonens og 

anerkjennelsens tidlige betydning for utvikling av god psykisk helse. Samtidig viser 

blant annet Stern og nyere tilknytningsteorier at individets selvutvikling er en prosess 

fra fødsel til død. 

 

Honneths perspektiver på anerkjennelse sees i lys av at det er både en sosialfilosofisk 

og moralfilosofisk teori som gir perspektiver på hva som fremmer eller rettere sagt hva 

                                              
72

 Jfr. kapittel 5.2.2 Heideggers begrep care of self. 
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som ikke fremmer et godt samfunn. Individets plikt til å anerkjenne er det overordnede 

perspektiv og rettesnor i møte med de komplekse utfordringer livet gir. Honneth 

forsøker å begrunne individets behov for anerkjennelse empirisk ved å anvende 

sosialpsykologisk kunnskap.  

 

Slik det fremgår, er teorien normativ og gir perspektiver i forhold til relasjonen 

mellom foreldre og barn og også i forhold til terapeut–klient-relasjonen. Honneth 

vektlegger ansvaret vi som mennesker har for hverandre, og for det han beskriver som 

«sårbare grupper» i samfunnet. Teorien utfordrer på flere nivåer: terapeuten som 

samfunnsrepresentant og formidler av normer og verdier, og terapeuten i 

terapirommet.  

 

Terapeuten kan forstås å gjenspeile samfunnsstrukturer, i den grad man kan snakke om 

ulike terapeutkulturer i den familieterapeutiske praksis. Ut fra Honneths forståelse vil 

en identifisering av terapeutkulturer som oppfattes som krenkende, synliggjøre 

behovet for en anerkjennende praksis.  

 

Teorien utfordrer terapeutene på menneskesyn: synet på foreldre og på barnet. Går det 

an å definere foreldrene og barnet som sårbare? Hvilke konsekvenser kan det 

eventuelt gi? Eller passer det bedre med begrepsparet sårbare og kompetente 

individer? Det kan gjenspeile at familiene, både foreldre og barn, trenger litt drahjelp i 

en vanskelig livssituasjon. Utfordringene for terapeutene er at både foreldre og barn 

trenger anerkjennelse. Det kan være utfordrende når foreldre av ulike grunner sliter i 

livene sine, og det kan være lett å forstå foreldrenes vansker. Samtidig går barneårene 

fort unna – og det er viktige år for barnets utvikling. Teorien utfordrer forståelsen av 

anerkjennelsesbegrepet: Hvordan anerkjenne når foreldre ikke får til å være gode nok 

foreldre? Hva er rett anerkjennelse av både foreldre og barn i en situasjon hvor 

foreldre krenker sitt barn?  
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Del II: Metode  

 

Kapittel 6: Vitenskapsteoretiske betraktninger, metode og materiale 

 

6.1 Innledning 

Jeg drøfter innledningsvis i kapittel 6.2 de vitenskapsfilosofiske premisser jeg legger 

til grunn for valg av metode. Jeg velger å hente inspirasjon fra tre ulike 

vitenskapsfilosofiske tilnærminger: fenomenologi, hermeneutikk og kritisk teori.  

 

I kapittel 6.3 drøfter jeg fordeler og ulemper ved å forske i eget fagfelt. 

 

I kapittel 6.4 beskriver jeg valget av kvalitativ metode og drøfter metodiske 

tilnærminger i forhold til både voksne og barn. Deretter følger informasjon om utvalg i 

forhold til familieterapeuter, barn og videoopptak av familiesamtaler. 

 

I kapittel 6.5 beskriver jeg datainnsamlingsprosessen og analyseprosessen. 

 

I kapittel 6.6 drøftes forskningsprosjektets validitet og reliabilitet.  

 

Avslutningsvis, i kapittel 6.7 drøfter jeg de forskningsetiske hensyn.  

 

6.2 Vitenskapsfilosofiske premisser. Ontologi og epistemologi 

Hvilke vitenskapsfilosofiske premisser jeg legger til grunn har betydning for valg av 

metode og måten jeg går ut i forskningsverdenen på: i valg av informanter, min 

tilnærming til intervju, for analyseprosessen og i valg av teoretisk fortolkningsressurs 

ut fra hva som fremkommer av datamaterialet. De ontologiske premisser kan defineres 

ut fra hvilken forståelse jeg legger til grunn for å forstå individet i en større 

sammenheng: menneskets 'væren' i verden i forhold til eksistensielle og strukturelle 

spørsmål. De epistemologiske premisser handler om spørsmål knyttet til syn på 

kunnskap og kriterier for sannhet (Bengtsson, 2006, s. 24, 35; Danemark, Ekström, 

Jakobsen & Karlsson, 2006, s. 206).  
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6.2.1 Fenomenologiske premisser  

Begrepet fenomenologi stammer fra det greske verbet phainestai, som betyr å vise seg, 

å avsløre seg – å tre frem. Fenomenologi betyr ifølge den danske filosof Dan Zahavi 

(1967) bokstavelig talt en vitenskap om fenomenene (Zahavi, 2003, s. 13). Den tysk-

jødiske filosof Edmund Husserl (1859–1938) betraktes som den moderne 

fenomenologiens grunnlegger. Zahavi (2003, s. 20–22) refererer til Husserls 

transcendentale filosofi og den fenomenologiske reduksjon, som er et krav i 

fenomenologisk analyse. I den transcendentale fenomenologien argumenterer Husserl 

for at all mening og gyldighet, alt som erfares, har sin dypeste grunn i en ren eller 

transcendental bevissthet (Bengtsson, 2006, s. 17). Den fenomenologiske reduksjon 

handler om å sette egne fortolkninger så langt det er mulig «i parentes».73  

 

Grunnideer i de fenomenologiske studier med referanse til Husserls transcendentale 

fenomenologi er å identifisere et fenomen, «an object of human experience» og 

beskrive hva individet opplever og hvordan individet opplevde det. Hensikten er å 

redusere individets erfaring med et fenomen til en beskrivelse av fenomenets 

universelle essens eller «a grasp of the very nature of the thing» (Creswell, 2007, s. 58; 

Giorgi, 1997). 

 

Husserls transcendentale filosofi er kritisert for å være for subjektivistisk og for å ta 

for lite hensyn til kontekst. Noe av kritikken kommer blant annet fra den tyske filosof 

Martin Heidegger (1889–1976), som har en hermeneutisk, eksistensfilosofisk 

tilnærming. Kritikken handler ut fra et ontologisk perspektiv om at individet er 

uoppløselig forbundet med en faktisk og historisk verden og kan ikke reduseres til et 

«rent» subjekt (Bengtsson, 2006, s. 18, 19). Den epistemologiske kritikk handler om at 

det ikke er mulig å være helt nøytral eller å ha en «ren» bevissthet, fordi det ikke er 

mulig å sette egne erfaringer og fortolkninger til side.  

 

Zahavi hevder at dersom man i vitenskapen legger til grunn en fenomenforståelse som 

kun er en subjektiv fortolkning av det fenomen som viser seg, ville det være en 

vitenskap om kun det subjektive eller «tilsynelatende». Zahavi er inspirert av 

Heidegger i sin argumentasjon og sier at hvordan man forstår og fortolker fenomenet, 

er sentralt (Giorgi, 1997; Zahavi, 2003). Fenomenologi som vitenskap er avhengig av 

refleksjon og at fenomenene belyses fra ulike perspektiver: 

                                              
73

 Jfr. kap. 6.5  
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Fænomenologien kan derfor betragtes som en filosofisk analyse av genstandens 

forskellige fremtrædelsesformer og i tilknytning hertil som en refleksiv 

undersøgelse af de forståelsesstrukturer, som tillader genstandene at vise sig 

som det, de er (Zahavi, 2003, s. 13). 

 

Fenomenene som fremtrer er alltid fortolket ut fra det enkelte individs livsverden, og 

må, slik Zahavi argumenterer for, gjøres til gjenstand for refleksiv analyse. Zahavi 

(2003, s. 14, 15) viser videre til at fenomenologien søker å tenke ut over subjekt–

objekt-dikotomien og i stedet undersøke sammenhengen mellom subjektet og verden. 

Han mener at det innebærer en kritikk av det naturvitenskapelige, positivistiske 

synspunkt som søker å fremskaffe en objektiv, sann kunnskap.  

Den moderne hermeneutikken, blant annet ved Gadamers filosofi, ble videreutviklet 

blant annet på bakgrunn av kritikken av Husserls transcendentale fenomenologi og 

Heideggers hermeneutiske, eksistensialistiske tilnærming. Det fenomenologisk-

hermeneutiske perspektiv bygger videre på den fenomenologiske grunnantakelse, som 

tar utgangspunkt i beskrivelse av subjektets erfaringer og opplevelse av 

«fenomenene».  

 

6.2.2 Et fenomenologisk-hermeneutisk perspektiv 

Forståelse og mening er sentrale begreper i hermeneutikken. Utvikling av «den 

hermeneutiske sirkel» – hvor man beveger seg frem og tilbake mellom en forståelse av 

de enkelte deler og av helheten – kan føres tilbake til grunnleggerne av 

hermeneutikken, Friedrich Schleiermacher (1768–1834) og filosofen Wilhelm Dilthey 

(1833–1911). 

 

Det ontologiske perspektiv, ut fra Heideggers eksistensielle filosofi, kan knyttes til 

hvordan mennesket forstår sin «væren-i-verden» (Bengtsson, 2006). Begrepet knytter 

seg til menneskets eksistens og gjenspeiler en forståelse av at mennesket er uløselig 

knyttet til verden omkring seg (Eckartsberg, 1989). Begrepet væren-i-verden er 

Heideggers videreutvikling av Husserls livsverden-begrep. Det innebærer et syn på at 

individet oppfatter verden ut fra sin egen forståelse. Det er en forståelse av at det er en 

objektiv verden som eksisterer der utenfor oss, som er en felles verden, men som vi 

persiperer og fortolker forskjellig. Den relasjonelle grunnforståelse vever menneskene 
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og verden, de subjektive og objektive perspektivene, sammen i en pågående interaktiv 

og intersubjektiv prosess (Fog, 2004).  

 

Heideggers hermeneutiske tilnærming og utvidelse av livsverden-begrepet er også en 

utvidelse av Husserls epistemologiske premisser. I motsetning til den logiske 

positivistiske tradisjon som søker å forklare og trekke slutninger ut fra sammenhenger, 

legger den fenomenologisk-hermeneutiske tradisjon vekt på å forstå og skape 

meningssammenhenger (Bryman, 2008b, s. 15). De epistemologiske perspektiver 

innebærer et syn på at kunnskap blir produsert i den relasjonelle konteksten mellom 

informant og forsker og gjennom refleksjoner i hele forskningsprosessen. Ulike 

kontekster skaper ulik forståelse og kunnskap, og er ut fra en hermeneutisk forståelse 

ikke nødvendigvis overførbar til andre situasjoner (Erlandson, Harris, Skipper & 

Allen, 1993; Kvale & Brinkmann, 2009). Kunnskapen er verken objektiv eller 

subjektiv, den er relasjonell og intersubjektiv (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

6.2.3 Forståelseshorisonten  

Som forsker retter jeg fokus mot spesielle fenomener i terapeutens og barnets 

livsverden som jeg ønsker å undersøke. Fenomenene som fremkommer er 

informantenes subjektive erfaringer og fortolkninger av «verden», og min fortolkning, 

ut fra mine erfaringer og min livsverden.  

 

Gadamer bygger på Heideggers eksistensielle hermeneutikk, hvor forståelse skjer ut 

fra og på grunnlag av en bestemt forforståelse (Paahus, 2006, s. 150). Gadamer 

introduserer begrepet forståelseshorisont og definerer det som rekkevidden på det 

synsfelt vi til enhver tid har ut fra et bestemt ståsted. Forståelseshorisonten innebærer 

våre fortolkninger og våre antakelser ut fra den kunnskap og de erfaringer vi har og 

den kontekst vi er i. Horisonten har derfor sin begrensning, men har mulighet i seg til 

utvidelse (Delanty & Strydom 2003b; Gadamer, 2010). En hermeneutisk situasjon er 

alltid bestemt av en forforståelse. Gadamer vektlegger viktigheten av å stille spørsmål 

som bidrar til bevegelse. Det er en sentral forutsetning å kunne ta den andres 

perspektiv. Ut fra Gadamers tenkning vil det likevel være en feilslutning dersom jeg 

som forsker stiller et spørsmål og uten videre godtar svaret. Slik jeg forstår Gadamer, 

er det ikke mulig å nå frem til en absolutt sannhet, fordi vi er historiske individer, noe 

som innebærer at vi projiserer en bestemt sannhet, en historisk forståelseshorisont. Vi 

er alle hele tiden en del av dynamisk interaksjon med andre. Som mennesker fortolker 
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vi hverandre hele tiden, og det blir aldri noen absolutt sannhet. Dette er ifølge 

Gadamer en del av det hermeneutiske problemet. Samtidig gir det mulighet til 

horisontutvidelse. Dialog mellom familieterapeuten og familiemedlemmene, og 

familiemedlemmenes interaksjon og dialog mellom hverandre og terapeuten, gir dem 

alle muligheter for ny horisontutvidelse, en ny forståelse av egen og hverandres 

situasjon. Det gjelder også meg som forsker, ved at jeg er i dialog med 

familieterapeuten, barnet og familien gjennom videoanalyse og ved bearbeiding av 

datamaterialet. Det er et premiss at jeg må benytte spørsmål som passer til det 

fenomenologisk-hermeneutiske fenomen og har et perspektiv som gjør meg i stand til 

å sette meg inn i den andres situasjon. Gadamer bruker begrepet transposition 

ourselves, som innebærer noe mer enn evnen til å sette seg inn i den andres situasjon, 

eller få han eller hun til å forstå en. Det handler om evnen til å gå ut over både egen og 

den andres horisont (Delanty & Strydom, 2003b, s. 158–163).  

 

Gadamer tilføyer nye perspektiver til forståelsen av den hermeneutiske sirkel, i 

fortolkning av en tekst eller i møte med andre mennesker. Vi går frem og tilbake 

mellom del og helhet; som forsker møtes jeg og informantene med våre 

forståelseshorisonter ut fra den konteksten vi er i, og de temaer vi har fokus på i 

samtalen. Vi er i dialog, jeg stiller spørsmål, informantene gir sine refleksjoner, som 

fører til at våre horisonter skifter perspektiv, og horisontene møtes 

(horisontsammensmelting) eller utvides. 

 

Den tyske filosofen Jürgen Habermas' (1929–) kritikk av Gadamer og diskusjonen 

mellom dem er kjent og vektlagt i aktuell litteratur (Delanty & Strydom, 2003b, s. 

164–171). Habermas plasseres innenfor kritisk hermeneutikk og har utviklet en bred 

filosofi og teorier om diskursetikk og språk (kommunikativ handling). Han kritiserer 

blant annet Gadamers ontologisering av språket. Han mener Gadamer er for 

deterministisk i forhold til de erfaringer vi bærer med oss: forståelseshorisontene. 

Habermas introduserer en «dybdehermeneutisk forståelse». Han mener at 

hermeneutikkens fordring om universalitet kan forsvares ved at det erkjennes at det er 

gjennom språket vi kan løse problemene i forhold til forståelse. Det krever at vi 

samtidig anerkjenner at språket er medium for både forståelse og for systematisk 

fordreid kommunikasjon, fordi språk også er makt. Habermas mener det er mulig å 

bryte mønstre med fordreid kommunikasjon ved kritisk refleksjon, og altså ikke bare 

akseptere at det er en del av vår forståelseshorisont (Delanty & Strydom, 2003b, s. 

164–171).  
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Habermas' perspektiver kan være viktige i denne sammenheng fordi Habermas knytter 

fortolkning til språk og makt. Han argumenterer for kritisk refleksjon, og slik jeg 

tolker det, ikke bare en aksept av den subjektive forståelseshorisont. I forhold til min 

rolle som forsker, og terapeutenes utøvelse av sin terapeutrolle, gir det viktige 

perspektiver i forhold til å ha et kritisk blikk på språket som anvendes, og hvilke 

synspunkter og diskurser språket gjenspeiler.  

 

6.2.4 Perspektiver fra kritisk teori representert ved Axel Honneth  

Kritisk teori er en samfunnsvitenskapelig tradisjon som blir forbundet med 

Frankfurterskolens tradisjoner. Honneth, og også Habermas, tilhører 

Frankfurterskolens «andre generasjon» (Pedersen, 2009a). Hovedpremisser i kritisk 

teori er å identifisere maktstrukturer som opprettholder urettferdighet og negative 

samfunnsstrukturer. Kritisk teori kjennetegnes av en fortolkende tilnærming med en 

særlig interesse for å stille kritiske spørsmål til den sosiale virkelighet, og omtales 

derfor også iblant som kritisk hermeneutikk (Alvesson & Sköldberg, 2005, s. 287). 

Frankfurterskolen står i opposisjon til et positivistisk syn på samfunnsvitenskapen 

(Delanty & Strydom, 2003a). Kritisk teori har en pragmatisk tilnærming til kunnskap 

og kombinerer kunnskap fra ulike disipliner (Alvesson & Sköldberg, 2005, s. 287). 

 

Habermas og Honneth er representanter for en rekonstruktiv kritikk som baserer seg på 

at de idealer som ligger nedfelt i de sosiale praksiser, skal danne utgangspunkt for den 

teoretiske/vitenskapelige kritikken (Pedersen, 2009a, s. 115), en rekonstruktiv 

metodologi som kan defineres som: 

 

En fremgangsmåte som rekonstruerer samfunnets normative 

anerkjennelsesorden. En slik rekonstruksjon er fenomenologisk forankret, 

empirisk informert og normativt orientert. (…) Denne metodologi utgjør 

grunnlaget for Honneths kritiske teori gjennom å kunne avdekke sosiale 

patologier, stille samtidsdiagnoser og foreslå normative teorier (Lysaker, 2010, 

s. 11).  

 

I dette forskningsprosjektet betyr det blant annet å identifisere terapeutens holdninger 

og handlinger for å synliggjøre terapeutiske praksiser i forhold til barns deltakelse i 

familieterapi. Fokus er å gjøre synlige de krenkelser barnet blir utsatt for – i den 

hensikt å synliggjøre hvilken form for anerkjennelse barnet er i behov av.  
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En fortolkning av det ontologiske perspektiv i Honneths teori kan knyttes til at 

menneskets sårbarhet fremkommer som et uforanderlig premiss ved menneskets 

eksistens – samtidig som mennesket er en del av en foranderlig, kulturell, historisk 

prosess. Honneth har en relasjonell grunntilnærming og henter blant annet inspirasjon 

fra pragmatiske teoretikere som Dewey og Mead.74 Pragmatismen søker å overkomme 

den kartianske dualismen (skillet mellom kropp og sjel) og bygge bro mellom 

polariteter som subjekt og objekt, natur og kultur (Delanty & Strydom, 2003c, s. 278).  

 

6.2.5 Avsluttende refleksjoner  

De ulike vitenskapsfilosofiske perspektiver kan, slik de fremkommer, forstås å utfylle 

hverandre. Det fenomenologisk-hermeneutiske perspektiv tilbakeviser kritikken fra 

den positivistiske tradisjon om at vitenskapelige metoder må være nøytrale og ikke 

avhengig av forskerens subjektivitet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 74; Zahavi, 2003). 

Hermeneutikken utvider de fenomenologiske perspektiver og imøtekommer noe av 

kritikken til den fenomenologiske tilnærming. 

 

Fenomenologien og hermeneutikken forholder seg til en objektiv virkelighet (essens) 

og mener denne gripes gjennom persepsjon. Kunnskap om virkeligheten, essensen, får 

vi (delvis) gjennom fortolkning. Kritisk teori gir i tillegg perspektiver som vektlegger 

at (makt)strukturer er en viktig del av virkeligheten og den verden vi lever i. 

Strukturene viser seg i alle sosiale systemer og forhold: politikk, kultur, verdier etc. og 

setter preg på ulike samfunnsdiskurser. Ved en kritisk tilnærming i forskning kan de 

ulike (makt)strukturer identifiseres (Danemark et al., 2006). 

 

De ontologiske perspektiver i de ulike tilnærminger vektlegger forskjellige aspekter, 

samtidig som jeg ikke mener de er uforenlige. Jeg legger til grunn et ontologisk 

perspektiv ut fra en forståelse av at menneskets væren-i-verden kan forstås ut fra 

medfødte betingelser og sosiale/miljøpåvirkninger og samfunnsstrukturer. Mennesket 

er sårbart fordi det er menneske. Vi er dødelige, vi utvikler oss i relasjon til andre 

mennesker, og vi er avhengige av omgivelsene på en måte vi ikke kan bestemme. Vi 

kan ikke bestemme foreldre, økonomiske og sosiale betingelser og i noen grad helse, 

som biologi og gener. Samtidig har vi muligheter for å ta valg, og være aktive 

påvirkere i forhold til våre omgivelser. Dette perspektivet kan beskrives som en myk-

                                              
74

 Jfr. kap. 5.2.2. 
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deterministisk posisjon75 som begrunnes med at menneskets frie vilje er forenlig med 

et deterministisk perspektiv. Myk-determinismen har et både–og-perspektiv og 

kommer til uttrykk i teorier som ser et indre og vekselvirkende forhold mellom individ 

og samfunn, og da forstått som individet i samfunnet – samfunnet i individet (Møller, 

2000, s. 93). Barnets frie vilje må sees i forhold til de asymmetriske relasjoner det er 

en del av.76  

 

På bakgrunn av de tre skisserte perspektiver
77

 legger jeg til grunn et epistemologisk 

perspektiv som legger vekt på en fenomenologisk, fortolkende og kritisk tilnærming til 

det/de fenomener jeg skal undersøke. Fenomenene er i denne sammenheng beskrevet i 

problemstillinger og forskningsspørsmål. De ontologiske og epistemologiske 

perspektiver jeg har beskrevet, ligger til grunn som implisitte normative aspekter og er 

en del av min forståelseshorisont.  

 

Formålet er å få økt forståelse for terapeutenes opplevelse av det de opplever som 

profesjonsetiske utfordringer i familiesamtaler hvor barn deltar (problemstilling I). Et 

formål er også å utforske hvordan etisk refleksjon over barns deltakelse i familieterapi 

kan bidra til at barns perspektiver og muligheter blir ivaretatt i familieterapi 

(problemstilling II). Forskningsspørsmålene utdyper terapeutenes refleksjoner over det 

relasjonelle forholdet mellom foreldre og barn. Det utdyper også terapeutens 

holdninger til barns deltakelse i familieterapi og terapeutens refleksjoner over 

terapeut–barn-relasjonen og barnas erfaringer etter å ha deltatt i familieterapi.  

 

Inspirasjonen fra kritisk teori innebærer et nødvendig kritisk blikk på 

samfunnsstrukturer som kan bidra til å opprettholde en samfunnskultur som ikke 

fremmer god psykisk helse og et godt samfunn. Samfunnsstrukturer definerer jeg i 

denne sammenheng som terapeutens holdninger og handlinger, og det som kan tolkes 

                                              
75

 I sosiologien er determinisme ofte brukt som kritikk og viser til teorier som har til felles troen på at folk tar lite 

bevisste handlingsvalg og er formet av krefter som er utenfor deres viten eller kontroll (Bruce &  Yearly, 2006, 

s. 69).  Møller (2000, s.93) viser til at det er psykologiske og sosiologiske teorier som vektlegger at individets 

handlinger må forklares ut fra forhold i individet, og teorier som ser individet som ytre bestemt av samfunnet, 

sosiale forhold eller miljøet. I filosofien begrepsfestes disse motstridende tilnærmingene som determinisme og 

indeterminisme. Determinisme betyr at «alt har en årsak», eller er forutbestemt av «noe». Indeterminismen 

kritiserer årsaksbestemtheten og betrakter den enkelte som å handle av fri vilje, som et fritt og rasjonelt 

handlende menneske.  
76

 Jfr. kap. 4.2.1  
77

 Fenomenologi, hermeneutikk, perspektiver fra kritisk teori. 
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som en terapeutkultur. Samfunnsstrukturer er også samfunnsoppdrag, institusjonens 

rammebetingelser, lovgrunnlag etc., som omtalt i kapittel 2. Det er viktige temaer, men 

som i liten grad er gjenstand for drøfting i denne sammenheng. Samfunnsnormer, blant 

annet i form av lover og regler, blir drøftet opp mot terapeutens holdninger og 

handlinger. Kritisk teori, representert ved Honneth, kan også forstås å ivareta det 

pragmatiske, relasjonelle perspektivet som er en grunnleggende forutsetning i 

forståelsen av ontologiske og epistemologiske premisser.  

 

6.3 Fordeler og ulemper ved å forske i eget fagfelt  

Jeg har valgt å forske på eget fagfelt fordi jeg som familieterapeut gjennom mange år 

har erfart utfordringer knyttet til barns deltakelse i familieterapi som jeg ønsker å 

belyse nærmere. Fordelen ved å forske i eget fagfelt er kjennskap til fagfeltets ulike 

kulturer, tradisjoner og språk. Gjennom utdanning, praksis og deltakelse på kurs og 

konferanser nasjonalt og internasjonalt har jeg opparbeidet innblikk i fagfeltet. Det 

bidrar til en oversikt i forhold til å ta kontakt med de ulike kontorer og institusjoner for 

forespørsel om deltakelse i prosjektet. Jeg har i hovedsak valgt kontorer/institusjoner 

jeg ikke har jobbet ved. Fra egen arbeidsplass har jeg valgt tre informanter. 

 

Det at jeg er en del av fagmiljøet har innvirkning på forskningen. Repstad (2007, s. 66) 

definerer forskningseffekt som «alle virkninger på aktørene og deres samspill av at de 

er under utforskning og vet om det». Det innebærer blant annet at det er viktig at jeg 

som forsker har et så bevisst og reflektert forhold som mulig til måten jeg legger frem 

mitt forskningsprosjekt på ved introduksjon av forskningsprosjektet, og selvfølgelig 

også under intervjuene. 

 

Kjennskapet til fagfeltet gjør at jeg kan språket, jeg har noen antakelser om hvor skoen 

trykker, og har mine forforståelser og antakelser om dilemmaer og utfordringer.78 

Dette kan også bidra til at jeg har noen blinde flekker og noen «sannheter» som kan 

føre til at jeg ikke tematiserer og problematiserer temaer av betydning (Repstad, 2007). 

Mitt kjennskap til fagfeltet kan også bidra til at informantene blir mindre frie i sine 

uttalelser enn de ellers ville ha vært, eller at de tolker mine utsagn på en annen måte 

enn om jeg hadde vært ukjent med fagfeltet. 

 

                                              
78

 Jfr. kap. 1 hvor jeg har redegjort for mine forforståelser.  
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Familieterapeuter har ulik profesjonsbakgrunn.79 Jeg er barnevernpedagog av 

grunnutdanning. Det kan bidra til en opplevelse av større fellesskap med 

barnevernpedagoger og sosionomer enn med informanter med annen bakgrunn, som 

psykolog, teolog eller sykepleier. Samtidig har samtlige informanter mange års praksis 

i familieterapi-fagfeltet, noe som kan gi en felles identitet som familieterapeut. På 

samme måte kan intervju av informanter på samme arbeidsplass gi en 

fellesskapsfølelse som gjør at jeg kan la være å stille spørsmål jeg ellers ville ha stilt. 

På den annen side kan det også føre til større åpenhet, og at jeg stiller spørsmål jeg 

ellers ikke ville stilt, fordi jeg har en relasjon til informantene. 

 

Familiekontorene og familieavdelingene ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling 

er forskjellige institusjoner, med ulikt lovverk og ulike kriterier for brukere av 

tjenestene. Jeg har større kjennskap til avdeling for barn og unges psykiske helse 

generelt, fordi det er her jeg arbeider. Jeg har aldri jobbet ved et familiekontor. På den 

annen side er det også «kulturelle» forskjeller ved de ulike kontorer/institusjoner.  

 

Det kan også beskrives som forskningseffekt at jeg har en annen relasjon til de tre 

kollegaene fra egen arbeidsplass enn til de øvrige informanter fordi jeg kjenner disse 

informantene. Jeg har vært bevisst relasjonen og har lagt vekt på å følge de samme 

prosedyrer og fremgangsmåte som med de øvrige informanter. Relasjonen kan ha ført 

til mer åpenhet fra informantenes side, men også at de kan ha vært mer tilbøyelige til å 

følge hva de tror er mine synspunkter i forhold til de temaer som ble utforsket 

(Repstad, 2007, s. 83). 

 

Eventuelle synspunkter, meninger, som fremkommer hos informantene som går på 

tvers av mine egne verdier og oppfatninger, kan tenkes å være en utfordring. Ut fra en 

fenomenologisk tilnærming må jeg kunne sette mine oppfatninger «i parentes», dvs. at 

jeg har en holdning som er mest mulig fordomsfri, og ikke la egne holdninger påvirke 

intervjuet (Kvale & Brinkmann, 2009; Zahavi, 2003). Samtidig har jeg holdninger og 

verdier, jeg har et levd liv og har bakgrunn i fagmiljøet som påvirker mine 

fortolkninger. Det jeg kan gjøre, er ha en bevisst og reflektert tilstedeværelse i hele 

forskningsprosessen. Gadamers begrep forståelseshorisont80 viser til at vi gjør våre 

antakelser og fortolkninger ut fra den kunnskap og de erfaringer vi har og den 
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 Jfr. kap. 2.2.1.  
80

 Jfr. kap. 6.2.3.  
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konteksten vi er i (Delanty & Strydom, 2003; Gadamer, 2010). Det innebærer at 

enhver situasjon og relasjon innebærer fortolkning i den intersubjektive prosess 

forskningsintervjuet foregår i.  

 

6.4 Valg av metode  

Jeg har valgt en kvalitativ forskningstilnærming for å undersøke problemstillingene 

fordi jeg har ønsket å gå i dybden og ha fokus på ulike, men også felles perspektiver i 

terapeutenes og barnas refleksjoner over fenomenene som undersøkes. Kvalitative 

metoder er kjennetegnet ved at de går i dybden, studerer et miljø som helhet og får 

med konkrete nyanser (Repstad, 2007, s. 17, 18). Metoden bygger på teorier om 

menneskelig erfaring (fenomenologi) og fortolkning (hermeneutikk) (Malterud, 2011). 

Det finnes ingen enhetlig definisjon av den kvalitative tilnærming fordi feltet er 

komplekst og har utviklet ulike tilnærminger og perspektiver. De amerikanske 

professorene Norman K. Denzin og Yvonna S. Lincoln definerer kvalitativ forskning 

slik: 

 

Qualitative research is a situated activity that locates the observer in the world. 

It consists of a set of interpretive, material practices that make the world visible. 

These practices transform the world. (…) At this level qualitative researchers 

study things in their natural settings, attempting to make sense of, or interpret, 

phenomena in term of the meanings people bring to them (Denzin & Lincoln, 

2005, s. 3). 

 

Det betyr en forståelse av kvalitativ forskning som plasserer forskeren som observatør 

og fortolker av subjektets livsverden. Forskeren undersøker og fortolker fenomener i 

sin «naturlige setting» ut fra den mening informantene gir dem. Natural setting kan 

defineres ut fra den setting der forskeren samler inn sine data, eller der deltakerne 

opplever saken eller problemet i forbindelse med undersøkelsen (Creswell, 2007). I 

dette forskningsprosjektet definerer jeg familiesamtalen som en natural setting, fordi 

det er familiesamtalen som er utgangspunktet for terapeutenes og barnas refleksjoner. 

 

Jeg har ikke prøvd å få fatt i én sannhet eller lovmessige, objektive 

virkelighetsforståelser slik utgangspunktet er i naturvitenskapelig, kvantitativ 

forskning. Jeg forsøker å gripe terapeutenes og barnas ulike subjektive refleksjoner og 

erfaringer, og sette det inn i en større meningssammenheng, med de ulike nyanser som 
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fremkommer. Den engelske professor Alan Bryman (2008a, s. 373) argumenterer for 

sensitivitet i utvikling av konsept i kvalitativ forskning. Det bør utvikles slik at det 

gjenspeiler hva som skal undersøkes og fungere som et middel for å avsløre den 

variasjon av de fenomener som det refereres til. Denne variasjonen betegner professor 

Pål Repstad som «jakten på de gode nyanser» (Repstad, 2007, s. 20). 

 

Jeg har startet opp induktivt og underveis gått over til en abduktiv tilnærming. Den 

induktive tilnærming gjenspeiler seg ved at jeg har gått «nedenfra og opp», det vil si 

latt empirien styre og klassifisere fenomenene (Malterud, 2011, s. 172). Underveis har 

fenomenene (kategoriene) trådt tydelig frem, og jeg har da valgt relevant teori som 

fortolkningsressurs. Abduksjon forstår jeg som en form for fortolkning og 

rekontekstualisering når empirien relateres til teori slik at både teorien og empirien 

forstås på en annen måte (Danemark et al., 2006, s. 88–95). Det har vært en 

vekselvirkning mellom teori og empiri, og empirien er inspirert av teorien i drøfting og 

den videre kategorisering. 

 

6.4.1 Metodetriangulering  

Metoder jeg har valgt i forhold til datainnsamling, og for å belyse problemstillingene 

er:  

 

 Semistrukturert intervju av familieterapeutene for å besvare forskningsspørsmål 

1–4 samt forskningsspørsmål 6. 

 

 Videoopptak av familiesamtale som grunnlag for familieterapeutens refleksjon 

over egen praksis i forhold til forskningsspørsmål 1–4 samt forskningsspørsmål 

6. 

 

 Semistrukturert intervju av barn i forhold til forskningsspørsmål 5 og 6. 

 

Jeg har valgt intervju for å gå i dybden av den enkelte familieterapeuts erfaringer og 

meninger. En begrunnelse er at jeg også har bedt terapeutene om videoopptak av en 

familiesamtale hvor de er terapeuter. Intervju og video gir ulike nyanser og 

informasjon og kan utfylle hverandre. Jeg skrev feltnotater/refleksjoner under 

datainnsamlingsprosessen som jeg har brukt som støttemateriale for beskrivelse av 

prosessen. 
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Den amerikanske filosof Donald Schön (1930–1997) skiller mellom begrepene etisk 

refleksjon i praksis, og etisk refleksjon over praksis (Schön, 2001). Mesel (2008, s. 25) 

skriver at intervjudata er etisk refleksjon over praksis fordi informantene innenfor den 

kontekstuelle rammen som intervjusituasjonen utgjør, reflekterer over hvordan de 

handler som etisk subjekt. Mesel viser til at det nødvendigvis ikke er sammenfallende 

med refleksjon i praksis, som er den profesjonsetiske refleksjonen informanten gjør i 

sin profesjonelle praksis. Intervjukonteksten er en annen enn praksiskonteksten. Jeg 

opplevde at gjennomsyn av videoopptakene ga nærhet til den familieterapeutiske 

praksis, og at terapeutene kjapt identifiserte seg og satte seg inn i situasjonen og 

samtalen, og at det dermed også kan karakteriseres som refleksjon i praksis. 

Terapeutene stoppet lydbåndet ved situasjoner de selv valgte ut som profesjonsetisk 

utfordrende, eller jeg stoppet ved enkelte sekvenser hvor jeg var nysgjerrig på 

terapeutens refleksjoner. Terapeuten tenkte høyt og reflekterte over hva som skjedde, 

og over egne handlinger i den aktuelle situasjon som hun/han nettopp hadde sett 

videoopptak av. 

 

Jeg ønsket å ha med barnets stemme fordi barna med sine individuelle og unike 

erfaringer gir viktig informasjon og belyser familieterapeutenes perspektiver. Valg av 

metode i forskning med barn er knyttet opp mot hvordan forskeren forstår barn og om 

barn gis samme status som voksne eller sees som forskjellig fra voksne (Bjerke, 2012, 

s. 51; Punch, 2002).81 Det blir i barneforskningen fra flere hold argumentert for at 

forskning med barn ikke nødvendigvis er grunnleggende forskjellig fra forskning med 

voksne (Bjerke, 2012; Greene & Hogan, 2005; Punch, 2002). Bjerke (2012, s. 51) 

mener at det ikke utelukker at man tar spesielle hensyn og er bevisst at barns status og 

posisjon i ulike deler av samfunnet er grunnleggende forskjellig fra voksnes. Fokus på 

kontekst og forskjeller knyttet til for eksempel språk, erfaring og konsentrasjon bør i 

stedet være sentrale perspektiver i forskningen med barn.  

 

Jeg mener også at forskning med barn forutsetter et syn på barn som sansende, 

intensjonelle individer og handlende agenter i eget liv. En interesse for barns 

opplevelse og erfaringer innebærer et moralsk perspektiv i synet på barns rolle og 

status som respekterer og fremmer barnets rett til å bli betraktet som en person med 
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 Jfr. også kap. 4.2 og 4.2.1. 
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verdi og egne rettigheter. Det er et annet fokus enn å studere barn fra et «utenfra»-

perspektiv, som objekter (Greene & Hogan, 2005, s. 3).  

 

Metodetriangulering er en metode som kan brukes for å oppnå «tykke beskrivelser» 

(Bryman, 2008a, s. 378; Kvale & Brinkmann, 2009, s. 304), og betyr at samme 

fenomener studeres på flere måter, og fra ulike perspektiver. Ved å kombinere ulike 

metoder vil det gi bredere datatilfang og en sikrere basis for tolkning (Repstad, 2007, 

s. 29).  

 

Det er mange måter å samle inn kvalitative data på, for eksempel observasjon, som er 

en mye brukt metode i kvalitativ forskning. Det er også fokusgruppeintervju. Jeg har 

ikke eksplisitt anvendt observasjon som egen metode, samtidig som jeg kan betraktes 

som observatør i forhold til gjennomsyn av familiesamtaler ved videoopptak. 

Fokusgruppeintervju er en metode som kunne vært anvendt både i forhold til de 

voksne og barna. Fordelen ville kunne vært at dialogen mellom terapeutene og barna 

kunne inspirert til refleksjon på en annen måte enn individuelle intervju, og forskjeller, 

evt. fellestemaer i utfordringer kunne blitt tydeligere.  

 

6.4.2 Utvalg – datainnsamlingsprosessen 

Utvalg i kvalitativ forskning er karakterisert av forskningens formål, som kommer til 

uttrykk ved problemstillingene (Bryman, 2008a, s. 375). Formålet i denne 

undersøkelsen er å undersøke familieterapeuters opplevelse av profesjonsetiske 

utfordringer ved barns deltakelse i familieterapi. Det er derfor naturlig at informanter 

er familieterapeuter, men også at barnas stemme kommer med ut fra erfaringer barn 

har gjort seg etter å ha deltatt i familiesamtaler. 

 

Utvalget består av:  

 

 15 familieterapeuter 

- 6 sosionomer 

- 6 psykologer 

- 1 teolog 

- 1 sykepleier 

- 1 barnevernpedagog 
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 Videoopptak av seks familiesamtaler:  

Kriterier var at det skulle være minst én forelder og ett barn i alderen 6–16 år. 

Terapeutene som deltar i videoopptak er også en del av det utvalget som er 

intervjuet.  

 

Video 1:  Et foreldrepar og 3 barn. 1 terapeut + 1 representant fra  

barneverntjenesten  

 

Video 2:  Mor og sønn    2 terapeuter  

 

Video 3:  Mor og sønn    2 terapeuter  

 

Video 4:  Far og datter   1 terapeut  

 

Video 5:  Mor og datter   1 terapeut  

 

Video 6:  Mor og 2 døtre  1 terapeut  

 

 

 Intervju med ni barn i alder 9–15 år.  

Kriterier for deltakelse: barn i alder 6–16 år. 

 

Seks av barna som deltar i videoopptak fra familiesamtalene, er også intervjuet. 

De tre øvrige barna som er intervjuet, har tidligere deltatt i familiesamtaler. 

 

6.4.2.1 Familieterapeuter som informanter  

Etter at godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 

sør-øst B (REK)
82

 forelå, utformet jeg skriv til familieterapeuter ansatt ved 

familiekontorer og i familieavdelinger for barn og unges psykiske helse i Sør- og Øst-

Norge.
83

 Jeg skaffet oversikt over alle relevante institusjoner og kontaktet leder pr. 

telefon, jeg informerte muntlig om forskningsprosjektet og ba om tillatelse til å sende 

informasjonsskriv via e-post. Jeg foreslo, både muntlig og skriftlig, å komme på 

                                              
82

 Vedlegg 1: Godkjenning fra REK dat. 16.02.2010 (under forutsetning av mindre endringer, som ble foretatt).  
83

 Vedlegg 2: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet til Familieterapeuten. 
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personalmøte for å informere personalgruppen om hensikten med forskningsprosjektet 

og behovet for informanter.  

 

Responsen var ulik i forhold til å takke ja til deltakelse, men felles har vært en 

holdning om at «profesjonsetiske utfordringer ved barns plass i familieterapi» er et 

viktig tema å belyse i fagfeltet. Bakgrunn for å takke nei har vært at et par kontorer var 

på flyttefot, et par var i omorganiseringsprosesser, og enkelte var allerede deltakere i 

andre, pågående forskningsprosjekt og hadde ikke kapasitet. Idet jeg en periode var 

usikker på å få nok informanter i Sør- og Øst-Norge, sendte jeg søknad til REK om 

tillatelse til å utvide det geografiske området, noe som ble innvilget.84  

 

Jeg har besøkt seks ulike institusjoner i Sør-, Øst- og Vest-Norge: tre familiekontorer 

på Sør- og Vestlandet, og tre familieavdelinger for barn og unges psykiske helse på 

Sør- og Østlandet. Jeg prøvde å få et familiekontor også fra Østlandet, men fikk avslag 

på de plasser jeg forespurte. Jeg prøvde også å få en familieavdeling ved barn og unges 

psykiske helse på Vestlandet, men fikk avslag.  

 

Før datainnsamlingen startet, besøkte jeg de aktuelle institusjonene og informerte om 

forskningsprosjektet og bakgrunnen for at jeg ønsker å forske på temaet. Det har på 

samtlige møter blitt en aktiv dialog omkring temaet, noe som selvfølgelig igangsetter 

refleksjoner og som naturlig vil virke inn på informantenes refleksjonsprosess. På 

enkelte av institusjonene ble informanter valgt ut der og da, mens ved andre 

institusjoner ble jeg kontaktet i etterkant for utvalg av informanter. De som har 

samtykket i å delta, har gitt uttrykk for at det er uproblematisk med intervju av 

familieterapeut.85 Jeg søkte, og fikk godkjenning av forskningsenheten ved de aktuelle 

sykehus forskningen var tilknyttet.  

 

Jeg har som beskrevet intervjuet 15 familieterapeuter. Jeg har forsøkt å få en blandet 

gruppe både når det gjelder kjønn, grunnutdanning og erfaring, fordi ulikhet vil gi 

mulighet for et mest mulig allsidig datamateriale (Repstad, 2007).  

 

Alle terapeutene har mange års erfaring som familieterapeuter og har gjenomgått 

utdanning i familieterapi. Det er en skjev kjønnsfordeling i utvalget: Av 15 

                                              
84

 Vedlegg 3: Endringsgodkjenning fra REK datert 05.05.2010.  
85

 Vedlegg 4: Forespørsel om deltakelse, samtykke fra familieterapeut. 
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familieterapeuter er tre av terapeutene menn, resten kvinner. Det finnes ikke 

registrering av antall familieterapeuter i Norge, men tall fra Norsk Forening for 

Familieterapi kan gi en indikasjon på at skjevfordelingen i utvalget også er 

representativt for kjønnsfordelingen i fagfeltet: Foreningen har i underkant av 1000 

medlemmer, og ved forespørsel er 20,2 prosent menn og 79,8 prosent kvinner. Tallene 

gjenspeiler også en kjønnsforskjell som fremkommer hos familieterapistudenter ved 

Diakonhjemmet Høgskole i Oslo høsten 2013: Ved videreutdanning i familieterapi er 

totalantallet 186 studenter, herav 164 kvinner og 22 menn. Masterprogrammet teller 

114 studenter, herav 103 kvinner og 11 menn. 

 

Datainnsamlingsprosessen er en 3-trinnsprosess. Det har vært naturlig å begynne med 

intervjuene, for deretter å reflektere over videoopptak av familiesamtaler, og til sist 

intervju av barn som har deltatt i familieterapi. Erfaringene fra intervjuene gjorde at 

jeg redigerte noe på spørsmål jeg stilte underveis i intervjuene og også ved refleksjon 

over videoopptak.  

 

Jeg har brukt lydopptak ved intervjuene som er overført til PC og transkribert tett opp 

til slik det fremkommer. Ved de første seks intervjuene tilbød jeg uforbeholdent 

informantene å lese igjennom intervjuene etter at de var transkribert ord for ord. Jeg 

var uforberedt på at noen av informantene ga tilbakemelding om at det var svært 

ubehagelig å lese intervjuet så «rått», det vil si uten redigering. Et par var i tvil om de 

skulle trekke seg. Jeg gjorde så noen endringer, på den måten at jeg gjorde intervjuet 

mer lesbart, jeg tok bort ufullstendige setninger som ga lite mening, og tok bort ord 

som ikke førte til forringelse av meningsinnholdet i teksten. Det medførte at ingen av 

dem trakk seg, men godkjente intervjuene. I de neste intervjuene fortsatte jeg å tilby 

informantene å lese igjennom, men forberedte dem på at det kan være overraskende, 

og også ubehagelig, å lese igjennom samtalen i form av transkribert tekst. Noen har 

avslått å lese igjennom, og enkelte har ønsket det.  

 

Jeg antok at videoopptak ikke ville være så problematisk, idet familieterapifagfeltet er 

godt vant med bruk av video. Det har vært mye brukt i videreutdanning. Ved 

forespørsel har responsen likevel vært forskjellig, enkelte har ment at det kan være 

vanskelig, mens andre har sagt at videoopptak er helt uproblematisk. Ut fra at jeg har 

møtt skepsis, har jeg tilpasset meg fagfeltet. Jeg takket ja til at de gir intervju uten på 

forhånd å forplikte seg til videoopptak. Jeg foreslo også som et alternativ at jeg var 
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observatør til samtalene og at refleksjon over samtalen kunne foregå mellom 

familieterapeut og meg like i etterkant av familiesamtalen, eventuelt lydopptak av en 

familiesamtale. Det har ikke vært aktuelt.  

 

Selv om videobruk har vært en del av den familieterapeutiske praksis, kan det virke 

som en praksis som er i endring. Videoutstyr som tidligere hadder vært i bruk, var ved 

flere steder ikke lenger i bruk, og terapeutene var ikke kjent med hvordan de kunne 

benytte utstyret. Det var derfor nødvendig at jeg tok med eget teknisk utstyr. Jeg valgte 

å ta med eget videokamera og har i etterkant sett opptak av familiesamtalen på pc-

skjerm sammen med terapeuten. For opptak av refleksjonssamtalen med terapeuten i 

etterkant har jeg brukt lydopptaker. Jeg har transkribert lydopptaket, mens 

videoopptaket av familiesamtalen er lagret i eget dataprogram for senere analyse opp 

mot det transkriberte materiale.  

 

6.4.2.2 Familier som informanter 

Familiene som har sagt ja til videoopptak, er informanter. Utvalg av familier har 

skjedd i samarbeid med den enkelte familieterapeut, og det er terapeuten som har valgt 

ut hvilke familier og barn som kan forespørres.  

 

Det har vært praktisert ulike måter å forespørre familien på: I noen av tilfellene har jeg 

møtt familiene, eller foreldrene, og informert/forespurt om deltakelse. I andre tilfeller 

har familieterapeuten forespurt familien og gitt informasjon og eventuelt fått samtykke 

til videoopptak.86 Foreldrene har igjen spurt sitt/sine barn.87 Ett barn bodde hos 

fosterforeldre. Terapeuten brakte informasjon, muntlig og skriftlig, til 

barneverntjenesten, som fikk tillatelse fra biologiske foreldre.
88

 

 

I utgangspunktet var intensjonen at jeg som forsker skulle gi familien informasjon om 

prosjektet og forespørre dem om deltakelse. Ved en familieavdeling i avdeling for barn 

og unges psykiske helse ble det stilt spørsmål om hvorvidt terapeuten kunne gi 

informasjon til familiene om forskningsprosjektet og få underskrift av familien, fordi 

terapeutene vurderte det som en mer hensiktsmessig løsning. Etter en vurdering og 

drøfting med veiledere ble det gitt klarsignal til dette ut fra at terapeuten har en 

                                              
86

 Vedlegg 5: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet / samtykke – til foreldre – bruk av video.  
87

 Vedlegg 6: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet for bruk av video – til barnet. 
88

 Biologiske foreldre underskrev på informert samtykkeerklæring. 
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relasjon til familien og kan fremlegge informasjon om forskningsprosjektet som de 

også selv er en del av. Familiene fikk beskjed om at de eventuelt kan kontakte meg for 

nærmere informasjon dersom de ønsker det, noe som også fremkommer av det 

informerte samtykke.  

 

6.4.2.3 Barn som informanter 

Jeg har valgt å intervjue barn i alder mellom 6–16 år. Jeg valgte ved oppstart å søke 

REK om å intervjue barn over 12 år, og barn som ikke var aktive i en pågående 

behandlingsprosess. Det vil si at jeg skilte mellom de barna som deltok i videoopptak 

av familiesamtaler – og de barna jeg ønsket å intervjue. Barn over 12 år ble i 

utgangspunktet valgt for å få en viss homogenitet i alder.  

 

For å få tak i barna som informanter, snakket jeg med de ulike familiekontorer og Bup-

er når jeg presenterte forskningsprosjektet mitt på det første møtet med de ulike 

kontorene. Terapeutene tok kontakt med familier de selv vurderte som relevante for 

prosjektet – slik det fremkommer i pkt. 6.3.2.2. Foreldrene snakket med sine barn som 

evt. samtykket i intervju,
89

 og jeg utarbeidet informasjonsskriv til barnet.
90

  

 

Jeg startet med å intervjue et par av de barna som ikke var i pågående 

behandlingsprosess, og gjorde erfaringer om at de i stor grad holdt seg til de temaer jeg 

introduserte – selv om de kunne gå «ut og inn» av hovedtemaene underveis og selv 

introduserte temaer fra sitt hverdagsliv med kamerater etc. Det bidro til at jeg tenkte at 

det kanskje ikke var så vesentlig om barna hadde avsluttet kontakten med den aktuelle 

terapeuten. På dette tidspunkt var videoopptak foretatt av de som hadde sagt ja til å 

delta – og jeg så også at de aller fleste var nær ved å avslutte behandlingskontakten 

med den aktuelle terapeut/behandlingsinstitusjon. Jeg vurderte at intervju med de 

barna som deltok i videoopptakene av familiesamtalene, ville bidra til et mer 

homogent materiale – samtidig som utvalg av barna gir forskjeller i alder, kjønn og 

ulik bakgrunn for deltakelse i familiesamtalene.  

 

                                              
89

 Vedlegg 7: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt / samtykke for intervju av barnet – til foreldre.  

Vedlegg 7a: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt / samtykke for intervju av barnet – til foreldre.  

Vedrørende barn som også har deltatt i familiesamtale som det er tatt videoopptak av.  
90

 Vedlegg 8: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet, til barnet – for intervju. 
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Jeg kontaktet de aktuelle terapeutene som deltok i videoopptakene og ba om 

terapeutenes vurdering i forhold til å forespørre de familier og de barn det gjaldt – om 

intervju av barna. Alle terapeutene mente det var ok, bortsett fra to tilfeller. En familie 

var flyttet til annen kommune, og terapeuten var også svært usikker i forhold til å 

spørre barnet i denne familien, ut fra familiens og barnets situasjon. Ett barn ønsket 

ikke å delta. Moren sa hun kanskje kunne få barnet sitt til å delta dersom moren var til 

stede, fordi hun mente barnet ikke var trygg nok alene. Jeg valgte å takke nei til dette 

ut fra respekt for barnets avgjørelse. 

 

Jeg søkte deretter REK om endring,
91

 og fikk tillatelse. Jeg søkte om utvidet alder til 

6–16 år, og inkluderte utvalget til å omfatte barn som også var deltakere i videoopptak 

av familiesamtale. Utvalget ble til slutt seks barn som også deltok i videoopptak av 

familiesamtale, og tre barn hvor kriteriene var å ha deltatt i familiesamtaler ved et av 

familiekontorene eller Bup-ene.  Jeg vurderte om jeg skulle forsøke å få ytterligere tre 

barn med, for å få mer balanse i utvalget, men lot det være. Jeg vurderte også ikke å ta 

med de tre barna som ikke var med i videoopptak av familiesamtalene. Jeg velger å ha 

disse barna med fordi de har viktige uttalelser, men også fordi det bidrar til å øke 

anonymiteten i forhold til de øvrige barna.  

 

Jeg avtalte med foreldrene hvor intervjuene skulle finne sted. To av barna intervjuet 

jeg på terapeutens kontor fordi familien bodde avsides (ut fra forelderens eget forslag). 

I forhold til de øvrige som takket ja, avtalte jeg å komme hjem til den enkelte familie.  

 

6.4.3 Det semistrukturerte intervju 

Intervjuene er basert på en semistrukturert intervjuguide. Intervjuet er organisert rundt 

en temaguide, og er således ikke helt åpent, eller med standardiserte spørsmål (Kvale 

& Brinkmann, 2009).  

 

Sentrale perspektiver i intervjuene er ønske om en samtale med informantene som er 

preget av en gjensidig og åpen dialog. Likevel er relasjonen mellom meg som forsker 

og informanter preget av et asymmetrisk maktforhold. Jeg definerer rammene og stiller 

spørsmålene, velger hva jeg vil gå videre i forhold til eller hva jeg lar være å forfølge 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Gadamer vektlegger viktigheten av å stille spørsmål som 

alltid er i bevegelse (Delanty & Strydom, 2003; Gadamer, 2010). Gadamers 

                                              
91

 Vedlegg 9: Endringsgodkjenning fra REK i forhold til utvalg og intervju av barn, 30.06.11.  
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begrunnelse er at det ikke er mulig å nå frem til en absolutt sannhet og at svarene 

derfor bør utforskes videre. Selv om jeg ikke er ute etter «sannheter» kan jeg likevel 

utforske den enkelte informants subjektive opplevelse, og utforske svarene som 

kommer.  

 

Fog (2004, s. 48) skriver at samtalen er bundet i tid og sted, den har en 

engangskarakter. Som forsker har jeg ansvar for tilrettelegging og atmosfære, hvilke 

spørsmål jeg stiller og hvordan jeg stiller spørsmålene, hvilke ord og begreper jeg 

bruker, både til terapeutene og barna. Hvert intervju er forskjellig, fordi informantene 

er forskjellige og relasjonene mellom oss er ulike. 

 

Jeg har vært bevisst på at jeg ikke er i terapeutrollen, selv om jeg tror den terapeutiske 

erfaring gjør at jeg har kompetanse på stille ulike type spørsmål. Kvale og Brinkmann 

(2009, s. 59) skiller mellom det terapeutiske intervjuet og forskningsintervjuet. Begge 

intervjuene kan føre til økt innsikt og forandring. Det terapeutiske intervjuet har som 

hensikt å hjelpe mennesker til å få det bedre i forhold til problemer og lidelser, og har 

fokus på personlig endring. I forskningsintervjuet vektlegges intellektuell innsikt, 

samtidig som jeg tror at økt refleksjon og innsikt også kan bidra til personlige 

endringer i form av endrede holdninger og eventuelle handlinger.  

 

6.4.3.1 Intervju med familieterapeutene 

Intervjuene har vart ca. 1,5 time og har vært foretatt på den enkelte terapeuts 

arbeidsplass eller kontor. Jeg har startet med å gjennomgå samtykkeerklæring og fått 

underskrift på denne. Jeg har informert om intervjuets fire hovedtemaer, jfr. 

intervjuguide:92  

 

1. Bakgrunn: utdanning og erfaring 

2. Terapeutens refleksjoner over profesjonsetiske utfordringer i 

familieterapi hvor barn deltar  

3. Terapeutens refleksjoner over barns deltakelse i familieterapi 

4. Terapeutens refleksjoner omkring hva som påvirker han/henne som 

terapeut (utdanning, egne personlige erfaringer, religion, politisk 

overbevisning etc.) 

 

                                              
92

 Vedlegg 10: Intervjuguide familieterapeuter. 
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Jeg begynte intervjuene med introduksjonsspørsmål (Kvale & Brinkmann, 2009), jfr. 

pkt. 1 om terapeutens bakgrunn, utdanning og erfaring. Alle temaene er fokus i 

samtalen, men av og til noe ulikt i hvilken rekkefølge, og hovedvekten er på spørsmål 

2 og 3. Jeg fulgte terapeuten på hans/hennes tema så lenge det var i tråd med 

intervjuguiden, samtidig som jeg også har noen standardspørsmål som er like.  

 

Intervjuene er i begynnelsen preget av et generelt fokus, og terapeutene gir uttrykk for 

generelle erfaringer. Jeg ber etter hvert terapeutene om å konkretisere sine erfaringer i 

forhold til profesjonsetiske utfordringer eller dilemmaer. Dette fordi folk ofte husker 

konkrete hendelser godt, og for å få tak i terapeutens holdninger og handlinger, gir 

dette bedre datamateriale enn generelle svar (Repstad, 2007). Jeg ber om utdyping av 

temaer hvor informanten er utydelig og når jeg er usikker på hvordan jeg kan fortolke 

terapeutens utsagn (Kvale & Brinkmann, 2009; Repstad, 2007). 

 

I forhold til pkt. 4 har jeg prøvd med en åpen tilnærming ved at jeg ber terapeuten 

fortelle det som er viktigst for han/henne i forhold til hva den enkelte tror påvirker 

han/henne som terapeut. Det er forskjeller i svarene informantene har gitt og i forhold 

til hva de vektlegger. De fleste har vært veldig generelle og vektlagt den systemiske og 

narrative teori. Jeg har vært usikker i forhold til hvor mye jeg skal utfordre de 

personlige erfaringer dersom informantene ikke velger å si noe om dette. Dersom 

informanten selv ikke har nevnt personlige erfaringer, har jeg som oftest valgt å stille 

et oppfølgingsspørsmål om dette i tillegg til nevnte introduksjon til temaet. Ut fra det 

svaret jeg har fått, har jeg vurdert hvorvidt svaret gir åpning for et videre 

oppfølgingsspørsmål eller ikke. Et fåtall av terapeutene har fortalt om personlige 

erfaringer. Det kan sees ut fra at temaet har stilt krav til sensitivitet fra min side (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Det kan også være at jeg har vært for redd for å utfordre 

terapeutene om temaet. Jeg har vurdert spørsmålene som viktig i forhold til hva som 

bidrar til terapeutenes holdninger og handlinger. Fordi jeg fikk lite datamateriale på 

dette, valgte jeg bort forskningsspørsmålet som eksplisitt tema, selv om det i noen grad 

blir tematisert i avhandlingen. Repstad (2007, s. 32) mener at et av kjennetegnene ved 

kvalitativ metode er dets fleksibilitet, som gir mulighet for endring underveis. 
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6.4.3.2 Intervju med barna  

Ved ankomst snakket jeg med barnet og forelderen sammen. Barnet hadde fått 

informasjonsskriv på forhånd. Deretter snakket jeg med barnet i et eget rom. Jeg 

fortalte hvor jeg jobber, at jeg har jobbet som familieterapeut, slik som NN (terapeuten 

familien har vært i kontakt med). Jeg sa at jeg nå er forsker, og forteller litt om hva det 

er. Jeg forklarte om taushetsplikt og hva det betyr. Jeg begrunnet for barnet hvorfor jeg 

forsker på barn, og hvorfor jeg ønsker å intervjue barn, for eksempel kunne jeg si 

innledningsvis: 

 

Det er mange voksne som mener mye om hvordan barn har det og hvordan 

barn blir tatt vare på – men så tenker jeg at barna selv kan si noe om hvordan de 

opplever det. Derfor reiser jeg rundt og spør barn, og snakker med barn som har 

vært med i familiesamtaler om «hvordan var det for akkurat deg å være med i 

familiesamtaler?»  

 

Intervjuene med barna varierte i tid, fra ca. 45 min. til en drøy time.93 Barna som er 

intervjuet er forskjellige i alder – og det kan spørres om intervjumetoden tar høyde for 

forskjeller i alder og modenhet. Samtidig er ikke alder nødvendigvis et kriterium for 

modenhet – barn på samme alder har ulike erfaringer og ulik modenhet som kan 

gjenspeile seg i ulik refleksivitet i forhold til de ulike forskningstemaer.  

 

Barna deltok i familiesamtaler av ulike grunner. Tidsavstanden til avsluttet 

familieterapi var forskjellig; for noen lå det et års tid tilbake i tid, andre var avsluttet, 

eller i en avslutningsprosess. Jeg opplevde ulik grad av åpenhet, selv om alle barna ga 

uttrykk for ønske om eller villighet til å snakke med meg. Samtalene bar i stor grad 

preg av dialog, det ble nødvendige avsporinger ved at jeg fulgte barna på temaer som 

de var opptatt av å snakke om, og innimellom en litt frem og tilbake-prosess angående 

tema.  

 

Spørsmålene til barna er både generelle og konkrete. Barna ble blant annet spurt om 

hva de tenker om at barn deltar i familieterapi, og deretter hvordan det var for det 

enkelte barn å delta. Problemfokuseringen i mine spørsmål er av mer generell art i 

forhold til hva de tenker om at barn deltar i familiesamtaler når familier har det 

vanskelig, samtidig som samtalen også berører det enkelte barn og familiens spesielle 
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vansker, men uten at jeg ønsker å gå inn i problematikken og bakgrunnen for at barnet 

og foreldrene deltok i samtaler. De konkrete spørsmålene er ofte utledet av de 

generelle spørsmålene og som respons og oppfølging av barnets ytringer.  

 

Barna var ulike i forhold til hvordan de reflekterte over egen og familiens situasjon. 

Noen hadde «mange ord». Andre svarte med færre ord, og det bidro til at jeg ble mer 

aktiv og spurte mer. Jeg opplevde det som en utfordring i forhold til de barna som var 

mindre aktive, å stille spørsmål som var åpne nok til at jeg fikk barnets mening om det 

aktuelle tema. Dersom spørsmålene var for generelle og åpne, kunne de gi lite tydelige 

svar – samtidig som konkrete spørsmål kan være ledende og ha et for snevert fokus.  

 

Jeg opplevde å bli utfordret i forhold til barnas grenser på ulike måter. Samtaletema 

kunne være vanskelige ting som hadde skjedd i barnets liv, samtidig som vi ikke 

snakket direkte om vanskene.  

 

For eksempel var et tema i forhold til et av barna barnets opplevelse i den 

familieterapeutiske situasjonen. Andreas på 12 år fortalte at han ikke sa alt i samtalen, 

og at det handlet om «ting» som hadde skjedd for lenge siden: 

 

Intervjuer:  Er det noe du kunne hatt lyst til å prate om? 

 

Barn: Det meste av tingene er så lenge siden – det har skjedd så … jeg 

tenker ikke så mye på det. 

 

Intervjuer: Nei – det som jeg er nysgjerrig på, er om du får snakke om de 

tingene som er viktige for deg i samtalene.  

 

Jeg gikk ikke nærmere inn på de vanskelige tingene i guttens liv, og gutten ga heller 

ikke uttrykk for ønske om å snakke nærmere om dette. Det er et spørsmål hvorvidt det 

er mine eller barnets grenser jeg ivaretar. Samtidig holder jeg meg til hva jeg lover ved 

introduksjonen av innholdet i samtalene: hovedsakelig til barnets opplevelse av å bli 

ivaretatt i familieterapi, og til muligheten av å få snakket om hva barnet opplever som 

viktig. Det kan stilles spørsmål ved hvordan det er for gutten å snakke om de 

vanskelige temaene i livet på et metanivå i intervjuet – og at de ikke er/var tema i 

familiesamtalene.  
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En annen utfordring var at jeg i et av intervjuene opplevde at informanten hadde fått 

nok av fremmede mennesker som mente noe om hans situasjon – slik jeg tolket det. En 

del av konteksten var at informanten og familien fikk hjelp av flere hjelpeinstanser, og 

situasjonen for familien og informanten var svært vanskelig. På et tidspunkt ga han 

uttrykk for en fortvilelse og forvirring som gjorde at jeg tenkte at det var best å stoppe. 

Jeg sjekket det ut, spurte om det var slik – og fikk bekreftelse på det, og jeg avrundet 

samtalen.  

 

En utfordring var også barnets lojalitetskonflikt i forhold til sine foreldre, og redsel for 

å ha sagt for mye: Informanten ga uttrykk for at hun sto i lojalitetskonflikt mellom 

foreldrene, og var redd for å ha svart «feil» eller for negativt i forhold til den ene av 

foreldrene. Hun sier: 

 

(…)det er jo bare det at jeg kan tenke at oj, kanskje jeg sa det litt feil i forhold 

til det jeg føler, men da har jeg jo fått beskjed av deg at jeg bare kan sende en 

mail eller noe. (Tea, 13 år) 

 

Både hun, og de andre barna fikk beskjed om at de kunne ta kontakt med meg i 

etterkant dersom det er noe de har tenkt på, enten på mobil eller mail. Ingen av barna 

har gjort det. Samtidig er det et etisk spørsmål at barna kan oppleve at de blir utfordret 

i forhold til lojaliteten til foreldrene. Det jeg gjorde i forhold til jenta, var å gjenta min 

taushetsplikt og at jeg vil ivareta anonymiteten. 

 

6.4.4 Familieterapeutenes refleksjon over videoopptak av familiesamtale  

Terapeuten og jeg har sett igjennom videoopptaket fra familiesamtalen sammen. Sted 

for gjennomgang er terapeutens arbeidsplass. Jeg bruker prinsipper fra intervjumetode 

utarbeidet i forhold til videoanalyse, «Interpersonal Process Recall» (Kagan, 1975). 

Hensikten er dybdeinformasjon gjennom utvalgte sekvenser av videoen. 

 

- Fase 1: Jeg startet opp med en innledende samtale hvor terapeuten ble 

bedt om å reflektere over familiesamtalen i forhold til hendelser hvor 

terapeuten ønsket å ivareta at barnet ble sett og hørt.  

 

- Fase 2: Vi så igjennom videoen i ca. 15 minutters sekvenser av gangen. 

Terapeuten ble bedt om å velge ut aktuelle sekvenser i videoen som 
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hun/han ønsker å stoppe opp ved og som viser situasjoner terapeuten 

opplevde som vanskelige. Terapeuten stoppet opp ved sekvensene, 

tenkte høyt og reflekterer over egne følelser, holdninger og handlinger i 

situasjonen. Jeg stilte spørsmål ut fra spørsmålene i temaguiden.
94

 

Hensikten er å få terapeutens refleksjoner over situasjonen, hans/hennes 

fortolkning av barnets situasjon, og over egne handlingsvalg. 

 

- I fase 3 valgte jeg (i enkelt tilfeller) å vise sekvenser som jeg merket meg 

ved gjennomgang av videoen, og som terapeuten ikke valgte ut. Jeg 

ønsket å høre terapeutens refleksjoner omkring disse sekvensene. Det 

bidro til dialog mellom meg og terapeuten.  

 

- Jeg valgte til slutt, i fase 4, en avslutning av sekvensen som ga 

terapeuten anledning til å kommentere opplevelsen av intervjuet og 

gjennomgang av videoen.  

 

Refleksjon over bruk av metoden: 

Forskningsfokus var de utfordringer og dilemmaer terapeuten opplever i situasjonen, 

og terapeutens fokus på barnet i samtalen. Det var nødvendig å introdusere metoden 

tydelig i forkant, og dialogen ble preget av forskningsfokus, men også av familiens 

problematikk og terapeutens opplevelser. Erfaringer er at terapeutene har lett for å gå 

til forklaringer av familiens historier og bakgrunn for problemstillingene. Jeg jobbet 

med å finne en god ramme og struktur, og det som fungerte best var å se igjennom ca. 

15 min. av gangen i taushet og observasjon. Terapeuten noterte av og til ned sekvenser 

i denne perioden – og ved gjennomsyn nok en gang stoppet terapeuten opp ved de 

sekvenser han/hun hadde merket seg. 

 

Gjennomsyn av og refleksjon over hver video tok derfor ca. 2–3 timer. Ved 

transkribering valgte jeg ut sekvenser som var særlig aktuelle i forhold til 

problemstillinger og forskningsspørsmål. 

 

6.5 Datamaterialet – analyse  

Datamaterialet består av: 
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 Vedlegg 12: Temaguide for refleksjon over video 
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- transkriberte intervju med familieterapeutene  

- transkriberte intervju med barna 

- seks videoopptak av familiesamtaler 

- Transkribert materiale fra terapeutenes refleksjoner ved gjennomsyn av  

video 

 

6.5.1 Analyseprosessen 

Datamaterialet ble transkribert fortløpende. Prosessen med å transkribere, deretter en 

helhetlig gjennomlesning av teksten, og gjøre notater fra hva som fremkom som «mest 

tydelig» i forhold til problemstillingene, ble gjort fortløpende. Jeg har valgt inspirasjon 

fra den amerikanske psykologen Amendo Giorgis fenomenologiske 4-stegsanalyse 

som ramme for analysen: 1) få et helhetsinntrykk, 2) identifisere meningsbærende 

enheter, 3) abstrahere innholdet i de enkelte meningsbærende enhetene, 4) 

sammenfatte betydningen av dette (Giorgi, 1997; Malterud, 2011, s. 100). 

 

1. Helhetsinntrykk  

Datainnsamlingsprosessen: Intervju av terapeutene, videoopptak og intervju av 

barna gikk parallelt. Jeg dannet meg inntrykk av innholdet under hele 

datainnsamlingsprosessen og ved transkribering av datamaterialet.  

 

Etter hvert som datamaterialet var ferdig transkribert, leste jeg igjennom 

materialet og fikk et helhetsinntrykk. Jeg gikk igjennom hvert enkelt intervju av 

familieterapeuter og av barna, og av det transkriberte materialet av terapeutenes 

refleksjoner over videosamtalene. Jeg så igjennom videosekvenser jeg vurderte 

som aktuelle. 

 

2. Identifisere meningsbærende enheter 

Jeg anvendte NVivo analyseprogram til kategorisering.  

 

Jeg gikk først igjennom intervjuene av familieterapeutene og laget 

hovedkategorier med problemstillinger og forskningsspørsmål som rettesnor. 

Jeg fulgte samme fremgangsmåte med det transkriberte materialet fra 

terapeutenes refleksjoner over videosamtalene, og det transkriberte materialet 

fra intervjuene med barna.  
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Ved gjennomlesing trådte det frem tydelige kategorier eller «meningsbærende 

enheter».  

 

3. Abstrahere innholdet i de meningsbærende enheter 

Ut fra analysen i steg 2 vurderte jeg hva slags teori som er fruktbar i forhold til 

drøfting av empirien.
95

 Fordi anerkjennelse og krenkelser trådt frem som 

sentrale begreper, valgte jeg Axel Honneths teori om anerkjennelse i tillegg til 

den teori som er beskrevet i kapittel 2, 3 og 4. Den videre analysen skjer med 

Honneths moralske grammatikk
96

 som rettesnor: Det handler om å identifisere 

de krenkelser barna ble utsatt for, for derved å synliggjøre barnas behov for 

anerkjennelse.
97

  

 

4. Sammenfatning av betydningen av analysen 

Fase 3 og 4 glir over i hverandre og gjenspeiles i strukturen i empirikapitlene 7, 

8 og 9.  

Analysen har vært en pågående «frem og tilbake»-prosess mellom empiri og teori. De 

hermeneutiske perspektiver har vært sentrale i fortolkning av empirien: prosessen med 

å forstå, tolke og finne ut av mening og hensikt, og hvor man veksler mellom å studere 

helheten og enkelte deler av materialet.  

 

6.6 Drøfting av forskningsprosjektets validitet og reliabilitet  

Validitet og reliabilitet handler om troverdighet og pålitelighet og skal gjenspeiles i 

hele forskningsprosessen. Det krever refleksjon over alle de valg som blir tatt 

underveis, og hele tiden et dobbelt eller tredobbelt blikk i forhold til refleksjon over 

egne prosesser, informantenes perspektiv og problemstillingene som skal belyses. 

 

Kritikk mot kvalitativ forskning går ut på at kvalitative funn baseres for mye på 

forskerens usystematiske synspunkter om hva som er viktig, og det stilles også 

spørsmål ved det nære forhold mellom forsker og informant. Bryman (2008a) 
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 Jfr. kap. 6.4 abduktiv tilnærming.  
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 Jfr. kap. 5.1.1.  
97

 Jfr. kap. 8. 
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beskriver ulike former fra forskjellige tradisjoner for validitet og reliabilitet i kvalitativ 

forskning:  

 

- 1. Kriterier hentet fra kvantitativ forskning 

- 2. Lincoln og Gubas rene kvalitative perspektiv med annen begrepsbruk  

- 3. En «midt imellom»-posisjon.  

 

Jeg velger sistnevnte, samtidig som jeg også drar nytte av noen av Lincoln og Gubas 

begreper fordi jeg finner begrepene utfyllende og godt beskrivende. 

 

Et premiss som knyttes til intern validitet i kvalitativ forskning handler om 

sammenheng mellom vitenskapsfilosofiske premisser og valg av metode, og hvorvidt 

empiri og valg av teori henger sammen (Erlandson et al., 1993). Jeg begrunner i 

kapittel 6.2 sammenhengen mellom vitenskapsfilosofiske premisser og valg av 

metode. Lincoln og Guba bruker begrepet credibility: troverdighet som alternativt 

begrep til intern validitet. De argumenterer med at fordi det kan være flere beretninger 

og aspekter ved den sosiale virkelighet, er det troverdighet av gjennomførbarheten i 

hele forskningsprosessen som legges til grunn (Bryman, 2008a, s. 377).  

 

Bryman (2008a, s. 377) anvender begrepet respondent validation i forhold til å styrke 

forskningens troverdighet. Slik jeg forstår det kan begrepet jamføres med Kvales 

(2009, s. 258) begrep kommunikativ validitet, som innebærer å overprøve kunnskap i 

dialog. Det betyr kritisk drøfting av egne forforståelser og vurderinger i det dialektiske 

samspillet mellom teori og empiri, slik jeg har gjort i kapittel 7, 8 og 9.  

 

Ut fra det fenomenologiske, hermeneutiske, kritiske perspektiv jeg har valgt, er det et 

viktig prinsipp å la empirien styre valg av teoretiske fortolkningsressurser. Valg av 

teori virker inn på hvordan datamaterialet blir fortolket, hvordan empirien blir drøftet 

og hvilken kunnskap som trer frem. Valget av Axel Honneths teori om anerkjennelse 

ble, som jeg har beskrevet, valgt etter at anerkjennelse og krenkelse trådte frem som 

tydelige kategorier. I den frem og tilbake-prosess som det hele tiden var mellom teori 

og empiri fremkom det at blant annet nærhetsetiske perspektiver ville være en viktig 

tilleggsressurs.  
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Empirien er drøftet opp mot ulike teoretiske ressurser som også kan forstås som en 

validering av kunnskapen. Samtidig kan en si at andre forskere – andre blikk – ville 

fortolket materialet på en annen måte, og valgt andre teoretiske fortolkningsressurser. 

 

Kommunikativ validitet trekker inn ulike deltakere i et valideringsfellesskap (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Validitet handler også om transparens, det vil si at de valg som blir 

tatt og de beskrivelser, refleksjoner og tolkninger som blir foretatt, fremkommer så 

tydelige som mulig. Det betyr åpenhet i hele forskningsprosessen, samtidig som 

taushetsplikt og krav om konfidensialitet blir overholdt. Metodevalg, materiale, 

teorivalg og analyse er blitt drøftet med kolleger og veiledere underveis. For å få 

innspill til mine fortolkninger har jeg underveis i hele forskningsprosessen drøftet 

mine tolkninger med mine veiledere. Jeg har videre anonymisert noen av intervjuene 

og bedt tre kolleger i forskergruppen om innspill for å få utenfra-perspektiv – og lagt 

frem forslag til avhandlingstekst i forskergrupper jeg tilhører.  

 

Jeg har også gitt familieterapeutene tilbud om å lese igjennom de transkriberte 

intervjuene og gi tilbakemelding om noe er transkribert feil. De fleste har valgt å lese 

igjennom, og tre har gitt konkret tilbakemelding på noe de har ønsket endret, uten at 

dette er gått ut over meningsinnholdet.  

 

Som alternativ til ekstern validitet anvender Lincoln og Guba transferability: 

overførbarhet (Bryman, 2008a, s. 378). Ekstern validitet eller transferability handler 

om hvorvidt prosjektet er overførbart til andre sosiale settinger. Det blir beskrevet som 

vanskelig i kvalitativ forskning (Bryman, 2008a, s. 378).  

 

Kvale og Brinkmann (2009, s. 265) viser til at i den humanistiske forskningen «er hver 

enkelt situasjon unik og hvert fenomen har sin egen indre struktur og logikk». Søken 

etter universell kunnskap er byttet ut med vektlegging av kunnskapens mangfold og 

kontekstavhengighet.  

 

I kvalitativ forskning er siktemålet å få «tykke beskrivelser» av fenomener (Bryman, 

2008a, s. 378; Kvale & Brinkmann, 2009, s. 304). Metodetriangulering bidrar til å 

sikre «tykke beskrivelser» fordi problemstillingene i dette forskningsprosjektet blir 

belyst fra ulike perspektiver ved intervju av familieterapeuter, samtidig som video/dvd 

blir brukt som utgangspunkt for refleksjon og intervju. I tillegg er datamaterialet fra 
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intervju med barna drøftet opp mot det øvrige datamaterialet, jfr. kapittel 8.6 og 

kapittel 9. 

 

Fordi studien viser funn som er fremkommet ut fra rike og nyanserte kontekstuelle 

beskrivelser og analytisk dybde, kan funnene være et grunnlag for å utvikle strategier 

eller etiske refleksjonsmodeller
98

 for anvendelse i møte med lignende profesjonsetisk 

utfordrende situasjoner i kontekster som er overførbare til familieavdelinger ved Bup 

og familiekontor. Dette fordi jeg mener det kan være grunnlag for å si at andre 

familiekontorer og familieavdelinger ved Bup-er (i Norge) ikke adskiller seg radikalt 

fra de institusjoner jeg har valgt terapeuter fra. Min studie er nyansert studie. 

Hensikten har vært å « gå i dybden»  mer enn å gjøre funn som er enkle å overføre ut 

over eget studium.  Det er derfor en skjønnsmessig generalisering (Repstad, 2007, s. 

23-25).  

 

Validitet handler også om forskningsetiske hensyn, slik det fremkommer i kapittel 6.7. 

 

Som alternativ til reliabilitet anvender Lincoln og Guba dependability – pålitelighet. 

Begrepet knyttes i kvalitativ forskning til ryddighet og etterprøvbarhet i hele 

forskningsprosessen i forhold til skriving av feltnotater, måten intervjuene er 

transkribert på, analyseprosessen etc., slik det fremkommer i kapittel 6.4 og 6.5.  

 

6.7 Forskningsetiske hensyn 

For å beskrive og begrunne de forskningsetiske hensyn velger jeg å ta utgangspunkt i 

professor Knut W. Ruyters syv forsvarslinjer som skal ivareta enkeltpersoner og 

samfunn i forhold til forskning, og jeg vil beskrive hvordan jeg i mitt prosjekt ivaretar 

disse perspektiver (Ruyter, 2003).
99

  

 

Første forsvarslinje handler om at det er et grunnleggende forskningsetisk premiss at 

forsker tar ansvar for egne handlinger og ivaretar de som blir forsket på under hele 

forskningsprosessen og i forskningsformidlingen. Jeg tolker det slik at første 

forsvarslinje henger nøye sammen med de øvrige forsvarslinjer, som ansvarlighet, 

åpenhet og rederlighet i alle ledd – og som også handler om prosjektets validitet og 

reliabilitet.  
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 Jfr. kap. 9.6.1. 
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 Reuters forsvarslinjer er i samsvar med Helseforskningsloven (Helse- og omsorgsdepartementet, 2008).  
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Det innebærer at jeg sørger for at det blir gitt god informasjon om forskningsprosjektet 

ved innhenting av informert samtykke – andre forsvarslinje. Det er understreket både 

muntlig og skriftlig for foreldre og barn (og selvfølgelig terapeutene) at deltakelse er 

helt frivillig. Familiemedlemmene fikk beskjed om at dersom de takket nei, ville det 

ikke få konsekvenser for et eventuelt videre behandlingstilbud. Slik det fremkommer i 

kapittel 6.3.2.2, er det underveis foretatt en vurdering av hvordan informasjon på best 

mulig måte kan gis familiene, og den første informasjonen til familien er noen ganger 

gitt av terapeuten, andre ganger av meg.  

 

Alle informanter er lovet anonymitet, og ved beskrivelse og drøfting av empirien har 

dette hele tiden vært et fremtredende fokus.  

 

Anonymitet i forhold til terapeutene er ivaretatt ved at jeg ikke har oppgitt 

grunnprofesjon ved gjengivelse av sitat, men et fiktivt navn, beskrivelse av om det er 

hentet fra intervju- eller videomaterialet, og angivelse av type institusjon, for 

eksempel: «Torunn, intervju, familiekontor».  

 

Anonymitet i forhold til familiene har jeg forsøkt å ivareta ved å omskrive noe på 

familiens sammensetning, kjønn og alder, og ikke ta for mye med av den enkelte 

families historie – uten at det får for stor betydning for den enkelte kontekst.  

 

Anonymiteten ved videoopptak er presisert for alle familiemedlemmer – sammen med 

hva som er hovedfokus ved gjennomgang og refleksjon over videoen: 

familieterapeutens erfaringer, holdninger og handlinger i forhold til barns deltakelse i 

familieterapi. Det er videre presisert at ingen andre enn jeg som forsker sammen med 

familieterapeuten og evt. veileder ved universitetet i Agder vil kunne få tilgang til 

gjennomsyn av opptaket. Det er garantert at videomaterialet sammen med alt annet 

datamateriale vil bli slettet ved avslutning av forskningsprosjektet. 

 

Når det gjelder anonymitet i forhold til barna, har jeg beholdt kjønn og alder, men gitt 

barna fiktive navn. Når jeg siterer barnas uttalelser fra intervjuene, har de samme navn 

i kapittel 7 og 8. 

 

Når jeg siterer terapeutenes henvisninger til enkeltbarn, både i kapittel 7 og 8 – som 

noen ganger kan være sitater som omhandler de barna som er intervjuet – har jeg 
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imidlertid gitt barna andre navn. Dette fordi kontekstene er forskjellige og fordi barna 

da lettere vil være gjenkjennelige for enkelte personer. Intervjukonteksten er anonym – 

og dersom barnas navn er de samme, vil for eksempel terapeutene lett kunne 

identifisere det enkelte barn ved lesning av avhandlingen.  

 

Tredje forsvarlinje handler om å ivareta sårbare personer, men også om at man ikke 

velger sårbare personer dersom andre kan forespørres. Informanter i mitt 

forskningsprosjekt er både familieterapeuter og familier med både voksne og barn. 

Familiene, og spesielt barna, vurderer jeg som de mest sårbare. De er i en sårbar 

posisjon fordi de er i en behandlingssituasjon. Det er derfor spesielt viktig at verken de 

voksne eller barna utsettes for unødig belastning. Det har vært terapeutene som har 

valgt ut de familier og barn som de har vurdert som aktuelle for deltakelse.  

 

Det er en diskusjon hvorvidt barn kan ta autonome beslutninger i forhold til å delta i et 

forskningsprosjekt.
100

 Barn har begrenset autonomi og er avhengige av at foreldrene 

tar beslutninger for dem. Barn fra ca. 7 år blir regnet til å ha kognitiv kapasitet til å 

reflektere over og forstå hva som skjer i livene deres, og det er en generell aksept for at 

barn fra 7 års alder kan inkluderes i forhold til å avgjøre om de ønsker å delta i 

forskningsprosjekt (Helseth & Slettebø, 2004, s. 299). Barna i dette 

forskningsprosjektet er blitt spurt av sine foreldre, etter en vurdering av terapeutene 

om hvilke familier og barn som de mente kunne forespørres.
101

 Barna er direkte spurt 

av foreldrene, fordi det er foreldrene som har den nærmeste relasjonen til barna. 

Barneforskerne Elisabeth Backe-Hansen og Ivar Frønes (2012 s. 25) mener barn aktivt 

bør samtykke i å delta i forskningen, selv om deres foresatte har samtykket på deres 

vegne. De mener at forskerne bør være lydhøre for barnets oppfatning om det å skulle 

delta.  

 

Slik det fremkommer av kapittel 6.4.3.2, tematiserte jeg samtykke innledningsvis i 

samtalene med barna. Barna viste ulik grad av åpenhet, og et par av barna viste, slik 

jeg tolket det, mer usikkerhet i situasjonen enn de andre. Et av intervjuene avsluttet 

jeg, slik det fremkommer i nevnte delkapittel, fordi jeg opplevde at det var for 

ubehagelig for informanten.  

 

                                              
100

 Iflg. Helseforskningsloven § 17 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2008) har barn over 16 år 

samtykkekompetanse i forskning som ikke innebærer legemsinngrep eller legemiddelutprøving.  
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 Jfr. kap. 6.4.2.3.  
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Et av barna som deltok i videoopptak, vegret seg senere for å la seg intervjue. I 

delkapittel 6.4.2.3 fremkommer at jeg respekterte barnets vegring og presset ikke på 

for at barnet skulle delta.  

 

Fjerde forsvarslinje handler om forholdet mellom den risiko og det ubehag 

informantene utsettes for, og den samfunnsmessige nytteverdi av forskningsprosjektet. 

Som forsker må jeg stille spørsmålet: Er det slik at jeg – ved å utsette barna og de 

voksne i familiene for videoopptak – kan bidra til at barn i fremtiden kan bli ivaretatt 

på en bedre måte i familieterapi? Metoden må selvfølgelig sees i sammenheng med 

øvrige metodetilnærminger, og drøfting opp mot etisk normativ teori. Jeg har vært i 

tvil om relevansen av å lagre deler av familiesamtalene på data, i forhold til hvilken 

nytte jeg vil ha av opptakene i analysen. Det er også et etisk perspektiv i forhold til å 

lagre opptak av familiesamtaler, som må vurderes i forhold til nytten, dvs. hvordan det 

vil virke inn på prosjektets validitet. Jeg har vurdert det som nyttig blant annet fordi 

det har vært viktig å se videosekvenser om igjen underveis i analysen av det 

transkriberte materialet av terapeutenes refleksjoner over videoopptakene. Det har vært 

viktig særlig i de situasjoner hvor jeg ikke har helt forstått eller fått tak i terapeutenes 

refleksjoner, og hvor jeg har fortolket på en annen måte. Det har også vært viktig for å 

beskrive og konkretisere særlig relevante situasjoner.  

 

Jeg må likevel stille spørsmålet om hensikten kan oppnås på annen måte. Et alternativ 

kan være at jeg kun anvender intervju i forhold til familieterapeutene og knytter 

handlingsvalg opp mot konkrete situasjoner terapeuten husker spesielt godt. 

Argumentene for bruk av video er at videoopptak gir større nærhet til praksis og rikere 

informasjon.  

 

Det er etiske utfordringer knyttet til å inkludere barn i forskning, samtidig som det 

også kan være et etisk dilemma ikke å innhente barnets stemme, fordi barn da ikke blir 

hørt. Det er generelt forsket lite på barn som selvstendige informanter, både nasjonalt 

og internasjonalt, og det er et viktig perspektiv at vi lærer om barn, av barn.102  

 

I intervju med barna har jeg vært bevisst i forhold til ikke å gå inn i selve 

problematikken i terapien, men ha fokus på barnets opplevelse av å ha deltatt i 

familiesamtaler i forhold til om barnet opplevde seg sett og hørt, og hva de tenker om 
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 Jfr. også kap. 4.1.  
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at barn deltar i familieterapi. Jeg opplevde det ikke som problematisk, men dersom det 

hadde fremkommet et behov for oppfølging av barnet, ville jeg ha videreformidlet 

dette behovet.  

 

Femte forsvarslinje handler om at prosjektet vurderes av en uavhengig etisk komité. 

Slik det er fremkommet, søkte jeg Regional komité for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk sør-øst B (REK) for godkjenning. Jeg har derfor anvendt REKs 

informasjonsskriv og samtykkeerklæringer i forhold til barn, foreldre og 

familieterapeuter. Søknaden til REK omfatter beskrivelse av bakgrunn og formål for 

forskningsprosjektet, begrunnelse for valg av metode, utvalg – og etiske vurderinger: 

mulige fordeler og ulemper for informantene og hvilke tiltak som er eller vil bli gjort 

for å beskytte informantenes krav til anonymitet, deres sikkerhet og interesser. 

 

Sjette forsvarslinje handler om åpenhet, innsyn og dialog, og syvende forsvarslinje 

handler om redelighet. Det er viktige premisser som jeg har beskrevet i kapittel 6.5, 

som omhandler prosjektets validitet og reliabilitet.  

  



119 

 

Del III: Empiri 

 

Kapittel 7: Presentasjon av det empiriske materialet  

 

7.1 Innledning – organisering av kapittelet  

Dette kapittel er en beskrivelse av analysen basert på min fortolkning av datamaterialet 

med utgangspunkt i problemstilling I og forskningsspørsmål 1–5. Kapittelet er 

organisert etter temaer som er fremkommet av analysen. Empirien blir i dette kapittel 

ikke drøftet mot teori. Det vil fremkomme i kapittel 8.  

 

Problemstilling II og forskningsspørsmål 6 vil bli drøftet i kapittel 9. 

 

Innledningsvis, i kapittel 7.2, fremkommer en oppsummering i forhold til 

problemstilling I: 

 

Hvordan reflekterer familieterapeutene over profesjonsetiske utfordringer de 

opplever i forbindelse med barns deltakelse i familieterapi?  

 

En fortolkning av datamaterialet viser at anerkjennelse og respekt er sentrale 

profesjonsetiske verdier.  

 

Kapittel 7.3 utdyper og konkretiserer terapeutenes beskrivelser av de profesjonsetiske 

verdier. 

 

I kapittel 7.4 fremkommer barnets erfaringer med å delta i familieterapi og barnas 

oppfatninger av viktige terapeutegenskaper og -verdier. 

Kapittel 7.5 har tittel «Terapeutens opplevelse av profesjonsetiske utfordringer: 'barnet 

i klemme', og beskriver familieterapeutenes ulike handlingsstrategier i møte med 

profesjonsetiske utfordringer i forhold til den triadiske terapeut–foreldre–barn-

relasjonen.  
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Kapittel 7.6 omhandler foreldres krenkelser av barn og må sees i sammenheng med 

kapittel 7.5 fordi krenkelser av barnet også blir beskrevet der i forbindelse med 

foreldre som ikke greier å ta sitt barns perspektiver. 

 

Kapittel 7.7 handler om terapeutens refleksjoner om årsaker eller sammenhenger til 

barnets problemer.   

 

Kapittel 7.8 viser at valg av tema i familiesamtalen kan oppleves som en 

profesjonsetisk utfordring for terapeutene: Hvem skal velge hva som skal snakkes om? 

Terapeuten, barnet eller foreldrene? Dette tema gjenspeiler seg spesielt i datamaterialet 

knyttet til videoopptak av familiesamtalene.  

 

Terapeut–barn-relasjonen blir spesielt drøftet i kapittel 7.9, og med spesielt fokus på 

dyaden terapeut–barn, som ikke er så godt belyst tidligere i kapittel 7. 

 

Avslutningsvis, i kapittel 7.10 fremkommer oppsummering og konklusjoner i forhold 

til problemstilling I og forskningsspørsmål 1–5. 

 

7.2 Profesjonsetiske utfordringer – oppsummering  

Dette kapittel er en oppsummering av familieterapeutenes opplevelse av 

profesjonsetiske utfordringer i forbindelse med barns deltakelse i familieterapi.  

 

Empirien viser at de profesjonsetiske utfordringer kan sammenfattes i to 

hovedutfordringer:  

1. Hvordan anerkjenne både barn og foreldre uten at noen av dem blir krenket? 

2. Hvordan ivareta barnets autonomi
103

 i profesjonsetisk vanskelige situasjoner? 

 

Den første hovedutfordring kan deles i tre kategorier og handler om: 

 

I. Profesjonsetiske utfordringer som handler om at barn blir utsatt for foreldrenes 

problemer. Barna blir belastet med foreldrenes vansker, og kan også bli krenket 

fordi foreldrene ikke får til å ta barnets perspektiver og ta hensyn til barnets 

behov og interesser. Utfordringene fremkommer både i datamaterialet fra 
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 Autonomibegrepet er definert i kap. 1.3, kap. 2.4.1 og kap. 5 og blir også drøftet i kap. 9.  
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intervjuer og fra videoanalyse – og er ganske likt fordelt mellom familiekontor 

og Avdeling for barn og unges psykiske helse (Bup). 

 

II. Profesjonsetiske utfordringer som handler om at barnet blir krenket i 

familiesamtalene ved at foreldre snakker stygt om barnet eller gjør barnet til 

syndebukk. Datamaterialet gjenspeiler at utfordringene i størst grad 

fremkommer ved intervju av terapeutene. Utfordringene gjenspeiles ganske likt 

fordelt mellom familiekontor og Bup. 

 

III. Alle terapeutene i videoanalysen gir uttrykk for at valg av tema er en 

profesjonsetisk utfordring.  

 

Første hovedutfordring er knyttet til forskningsspørsmål 1 og 2 og handler om 

terapeutens utfordringer i forhold til foreldre–barn-relasjonen.104 Denne første 

hovedutfordring belyser samtidig også forskningsspørsmål 3 og 4, som handler om 

barns rolle i familieterapi og relasjonen mellom terapeuten og barnet.  

 

Andre hovedutfordring, hvordan ivareta barnets autonomi, er et tema som går som en 

rød tråd gjennom hele datamaterialet, og knyttes opp mot samtlige forskningsspørsmål.  

 

7.3 Profesjonsetiske verdier: anerkjennelse og respekt  

Empirien viser at respekt og anerkjennelse fremkommer som viktige profesjonsetiske 

prinsipp i møte med foreldre og barn. Samtlige terapeuter bruker begrepene respekt 

eller anerkjennelse for å beskrive viktige verdier i møte med voksne og barn. Begrepet 

respekt blir anvendt i større grad enn anerkjennelse. Begrepene brukes synonymt og 

kan forstås som generelle etiske prinsipp i forhold til ulike tema og knyttet opp mot 

andre begreper. Terapeutene konkretiserer veldig ofte hva de mener med begrepene 

ved å henvise til enkelt-case. En tolkning av empirien er at terapeutene snakker mye 

om fenomenene respekt og anerkjennelse, også uten at begrepene eksplisitt blir nevnt, 

når de tematiserer viktige perspektiver i møte med foreldre og barn. Respekt for 

klientens autonomi fremkommer som en viktig verdi.  

 

                                              
104

 Jfr. kap. 1, begrepsavklaring.  
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7.3.1 Respekt for klientens autonomi 

Terapeutenes vektlegging av anerkjennelse og respekt i møte med foreldre og barn kan 

fortolkes som at terapeutene mener det er viktig at den enkelte forelder og det enkelte 

barn blir møtt med ubetinget aksept, uavhengig av handlinger.  

 

Respekt handler, slik det kan forstås, om å ta ansvar for å tilrettelegge samtalene med 

foreldre og barn for at de skal bli så gode som mulig. Sissel beskriver at hun ser det 

som sitt ansvar å skape gode rammer slik at klientene kan bevare sin verdighet:  

 

Jeg tenker jo – at i mitt ansvar som terapeut ligger det at når jeg inviterer 

familier til samtaler her, så er det mitt ansvar at det ikke er til belastning eller 

skade å delta i samtalene her. (…) jeg tror det er rammene rundt prosessen, det 

at vi har kunnet snakke om det, det at de bevarer sin egen verdighet. (Sissel, 

Bup, intervju) 

 

En tolkning av Sissels formulering handler om å legge til rette for å kunne snakke om 

de vanskelige temaene på en måte som ivaretar både voksne og barns verdighet. 

 

Sissel anvender begrepet respekt i forhold til å møte foreldrene med aksept, noe som 

kan tolkes slik at respekt for foreldrene er respekt for barna:  

 

(…) gjennom på en måte å bli møtt med aksept og respekt for den de er. Får 

man til det, så synes jeg erfaringsmessig at man ofte får til i større grad å dra 

nytte av den type ting, og det synes jeg utelukkende har vært positivt for barna. 

(Sissel, Bup, intervju) 

 

Sissel gir uttrykk for en grunnleggende holdning til ubetinget aksept av både foreldre 

og barn. Det virker som det noen ganger kan være vanskelig å få til, men når hun får 

det til, bidrar det til en relasjon som legger grunnen for gode samtaler.  

 

Også Unni understreker hvor viktig hun mener det er å møte foreldrene med respekt:  

 

En bevissthet rundt hvor utrolig viktig det å bli møtt på en respektfull måte 

uansett. Uansett om en har gjort noen idiotfeil, og kommer der med så lite 

selvtillit og, kanskje mye skam for den saks skyld. (…) Det å ha lov – ikke bare 

lov til, men få hjelp til å få muligheten til å reise seg opp og si «ok – dette var 
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en erfaring som jeg kan bruke til noe, til noe bra for meg selv og mine» – det er 

grunnholdningen min rett og slett. Det er alltid muligheter. (Unni, 

familiekontor, intervju) 

 

Uttalelsen kan fortolkes som et følelsesmessig engasjement, et samfunnsengasjement 

og et verdigrunnlag som gjenspeiler en raushet i synet på mennesker og som ivaretar 

den enkeltes verdighet. 

 

Unni er også tydelig på at barnas perspektiv skal ivaretas:  

 

Det er viktig for meg å formidle til foreldrene den holdningen av respekt for 

barnet hvis de er med i samtaler. For ellers blir de jo kasta blår i øynene. 

Ungene kommer med noen forventninger om at det skal bli bedre på en eller 

annen måte, tenker jeg. (Unni, familiekontor, intervju)  

 

Terapeuten mener det er viktig å ansvarliggjøre foreldrene før barnet blir med til 

samtaler. Utsagnet om «å kaste blår i øynene» kan forstås som at det er en form for 

uærlighet å invitere barnet med dersom de voksne ikke tar barnets deltakelse på alvor. 

Barnet kan kjenne seg lurt fordi det kommer til samtalen med en forventning om at 

familien skal få det bedre. Terapeutens utsagn kan tolkes som at respekt for barn er å 

ta deres forventninger på alvor og krever ærlighet og ansvarlighet fra de voksne side. 

 

Liv vektlegger ærlighet som et profesjonsetisk ansvar i møte med barna:  

 

Det er en form for ærlighet og interesse, og ikke noe sånn lureri. Ikke stille 

spørsmål for å lure dem utpå og ikke noe press – ja – og respekt. (Liv, 

familiekontor, intervju) 

 

Liv knytter ærlighet til hvilke spørsmål terapeuten stiller barna, og hun kan tolkes slik 

at hun ivaretar barnets autonomi ved ikke å presse barnet eller lure det til å svare på 

spørsmål en tenker barnet ikke ønsker å svare på. 

 

Også Eivind kan forstås slik at han mener at det er viktig å ha respekt for barnets 

autonomi:  
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(…) I møte med foreldrene og for ungene. Der de får et rom å plassere seg selv 

og kanskje hjelp til å finne ut hva de ønsker. Kanskje også få lov til å finne et 

rom til at «jeg får lov til å være usikker». Få lov til å være barn. (Eivind, 

familiekontor, intervju)  

 

«Å få lov til å være usikker» kan tolkes som å få lov til å være seg selv, og at det er 

viktig å møte barnet der barnet er, på de følelser og meninger det har i situasjonen. Det 

motsatte kan tolkes som ikke-aksept og bidra til en følelse av krenkelse. 

 

Flere terapeuter beskriver på forskjellige måter at de er redde for å krenke eller såre, 

blant annet fordi de tenker at den voksne eller barnet har vært utsatt for mange 

krenkelser tidligere. Petter sier at tidligere krenkelseshistorier kan ta stor plass i den 

enkeltes livsverden: 

 

Det kan også være at de har opplevelser av ikke å ha blitt møtt av andre 

hjelpere, ikke blitt møtt respektfullt, de er ikke blitt sett. Og så mye frustrasjon, 

så mye krefter de kan legge ut i det å presentere at de ikke har fått hjelp eller 

ikke følt seg forstått eller sett – så bruker de utrolig mye energi på å få formidla 

det. (Petter, Bup, intervju) 

 

Berit forteller hvordan klientens tidligere krenkelseshistorier virker inn på relasjonen 

med mor og datter:  

 

Jeg sitter jo også der og vet at mamma har en historie med hjelpeapparatet der 

hun har opplevd ikke å få hjelp til Marit, altså hjelp til det hun mener datteren 

strever med, fordi hjelperne ikke har sett det samme som henne, og da tar hun 

bare Marit ut av hjelperelasjonen. Så jeg sitter også og lurer på om jeg trødde 

for langt nå, om jeg krenka mor … (Berit, Bup, intervju) 

 

En fortolkning av Berits utsagn er at mor og datters krenkelseshistorier bidrar til at hun 

blir redd for å krenke, og derfor trør forsiktig. Det kan igjen tolkes som en utfordring 

for terapeuten å ivareta mor og datters verdighet og autonomi. Dersom redselen for å 

krenke blir for stor hos terapeuten, kan mor, eventuelt også datteren, bli tildelt en 

offerrolle som kan hindre terapeuten i å se ressursene og også stille krav til mor og 

datter. Berits utsagn kan fortolkes som at krenkelser kan henge sammen med 
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opplevelsen av ikke å bli sett og forstått, og at hun derfor føler en etisk forpliktelse i 

forhold til å «reparere» for krenkelser andre hjelpeinstitusjoner har påført.  

 

Flere terapeuter vektlegger å utfordre barnet i forhold til eget ansvar for endring. Å se 

ressursene er også å se hva barnet selv kan bidra med:  

 

(…) for det som vi ser etter hvert er at han er veldig … når de to snakker 

sammen er det om hva andre gjør eller hva andre er ansvarlig for. Men noe av 

ideen er jo også å hente inn hva han selv kan bidra med. Kan han selv 

ansvarliggjøres i forhold til å være med å påvirke. Han legger det veldig fort ut. 

(Sissel, Bup, intervju) 

 

Sissel reflekterer over at gutten i stor grad legger ansvaret utenfor seg selv. Slik hun 

kan tolkes, ønsker hun å ansvarliggjøre gutten i forhold til hvordan han selv kan 

påvirke til endring i eget liv. 

 

Petter vektlegger åpenhet – som også kan forstås som ærlighet:  

 

Jeg tror det å ha en god relasjon – der vi tør å være åpne og si ifra.  

(Petter, Bup, video) 

 

Hvor åpen, og hvor ærlig, nyanseres ikke i denne sammenheng. Ved en helhetlig 

lesning av intervjuet med Petter, og ved hans refleksjoner over familiesamtalen ved 

gjennomsyn av video, fremkommer at han vektlegger å være autentisk, slik han selv 

sier det, i møte med foreldre og barn. Hva han legger i begrepet autentisk, er noe 

uklart, men det fremkommer at han vektlegger åpenhet og ærlighet som viktig 

terapeutegenskap.105 Det betyr, slik han kan tolkes, at han kan være åpen i forhold til 

foreldre og barn på hva han tenker og føler i konkrete situasjoner, men at det ikke skal 

forstås som total åpenhet. Han kan forstås slik at han er åpen på at de tanker han får og 

de følelser som han opplever, er viktige i situasjonen, og at temaer som han vurderer 

kan gi gjenklang hos familiemedlemmene.  

 

                                              
105

 Jfr. kap. 8.4.5.  
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7.3.2 Lytte og bekrefte 

De fleste terapeuter vektlegger å lytte, og alle informantene gir uttrykk for at det å ta 

foreldre og barns perspektiv ved å se og høre og bekrefte den enkelte, er viktig. Dette 

kan tolkes som et uttrykk for respekt og anerkjennelse. 

 

Inger bruker både anerkjennelse og respekt i denne sammenheng:  

 

Ved at foreldre lærer av terapeuten å vente på tur og ser at vi anerkjenner 

barnets utsagn og løfter det opp og gir det gyldighet. (…) det er en måte å vise 

respekt på – av hverandres ulike meninger. (…) det har jeg sett har løftet både 

barn og foreldre. (Inger, familiekontor, intervju) 

 

Anerkjennelse kan i denne sammenheng forstås som en anerkjennelse av hva barnet 

sier, og respekt som å tydeliggjøre barnet utsagn. Samtidig bruker terapeuten 

begrepene synonymt, idet hun også bruker begrepet respekt om familiemedlemmenes 

ulike meninger. Det kan tolkes som en måte å signalisere til foreldrene at barnets 

stemme skal gis plass, og en måte å tydeliggjøre barnets autonomi på. Respekt blir 

brukt som uttrykk for en holdning til at både barn og voksne skal bli tatt på alvor.  

 

Unni, familieterapeut ved familiekontor, beskriver at det å kjenne seg sett, hørt og 

lyttet til er et «must». Slik hun bruker begrepene, kan det virke som hun sidestiller å 

bli sett, hørt, og lyttet til med det å bli respektert.  

 

Petter knytter viktigheten av å bli sett, hørt og lyttet til sammen med følelsen av å bli 

forstått: 

 

(…) å lytte til alle som er til stede sin forståelse av problemet. (…) at alle 

opplever seg hørt, at de får lov til å komme fram med sitt syn og blir forstått. 

(…) det er utrolig grunnleggende hos oss alle på en måte. (…) jeg synes det 

skjer noe med folk når de kjenner seg forstått. (Petter, Bup, intervju)  

 

En måte å forstå Petters uttalelse på, er at Petter har en erkjennelse av at hvert individ 

oppfatter verden subjektivt, ut fra sin livsverden, og derfor forskjellig. Subjektive 

opplevelser er ikke «riktig» eller «feil», men ulike oppfatninger av situasjoner. For 

Petter er det viktig at alle blir sett, hørt og forstått på sin opplevelse.  
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Karin bruker begrepet respektfull om å bekrefte og være nysgjerrig til stede i et her og 

nå-møte med barn: 

 

(…) bekrefte. Jeg er litt sånn her og nå-orientert. (…) å ta det som skjer, å 

kommentere på det der og da, leke – jeg liker å leke (…) å ikke planlegge for 

mye, det å prøve å legge bort, ikke være så flink i hodet – å være til stede i 

relasjonen – det å være respektfull for barnets perspektiv, det barnet prøver å 

formidle (…) å være nysgjerrig, å være … «hvem er du?» (Karin, Bup, intervju) 

 

Karin kan forstås slik at hun vektlegger verdier som handler om tilstedeværelse, og 

som også innebærer en subjekt–subjekt-relasjon.106 Hun kan forstås som at hun ønsker 

å legge bort fag og teorier til fordel for nysgjerrighet på barnet. 

 

Ut fra denne fortolkningen av empirien synes det profesjonsetiske ansvar å romme 

verdier som blant annet åpenhet, ærlighet, raushet og tilstedeværelse. Terapeutene 

synes i stor grad å se det som et profesjonsetisk ansvar å skape gode rammer, spesielt 

når barn deltar i samtalene. Å ta barn på alvor er for terapeutene også å ta de voksne på 

alvor. 

 

Jeg vil i det følgende beskrive barns refleksjoner etter å ha deltatt i familieterapi, og 

først beskrive hva barna tenker er viktige terapeutiske egenskaper i møte med barn og 

deres foreldre. 

 

7.4 Barns refleksjoner om sin deltakelse i familieterapi 

Jeg vil i dette delkapittel beskrive hva som fremkommer av empirien107 av barnas 

meninger om viktige terapeutholdninger108 og ulike erfaringer fra deres deltakelse i 

familieterapi. Erfaringene tolker jeg i stor grad til å være overveiende positive. Barna 

gir uttrykk for å kjenne seg sett, hørt og forstått. Flere av barna sier at de opplever 

terapeuten som god støtte i samtale med foreldrene, og at familien har fått det bedre 

                                              
106

 Subjekt–subjekt-syn: et intersubjektivt syn, jfr. kap. 5. 
107

 Datamateriale er intervju med 10 barn. For å bevare anonymitet skriver jeg ikke hvor barnet har deltatt i 

samtaler, men det er enten ved Familieenhet for barns og unges psykiske helse (Bup) eller ved Familiekontor, 

som beskrevet i metodekapittel, kap. 6. 4.2.  
108

 Metodekap. 6.4.2.3 beskriver variasjonen i utvalget: syv av barna som er intervjuet har deltatt i 

familiesamtaler som er en del av videomaterialet. Tre av barna er ikke med i familiesamtalene som er tatt opp på 

video.  
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etter familieterapien. Noen av barna sier også at det i perioder var kjedelig, at de ikke 

helt forsto hva som ble snakket om, og at familiesamtalene ikke hjalp. 

 

7.4.1 Barnas beskrivelse av viktige terapeutegenskaper  

I intervjuene av barna fremkommer hva barna har erfart er viktige 

terapeutegenskaper.
109

 Barna gir i intervjuene uttrykk for erfaringer og holdninger som 

handler om mye av de samme verdiene som terapeutene anser som viktig, og som er å 

behandle både foreldre og barn med respekt. Barna uttrykker seg på ulike måter:  

 

På spørsmål om hva Andreas på 12 år tenker er viktig at familieterapeutene passer på i 

forhold til barn, svarer han:  

 

Andreas:  At de passer på å være likesidige mot begge deler, da – mot 

voksne og … Man kan selvfølgelig ikke være likesidige mot barn 

som man er mot voksne da. Men at man sier til barna det man sier 

til de voksne, på en litt annen måte. 

 

Intervjuer:  Du sier «likesidige» – det var et fint ord 

 

Andreas:  (nikker) 

 

Intervjuer  (…) og likesidig sier du betyr å være på samme måte mot barna 

som mot de voksne? 

 

Andreas:  Ja, bare at man skal si det på en litt annen måte da, enn det man 

har sagt til barna 

 

Intervjuer:  Kan du komme på noen andre ting som likesidig betyr? 

 

Andreas:  Likesidig betyr jo å være lik mot begge parter og være på begges 

og støtte begge parter, da. 

 

                                              
109

 Jfr. kap. 1.3 hvor terapeuten som moralsk aktør er definert. Holdninger knyttes til verdier og strukturer 

(historiske, kulturelle) samtidig som terapeuten er påvirket av den enkelte aktuelle kontekst. Jfr. også kap. 5.2.4 

for definering/drøfting av begrepet menneskelige egenskaper som potensialer og kapasiteter i det enkelte individ. 
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Andreas bruker begrepet likesidig, og han mener at terapeuten bør behandle barn og 

voksne likt, og med respekt. Terapeuten må samtidig snakke til barn på en måte som 

barn forstår, og det er å behandle barn respektfullt. Andreas bruker ordet «støtte», og 

det kan forstås som at han mener at både voksne og barn kan være sårbare i en slik 

situasjon som familieterapi er, og at både voksne og barn trenger støtte fra terapeuten. 

Uttalelsen kan også tolkes slik at det å behandle voksne og barn «likesidig» handler 

om rettferdighet, eller også lojalitet til de voksne. 

 

Frikk, 13 år, utdyper begrepet respekt etter at jeg har introdusert begrepet i forhold til 

hans erfaring med å ha deltatt i familieterapi:  

 

 Frikk:   Jeg sa det jeg mente. (…) Det var ikke noe jeg ikke fikk sagt.  

 

 Intervjuer: Det at de respekterte det du sa? 

 

Frikk: (…) de lo ikke hvis jeg hadde noe jeg slet med eller sånt. De 

respekterte alt – sånn er det. 

 

 Intervjuer:  Å være respektert, hva legger du i det? 

 

 Frikk:   Det er at de liker meg som jeg er.  

 

Frikk sin uttalelse om å være likt av terapeuten kan tolkes som at han har opplevd en 

ganske ubetinget aksept fra terapeuten. Det kan henge sammen med Frikk sin 

opplevelse av å føle seg forstått. Det virker som terapeuten har lyttet til Frikk, og 

vektlagt å bekrefte han. Uttalelsen «de lo ikke eller noe sånn» kan forstås som at 

terapeutene har vært emosjonelt til stede og kommunisert at de har tatt Frikk på alvor 

og at det han har sagt er viktig.  

 

På spørsmål til Maren på 15 år om hva hun legger i begrepet respekt, svarer hun: 

 

(…) sånn at de ikke blir sure (…) eller hvis du mener noe og hvis de ikke mener 

det samme.  

 

For å utdype hva hun mener med respekt forteller hun en historie hvor hun forklarer 

hva hun mener med ikke å bli respektert. Hun forteller at en miljøarbeider ved skolen 
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kom hjem til familien for å prate med henne, og hun kom til skolen for å snakke med 

Maren. Maren ble da tatt ut av skoletimene. Maren gir uttrykk for at hun opplevde seg 

invadert og følte seg presset til å snakke om ting hun ikke ønsket å snakke om. Maren 

sier at det ikke er slik i familiesamtalene. En fortolkning av en helhetlig lesning av 

teksten er at Maren har opplevd seg likt, og også tålt av terapeuten. Maren sier at hun 

og søsteren av og til fniser og ler – og også kjedet seg i samtalene, samtidig gir hun 

tydelig uttrykk for at samtalene har vært viktige. Hun sier at hun kan snakke og si sine 

meninger når hun ønsker det, men opplever også frihet til å være taus i samtalene. 

 

Frikk på 13 år anvender metaforer når han skal forklare at han kjente seg forstått i 

familiesamtalene:  

 

(…) de forsto 90 prosent. Ca. 95 – altså de forsto ikke absolutt alt. Det er nesten 

umulig, da må du gå inn i hjernen for å lese den – så det er ikke mulig. Men de 

hørte på hva jeg – det hørte etter og skrev det ned og … De oppsummerte når 

(…) hvis jeg snakka om biler, så snakka de om biler, og når jeg sa 

gravemaskiner, så oppsummerte de gravemaskiner (…) de fulgte med på alt. De 

var profesjonelle. 

 

Å kjenne seg respektert er, slik jeg tolker Frikk, også å kjenne seg forstått, en verdi 

mange av terapeutene vektlegger.  

 

Hanna på 13 år gir uttrykk for at hun kjente seg forstått og bekreftet ved at terapeuten 

skrev ned det hun sa og leste det opp for henne ved slutten av timen:  

 

(…) Karin (terapeuten) pleide å lese opp, hun skrev ned ting som hun snakket 

med oss om. Emner vi hadde tatt opp som hun pleide å skrive ned. Så pleide 

hun å lese det høyt. (…) det var på en måte bare greit for meg, så visste jeg om 

det var noe jeg hadde glemt å si.  

 

Slik Hanna formulerer seg, kan hun forstås slik at hun opplevde å bli sett og bekreftet 

og også tatt på alvor, ved at hun eventuelt kunne tilføye noe hun hadde glemt å si. 

 

Noen av barna gir uttrykk for at støtte fra terapeuten til å snakke om vanskelige ting, er 

viktig. Tea på 13 år sier at hun opplevde at terapeuten ga henne støtte, og at det bidro 

til at hun turde si ting som var vanskelig for henne:  
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(…) eller så har jeg ikke turt å si det til mamma (…) men da Berit var der, turte 

jeg å si det. Og da var jo vi på familiekontoret og spurte Berit om hva vi skulle 

gjøre og sånn. Og det hjalp jo, ikke sant? Det hjalp i hvert fall på meg, jeg var 

jo «å, hva skal jeg gjøre nå», liksom. (…) Så ville jeg høre med Berit først, ikke 

sant? Det sa jeg til mamma også. Ja – jeg vil høre med Berit før jeg gjør noe. 

Jeg tror det var et eller annet sånn jeg sa.  

 

En måte å forstå dette på, er at barns lojalitet til sine foreldre gjør at barn kan streve 

med å få uttrykt meningene sine: De kan være redde for å såre foreldrene, og i slike 

situasjoner kan støtte fra en annen voksen være viktig, slik Emma beskriver.  

 

Også Maren på 15 år sier at hun opplevde terapeuten som støtte. Hun mener det kan 

være lettere å snakke om vanskelige ting til «andre personer», som for eksempel 

terapeuten, enn med foreldrene:  

 

(…) at vi får sagt det vi vil og trenger ikke gå rundt å tenke på at det er noe vi 

vil si og ikke får sagt det, på en måte. Eller hvis vi har spørsmål til foreldrene 

våre, så er det litt enklere når det er andre folk. (…) på et vis, det blir litt 

annerledes.  

 

Slik både Maren og Tea kan forstås, er det viktig at terapeuten kan hjelpe til med å 

finne de riktige ordene og kanskje også være brobygger mellom de voksne og barnet. 

 

7.4.2  Familieterapi hjelper  

Flesteparten av barna gir uttrykk for at familieterapi var til hjelp for familien, og 

barnas opplevelse er at familien har det bedre sammen. Barna beskriver dette på ulike 

måter. 

 

Frikk på 12 år sier at familiesamtalene var til hjelp for han og familien og at de har fått 

det bedre sammen. På spørsmål om hva som hjalp, sier han: 

 

Det er fint å få hjelp. (…) vi fikk se resultater. (…) det var ikke bare å dra for å 

gjøre det verre for barna, men for å hjelpe dem. 
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Om hva det var som hjalp, tenker han: 

 

 Å prate om hvordan du følte og se hvordan andre følte. 

 

Frikk gir, slik jeg forstår han, uttrykk for tillit til de voksne, og til at intensjonen hos 

terapeuten er å hjelpe barna. Hans svar kan gjenspeile en terapeut som har vært 

nysgjerrig på de ulike familiemedlemmers opplevelse og en evne til å ta den andres 

perspektiv, slik også noen terapeuter vektlegger som en viktig terapeutisk egenskap. 

 

Maren på 15 år mener familiesamtalene hjalp henne og familien: 

 

(…) Vi snakker mer med hverandre enn før, og så klarer vi mer å heve oss over 

ting enn det vi gjorde før. 

 

Maren forteller at de i familien ofte har kranglet høylytt og kraftig, og at det er blitt 

bedre.  

 

Jeg tolker også Jonas på 13 år sine erfaringer med å delta i familieterapi som gode. Det 

virker som han opplevde det trygt å delta og at det var til hjelp for Jonas og familien til 

å snakke sammen: 

 

(…) det var nesten som å snakke til foreldrene mine. De sa ikke sånn «å det må 

være fælt eller noe sånn», de prøvde å følge med, og så prøvde de å gi 

løsninger, og så snakket vi – og fikk uttrykket følelsene våre, og det – og de har 

jo sånn taushetsplikt, og jeg visste det. Og da tenkte jeg at jeg ikke skal være 

noe bekymret over det. Og det var jeg for så vidt ikke. Og da var det bare å 

snakke rett ut og prøve å løse problemene. Fordi at jeg følte at jeg snakket til 

mamma og pappa, og jeg fikk spørsmål av dem, for de (familieterapeutene) var 

et veldig godt hjelpemiddel for oss til å snakke med mamma og pappa. Så det 

ble en løsning. (…) så det kom spørsmål og sånn – og etter spørsmålene så, «ja, 

sånn er det kanskje», og det visste liksom ikke de, og da sier de andre, det visste 

ikke jeg, «ok – da skal vi ordne opp i det» og alt sånn. Og når vi er med andre, 

så da er det høflig å ikke være sure på hverandre heller da. Så det var vi ikke. 

Det tror jeg ingen hadde vært uansett. Men det gikk i hvert fall greit.  
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Slik Jonas beskriver sin opplevelse, virker det som terapeuten har vist empati på en 

måte som har inngitt respekt, trygghet og et håp om at problemene familien har kan 

løses. Jonas sammenligner relasjonen til terapeuten med relasjonen til foreldrene, og 

det kan tolkes som at han har en trygg relasjon til sine foreldre tross problemene 

familien har hatt.  

 

7.4.3  Ble ikke alltid forstått  

Flere av barna gir uttrykk for at de opplevde deltakelse i familiesamtalene som 

kjedelige. Det fremkommer ikke av sitatene om terapeutene merker at barna kjeder 

seg, eller hvordan de reagerer. Det betyr ikke at barna mener at det er kjedelig hele 

tiden, men deler av tiden slik Åsmund på 15 år gir uttrykk for:  

 

Det var kjedelig (…) det var kjedelig å høre på en time – du ble lei etter hvert. 

(…) det er akkurat som å være på en skole, det er kjedelig. (…) tenkte ikke – 

tenkte: bare en time, så er jeg ferdig – bli ferdig så fort som mulig. Og være i 

min egen verden (…) å tenke på noe annet (…) sjekke klokka, sjekker kanskje 

tre–fire ganger, og fjerde gang er vi nesten ferdig. 

 

Åsmund beskriver noen av sine strategier for å holde ut, han går inn i sin egen verden 

og tenker på noe annet. Sitatet kan også tolkes som at han har hatt en strategi for å se 

på klokken med et visst mellomrom – og fjerde gangen, da er det nesten slutt! 

 

Samtidig nyanserer Åsmund denne opplevelsen, han beskriver hva som gjør at det blir 

kjedelig – og når det er mindre kjedelig: 

 

Når du er med brødrene dine og pappa, da har jo på en måte ikke du noe å si, 

for da skal alle tre snakke så da driter jeg i … så lar jeg de snakke.  

 

Det kan virke som Åsmund har vanskelig for å komme til orde i familien når alle i 

familien er med til familiesamtaler. Her viser han til en samtale med mor og 

terapeutene uten faren eller brødrene, og som han opplevde annerledes. Han gir 

uttrykk for at han da var «til stede», det vil si han fulgte med og deltok i samtalen. En 

måte å forstå dette på, er at Åsmund opplevde seg sett og hørt når han var til samtale 

alene sammen med moren. Åsmund sier at familieterapi ikke hjalp, men at han har fått 

det bedre, og han mener det skyldes at han har skjerpet seg. 
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Hanna på 13 år beskriver hvordan hun har det når hun kjeder seg, og hvordan hun 

reagerer: 

 

Når det er ubehagelig, så pleier jeg å bli sur, og når jeg kjeder meg, blir jeg 

akkurat som: ser masse på klokka, spør når tid vi er ferdige (…) eller så spør jeg 

om vi kan snakke om noe annet. 

 

Slik Hannas utsagn kan forstås, er hun noe mer tydelig enn Åsmund, hun spør når 

samtalen er ferdig eller om de kan skifte tema. En tolkning er at temaet som blir 

snakket om er ubehagelig, eller har lite interesse for Emma.  

 

Markus på ni år bruker ikke ordet kjedelig, men slik han beskriver sine erfaringer med 

å delta i familieterapi, får jeg ved en helhetlig lesning av intervjuet med han inntrykk 

av en gutt som ikke helt forstår de voksne og ikke opplever at de voksne forstår han. 

Også tempoet i samtalen er for fort for han, han gir inntrykk av at han ikke helt greier 

å henge med. Han forteller at han kan si det han vil, men at det kan være litt vanskelig 

å få til:  

 

(…) jeg kan jo si det jeg ønsker å si. Det er ikke noe feil, men det er bare sånn 

at hvis alle snakker enten på samme tid, eller hvis noen avbryter hverandre, 

eller hvis noen kanskje stiller et spørsmål ett sekund, og så stiller et annet et 

annet sekund, man må liksom – for meg må det gi tid – ikke sant? Jeg må få tid 

til å svare, og jeg må få tid til å følge med på den andre sånn at de kan svare. 

 

Markus gir uttrykk for at han ikke alltid føler seg forstått og heller ikke i 

familiesamtalene:  

 

Markus:  Det blir så mye å forklare når de allerede har hørt det – som at jeg 

tenker det jeg sier, men de har bare lyst til å vite hva jeg egentlig 

mener med det, når jeg egentlig mener, da … det er litt vanskelig 

for meg når … Så da tenker jeg: «tenker andre folk sånn», ikke 

sant? 

 

Intervjuer:  Ja … så du lurer på om andre folk tenker sånn som du tenker? 
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Markus:  (…) Jeg lurer på om andre folk kan tenke annerledes. Om jeg 

tenker på en annerledes måte som ikke noen andre gjør. At jeg 

kanskje tenker misforståelig, og at kanskje … jeg tenker meg selv 

– alle tenker jo seg selv.  

 

Det er vanskelig å vite hva Markus legger i «alle tenker jo seg selv». En tolkning er at 

han erfarer at voksne og barn, eller mennesker generelt, ser verden med forskjellige 

briller og tenker og tolker verden ut fra sitt eget ståsted. Det virker som Markus ofte 

føler seg misforstått, og at han strever med å forstå andre og kanskje også seg selv. 

 

Også Emma på 15 år gir uttrykk for ikke å bli helt forstått:  

 

(…) en del frustrasjon – bare egentlig mye forståelse fra den voksnes side. (…) 

de var behjelpelige og alt sånn, men det hjelper ikke det hvis vedkommende 

som sitter på den andre sida ikke forstår det. 

 

Det virker som Emma opplever terapeuten som velmenende og med et ønske om å 

forstå, men Emma opplever seg altså ikke forstått, og følelsen av frustrasjon er den 

dominerende følelse hos henne.  

 

7.4.4 Barns tanker om sitt forhold til voksne 

Intervjuene av barna gjenspeiler også noen av barnas holdninger til voksne. Et 

inntrykk er at barna noen ganger omtaler voksne generelt, uten å skille mellom 

terapeut og foreldre.  

 

Tea på 13 år er opptatt av at de voksne har ansvar i forhold til barn: 

 

(…) det er jo ikke alltid barn skal ta avgjørelser (…) men jeg lærer jo. Jeg ser jo 

på alle disse plakatene som er rundt, og et som jeg liker veldig godt er: «Ikke 

bruk meg som budbringer», ikke sant? (…) og det har jeg lært, jeg skal ikke 

avtale noe med pappa og mamma, de må avtale de to, siden de er voksne. Det 

kan ikke gå gjennom meg. 
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Slik jeg forstår Tea, har hun lang erfaring med å stå imellom de voksnes konflikter. En 

måte å forstå hennes utsagn «jeg lærer jo», er at hun gjennom familiesamtalene har 

lært at hun også må mene noe, selv om det er de voksne som har hovedansvaret. Hun 

har tydeligvis også lært at de voksne må ordne opp seg imellom og ikke bruke henne 

som budbringer. 

 

Markus på ni år uttaler seg også om sitt forhold til voksne – og det er, slik jeg tolker 

han, vanskelig å vite om han mener foreldrene eller alle voksne: 

 

Markus:  (…) så er det jo sånn at for barn kan jo voksne være sjefen, man 

skal ikke motsi dem, man skal høre på dem, man skal ikke avbryte 

dem, og man skal gjøre som de voksne sier.  

 

 Intervjuer:  Er det sånn i forhold til alle voksne? 

 

Markus:  (…) så er det ikke skremmende å være med voksne, men det er 

bare sånn at man skal respektere at de er der, og du kan kanskje 

krangle med barn, men det er kanskje ikke sånn du gjør med 

voksne, fordi at man vet at det ikke ender bra, og at man kanskje 

bare burde glemme det. 

 

 Intervjuer:  Ok. Men hva betyr det da, for det du sier der nå, er at … 

 

Markus:   Det kan være litt vanskelig med barn … mellom voksne og barn –

fordi de vil ha det, og de voksne sier nei, de vil ha det – voksne 

sier nei. Voksne har … det blir nei, det blir nei, det blir nei, barn 

vil ha det, de vil ha det, nei – de vil ha det. Ikke sant? Det er 

forskjellige typer måter å krangle på hvis det er barn eller voksne, 

eller voksne eller barn, eller voksen eller voksne, eller barn eller 

barn. 

 

Uttalelsene kan tolkes som at han har en type respekt for voksne som gjenspeiler 

utrygghet og erfaringer om at de voksne bestemmer, uavhengig av hva barnet mener.  
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Andreas på 12 år har lenge hatt en vanskelig omsorgssituasjon. Han kan forstås slik at 

han likevel har tillit til de voksne og har klare tanker om hva barn trenger fra de 

voksne:  

 

Intervjuer:  (…) hvis du kan tenke andre barn, som har det, noe som ligner på 

sånn som du har det. Hva ville de da trenge fra de voksne? 

 

Andreas:  Hjelp og støtte (…) og ting som er normalt for barn, eller normalt 

som barn trenger, da. (…) omsorg betyr egentlig at den voksne tar 

deg imot, og hjelper deg og passer på deg. 

 

 Intervjuer:  Hvis du skulle gi de voksne noen råd, sånn som Petter? 

 

Andreas:  Vet ikke. Kan ikke gi så mange råd til voksne, det høres så feil ut, 

   liksom (…) jeg synes voksne gjør en topp jobb. 

 

Andreas' uttalelser kan forstås som en understrekning av en asymmetrisk og hierarkisk 

relasjon mellom voksne og barn. Det virker som Andreas har respekt for voksne, det er 

ikke alt man skal si til de voksne. Det kan også være en type lojalitet som kan 

gjenspeiles i familiesamtalen og som virker inn på i hvor stor grad Andreas kjenner 

seg fri til å si hva han mener.  

 

Jonas på 13 år sitt utsagn gjenspeiler at han mener det ikke er alt som skal sies. Ved en 

helhetlig lesning av intervjuet er en tolkning at han mener at også voksne kan trenge å 

beskyttes:  

 

Jonas:  (…) jeg sa jo det jeg hadde lyst å si – eller det er jo ikke alle ting 

man skal si. (…) for det er sånne hvite løgner, eller bare – hvis du 

ikke har noe godt å si, skal du ikke si det. 

 

Intervjuer:  (…) hva er hvite løgner for deg? 

 

Jonas:  Dumme ting – det skal man ikke si. (…) det er ikke godt å 

oppleve, og hvis du vil hjelpe andre – tells det som en hvit løgn. 

(…) For at hvit løgn er noe som skal hjelpe andre og ikke såre 
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dem. (…) det er på en måte viktig med sånne løgner, det er liksom 

ikke slemme løgner, men det for å være snill.  

 

Jonas' utsagn kan tolkes som en beskyttelse av andre familiemedlemmer – og kanskje 

også av seg selv. Det virker som Jonas har en norm på at det er galt å lyve, men å lyve 

i en god hensikt, kan forsvares. 

 

Barnas erfaringer etter å ha deltatt i familieterapi, og deres syn på hva de anser som 

gode terapeutegenskaper, synes på mange måter å stemme overens med 

familieterapeutenes refleksjoner over viktige profesjonsetiske verdier. Barna gir også 

uttrykk for erfaringer med ikke å bli tatt på alvor. I de følgende delkapitler vil 

terapeutenes opplevelse av ulike profesjonsetiske utfordringer beskrives, og en 

fortolkning er at barna opplever å komme i klemme i forhold til de voksne.  

 

7.5 Terapeutens opplevelse av profesjonsetiske utfordringer: «barnet i 

klemme»  

Jeg vil i dette delkapittel beskrive terapeutenes handlinger110 i møte med 

profesjonsetiske utfordringer som handler om barn som blir utsatt for foreldrenes 

problemer. Empirien viser at foreldre som er i konflikt, eller har store problemer i sitt 

voksenliv, ofte involverer barna i sine vansker, og/eller de greier ikke å ta sitt barns 

perspektiver og møte barnets ulike behov. Det kan også bety krenkelse av barnets 

autonomi. En tolkning av empirien er som beskrevet innledningsvis, at det er en 

profesjonsetisk hovedutfordring for terapeutene å anerkjenne både de voksne og barnet 

i den enkelte situasjon uten at noen av dem blir krenket. 

 

Behandlingsrelasjonen kan defineres som en asymmetrisk relasjon idet terapeuten har 

makt ut fra sin rolle som behandler i forhold til familien som søker hjelp. Det er også 

en asymmetrisk relasjon mellom foreldrene og barnet. Foreldre har i utgangspunktet 

autoriteten og definisjonsmakt i forhold til sitt barn og familiens vansker. Barnet er 

avhengig av foreldrene, samtidig som de ofte er lojale mot sine foreldre, noe en 

fortolkning av intervjuene med barna viser. En tolkning er også at barnet kommer i 

klemme mellom de voksnes makt og avmakt: foreldrene som strever i sine liv og 

                                              
110

 Jeg velger å bruke begrepene handlinger, strategier og tilnærminger om hverandre. Strategier tolker jeg som 

en mer målrettet og kognitiv handling enn begrepet tilnærming. Sistnevnte begrep tolker jeg som mer 

utforskende, og som én av flere mulige handlinger.  
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terapeutene som på ulike måter forsøker å få foreldrene til å se sine barn. Terapeutene 

ønsker å anerkjenne både barna og foreldrene, samtidig som de ønsker å skjerme barna 

fra foreldrenes vansker og gi barna mulighet til å uttrykke sine meninger og behov. De 

fleste terapeuter gir uttrykk for å være redd for å krenke foreldrene også fordi det kan 

gå ut over barna, eller terapeuten er redd for at foreldrene skal velge seg bort fra 

behandlingsrelasjonen.  

 

De følgende kapitler utdyper barnas klemme mellom de voksnes makt og avmakt og 

viser at terapeutene velger ulike strategier og tilnærminger for å anerkjenne barna: ved 

å være nysgjerrige på barnas opplevelse, bruke blikk-kontakt som strategi og bekrefte 

barna. I forhold til foreldrene gir noen terapeuter tydelige råd med eller uten barna til 

stede, og forteller foreldrene hva de bør eller ikke bør gjøre. Mange terapeuter legger 

vekt på rammer og struktur for samtalene, blant annet ved å dele opp samtalene og 

snakke med foreldre og barn hver for seg. Andre snakker aldri med barnet alene, kun 

med foreldre og barn sammen, eller med foreldrene alene. Alle bruker refleksive
111

 

tilnærminger i håp om at foreldrene eller foreldre og barn skal finne løsningene på sine 

vansker selv.  

 

7.5.1 Terapeutens avmakt  

Terapeuten blir invitert inn – eller inviterer seg selv inn112 – i de ulike familiers liv. Når 

foreldre krangler eller strever mye i sitt voksenliv – og barna lever midt i krigssonen 

eller på andre måter har en uforutsigbar og utrygg hverdag, får terapeuten innblikk i 

eller blir trukket inn i familiens og barnets vansker. Empirien viser at terapeuten i slike 

situasjoner kan oppleve avmakt og handlingslammelse i møte med foreldre og barn.  

 

Petter beskriver det som et profesjonsetisk dilemma når foreldre har store konflikter og 

han er i tvil om hvordan handle til barnets beste. Han forteller en historie som handler 

om familier som blir henvist, og hvor hans rolle som terapeut synes uklar:  

 

Jeg har vært med på noen samtaler der jeg har lurt på om dette var bra for 

barnet. Men det at vi er to (terapeuter) kan være med på å fange det opp. Og så 

har jeg kanskje tenkt at dette ikke var bra i det hele tatt. Særlig 

                                              
111

 Jfr. kap. 3.4.2 Reflekterende team – reflekterende prosesser. 
112

 Eller familien blir henvist fra en annen hjelpeinstans. Behandlingstilbudet er i utgangspunktet basert på 

frivillighet, selv om motivasjonen hos familiemedlemmer kan variere.  
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foreldrekonflikter – det er to foreldre som er gått fra hverandre og som bærer på 

en utrolig vanskelig historie de to imellom fra tidligere samliv. Der det har vært 

kniving og slåssing, ikke nødvendigvis fysisk, men stor uenighet og kamp om 

barna. Og det vi har gått inn i – egentlig håpløse oppdrag, der det har vært 

uklart – hva er det egentlig som har vært bestillinga? Det har kanskje vært 

ønske om å få fram hvordan barna har det. (Petter, Bup, intervju)  

 

Petter viser her til flere utfordringer: en uavklart bestilling og barn som står midt oppe 

i en krigssone uten at noen helt vet hva som må til for at denne familien og barna skal 

få det bedre. Han fortsetter: 

 

Noen ganger har jeg tenkt at vi får et innblikk i – jeg tror kanskje at når foreldre 

kommer i sånne spesielle situasjoner – de fleste tar seg vel litt sammen eller 

gjør et forsøk og – men det kan bli ganske voldsomt likevel. Det er noen ganger 

jeg har opplevd at foreldre har mista – blitt så i sine følelser at de ikke har 

makta å se dette barnet tilstrekkelig, og kanskje har tillatt at dette har gått for 

langt noen ganger. Så jeg har lurt på hvordan er det i det virkelige liv – hva er 

det de (barna) egentlig ser der ute da, når ingen offentlige personer er til stede 

og observerer og – vi kan jo bare anta at ting er enda verre da. Jeg synes de 

situasjonene er vanskelige når vi ser at barnet blir helt dradd – og fysisk sitter 

imellom foreldrene. Vi prøver jo – kanskje noen ganger litt for forsiktig, og 

ikke … og så stoppe en sånn samtale. (…) vi stopper samtalen og tar refleksjon 

over det som skjer i rommet, og prøver å holde opp hvordan er det for dette 

barnet. (Petter, Bup, intervju) 

 

Terapeuten er i tvil om samtalen er til barnets beste fordi omsorgssituasjonen er for 

konfliktfylt. En fortolkning av terapeutens opplevelse av den situasjonen han 

beskriver, er en form for avmakt og at barnet blir stående mellom foreldrenes avmakt, 

fordi foreldrene ikke får til å ordne opp i sine vansker og – terapeutens avmakt. Den 

handlingen terapeuten velger i situasjonen, er å stoppe samtalen «forsiktig». Det kan 

tolkes som en redsel for å krenke foreldrene ved å stoppe dem. Deretter reflekterer 

terapeutene: Terapeuten og kollegaen snakker høyt sammen om hva de ser og hører og 

holder barnets perspektiv i fokus for å prøve å bevisstgjøre foreldrene på barnets 

situasjon.  
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Torunn beskriver også en konfliktfylt og vanskelig omsorgssituasjon for barnet hvor 

vold er en del av barnets hverdag. Hun beskriver en familiesamtale med foreldre og et 

barn hvor hun opplever det som en profesjonsetisk utfordring i forhold til hvordan 

handle på en måte som gagner barnet best i situasjonen. Sitatet er langt, men jeg synes 

det synliggjør den komplekse problematikken og, slik jeg tolker det, avmaktsfølelsen 

hos terapeutene som virker inn på det profesjonsetiske skjønn og valg av 

handlingsstrategi i situasjonen:  

 

(…) Et annet eksempel som jeg har, er også lett å gjøre generelt, fordi det 

handler om når barn opplever i familiesamtaler at foreldre feier ting som vi som 

fagpersoner tenker at «dette skulle barna vært spart for». (…) med en mor og 

far som er skilt, og der far hadde gått løs på mor uka før. Tatt kvelertak på 

henne osv., og jenta hadde vært til stede. Han var alene. Og så kommer de tre til 

samtaler hos oss. Vi var redd for at far var litt rusa, vi var ikke sikre, men han 

virka nokså ukritisk i hva han sa. Og da sa han veldig mye stygge ting om 

mamma til jenta, og jenta var til stede. Så dette er jo ting de har hørt – når du 

ser voldsomme krangler mellom foreldre med barn til stede – ok – når det er så 

ille på vårt kontor, så er det samtidig sannsynligvis enda verre hjemme, og det 

kan vi sikkert … altså, det er noe i det. (…) Og da – av og til når vi diskuterer 

sånne utfordringer, så redder vi oss med å si: «Ja – men de lever jo i det». (…) 

Og vårt ønske om at de skal komme på vårt kontor da – det er trygt og godt og 

sånn – hva er det for slags verdi, da? Hva gjør det med barn? Er det 

nødvendigvis det som er best hvis tilværelsen da må pyntes på? Det er mye 

greiere at vi som fagfolk får sett hvor ille det er, men da krever det jo at vi 

handler på det. (…) da tenker jeg at det er kjempeviktig – hvis det er så 

voldsomme krangler mellom foreldre, å få forklart foreldrene så barna hører på 

at dette er ikke bra for barn. (…) det som skjer med meg følelsesmessig, er at 

jeg føler meg mer og mer klemt … og at handlingsrommet mitt – altså den 

følelsen av å sitte og være til stede og ha et handlingsrom, blir mindre og 

mindre – jeg blir utrolig pressa i en sånn situasjon og tenker mange 

motstridende tanker. (…) som for eksempel: «Skal jeg avslutte denne samtalen 

og sette barnet på venterommet og la kontordamen se etter det litt mens jeg 

fortsetter med mor og far … », dette med hvordan skal jeg skrive meldingen til 

barnevernet, mer enn om jeg skal skrive barnevernsmelding når der er en sånn 
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alvorlig situasjon – nytter dette? – ikke sant. Vil dette kunne nytte? Ja – finnes 

der andre måter å administrere samtalen på – i det prosjektet var vi alltid flere. 

Men når en jobber med det alene, er jo det også en tanke – hjelper det hvis jeg 

får inn en annen kollega sammen med meg her i sånne typer samtaler? Men i 

forhold til barn og ivaretakelse av barnet går det nok mye på: Skal de være til 

stede, eller skal de ikke være til stede. Er dette godt for barna å høre? (Torunn, 

familiekontor, intervju) 

 

Det profesjonsetiske skjønnet synes å gjenspeile at terapeuten ser det som sin plikt å 

handle i situasjoner som beskrevet, og at barneverntjenesten må kobles inn. Likevel er 

det mange utfordringer som kommer til syne: Hvor mye skal barnet skjermes, hvordan 

forholde seg når far for eksempel er ruset i samtalen, og alt med begrunnelse ut fra 

spørsmål om hva som er til barnets beste. Det kan forstås slik at ulike verdier kommer 

i klem: ønske om å gi barnet et trygt rom å snakke med foreldrene i, bidra til at barnet 

får det bedre, samtidig som barnet utsettes også i denne situasjonen for redsel og 

utrygghet fra sine omsorgspersoner. Terapeuten beskriver situasjonen som 

følelsesmessig vanskelig. Også denne terapeuten beskriver at hun og kollegiet 

forholder seg til slike saker som flere terapeuter har nevnt, en fortolkning er at de 

«trøster» seg med at barnet er vant til det, fordi «de lever jo i det». Den situasjonen 

som er uholdbar for terapeuten når familien kommer til samtale, gjenspeiler situasjoner 

som er en del av barnets hverdag.  

 

Terapeutenes opplevelse av avmakt og handlingslammelse kan forstås som et ønske 

om å ivareta barnet i det terapeuten opplever som en vanskelig situasjon for barnet, og 

som av beskrivelsene kan tolkes som situasjoner preget av omsorgssvikt.113 Terapeuten 

møter barnet ansikt til ansikt og får innblikk i den hverdag barnet lever i, og er derfor 

vitne til barnets situasjon. Likevel – de voksne greier ikke å ordne opp, og barnet får 

ikke noen bedre hverdag. Terapeutene har alle et ønske om å møte barna med respekt 

og, slik det kan tolkes, også fremstå med ærlighet. Noen av terapeutene beskriver at de 

opplever slike situasjoner som vanskelige og at de kjenner seg presset, slik som 

Torunn gir uttrykk for når hun nevner følelsen av å ha lite handlingsrom.  

 

                                              
113

 Jfr. kap. 8.3.3 drøfting av begrepet omsorgssvikt.  
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7.5.2 Blikk-kontakt og bekreftelse av barnet som handlingsstrategi  

Enkelte terapeuter beskriver foreldres talestrøm som en utfordring som også kan være 

situasjoner hvor foreldrene ikke greier å ta barnets perspektiv. Noen av terapeutene 

velger å bruke blikket, og bekrefter barnet på en måte som nesten kan karakteriseres 

som at terapeuten kaster ut en «livbøye» for å holde barnet fast i kontakten. 

 

Berit har samtale med mor og datter, og hun gir uttrykk for en følelse av 

handlingslammelse og en redsel for å krenke moren i sitt forsøk på å ta barnets 

perspektiv: 

 

(…) der blir jeg ofte i tvil – eller hver gang blir jeg i tvil om hvordan jeg skal 

håndtere de utspillene fra mamma. For mammaen vet, sånn som hun sier det, 

bedre enn Marit hva Marit egenlig føler. Og mammaen forteller Marit hva hun 

egentlig føler. (…) jeg blir litt handlingslamma. Men jeg håper, når jeg har 

hodet nok med meg, får sagt noe om at Marits følelser er Marits, og dine er 

dine, og det er ok å være bekymra og … (Berit, Bup, video) 

 

Ved gjennomsyn av videoen av denne sekvensen ser jeg at mor kan fortolkes også på 

en annen måte. En annen tolkning er at mor forsøker å støtte terapeuten på terapeutens 

forsøk i å gi jenta opplevelse av å mestre, noe terapeuten opplever som avbrytelse i 

samtalen mellom henne og jenta. I videoen ser vi at terapeuten har posisjonert seg slik 

at hun sitter med siden til mor, med et bord imellom mor og terapeut. Det er ikke bord 

mellom jenta og terapeut, og de sitter plassert rett overfor hverandre. Terapeuten 

holder blikk-kontakt med jenta hele tiden, skriver ned jentas uttalelser, samtidig som 

hun bekrefter jenta hele tiden på hennes uttalelser. Likevel, terapeutens opplevelse er 

at hun er handlingslammet av det hun opplever som mors inngripen, og en fortolkning 

av videoen, og terapeutens uttalelser, kan også forstås ut fra terapeutens tidligere 

erfaringer i samtale med mor og datter, hvor mor ifølge terapeuten har hatt mange 

meninger på datterens vegne. Barnet blir, slik jeg tolker det, i denne situasjonen både 

sett og bekreftet av terapeuten.  

 

Flere terapeuter beskriver etisk utfordrende situasjoner knyttet til at foreldre ikke får til 

å ta barnets perspektiv. Karin bruker begrepet avmakt om sin opplevelse i samtale med 

en 14 år gammel jente og hennes foreldre: 
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(…) hun er 14 år, var mye redd, angst og sånne ting. Og så var det mamma, 

pappa og jenta. De krangla mye. Og da i samtale med foreldrene, altså mor og 

stefar og denne jenta – det … når foreldrene ikke tar inn barnets perspektiv, 

ikke … til tross for at jeg sitter og snakker med jenta mens foreldrene sitter og 

hører på, det synes jeg kan være et dilemma. Det jeg utsetter jenta for i rommet, 

når det ikke skjer noen endring hos de voksne til tross for at jenta formidler det 

(…) jeg kjenner på irritasjon og litt sånn … har sånn avmaktspreg. (Karin, Bup, 

intervju) 

 

Utfordringen er tydelig. Handlingsvalget hos terapeuten er å se og bekrefte jenta og 

forsøke å løfte opp hennes perspektiv, men uten at terapeuten opplever at hun lykkes. 

En tolkning er at terapeuten tar seg på ansvaret for at foreldrene ikke greier å få til å ta 

jentas perspektiv. Hvorvidt irritasjonen hun føler er rettet mot henne selv eller 

foreldrene, er ikke tydelig. Det kan være irritasjon i forhold til foreldrene, men det kan 

også være at hun retter det mot seg selv. Det fremkommer at avmaktsfølelsen ikke har 

stoppet henne i å handle. Jeg spør henne om hva en observatør til samtalen ville ha 

sett: 

 

Jeg tror du ville sett en ganske omsorgsfull person … sånn til stede ved å gi 

tilbake. Ved å gjenta med mine egne ord hva det er hun opplever at hun sier og 

at hun ønsker: Betyr det at hun ønsker å formidle til mamma og pappa noe av 

det som blir vanskelig for henne? Jeg speiler det hun sier og det hun 

følelsesmessig formidler. (Karin, Bup, intervju)  

 

Terapeuten velger å gjøre det hun ønsker foreldrene skulle ha gjort: Hun er nysgjerrig i 

forhold til barnets opplevelse, spør, lytter, ser, hører og bekrefter barnet. 

 

Mette og Petter har samtale sammen med mor og sønnen Sebastian. Ved gjennomsyn 

av videoen gir begge uttrykk for at mors talestrøm er en utfordring, og at de er usikre 

på hvordan de skal møte henne og samtidig ivareta gutten: 

 

Det er så krevende å høre på det hun sier, det jevne, dette litt monotone, alle 

disse ordene (…) jeg har vært i veiledning og tenker «uff, jeg er ikke helt 

autentisk her med denne dama». Jeg blir høflig lyttende, samtidig som jeg blir 

sliten av ordene hennes. (Petter, Bup, video) 
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Når tid skal jeg avbryte henne? Er dette vesentlig? Hvordan er det for gutten å 

høre på? Jeg må væpne meg med tålmodighet … (Mette, Bup, video) 

 

En tolkning av Petters utsagn om ikke å kjenne seg autentisk kan være at han mener 

det er en form for uærlighet å være høflig lyttende uten å si ifra om at han ønsker å gi 

gutten mer plass i situasjonen, og fordi han opplever at de ikke greier å ivareta gutten. 

Ved gjennomsyn av videoen fremkommer at Petter griper fatt i guttens utsagn der det 

er mulig og samtaler med gutten, slik det kan fortolkes, på guttens premisser. Dialogen 

mellom Petter og gutten går i enkelte sekvenser også parallelt med at Mette snakker 

med mor. Gjennomsyn av videoen viser også at det å avbryte kan være en strategi, 

Mette kommer med spørsmål til mor midt i taleflommen, slik at mor endrer fokus. En 

annen strategi er at hun unngår å se på mor og lar være å forholde seg til enkelte av de 

temaer mor tar opp:  

 

Jeg er litt utålmodig der (…) – hennes lange utredninger … kanskje hun føler 

seg forpliktet til å fortelle om de siste tre måneder … Så sier hun jula – og vi 

lager mat – har det koselig bla, bla, bla (…) Da mister jeg noe nærvær. (…) Så 

når hun snakker at hun måtte betale for hans opphold – da ser jeg ikke på henne. 

Da kjenner jeg at det bryr jeg meg ikke om å snakke om. (Mette, Bup, video) 

 

Terapeutene, Mette og Petter, strever med å få guttens stemme inn i samtalen. Temaet 

mor prater om, og som hun har pratet veldig lenge om, er om familien skal flytte eller 

ikke flytte. Sebastian velger sin egen strategi: 

 

(beskrivelse og tolkning av videosekvens): Vi ser en sekvens hvor Sebastian 

løfter skuldrene, og en tolkning er at han ser på Petter samtidig som han lager et 

litt oppgitt uttrykk i ansiktet. Petter speiler og bekrefter gutten ved å kopiere 

guttens uttrykk. Gutten reiser seg og går bort til whiteboard-tavle og tegner – 

etter han har tegnet ferdig setter han seg tilbake på plassen sin. Petter spør 

Sebastian om tegningen har noe med dette temaet (som de snakker om) å gjøre 

og spør hva han har tegnet. Alle voksne ser på tegningen og Petter reiser seg og 

filmer den: Sebastian har blant annet tegnet to hus som viser hva moren snakker 

om, og han har tegnet inn hvor han ønsker å bo. Sebastian sier: «tegna bare for 

gøy, skulle bare tegne i tilfelle noen av dere var tunghørte». Han forteller videre 

om leiligheter han og moren har sett på i avisen og andre steder, hvor mye de 
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koster etc. Samtalen fortsetter, og etter hvert sier Sebastian tydelig: «jeg har gitt 

et svar, jeg vil ikke flytte». 

 

Dette er tydelig kommunikasjon fra Sebastian og kan beskrives som 

mestringskompetanse i en vanskelig situasjon. Slik jeg tolker gutten ved gjennomsyn 

av videoen, greier han å forholde seg til det som kan være egen utålmodighet ved å 

leke med en hånddukke mens samtalen pågår – samtidig som han lytter og kommer 

med kommentarer der det er relevant. Petter bekrefter også gutten tydelig ved å rette 

videokameraet mot guttens tegning og ved å spørre Sebastian hva han har tegnet. 

 

Også i dette kapittel fremkommer beskrivelser av avmakt og handlingslammelse hos 

terapeutene fordi de ikke føler at de får til å ivareta barnet i situasjoner hvor de 

voksnes perspektiver tar overhånd i samtalen. Terapeutene virker ikke så 

handlingslammet som de selv beskriver at de er, de synes å bekrefte barnet ganske 

aktivt. En tolkning er at følelsen av avmakt og handlingslammelse også handler om 

irritasjon i forhold til foreldre, slik et par av terapeutene tydelig gir uttrykk for.  

 

I motsetning til handlingslammelse, men kanskje ikke til avmakt, er de terapeutene 

som i profesjonsetisk vanskelige situasjoner velger en strategi med å ansvarliggjøre og 

gi foreldrene tydelige råd. 

 

7.5.3 Normative handlingsstrategier: ansvarliggjøring og rådgivning  

Å ansvarliggjøre og gi råd er en handling flere terapeuter anvender i forhold til 

foreldrene i møte med profesjonsetiske utfordringer knyttet til foreldre–barn-

relasjonen. Terapeutens holdninger og handlinger er knyttet til konkrete situasjoner 

terapeuten beskriver som profesjonsetisk utfordrende, samtidig som det også kan 

tolkes som uttrykk for generelle normer som gjenspeiler terapeutenes holdninger i 

forhold til hva som er bra for barn, og hvordan foreldre bør ivareta sine barn. Flertallet 

av terapeutene blir, slik jeg tolker datamaterialet, ganske normative, og også 

paternalistiske114 i sine handlingsvalg, som i stor grad er rettet mot foreldrene i den 

hensikt å få foreldrene til å ivareta sine barn på en bedre måte. Empirien gjenspeiler 

også at terapeutene ansvarliggjør og gir råd ut fra ulike holdninger eller verdier.  

 

                                              
114

 Jfr. kap. 2.4.1 definisjon av paternalisme.  
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Når terapeutene velger å ansvarliggjøre foreldrene kan en tolkning være at det blant 

annet handler om uttrykk for en generell samfunnsnorm om at foreldre har ansvar for 

sine barn. Terapeutene ansvarliggjør foreldrene i samtale med foreldrene alene, eller 

når barna er til stede. Unni velger å ansvarliggjøre foreldrene før barna tas med til 

samtale:  

 

Så det å ansvarliggjøre foreldrene på forhånd til å si at de skal lytte til det barnet 

formidler og ha respekt for det, er kjempeviktig for meg å få tydeliggjort. (Unni, 

familiekontor, intervju) 

 

Det fremkommer en verdi om at foreldre bør lytte til sine barn, og at det handler om 

respekt for barnet. Å bli lyttet til handler om å bli forstått og bekreftet.  

 

Empirien gjenspeiler at det kan være profesjonsetisk utfordrende når foreldre av ulike 

grunner har nok med seg selv og har vanskelig for å ta barnets perspektiv. Inger er 

tydelig på at hun ansvarliggjør foreldre når det er nødvendig og hennes begrunnelse er, 

slik jeg tolker det, å ivareta barnet: 

 

(…) Det har vært sånn at når en av foreldrene har begynt å gråte i rommet når 

de ikke fikk det helt som de ville – når barnet da har følt at de må krype opp i 

fanget for å trøste, eller gå tilbake på noe av det de sa (…) da må jeg vise til den 

første samtalen vi hadde: at dere har tillatt deres barn å prate og at dere skal 

godta det barnet sier og ikke sette barnet i forlegenhet, eller prøve å takle det 

som skulle komme … å ha forberedt det. (Inger, familiekontor, intervju) 

 

I denne sammenhengen henviser terapeuten, slik jeg forstår henne, til en konkret 

situasjon samtidig som hun også gjør situasjonen til en generell utfordring: når barn 

må trøste sine foreldre. Når barn får den type ansvar som terapeuten beskriver her, kan 

en antakelse være at barnet føler ansvar og lojalitet overfor forelderen og kan derfor 

også oppleve et ubehag ved at forelderen blir irettesatt eller påminnet sitt ansvar. 

 

Knut gir uttrykk for at det er spesielt utfordrende når foreldre ikke viser evne til å ta 

barnets perspektiv og se hva barnet trenger. Slik jeg tolker en helhetlig lesing av 

intervjuet med han, er rådgivning ikke det han aller helst tyr til, men noen ganger 

mener han det kan være et alternativ å lære foreldre å være foreldre:  

 



148 

 

(…) og vi skal fortsette behandling, men det er noe mer instruktivt – vi har 

snakket om å gi ideer – eller å gi direktiver nesten på hvordan ting bør være, 

hva det bør være mye av og ikke skal være mye av, hva som må bort, fordi det 

ser ikke ut som noe refleksivitet hvor det er mulig «å vekke» sånn at det blir 

veien ut. Mer sånn psyko-edukasjon, rett og slett. Kursing på hva skal barn ha, 

og hva skal man la de ikke få. Og så se om vi kan få til å se noen sånn 

atferdsendringer. Jeg tror det er dit vi må gå for å få dette … gi dette en sjanse. 

(Knut, Bup, intervju) 

 

Knut er her inne på at de rett og slett vil kurse foreldrene i foreldreferdigheter i forhold 

til sine barn, fordi det å bevisstgjøre foreldres ferdigheter gjennom å «vekke til live» 

det de allerede kan gjennom refleksjon, slik at foreldrene selv finner svaret, som slik 

jeg tolker han, vanligvis er veien er gå, ikke fører frem.  

 

Eivind sier at han opplever situasjoner hvor foreldre krangler åpenlyst i barnas påhør 

som vanskelig, og at han da er veldig tydelig i sitt budskap til foreldrene:  

 

Ja – det er ikke alltid at foreldrene har filter. Det opplever jeg noen ganger. Selv 

om ungene har vært med på den diskusjonen hjemme, så tenker jeg at vi skal 

vise noe annet her. Mor og far skal ikke sitte og krangle i mitt rom med barn til 

stede. Det gjør vi bare ikke. (…) jeg stopper foreldrene veldig bryskt. Og sier at 

det snakker vi ikke om her nå. Og det tenker jeg er en oppdragelse vi driver i 

forhold til foreldre, at «det snakker vi ikke om med barn til stede». (…) jeg har 

en terskel, og en faglig terskel på det at som gode foreldre så burde dere også ha 

en terskel på det. (Eivind, familiekontor, intervju) 

 

Terapeuten definerer samtalerommet som «sitt rom», som sin arena. Det kan forstås 

som at han er sjefen i denne sammenheng. Det kan fortolkes som en bryskhet som kan 

være uttrykk for at han opplever situasjonen som svært vanskelig, eller slik han selv 

beskriver, det er en tydelig normativ verdi som han begrunner både personlig og 

faglig. Bryskheten kan også forstås som et forsøk på å fremme barnets interesser. En 

annen måte å se det på, er at terapeuten inntar en type «foreldrerolle» som i denne 

sammenheng også kan tolkes som en paternalistisk handling i forhold til foreldrene.  

 

Mette gir uttrykk for at det er vanskelig når hun opplever at foreldre ikke tar ansvar. 

En måte å tolke henne på, er at hun mener at barnets vansker er foreldreskapt, og hun 
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velger å være direkte overfor foreldrene. Intensjonen kan tolkes som en måte å 

ansvarliggjøre foreldrene på og ivareta barnet:  

 

(…) i denne saken måtte jeg si «Vet du hva – ditt barn har opplevd så mye i sitt 

liv som tilsier at han har det akkurat som han har det. Jeg tror ikke på noen 

ADHD i det hele tatt.» Men når den fortsatt spøkte et halvt år etter, så ok, la oss 

ta det. Så gjorde vi det. Han hadde ikke ADHD. (Mette, Bup, intervju) 

 

Terapeutens handlinger kan beskrives som paternalistiske handlinger som utøves fordi 

det er til den andres beste. «Den andre» i denne sammenheng er både foreldre og barn. 

Denne form for maktutøvelse kan komme i konflikt med ønske om respekt og 

likeverdighet i relasjonen, spesielt dersom handlingen blir utøvet eller oppfattet som 

kritikk. Kritikk kan oppfattes som krenkelse. Samtidig kan råd og ansvarliggjøring av 

foreldre også gjenspeile respekt, fordi det også kan innebære en tiltro til at foreldrene 

ønsker å være gode foreldre og vil sine barns beste. Intensjonen med handlingen synes 

å være respekt for barnet, og terapeutenes begrunnelser for handlingene er, slik det kan 

fortolkes, ut fra både plikt og et profesjonsetisk ansvar i forhold til å ivareta barna. 

Terapeutenes måte å uttrykke seg på synes å gjenspeile sterke normative holdninger i 

forhold til hva barn ikke skal utsettes for av foreldre. Konsekvenser for barnet vil 

avhenge av hvorvidt barnet er til stede når foreldrene får råd eller blir ansvarliggjort, 

og måten dette blir gjort på. Dersom barnet opplever at foreldrene blir krenket, vil det 

også kunne bety en krenkelse av barnet. Ansvaret for å ivareta barnet i situasjonen 

synes også å vise seg ved at de fleste terapeuter vektlegger rammer og struktur rundt 

familiesamtalen.  

 

7.5.4 Rammer og struktur  

Terapeutene beskriver at de på ulike måter prøver å skape så gode rammer som mulig 

for barnet når profesjonsetisk vanskelige situasjoner oppstår. Terapeutene velger ulike 

tilnærminger og strategier. Det kan være å ansvarliggjøre foreldre på forhånd, men 

også stoppe samtalen og snakke med familien om hva som skjer, eller dele opp 

samtalen og snakke med foreldre og barn hver for seg.  

 

De fleste terapeuter gir uttrykk for et ansvar og en forpliktelse for å ivareta barnet og 

skape trygge rammer:  
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Det at en tenker at det er viktig å ha barn og unge med. Så forplikter det veldig. 

Jeg kjenner et stort ansvar på å lage en god kontekst. Å kjenne at det blir trygt. 

(Åse, familiekontor, intervju) 

 

Lillian beskriver situasjoner hvor hun opplever at foreldrene snakker til barnet sitt på 

en krenkende måte. Hun ansvarliggjør foreldrene og stopper samtalen: 

 

(…) Det er vanskelig hvis – og det har jeg jo erfart flere ganger, hvis foreldrene 

ikke følger spillereglene. Når foreldrene midt i en samtale begynner å snakke 

om ungen sin på en måte som jeg synes er uheldig – så har jeg jo tenkt at «ja, ja, 

det er jo de som har ansvaret, og dette skjer nok hjemme og», men jeg synes det 

er ubehagelig når jeg har laga til et rom der vi skal ha en samtale og der jeg ser 

at det er foreldre som trør utpå, og der er barn som reagerer, som begynner å 

gråte eller som trekker seg inn i seg selv og ikke vil være med lenger, fordi at en 

av foreldrene begynner å henvende seg til meg, «han er jo sånn», «hun er jo 

sånn», som glemmer det vi har snakka om i forhold til hvordan denne samtalen 

skal organiseres. (Liv, Bup, intervju) 

 

Det kan være grunn til å anta at spillereglene defineres forskjellig av terapeuten og 

foreldrene. Slik spillereglene kan tolkes i denne sammenheng, handler det om regler 

for kommunikasjon og for hvordan foreldre bør snakke til sine barn. Terapeuten er 

ganske tydelig på at foreldre ikke bør definere sine barn på en slik måte som 

foreldrene her gjør: tilskriver barnet negative personlighetsegenskaper. 

Konsekvensene, eller barnets reaksjon i samtalen, fremkommer tydelig: Barnet gråter 

og gir uttrykk for å ha det vondt. Terapeuten velger å avslutte samtalen for å ivareta og 

beskytte barnet. Samtidig ønsker hun flere familiesamtaler og vil prøve å forebygge at 

det samme skjer igjen ved å ansvarliggjøre foreldrene ved å snakke med dem alene: 

 

Akkurat i den situasjonen tenker jeg det er noe med å avrunde dette sånn at det 

ikke blir for ubehagelig for denne jenta, og så har jeg – ved nye avtaler, bare 

bedt foreldrene om å komme. Så jeg tenker jeg vil ikke ha sånne samtaler, jeg 

vil ikke utsette jenta for sånne samtaler. Jeg vil gjerne ha flere familiesamtaler, 

men jeg tror jeg må ha en samtale til med de to. Og snakke enda nesten litt mer 

sånn – hva skal hensikten være, og igjen holde fast med – hvordan er det vi 

snakker sammen. (Lillian, familiekontor, intervju) 
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Slik jeg tolker det, handler det også her om en tålegrense hos terapeuten for hva hun 

mener barn bør utsettes for, og som bidrar til ubehaget hun kjenner på og valg av 

handlingsstrategi videre. Hun gir uttrykk for at det er foreldrene som har ansvaret, 

samtidig som denne holdningen ser ut til å overprøves av det profesjonsetiske ansvar 

hun kjenner på: å ansvarliggjøre foreldrene i foreldrerollen for at jenta skal få det 

bedre. Hva konsekvensen av denne intervensjonen er for jenta, kan være skam og 

fortvilelse: skam ved å bli snakket til på en slik måte av foreldrene i andres påhør, 

utenfor familiens sfære. Jenta kan oppleve seg som syndebukk i situasjonen, idet hun 

kan påta seg skyld for egen væremåte knyttet til foreldrenes beskrivelse av henne. Det 

vil også avhenge av hvorvidt jenta blir tatt med på samtaler videre, hvordan disse 

eventuelt forløper og om det skjer endring ved at foreldrene endrer seg ut fra at 

terapeuten har samtaler med foreldrene alene.  

 

Så godt som alle terapeutene gir uttrykk for at krangling mellom foreldre og sterke 

konfliktfylte situasjoner er spesielt utfordrende, fordi det vurderes som skadelig for 

barna å være til stede. Over halvparten velger i slike situasjoner å stoppe samtalen, og 

slik jeg tolker det, snakker de fleste i etterkant med familien over hva som skjedde, 

slik Sissel gjør:  

 

(…) noen typer dilemma er mer fremtredende vanskelig enn andre. Hvis det er 

et ekstremt høyt konfliktnivå i en familie, og hvor vi ser at det å få til å 

kommunisere omkring de utfordringene familiene har, avstedkommer masse, 

masse konflikter i rommet, så er jeg nok opptatt av at vi trenger å finne noen 

ytre rammer hvor det tematiseres. (…) Hvis jeg tenker at det går ut over de 

grensene eller rammene for hva jeg ville finne akseptabelt, så ville jeg stoppe 

det. Da ville jeg tenke at vi måtte avklare med foreldrene og med familien 

hvordan vi kan få til å snakke sammen på andre måter enn dette, eller så må vi 

stoppe det. Så må vi finne ut av hvordan skal vi få til å snakke om det, hvordan 

komme videre i forhold til det. Samt avklare det med foreldrene og forklare 

barna hvorfor vi tenker sånn om det. Voldsomme, høylytte, sinte – altså 

konflikter – det ville jeg stoppe, for eksempel. (Sissel, Bup, intervju) 

 

Slik jeg forstår henne, fremkommer ansvaret tydelig fordi det er hun som inviterer til 

samtale. Måten hun beskriver at hun stopper samtalen på, gjør at det kan tolkes også 

som et sterkt normativt budskap til foreldrene, samtidig som hun vektlegger å gå i 

dialog med foreldrene om situasjonen og samtidig for å forklare barna hva som skjer. 
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Barnets opplevelse når konfliktene blir så sterke i familiesamtalen som Sissel her 

beskriver, er antakelig ubehag. En annen mulig fortolkning er at barnet tenker at det 

kan være ok at terapeuten ser hvordan familien har det, og som igjen kan gi håp om at 

familien får hjelp til å få det bedre. Hvordan terapeuten stopper samtalen, virker 

avgjørende: om det er på en trygg måte som viser at terapeuten ikke blir vippet av 

pinnen, eller hvorvidt handlingen er påvirket av terapeutens sinne eller usikkerhet.  

Tove stopper også samtalen, og velger noen ganger å permittere barnet: lar barnet 

vente på venterommet. Hun har, slik jeg tolker det, et ønske om å ivareta barnet, 

samtidig som hun er redd for å ødelegge relasjonen til foreldrene:  

 

(…) Ja, jeg har nok tenkt noen ganger «åh, dette skulle egentlig ungene ikke 

hørt», for vi har jo en del saker som jeg har jobba med, barn som bor i to hjem, 

og når da den ene parten begynner å dra ned den andre i timen i barnets påhør, 

så har jeg nok sittet en del ganger og ikke riktig visst når jeg må stoppe 

forelderen … på en måte som ikke ødelegger relasjonen heller, i hvilken grad 

barnet må holde ut å høre det. I de aller fleste tilfeller har nok barnet hørt det 

samme før (…) jeg vil nok tro det ikke er blitt sagt for første gang. (…) men 

samtidig er det ubehagelig. Jeg blir litt delt i oppmerksomheten, for jeg tenker: 

hva gjør det med barnet, samtidig som det er viktig å opprettholde relasjonen til 

forelderen. Jeg har ikke alltid gjort så veldig mye. (…) jeg har nok en god del 

ganger også valgt litt kombinasjonstimer. Spesielt når jeg har den erfaring at 

forelderen har bruk for å klage, at jeg har laget delte timer hvor mor eller far og 

barnet er inne en del av timen. Og så kan en hel time være ganske lenge for et 

barn, og vi har da avtalen at i den andre delen av timen venter barnet på 

venterommet eller får med seg noe å tegne på. Sånn at en del av den klagingen 

blir tatt ut av timen. (Tove, familiekontor, intervju) 

 

Utfordringene, slik det fremkommer, later til å være en redsel for å ødelegge 

relasjonen til foreldrene og for at barnet lider overlast ved å være til stede i 

situasjonen. Dersom relasjonen til foreldrene blir ødelagt, tolker jeg terapeuten slik at 

hun også er redd for å miste barnet. Begrunnelsen er også, slik jeg forstår henne, at 

hun mener at barn ikke i for stor grad skal utsettes for foreldres konflikter. En type 

trøst som kan fortolkes som en del av det profesjonsetiske skjønn, og som hun også 

hun deler med andre terapeuter, er at barnet antakelig er vant til å høre den samme 

krangelen mellom foreldrene hjemme. Denne trøsten blir ikke problematisert av noen, 

men flere refererer til en type grense for hva som er nok for barnet, og som igjen kan 
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henge sammen med samfunnsnormer om hva barn ikke skal usettes for. Tove virker 

usikker på hvor grensen går for hva barnet tåler, og når hun skal si stopp og hvordan 

hun skal forholde seg til det videre. Det er flere mulige tolkninger av barnets 

opplevelse av at samtalen blir stoppet slik som Tove beskriver, og av å bli sendt på 

gangen. Barnet kan oppleve lettelse for å slippe unna en vanskelig situasjon eller 

utrygghet for hva som skjer videre, eller også føle seg som syndebukk i situasjonen og 

tilskrive seg selv skyld for familiens vansker, slik også noen av barna som er intervjuet 

gjør.  

 

Mette beskriver samme type utfordringer når foreldre kjefter på hverandre i barns 

påhør, og også hun velger å stoppe samtalen:  

 

(…) Man kan lure på hvor går grensen. (…) Jeg kan godt tåle å høre på det, for 

det er jo sånn det foregår når foreldre kjefter på hverandre. Men jeg har alltid 

lurt på hvor går grensen. Og på et eller annet tidspunkt så … det er greit nok at 

de da kjefter løs til en skjønner, «ok, sånn er det altså», men så stoppe det på et 

tidspunkt: «Hva gjør dette med jenta deres». (Mette, Bup, intervju) 

 

Også Mette lurer på hva som er grensen for hva barn skal tåle. Selv om holdningen 

gjenspeiler en samfunnsnorm, synes grensen å være subjektiv, og terapeutene strever 

med å finne en norm for når denne grensen er nådd og når det profesjonsetiske ansvar 

trer inn i forhold til handling fra terapeutens side overfor barnet når foreldre har 

konflikter. 

 

Alle terapeutene mener at det ikke alltid er til barnets beste at barna er med sine 

foreldre til samtaler. Det er situasjoner hvor barn og voksne bør gis tilbud hver for seg 

samtidig som relasjonsperspektivet ivaretas. Foreldre som krangler eller som har store 

problemer, fremkommer som en profesjonsetisk utfordring for nesten alle terapeutene. 

De fleste velger å dele opp samtalene og snakke med foreldre, og noen ganger også 

med barna, hver for seg. Hovedbegrunnelsen for alle er at barna ikke skal involveres i 

alt, men det fremkommer også som en utfordring: hva barna skal involveres i eller 

ikke involveres i.  

 

Både Tove som jobber ved familiekontor, og Vivian som jobber i Bup, mener det må 

være et tema i familiesamtalene hva barn skal få informasjon om av de voksnes 

vansker:  
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Jeg gjør det i alle fall klart at jeg tenker at barn i nærmest hundre prosent av 

tilfellene har godt av å vite litt om konflikter som paret har, for jeg tenker nok at 

barn værer noe, og at det er bedre for dem å høre at mor og far prøver å ordne 

opp og innrømmer at livet ikke er så enkelt nå for tiden, men livet er ikke alltid 

enkelt. Og at de da er ærlige med ungene uten å belaste dem med unødvendige 

detaljer. (Tove, familiekontor, intervju) 

 

Tove mener barna må få informasjon, men ikke om alt. Hun kan også fortolkes slik at 

barn samtidig kan lære litt om livets utfordringer. Vivian mener også at barn ikke skal 

vite alt:  

 

(…) veldig ofte er det foreldrekonflikter og samlivskonflikter (…). Og da sier jo 

de – hva skal til barns ører, og hva skal ikke til barns ører og det er jeg jo helt 

enig i, at dette er jo en problemstilling dette barnet skal bli spart for, selv om det 

er en kjempeviktig problemstilling å få jobbet med da, for at familien skal finne 

ut av ting. (Vivian, Bup, intervju) 

 

Jeg tolker begge terapeutene slik at de mener det er viktig at foreldrene får mulighet til 

å snakke om sine vansker uten at barna er til stede; de mener det er viktig at det jobbes 

med foreldrenes problemer fordi de voksnes vansker virker inn på barna.  

 

De fleste terapeutene mener barn har krav på å få gode forklaringer på hva som skjer 

mellom foreldrene:  

 

Hvis de har en pappa som ruser seg, så skal ikke mamma si at pappa har vondt i 

hodet i dag. Når han er dritings. Da er det en annen historie. Vi får jo ofte 

spørsmål om det, med informasjon til barn, hvor mye skal vi si. Så tenker jeg i 

alle fall at sånne forklaringer skal være til å vokse i. Det skal ikke være sånn at 

barna får én forklaring når de er syv år og så får de vite når de er tolv år at det 

var helt feil. Det må stemme, men så blir det utvida. Altså forklaringen kan bli 

utvida, en forstår mer når en er tolv år enn når en er syv år, men at det må være 

noe som henger sammen. At det ikke blir løgner de får når de er små, og så får 

de vite når de er tolv12 år at det var helt feil det mamma sa. Det tenker jeg 

forstyrrer ganske mye i barns oppfatning av konsistensen. (Torunn, 

familiekontor, intervju) 
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Det betyr, slik jeg tolker Torunn, at barna ikke bør være med på samtaler hvor de skal 

vite alt om foreldres problematikk, men få forklaringer som de kan forstå ut fra alder, 

og at forklaringen er sann og kan utvides etter hvert som barnet blir større. Torunn 

vektlegger, slik hun kan forstås, ærlighet i den informasjon barna får. 

 

Sissel er tydelig opptatt av å gjøre barn delaktige og mener det handler om terapeutisk 

bevissthet for god tilrettelegging: 

 

Jeg er opptatt av det – å gjøre barn delaktige i egen endringsprosess – jeg tror 

det krever en bevissthet også fra terapeuter for å – gi barn et rom for å være 

med på gode premisser. (Sissel, Bup, intervju) 

 

Petter er opptatt av å bygge bro mellom foreldre og barn. Han mener barn kan ha 

behov for eget samtalerom, og mener samtidig at det er viktig å jobbe med relasjonen 

til foreldrene: 

 

Men en sånn generell holdning, så er jeg opptatt av, hvis jeg har hatt en samtale 

med et barn alene og jeg synes barnet har sagt noe viktig, så ber jeg om lov til å 

ta det opp og videreformidle det til foreldrene. For jeg tenker det er viktig at 

foreldrene vet, at barn tenker sånn eller har den forestillingen. Så det å bygge 

bro mellom barn og foreldre der de har vært adskilte, tror jeg er utrolig viktig – 

det å bygge bro er et begrep jeg bruker ofte. Men selvfølgelig med barnets 

tillatelse til å gjøre det. (Petter, Bup, intervju) 

 

Slik Petter kan forstås, har han både et systemisk perspektiv – han er han opptatt av å 

bevare eller styrke relasjonen mellom foreldre og barn – og et individperspektiv: Han 

har fokus på barnet og barnets autonomi. Han er opptatt av at barnet skal få mulighet 

til å prate alene, samtidig som han legger vekt på å formidle til barnet at det er viktig å 

bringe videre noe av det barnet sier til de voksne, men på barnets premisser.  

 

Jeg har i dette kapittel belyst hvordan terapeutene vektlegger rammer og struktur, og at 

de gjør det på ulike måter for å tilrettelegge for samtale mellom foreldre og barn i 

vanskelige situasjoner. Empirien kan tolkes slik at terapeutene anser det som et 

profesjonsetisk ansvar og en forpliktelse å ivareta barnet i situasjoner terapeutene 

opplever som ubehagelige eller skadelige for barnet. Holdningen gjenspeiler en norm 
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om at barn skal beskyttes mot konflikter, og at voksne skal ha barns beste som 

styrende prinsipp. Flere av terapeutene er opptatt av hvor «grensen» går for at 

situasjonen er for ubehagelig for barnet, og tar ulike handlingsvalg. Noen velger å 

stoppe samtalen og deretter dele opp og snakke med foreldre og barn hver for seg. 

Andre velger å fortsette samtalen i en dialogisk eller refleksiv form med utgangspunkt 

i den situasjonen som førte til at samtalen ble stoppet.  

 

7.5.5 Refleksiv, spørrende og undrende tilnærming  

Dette kapittel omhandler dialogiske og refleksive tilnærminger som overveiende 

handlingsvalg i situasjoner som terapeutene opplever som profesjonsetisk utfordrende. 

Alle terapeutene bruker dialogiske og refleksive tilnærminger,
115

 forstått som bruk av 

refleksive spørsmål eller refleksjon som metode i kombinasjon med andre strategier.  

Jeg vil innledningsvis gi et lite innblikk i hvordan et av barna, Frikk på 12 år, beskriver 

sin opplevelse med reflekterende team: 

 

(…) det skadet meg ikke (…) Jeg synes det var veldig fint der, det eneste vi 

gjorde var at vi satt i stoler og pratet litt om oss selv og hvordan vi skal gjøre 

det bedre selv – og prate om hva vi liker og hva vi ikke liker. (…) og da 

diskuterte de hva de synes om oss. De satt bak et speil og så diskuterte de hva vi 

sa, og så kom de inn, så sa de hva de observerte og hva de hadde hørt og sånn. 

 

Måten Frikk forteller på kan forstås slik at familieterapisituasjonen er fremmed og litt 

rar, samtidig som han beskriver sin opplevelse på en nøktern måte. Han kan fortolkes 

slik at han forstår endring som et ansvar familien må ta, men med hjelp fra 

terapeutene. 

 

Jeg har tidligere beskrevet ansvarliggjøring av foreldre på en direkte og rådgivende 

måte. Jeg vil her beskrive hvordan terapeuter ansvarliggjør foreldrene ved å anvende 

refleksive spørsmål. 

 

I kontakten med mor og sønnen Odd på 15 år ønsker Sissel å ansvarliggjøre mor og 

velger, slik jeg tolker henne, en refleksiv tilnærming heller enn direkte rådgivning. 

Ved gjennomsyn av video, og ut fra en helhetlig lesning av den transkriberte teksten 

av terapeutens refleksjoner, fremkommer det som en profesjonsetisk utfordring å få til 

                                              
115

 Jfr. kap. 3.4.2. 
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endring i familiens samhandlings- og kommunikasjonsmønster uten å krenke foreldre 

eller barn. Gutten er blitt syndebukk i familien, og krenkelser er en del av hverdagen. 

Sissel reflekterer over videoopptak hvor hun har samtale med mor og sønn: 

 

Det vi vil snakke med mor om – Hva er historien her? Hva er det disse barna 

har vokst opp med og sett og erfart? Har de vært utsatt for vold? Har de vært 

slått og mishandla av pappa, av mor? Hvem vet? Mor beskriver selv sitt raseri 

og sinne. Og de (barna) beskriver når hun har en dårlig dag: Hun er mørk, tung, 

sint – sover mye. Sover seg over mange sekvenser. Men du sover ikke uten å få 

med deg hva som skjer. Det er mange ting her som vi er nødt til å gå inn i med 

det. Vi må finne ut sammen med mor: Hvordan kan hun ta grep? Mor har lite 

strategier. Jeg kan ikke gå lenger i å stille de spørsmål jeg gjør, for da vil 

ubehaget bli for stort for mor. Da ville jeg på en måte umyndiggjort henne. Hun 

ville følt seg ydmyket og underkjent, for det ville blitt så tydelig hva jeg mente 

eller tenkte, og at hun ble svar skyldig. (Sissel, Bup, video) 

 

Terapeuten synes å se en sammenheng mellom guttens vansker og en oppvekst preget 

av vold. Samtidig gir hun uttrykk for å se de krenkelser også mor har vært utsatt for. 

Terapeuten kan forstås slik at hun mener at en god måte å hjelpe gutten på, er å 

forsøke å bidra til at mor får en utvidet forståelse av sitt ansvar i mor–sønn-relasjonen. 

Terapeutens strategi i forhold til mor er å ansvarliggjøre ved en dialogisk form på 

samtalen og ved å stille refleksive og bevisstgjørende spørsmål, som for eksempel: 

 

(…) hvordan ville din stemme være konstruktiv inn her, mor –hvis du skulle 

tenke at du var en viktig hjelper for Odd og hans bror? (Sissel, Bup, video) 

 

Terapeuten stiller spørsmål fordi hun, slik hun kan forstås, håper å bevisstgjøre mor i 

forhold til sin sønn. Intensjonen er å bedre relasjonen mellom mor og sønn, og også å 

få svar på spørsmål slik at hun som terapeut bedre kan forstå gutten. Terapeuten 

anvender den samme tilnærming også i forhold til sønnen, hun stiller utforskende og 

refleksive spørsmål, samtidig som hun bekrefter guttens utsagn. 

 

Vivian beskriver det som et kjernedilemma når foreldre har nok med seg selv og ikke 

greier å ta barnets perspektiv; hvordan få til endring hos foreldrene uten at de opplever 

seg krenket: 

 



158 

 

(…) for eksempel foreldre som har mye eget strev og som tar utgangspunkt i 

seg selv og ikke barna. Det synes jeg er et typisk dilemma; når det skjer kan det 

i hvert fall hjelpe deg til å bli bevisst det, men akkurat hva som er løsningen, 

kan være mange ting. Noe av det vi ofte gjør, er å få dem til å bruke seg selv: 

«Når du sier det, hvordan tror du barnet ditt opplever det? Hvordan forstår de 

det du sier nå?» Altså hele tiden hjelpe foreldrene til å … uansett hvordan det 

måtte være, «hvordan oppfatter mitt barn meg nå». (Vivian, Bup, intervju) 

 

Det som Vivian gjør, er å stille spørsmål hvor hensikten er å bidra til å øke forelderens 

bevissthet omkring barnets perspektiv. Samtidig rettes fokus mot barnet, og barnets 

opplevelse vil også henge sammen med foreldrenes respons.  

 

Åse beskriver en profesjonsetisk utfordrende situasjon i forhold til en mor og hennes 

to tenåringsdøtre. Slik Åse beskriver situasjonen, er hoveddilemmaet: Hvordan ivareta 

jentene og samtidig ivareta mor:  

 

Jeg følte jeg klarte ingen av delene. Og det var nesten så jeg håpet jentene 

skulle si: «Nei du kan bare snakke med mor», og «Vi vil ikke ha disse felles 

samtalene lenger», men det ville de. (…) det var veldig tøft, når de var her, var 

det den eneste gangen de fikk kjennskap til hva mor tenkte om forskjellige ting. 

Og mor er bitter og sier ting i samtalen – jeg tenkte: «Jeg klarer ikke å høre på 

det, hun må ikke si det». (…) det som var så bra, det var jo at det er veldig god 

hjelp å ha to som sitter og reflekterer, da. (…) de berørte det såre i situasjonen, 

så jeg håpte at de formidlet at de hadde sett, hørt – og samtidig vise respekt og 

forståelse for den situasjonen de var i. (Åse, familiekontor, video) 

 

Situasjonen blir, slik terapeuten beskriver det, nesten uutholdelig for henne. Hun 

velger da å bruke reflekterende team som metode, som i denne sammenheng betyr at 

to kolleger som har lyttet til og observert samtalen, reflekterer høyt sammen over hva 

de har hørt, sett og opplevd i samtalen terapeuten har med mor og jentene. Intensjonen, 

slik jeg tolker terapeuten, er at kollegene på en annen måte enn henne kan bekrefte og 

anerkjenne både mor og jentene og samtidig si noe om hva de opplevde som vanskelig 

i relasjonen mor–datter/døtrene.  

 

Petter uttrykker seg slik om refleksjon som metode:  
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Jeg kjenner at det er blitt mer og mer sånn at refleksjonen er blitt viktig for meg 

også. Altså ikke bare for at de skal ha noen lure ord, men fordi jeg blir berørt 

eller brenner inne med tanker som jeg får underveis, men som jeg holder litt på, 

fordi jeg ikke vet helt hvordan det passer i samtalen. Men så vet jeg at når vi har 

den refleksjonen, så kan vi spare de (terapeutens tanker og følelser – min 

kommentar), og noen ganger kan jeg kjenne at jeg blir opprørt på vegne av 

noen, eller sint, eller … Jeg får noen fysiske reaksjoner, og da er det den 

muligheten til å reflektere, og det er og en mulighet for meg til å legge ut, eller 

legge bort noen av de følelsesmessige reaksjonene jeg har fått ut for meg sjøl, 

men også for familien. Det er også fordi jeg tror at familien opplever en som har 

blitt engasjert på deres vegne, eller ut fra det de har sagt, at det er godt for andre 

å se det. Det er godt for familien å se det. Det har flere funksjoner, tror jeg. 

(Petter, Bup, intervju)  

 

Ved en helhetlig lesning av intervjuet med Petter fremkommer at han vektlegger eller 

tilstreber å være autentisk i sitt relasjonelle forhold til familiemedlemmene. Slik det 

kan tolkes i denne sammenheng, betyr det «å være seg selv»:116 å gi uttrykk for de 

tanker og eventuelt følelser han får underveis. Refleksjon som strategi kan defineres 

som en handling som har til hensikt å øke familiemedlemmenes bevissthet i forhold til 

å ta egne valg. Familiemedlemmene, både voksne og barn, kan oppleve seg sett og 

hørt, slik noen av barna som er intervjuet gir uttrykk for. Et annet perspektiv er at 

barna ikke alltid helt forstår språket og hva som blir snakket om, som også noen av 

barna gir uttrykk for som erfaring ved å ha deltatt i familiesamtale. Det kan også være 

en etisk utfordring dersom barn opplever at krenkelser fra deres foreldre blir møtt med 

refleksjon – selv om det selvfølgelig kommer an på hvordan terapeuten formulerer seg 

og hva de sier. Den etiske utfordring knytter seg til hvordan barnet forstår at 

terapeuten forholder seg til foreldrenes krenkelser av dem. 

 

For å avrunde dette delkapittel vil jeg sitere Karin som beskriver, slik jeg kan forstå 

henne, tvilen hun ofte opplever i forhold til når og hvordan hun kan bruke egne 

meninger i det familieterapeutiske landskap: 

 

Og så skal vi på en måte ikke mene noe, og jeg sitter jo og mener noe … (…) 

jeg tenker, når jeg får et dilemma: Hvordan formidle, når skal jeg mene noe og 
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 Terapeuten bruker begrepet «å være seg selv» i sammenheng med begrepet autentisitet i kap. 8.4.5. 
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når skal jeg formidle noe? Og på hvilket grunnlag? (…) og det er et 

gjennomgående tema, synes jeg, i terapeutiske samtaler med barn og – ja … 

familieterapiutdannelsen – du skulle legge alt åpent, å utforske, være sirkulær 

og … spørrende, spørrende, spørrende. (…) og det å omdanne mine hypoteser 

eller mine meninger til noe, som da kan komme på en måte uten at … en skal 

ikke mene noe på andres vegne da … (Karin, Bup, intervju) 

 

Den tvilen Karin gir uttrykk for her, kan fortolkes som tvil knyttet til anvendelse av 

kunnskap, og hvorvidt terapeuten skal la sine normer og verdier komme til uttrykk. En 

fortolkning er at den systemiske fagideologi i noen sammenhenger kan bli for 

utflytende, samtidig som det også fremkommer av en helhetlig lesning av teksten at 

den også er et godt redskap. Sitatet reiser noen utfordringer som er sentrale i det 

familieterapeutiske fagfeltet,117 og berører spenningsfelt mellom ulike ontologiske og 

epistemologiske perspektiver både i det naturvitenskapelige, medisinske perspektiv og 

det relasjonelle og sosialkonstruksjonistiske perspektiv. 

 

Selv om terapeutene kan være refleksive eller spørrende i sin tilnærming, er de også 

ofte ganske konstaterende i forhold til foreldre–barn-relasjonen.  

 

Neste delkapittel handler om terapeutenes holdninger til barnets vansker. 

 

7.6. Når foreldre krenker barnet 

De profesjonsetiske hovedutfordringer handler om at foreldre på ulike måter ikke 

greier å ta sitt barns perspektiver og utsetter barnet for egne vansker. Omtrent 

halvparten av terapeutene opplever at foreldrene direkte krenker sine barn ved å gjøre 

barnet til syndebukk eller tillegger barnet skyld for familiens vansker.  

Empirien antyder også at diagnosesetting kan være en måte å tillegge barn skyld på. 

Intervjuene med barna støtter opp om at barn kan ta på seg skyld. 

 

7.6.1 Ulike former for krenkelser av barnet 

Knut reflekterer over at han ikke tror barn alltid er så åpne som de ønsker å være i 

familiesamtaler fordi de kan være redde for kritikk fra sine foreldre: 
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 Jfr. kap. 3.  
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(…) jeg vet ikke om de sier, om vi får tak i det de opplever (…) jeg tenker at 

selv om de sier mye, kanskje også har en del ting de ikke sier. Og at de … får 

anklager, bebreidelser, kritikk og sånn. De kommer ikke dit at vi får en mor 

som står frem og sier. «jeg vil gjerne høre hvordan dere har det, jeg vil gjerne 

høre hvordan dere har det når jeg» … (Knut, intervju, Bup) 

 

Slik Knut kan forstås, er kritikk en del av barnas hverdag, og barna blir derfor 

forsiktige med hva de sier. Knut beskriver at han i slike situasjoner prøver ulike 

tilnærminger for å få foreldre til å se sitt barn og ta barnets perspektiv. Han stiller 

foreldrene refleksive spørsmål – eller forteller og underviser foreldrene i hva barnet 

trenger.  

 

Eivind opplever det som profesjonsetisk utfordrende når foreldre snakker til barnet sitt 

på en krenkende måte:  

 

(…) jeg har også opplevd at de snakker stygt om ungen. (…) jeg har nok stussa 

– og stilt noen spørsmål omkring det. Kanskje hjulpet far på veien å ta det 

tilbake igjen, i den grad han kan ta tilbake igjen. I hvert fall: «Kan du si ting på 

en annen måte»? «Han er ikke bare en drittsekk». Det er jo veldig lammende og 

sårende, og det glipper litt ut og blir stående der. Så prøver jeg jo å få far til å – 

jeg tar far som eksempel, å korrigere seg selv. Og ta det opp igjen med han når 

barnet ikke er der. (…) jeg tar det opp igjen når jeg har han for meg selv, eller 

har de som foreldre for meg selv igjen. (Eivind, intervju, familiekontor) 

 

Eivind kan forstås slik at dilemmaet er hvordan han kan ivareta barnet i situasjonen, og 

han prøver å reparere krenkelsen ved bruk av reflekterende spørsmål for å få far til å 

snakke til barnet på en annen måte, samtidig som han prøver å snakke med forelderen 

alene i etterkant. 

 

Inger mener barn lett kan bli pålagt skyld og ansvar for både egne vansker og 

familiens vansker av foreldrene: 

 

(…) det kan jo også være at en familie er helt utslitt, for mor og far er uenige 

om barneoppdragelsen, (…) eller for eksempel at et eller annet har skjedd med 

et barn – et barn har kanskje et spesielt behov, ADHD eller – så blir det veldig 
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vanskelig hjemme. (…) det kan være at det er en umulius da, som … (utydelig) 

…altså syndebukk: «Hadde du bare oppført deg bedre, hadde pappa og jeg hatt 

det bra». (Inger, familiekontor, intervju) 

 

Samtidig er Inger er helt tydelig på sin holdning om at det uansett ikke er barnets feil:  

 

(…) jeg tenker jo at det er ingen unger som er født syndebukker, altså at det er 

foreldreskapt – mer foreldreskapt – det er mer de som er syndebukker enn 

barnet. (…) Men barnets atferd kan noen ganger ha blitt så håpløst å takle, da, at 

foreldrene må ha hjelp til å takle det på en bedre måte, og at barnet da også 

tjener på at de snakker sammen om det. (Inger, familiekontor, intervju) 

 

Inger gir uttrykk for at hun forstår at barnets atferd kan være en utfordring. Hun 

vektlegger at det er viktig at foreldrene får hjelp til å takle barna, og at foreldre og barn 

snakker sammen. En måte å tolke hennes utsagn på, er at det relasjonelle perspektiv 

vektlegges samtidig som hun mener at foreldrene har hovedansvaret, og at barnet også 

ansvarliggjøres ved å delta i samtale.  

 

Også Mette mener barn får tillagt skyld for familiens problemer: 

 

(…) Men det er klart at veldig mange barn som kommer hit, opplever seg jo helt 

klart som problemet i familien. Det tror jeg nok helt sikkert. Og mange har jo 

identifiserte diagnoser på godt og vondt. (Mette, Bup, intervju) 

 

Hun kan forstås slik at hun mener at diagnoser kan være bra, samtidig som diagnoser 

ikke nødvendigvis er til barnets beste. Det kan tolkes slik at diagnoser kan bidra til å 

stigmatisere og individualisere årsaker til barnets vansker, i stedet for å ha fokus på 

den konteksten barnet er en del av.  

 

Eivind gir uttrykk for en erfaring om at de fleste barn lett gjør seg selv til syndebukk:  

 

(…) jeg tenker sånn – det jeg vet om barn – det er veldig mange barn som – 

eller vel de aller fleste, som lurer på: «Hva har jeg gjort feil». Og det er viktig at 

de hører at de ikke er skyld i problemer til foreldre. (Eivind, familiekontor, 

intervju) 
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Empirien viser at terapeutene har et relasjonelt perspektiv på barnets vansker, samtidig 

som de fleste legger hovedansvaret på de voksne som årsak til barnets vansker.  

 

7.7 Ulike perspektiver på barnas vansker 

Det relasjonelle perspektiv gjenspeiles som en tydelig holdning i empirien. Det er også 

begrunnelsen for å jobbe familieterapeutisk; informantene har fokus på 

helhetsperspektivet, på hvordan familiene får det til sammen.  

 

Petters definisjon av familieterapi er, slik jeg tolker det, en holdning alle informantene 

har, selv om de definerer det noe forskjellig.118 

 

Familieterapi, det handler om relasjoner i en familie. (…) om noen har det 

vanskelig i en familie, så får det konsekvenser for alle. (Petter, Bup, intervju)  

 

Definisjonen viser en terapeutisk holdning om at et individs vansker må sees i 

sammenheng med de relasjoner han/hun er en del av, og at når en i familien har det 

vanskelig, virker det inn på hele familien.  

 

Samtidig gjenspeiler empirien ulike terapeutiske fagideologier og teorier også i forhold 

til syn på barns vansker. Empirien viser at de fleste terapeutene synes å ha et 

pragmatisk forhold til teori og fagideologi. Empirien kan imidlertid fortolkes slik at 

terapeutene vektlegger tre hovedperspektiver – men at perspektivene kan være 

vanskelig å avgrense fra hverandre:  

 

- Samspillets betydning med referanse til utviklingspsykologi og 

tilknytningsteori 

 

- Et sosialkonstruksjonistisk, samskapende og narrativt perspektiv 

 

- Enkelte terapeuter nevner i tillegg også generasjonsperspektivet, som kan 

forstås ut fra ulike perspektiv: en naturvitenskapelig forståelse med vekt på 

biologi og arv, eller et systemisk perspektiv som vektlegger familiens 

kommunikasjonsmønstre. 
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 Jfr. også kap. 8.2.  
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7.7.1 Barns vansker er foreldreskapt 

Flere terapeuter mener at barns vansker er foreldreskapt. En fortolkning av Eivinds 

utsagn kan være at når samspillet over tid er dårlig, og barna ikke blir ivaretatt på en 

god nok måte, så får det konsekvenser for barna: 

 

Men jeg tror nok at konsekvenser, følger av brudd og dårlig foreldreskap. (…) 

kanskje aldri har sittet på et fang før, eller et eller annet sånn, hvilke følger dette 

får. (…) Hvis foreldrene ikke er i stand til å reflektere det, så kommer jeg inn 

med kunnskap. (Eivind, familiekontor, intervju) 

 

Slik jeg tolker Eivind, kan han i slike situasjoner velge å fortelle foreldrene hva barnet 

trenger. 

 

Knut skiller mellom de foreldre som er gode omsorgspersoner og lydhøre for sine 

barn, og de som ikke er det. Han mener overvekten er at de fleste får nye tanker og 

greier å skifte perspektiv. I forhold til de som ikke får det til, viser han til at 

problemene ofte går i arv:  

 

Det er noen unntak. Og da tenker jeg det går mye på hvordan de tenker om 

barna og manglende refleksjon om hvordan de virker på andre og – vi har jo 

mange foreldre som strever, psykisk syke foreldre. (…) Det stopper litt opp for 

de. For hvordan de skal klare å møte barna på adekvate måter. (…) Jeg er 

opptatt av dette med generasjonsperspektiv og påvirkning, og på en måte så har 

utviklingspsykologien blitt veldig … dette med tilknytning bl.a., på hvordan 

ting kan skjære ut og komme i uheldige baner. (…) foreldre produserer sine 

tanker om det de har vært utsatt for, oppdragelse … og da blir det et veldig 

logisk strev. Ut ifra at de har fått med seg … ok – så sitter de i det de sitter i. 

Det er ikke vanskelig å se sammenhengen der mellom det. (Knut, Bup, intervju) 

 

Ved å henvise til tilknytningsteorier og teorier om barns utvikling gir Knut uttrykk for 

at han ser en sammenheng med foreldre som strever psykisk og ikke greier å gi barna 

god nok omsorg, og barnas vansker. Dette perspektivet er til stede hos de fleste 

terapeuter.  
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7.7.2 Årsaksforklaringer er ikke viktige 

Sissel mener det ikke er viktig å lete etter årsaksforklaringer, og at fokuset bør være 

samspillet i familien: 

 

Jeg tenker at når vi har søsken med, så synes jeg stort sett det er bra. På den 

måten holder vi fokus på det vi er opptatt av, nemlig fokus på samspill, og at det 

ikke er én som er skyld i vanskene i familien, men at det er hvordan man har det 

sammen. (Sissel, Bup, intervju) 

 

Sissel argumenterer for at det derfor er et ønske at alle barna i familien er med, ikke 

bare det barnet som er henvist. 

 

Også Petter mener det ikke er enkelt å si noe om årsaker til barnets vansker, han 

begrunner også et helhetlig, familiesystemisk perspektiv med at det ikke er så viktig å 

finne ut av årsaker til familiens vansker.  

 

Vi vet ikke helt hvor et problem eller en vanske starter, selv om det er barn som 

kommer inn til oss, så kan det handle om andre ting som skjer i familien. Derfor 

blir det ikke så viktig å lete etter årsaken eller skylden. (Petter, Bup, intervju) 

 

For Petter er det viktigste å forstå samhandlingen og den enkeltes opplevelse av 

problemene familien sliter med. Han tenker at det ikke er noen enkel 

årsakssammenheng, og er opptatt av ikke å legge forklaringen på barnet, selv om det er 

barnet som er henvist med en eller annen problematikk. Han eksemplifiserer ved å 

henvise til en case: 

 

(…) det er så mange perspektiver – så mange tråder. Angsten – gutten sliter 

med angst. Han tør ikke kjøre bil over bybroa – det er mye han ikke tør – han er 

livredd. Hjemme i leiligheten så føler han seg innestengt og får pustevansker, 

sånn klaustrofobisk. Det er bare noen eksempler på noen situasjoner, da. 

Samtidig er det en historie med angst i familien. Ei mor som sliter med angst, 

en far som det viser seg i vårt forløp har angst, noe han ikke er blitt kjent med 

før. Hans mor har slitt med angst, han har opplevd fra sin far, mora har sin mor 

som har angst. Det er en spennende historie om angst gjennom generasjoner. 

Det er noen sammenhenger jeg blir veldig opptatt av. (…) Jeg synes det hadde 

vært utrolig spennende å hatt et nettverksmøte – å utvide fokuset fra denne 
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gutten her til den splitta kjernefamilien, til å handle om slekta og andre rundt – 

litt for å forstå angstens historie, og det ikke bare blir noe som denne gutten 

bærer alene som gjør at vi tenker: Han er veldig spesiell, eller … Og kanskje det 

kan ligge noen gode ideer eller tanker om hvordan dette kan takles og hvordan 

kan de støtte hverandre. (…) Men jeg er avhengig av å spille på lag med skole, 

lærere som er opptatt av å se og møte denne gutten. Ikke bare se problemer. 

(Petter, Bup, intervju) 

 

Slik jeg tolker Petter, sier han at problematikken er sammensatt. Han har et 

generasjonsperspektiv, men gir primært uttrykk for et relasjonelt og narrativt 

perspektiv på psykiske vansker. Han er nysgjerrig på familiens historie gjennom 

generasjoner, samtidig som han ønsker å utvide eller nyansere historiene ved å trekke 

inn slekt og annet nettverk for å få se guttens situasjon ut fra en bredest mulig 

forståelse. 

 

Flere terapeuter beskriver kompleksitet i møte med familiers problematikk. Sissel 

beskriver en familie hun jobber med: en mor og hennes 13 år gamle sønn, og hun 

beskriver kompleksiteten på en slik måte at det er vanskelig å finne en enkelt årsak til 

guttens problemer:  

 

(…) Vi jobber med en gutt, med en veldig sammensatt og kompleks historie. 

Han er en veldig skadet gutt. Både tilknytningsmessig, relasjonelt, 

utviklingsmessig. Han har alt i ryggsekken som er mulig å ha. (…) Det ble 

tidlig brudd mellom foreldre, og han bodde hos far. Ble hindret i samvær med 

mor – masse brudd – hadde også et institusjonsopphold. De er her nå til 

behandling. Gutten sammen med biologisk mor og mors nye mann. Far er død. 

Det er derfor han flyttet til mor. Nå skal vi jobbe med samspill og samhandling i 

en familie hvor … her er det jo biologiske bånd – det har vært lite kontakt over 

tid. De er en familie som skal dannes på ny og finne sin form nå. Han har med 

seg alt dette, og har en atferd som er farlig for mor. (Sissel, Bup, intervju) 

 

Sissel beskriver gutten som skadet i sin utvikling, samtidig som hun beskriver noe av 

guttens historie. Jeg tolker Sissel slik at hun ikke er opptatt av å fordele skyld. Hun 

virker opptatt av at familien skal starte på nytt, og slik jeg forstår henne, er den 

biologiske tilknytning mellom mor og sønn et argument for å jobbe med tilknytning og 

samspill. 
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Den kompleksitet flere av terapeutene beskriver, gjenspeiler også et syn på holdninger 

om at flere faktorer spiller inn. En del av denne kompleksiteten er medfødte biologiske 

og genetiske forutsetninger. 

 

Beate sier at i den kulturen hun jobber, legges mye av ansvaret på foreldrene. Hun gir 

uttrykk for at hun også ser at det i enkelte tilfeller kan være utfordrende sider ved 

barnet som henger sammen med medfødte sårbarheter: 

 

Men samtidig så tenker jeg at vi også absolutt ser at en del har barn med store 

utfordringer som en del ville fått utfordringer i forhold til. Og ikke 

nødvendigvis fordi foreldrene har vært dårlige foreldre eller ikke fått det til, 

som har gjort at det barnet har et utfordrende temperament. (…) eller er født 

eller tidlig fått en type oppmerksomhetssårbarhet eller impulsivitet som er 

vanskelig å hanskes med. (Beate, Bup, intervju)  

 

Tross de ulike perspektiver synes samspills- og samhandlingsperspektivet å være 

sentralt hos alle terapeutene. Generasjonsperspektivet har også en sentral posisjon. De 

ulike perspektivene kan sees på som ulike briller i forhold til foreldre–barn-relasjonen, 

og som påvirker terapeutens intervensjon i forhold til familiene, for eksempel fokus på 

narrativer, nettverk og utvidet familie, fokus på samspill mellom foreldre og barn eller 

rådgivning til foreldre.  

 

7.8 Valg av tema  

Empirien fra terapeutenes refleksjoner over videoopptak av familiesamtalene viser at 

valg av tema er en fremtredende profesjonsetisk utfordring for alle terapeutene. Slik 

terapeutenes refleksjoner omkring valg av tema fremkommer, handler det om en 

holdning til å følge både barn og voksne på de temaer de er opptatt av å snakke om – 

likevel byr det på utfordringer.  

 

7.8.1 En evig balanse  

Petter er tydelig på at han vil følge familiens ønsker, selv om det er i strid med hva han 

mener bør være tema i samtale med Sondre på 12, fosterforeldre og søsken:  

 

Den gutten sier han ønsker å plassere seg i en lytteposisjon, eller være et 

kamera, det vil si å sette seg litt utenfor og høre på hva de andre har å si i 
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forhold til hva som var blitt bedre. Så jeg ble på en måte med på bestillinga. Jeg 

følte ikke jeg hadde rett til å gjøre noe annet enn den bestillinga. Det var det de 

kom for og som jeg prøvde å følge opp, i hvert fall. Men – ja … så dilemmaet 

mitt måtte være … med hvilken rett skal jeg antyde at kanskje det er andre 

temaer som er … Det ligger i meg at jeg er nødt å møte folk der de er, og finne 

ut av det de er opptatt av, det er hva det skal handle om. Jeg er litt sånn tro mot 

den type bestilling vi har laget for samtalen. (Petter, Bup, video)  

 

Ved gjennomsyn av videoen ser vi også at gutten irettesetter terapeuten på en 

humoristisk måte for ikke å følge opp temaet, han sier til terapeuten at «nå glemte du 

deg», og minner terapeuten på temaet som var avtalt innledningsvis. 

 

Terapeuten er tydelig på sitt eget synspunkt i forhold til å følge familien ønske. 

Likevel gir han uttrykk for et dilemma: på den ene siden respekten for å følge folks 

bestilling og det de er opptatt av, på den annen side faglig kunnskap og erfaring – eller 

«magefølelse» på hva som er viktig. Terapeuten gir uttrykk for at det i denne 

situasjonen er utfordrende for han å følge familiens temaer hele tiden, fordi han føler 

samtalen blir «på liksom» og at familien ikke snakker om de «egentlige», viktige 

tingene, og atmosfæren kjennes tung. På slutten av timen endrer det seg og terapeuten 

sier at «noe» ramla på plass: 

 

(…) jeg likte den siste biten, det var en type ro – jeg tror han ble litt bekrefta i 

denne siste sekvensen her. Jeg tror han har en veldig ro over seg akkurat her. 

(…) jeg tror det er noe med dette å bli bekrefta, at andre har forstått noe. (…) 

Utrolig viktig … helt grunnleggende greie vi driver med i disse samtaler – og 

hvis det kommer frem sånne ting, så er det godt … så sier han noe med at «vi er 

ikke så forskjellige» som de to andre guttene – og begge de to guttene har en 

utrolig varhet og omsorg for gutten. Begge to evner å se gutten fra innsida på en 

måte, de har en utrolig romslighet for gutten på mange måter. (Petter, Bup, 

video) 

 

Ved gjennom syn av videoen fremkommer det også at terapeuten på et tidspunkt 

bringer inn et tema som han mener kan være viktig for gutten å få avklart. Gutten bor i 

fosterhjem i familien, og terapeuten tror det er viktig at han får bekreftelse på om han 

kan fortsette å bo i denne familien. Terapeuten bringer temaet på bane: 
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(…) sist vi var sammen så opplevde jeg vel at ting var litt vanskelig, jeg husker 

at du, Sondre – det er dumt å bringe det på bane, kanskje – men: «skal jeg nå 

fortsette å bo her», det var nesten sånn at … nei, nå må dere hjelpe meg litt. 

(Petter, Bup, tekst fra transkribert videosekvens) 

 

Slik jeg tolker det, er Petter likevel litt usikker på om det er en rett vurdering å bringe 

temaet på bane. Det fremkommer i samtalen at fosterforeldrene ønsker at gutten blir 

boende, det er også nylig avklart med guttens foreldre og barnevernet, og gutten selv 

ønsker å fortsette å bo i fosterhjemmet. Slik jeg tolker videoen, er det ikke tidligere 

snakket så tydelig om temaet, og informasjonen mellom barnevern, fosterfamilie og 

gutten har vært for dårlig. Selv om Petters grunnleggende holdning er å følge familien, 

virker det likevel som at denne holdningen kan vike plassen for sterkere faglige 

vurderinger eller overbevisninger om hva som er barnets beste.  

 

I intervju med gutten gir han tydelig uttrykk for tillit til voksne og at «de voksne vet 

best». En fortolkning av guttens reaksjon tidlig i samtalen kan være at han var lojal til 

fostermors valg av tema. Samtidig virket det som at temaet om at han kan fortsette å 

bo i fosterhjemmet, er viktig for han, og han har også viktig informasjon å komme 

med.  

 

Karin og Sissel har samtale med Odd på 15 år og hans mor. Odd har fått 

syndebukkstempelet i familien, slik jeg forstår at begge terapeutene vurderer det. 

Konflikter og voldelig atferd mellom Odd og broren har vært og er en del av 

hverdagen. Ved refleksjon over video sier Sissel at det er mange temaer som er viktige 

å snakke om, men at hun (eller begge terapeutene) hele tiden må ta noen valg i forhold 

til hva som er viktigst: 

 

Jeg synes det som er dilemma i denne samtalen, er at det kommer som perler på 

en snor, det kommer så mange temaer en kunne valgt å gå inn i, men så er jo 

spørsmålet: Hva skal man dvele ved, og hva skal man gå videre på? Fordi i 

utgangspunktet var jo fokuset, konfliktene, rundt gutten og relasjonen. Han sa jo 

innledningsvis: «Det er ikke noe all right å være meg, de vil helst ikke ha meg 

hjemme fordi det alltid blir bråk når jeg kommer hjem». (…) Hvordan tenker 

man om guttens rolle i familien? (…) Hvordan få slutt på slåssinga mellom han 

og broren? De slåss på et nivå som er helt uakseptabelt og som ikke kan 

fortsette. De slår hverandre med kniv, de slår hverandre ned … det vet vi og det 
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har vi i bakhodet når vi lytter. Og det er med på å gjøre det litt vanskelig å velge 

hva man skal … (Sissel, Bup, video) 

 

Ved gjennomsyn av videoen fremkommer, slik jeg ser det, en veksling mellom hvem 

som introduserer temaene underveis i samtalen. Jeg tolker det som at terapeutene 

følger både mors og guttens fokus, men dersom det er et tema som terapeutene ikke 

vurderer som viktig, lar de temaet falle ved å gi mindre respons og/eller introdusere 

nytt tema. Det er gutten som i begynnelsen av samtalen er tydelig på at han kjenner 

seg uønsket hjemme, men det er Karin som setter han på sporet ved å henvise til tema i 

samtalen forut. Ved gjennomsyn av videoen fremkommer blant annet også at etter en 

kort pause tar mor opp tråden fra forutgående tema og terapeutene forsetter på dette 

temaet sammen med mor og sønn, som også er et tema som handlet om sinne og 

aggresjon. En fortolkning er at terapeutene lar mor og sønn velge hvorvidt de skal gå 

videre på temaet: 

 

(…) så holdt han på å beskrive noe med skolen, så stopper vi opp og går tilbake 

til relasjonen til broren. Jeg husker ikke helt hva det var jeg tenkte (…) for det 

kommer hele tiden nye temaer og nye bilder inn, og vi bringer jo det litt inn sjøl 

også. Og det er noe av det som er vanskelig noen ganger. Du inviterer til temaer 

og så kommer det temaer: Skal du bli værende i alle de nye temaene som bare 

da åpner seg opp, eller skal man hente tilbake? Jeg tror kanskje det prega meg 

litt i denne samtalen, jeg ønsker å hanke tilbake og holde det til det konkrete og 

nære som handler om relasjonen, situasjonen med broren. Fordi når han 

begynner å fortelle om vennene, og de svarte vennene som … så kommer han 

litt tilbake til det senere, men det er et helt nytt felt som vi for så vidt inviterte 

til for å høre litt om skolen Men jeg ser at jeg kutter jo han av på det. (Sissel, 

Bup, video)  

 

Begrunnelse for terapeutens valg og bortvalg av tema er, slik de beskriver det, at det er 

viktig å holde fokus på det som de og familien mener er viktigst. Det kan forstås som 

et forsøk på å hjelpe familien til en bedre måte å fungere sammen på, og å frita gutten 

fra syndebukkstempelet. 

 

Manglende avklaring av tema er, slik Mette kan forstås, en utfordring i forhold til hvor 

mye hun skal styre, eller tåle å være i den uavklarte situasjonen. Hun synes det kan 

være problematisk hvis samtalen bare flyter av gårde uten at det er et avklart tema, 
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samtidig som hun også vil ha det litt flytende, dvs. muligheter til å gå litt utenfor 

avtalte tema:  

 

Det er en evig balanse (…) Samtalen starter et sted, og så flyter det av gårde. 

Og på en måte har jeg akseptert det, samtidig … vil jeg ha det klart: «hva er det 

vi skal snakke om», og det får jeg på en måte … jeg mister … jeg vet stadig 

vekk ikke om jeg blir for firkanta. (Mette, Bup, video) 

 

Også Åse sier som de fleste andre at hun alltid innledningsvis spør familien hva de vil 

snakke om. Manglende avklaring av et hovedtema synes ikke for henne å være spesielt 

vanskelig. Utfordringen for henne er, slik hun kan tolkes, i større grad å få avklart eller 

snakket om de eventuelt ulike temaer de enkelte familiemedlemmene har, på en slik 

måte at alles stemmer blir hørt. Ved gjennomgang av video reflekterer hun over egen 

rolle i samtale med mor og hennes to døtre: 

 

Jeg stiller jo alltid et spørsmål … hva er det de ønsker å snakke om … Jeg 

kunne kanskje stilt det annerledes. Men så henvender jeg meg til mor, for at jeg 

skal spør mor, og så er det jo i gang. Det er litt tilfeldig underveis at noe fikk 

mer plass. Men ok. (…) det som skjer – det skjer. Samtalen bare går. (Åse, 

familiekontor, video) 

 

Begrunnelsen, slik hun kan tolkes ved en helhetlig lesning av hennes refleksjoner ved 

gjennomgang av videoen, er at terapeuten er usikker på hva som er viktige temaer for 

det enkelte familiemedlem å snakke om. Terapeuten uttrykker en bekymring for 

jentenes omsorgssituasjon og usikkerhet i forhold til hvordan hun skal forstå familiens 

kommunikasjon.  

 

Terapeutens handlingsvalg synes å stå i et spenningsfelt: å følge barnets og/eller de 

voksnes fokus og samtidig utøve et profesjonsetisk skjønn som handler om hva 

terapeuten mener er viktig å tematisere for at familien skal få til endring. Terapeutene 

velger ulike strategier. De velger tema selv, følger foreldrenes bestilling for hva de 

ønsker å snakke om, spør barna innimellom hva barnet mener eller tenker, eller 

«flyter» med slik samtalen utvikler seg.  
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7.9 Terapeut–barn-relasjonen 

Jeg vil i dette delkapittel beskrive den dyadiske terapeut–barn-relasjonen, som 

tydeliggjør noen relasjonelle utfordringer som er sentrale i empirien. Fokus vil være 

terapeutens refleksjoner og handlingsvalg i situasjoner terapeuten opplever som 

profesjonsetisk utfordrende.  

 

7.9.1 Relasjonelle utfordringer i terapeut–barn-forholdet  

Terapeutene beskriver på ulike måter at de er opptatt av å ivareta barnets autonomi, 

men at det kan være vanskelig å få til. Et tema som går igjen, er vanskeligheter med å 

forstå barnas kommunikasjon og atferdsuttrykk, og at dette kan gjøre terapeutene 

usikre på hvordan de skal forstå og kommunisere med barnet. Terapeutene beskriver 

også sine egne reaksjoner av utrygghet når de møter taushet eller lite respons hos 

barna, og at dette kan virke inn på relasjonen og hvorvidt terapeuten tør å utfordre 

barnet eller lar barnet få bli i tausheten. 

 

I refleksjon over video av familiesamtale beskriver Berit terapeutens relasjon til barnet 

som en balansegang i forhold til det enkelte barn:  

 

For hva er det du skal bygge den relasjonen på? Skal du bygge den på et 

generelt prat om: hvordan har du det, og hvilken skole du går på. Eller skal du 

bygge den på å snakke om alvorlige ting. Og den balansegangen der, den er så 

individuell. Hva tåler det barnet, og hva er det vant med å snakke om. Og det er 

helt umulig å forutsi på forhånd hvem du vil møte. Så det å få til en samtale på 

forhånd som er meningsfull for barnet, det er en utfordring i seg selv. (…) Ja, i 

hvert fall å planlegge noe i forhold til hva som vil gi mening. Der hadde jeg 

altfor mange baller i lufta på en gang. Ja, og kanskje den følelsen av ikke å vite 

hva som gir mening for de, synes jeg noen ganger kan være skummel å ha. Og 

det ønsket om å være flink kan komme i veien for at jeg gjør det, da. (…) én 

ting er hva gir mening for barnet, men også før det: Hvordan er dette barnet – 

klarer jeg å lage en ok relasjon til dette barnet. (…) jeg har mye mer ansvar for 

barn i terapi enn jeg har for voksne. (Berit, Bup, video) 

 

Profesjonsetiske utfordringer i denne sammenheng er, slik jeg forstår Berit, å vite hva 

som gir mening for det enkelte barn. Det kan handle om det som terapeuten er inne på, 

hva barnet er vant til å snakke om, og hvordan barnet er vant til å snakke om 
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vanskelige ting. Terapeuten sier det er «skummelt» når hun ikke har noen relasjon som 

bærer til barnet, og jeg tolker henne slik at hun da er redd for å tråkke over barnets 

grenser. Hun begrunner det i følelse av profesjonsetisk ansvar og forpliktelse overfor 

barnet i situasjonen. Den største angsten er barn som er tause: 

 

(…) jeg tror kanskje jeg frykter en sånn situasjon hvor jeg møter et barn som 

lukker seg helt igjen og som blir litt sånn … setter seg med armene i kors og ser 

ned og vil ikke si noe. Den hjelpesløshetsfølelsen som jeg kan få da, den har jeg 

lyst til å unngå. (…) og jeg setter meg jo i en ganske utleverende situasjon når 

jeg vil ha foreldrene til stede når jeg snakker med barnet, og det kan jo skje da 

og at de lukker seg. (…) så går det jo an å snakke med foreldrene om det og 

spør om det gjelder hjemme – og dele noen erfaringer som blir gjort der og da. 

Og høre med de hvis det er noen strategier som virker som jeg også kunne 

brukt. (Berit, Bup, intervju) 

 

Berits utsagn kan tolkes som at hun utleverer seg ekstra ved å ha med foreldrene når 

hun snakker med barnet. Begrunnelse for at hun har med foreldrene, tolker jeg som at 

hun vektlegger relasjonen mellom foreldre og barn som den viktigste, og en strategi er 

å spørre foreldrene til råds dersom situasjonen blir for vanskelig.  

 

Flere terapeuter beskriver at de er usikre i forhold til å utfordre barn når relasjonen 

kjennes utrygg, og de velger også å henvende seg til foreldrene dersom barnet ikke 

svarer: 

 

Vivian beskriver en samtale hun har med ei jente på 15 år og hennes far. Jenta er taus, 

og terapeuten reflekterer over samtalen med henne og også lignende erfaringer med 

tause barn: 

 

(…) Jeg tenker for min del så kan man bli stresset av det, så jeg synes det var 

dilemma der med å spørre henne, for jeg tror på en måte at hun, selv om hun 

visste … Så ville hun avvise, altså hun ville vise at hun ikke ville svare på det. 

Med noen barn kan du tenke: «Jeg vet ikke hva jeg føler, jeg vet ikke hva jeg 

mener», men med henne så kan det godt være hun visste, men hun ville ikke – 

uansett, så du visste at du kom til å bli avvist. Så jeg følte det var viktig å ikke 

komme inn: «å please – være så snill å si noe» – og bli veldig bedende, for det 

ville bare forsterke det – skal jeg si, symptomets makt. Så ikke la seg så mye 
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affisere av det, være nøytral, det tror jeg var greia mi, og forholde meg til henne 

så – helt åpent – «jeg kommer til å spørre deg, og så er det opp til deg om du vil 

svare på det eller ikke». Ikke gi det noe prestisje verken i den ene eller annen 

retning. Så heller spørre veldig mye foreldrene, hva de tenker hun … (Vivian, 

Bup, intervju) 

 

Den profesjonsetiske utfordring fremkommer tydelig, slik jeg tolker det, også her: 

ønske om at barnet skal prate, samtidig som barnet ikke ønsker det. Terapeuten må 

respektere barnets valg. Hun beskriver tausheten som «symptomets makt», som kan 

tolkes som bakgrunn for at barnet ble henvist, og som er en del av problematikken, og 

også barnets mestringsstrategier. Ut fra denne fortolkning kan barnets taushet gis en 

relasjonell forklaring og påvirker også relasjonen til terapeuten som forbereder seg på 

å bli avvist.  

 

Også Beate beskriver hvordan hun reagerer på barnets manglende respons i 

situasjonen og hvordan hun har lært å beskytte seg: 

 

Det skjer jo noe med meg, da. Det er jo mye lettere når folk gir blikk-kontakt 

og, men jeg tror jeg blir mye mindre satt ut av det enn før. Jeg har brukt noen 

sånne ord noen ganger: «Jeg må bare gjøre meg responsuavhengig», i den 

forstand at jeg må si til meg selv at: «ok, det er ikke så farlig om hun snakker 

eller ikke snakker», og jeg kan si det også: «det er ikke så farlig at du ikke 

snakker, og så snakker jeg litt med både mamma og pappa, og du kan melde 

deg på, og du kan høre det du …» Det er jo klart at det gjør jo noe, og man blir 

jo mer stressa, mye mer: Hvordan kan jeg snakke nå slik at det blir nyttig, 

hvordan kan vi – er det noe som kan hektes på … blir nok mer febrilsk på 

innsida, tenker jeg. (…) jeg tenker det kan være så sammensatt – det kan være 

veldig sånn at vi får bare se det som skjer hjemme. At det er 

avvisningsproblematikken mellom barn og foreldre, eller ungdommens sinne 

over å være her. Det kan være sinne, men det kan også være deprimert ungdom, 

ungdom som ikke har tillit til at det er noe hjelp med samtaler. Gått til endeløse 

samtaler før, det har ikke hjulpet en dritt – hvorfor skal de meddele seg? Det 

kan være engstelse, det kan være veldig mange forskjellige ting. (Beate, Bup, 

intervju) 
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Handlingsvalget hos Beate synes å være det samme som hos flere av de andre 

terapeutene: Hun forsøker å signalisere at barnet har valg i forhold til å snakke – og 

velger i stedet å spørre foreldrene. Hun er også inne på at manglende tillit til de voksne 

og til «hjelpere» generelt, kan være en forklaring på barnas tause atferd.  

 

Samtidig skal det ikke så mye til før hun føler seg på tryggere grunn, et nikk eller to er 

nok som respons:  

 

(…) men det er mer at hun ikke meddeler seg så mye, men jeg kan på en måte – 

henne kan jeg takle og si: «Nå spør jeg deg direkte», og så går jeg direkte på 

(…) for eksempel: «Er mamma inne på noe nå, eller», så kan hun nikke … og 

da føler jeg, da har vi jo en kommunikasjon. (Beate, Bup, intervju)  

 

Blikket eller nikket kan tolkes som den anerkjennelse terapeuten trenger for å komme 

videre i samtalen. Også Beate velger å bruke forelderen når det er vanskelig å få barnet 

til å uttrykke seg. Sitatet kan tolkes slik at hun veksler mellom å spørre jenta og snakke 

med moren.  

 

Åse reflekterer over samtale med mor og hennes to tenåringsdøtre. Jentene er 

forskjellige, den ene utadvendt, den andre mer taus. Åse strever også med å forstå 

familiens måte å kommunisere på. Det gjør at hun blir usikker på valg av tema, og 

hvor mye hun kan utfordre jentene direkte. Terapeuten tolker jentenes respons: 

 

(…) Særlig hun yngste, hun er kanskje den som formidler mest og gir mest 

uttrykk, altså sånn kroppslig. Hun sitter jo også og bekrefter en del. Hun er jo 

kjapp til å svare. Mens hun eldste uttrykker seg mindre, er mer mimikkfattig. 

(…) det er veldig vanskelig å få fatt i hvordan hun eldste har det. For hun er 

stort sett ganske rolig i ansiktet, men (…) Og så ser jeg jo at hun sjekker, ser på 

mor og sånn – nei – det er ikke godt å vite hva hun tenker (…) det kan godt 

være at det gjør meg usikker på om jeg skal sjekke ut med henne og nærme meg 

henne, eller at jeg kanskje lar være, det skjer nok. For det er klart at hadde hun 

nikket mer, eller sagt noe, hadde det vært lettere. (Åse, familiekontor, video) 

 

Hun prøver å snakke med jentene, og tolker også barnas kroppsspråk. Usikkerheten 

gjør at også Åse, på samme måte som flere av de andre terapeutene, velger å henvende 

seg til moren. 
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Også Knut kan oppleve det vanskelig når barn er tause, men han har erfaring på at 

mange tør opp etter hvert:  

 

(…) de tause – det er en utfordring, men jeg synes at etter hvert som jeg snakker 

med foreldrene og får samtalen i gang og så blir det ikke – som regel så melder 

de seg … det er min erfaring at (…) etter hvert så blir de varme i trøya. (Knut, 

intervju, Bup) 

 

Likevel, barna utfordrer han som voksen og som fagperson: 

 

(…) det er nok å være litt barn – eller å ta fram barnet i seg, børste av seg litt 

med prestasjon, målsetting, teori og være der og ha det lagret ett eller annet sted 

som gjør at en kan få noe touch med det, enn at en blir for kognitiv, det at vi 

skal få til det og det, og sånn. Det synes jeg er en utfordring. (…) det handler 

om prestasjonsangst. (Knut, Bup, intervju) 

 

Flere av terapeutene gir uttrykk for at de opplever det mer krevende og utfordrende å 

snakke med barn enn med voksne. Berit sier det slik:  

 

(…) med voksne … (…) jeg kan stole på at de hjelper meg å bære relasjonen. 

Men det kan jeg ikke helt med barn, tror jeg. (…) jeg har mye mer ansvar for 

barn i terapi enn jeg har for voksne. (Berit, Bup, intervju) 

 

Andre terapeuter knytter også utfordringer til barn som er urolige eller på annen måte 

har en kommunikasjon og atferd som for terapeuten er vanskelig å forstå. Beate 

beskriver en samtale med far og hans åtte år gamle datter. Jenta er i store deler av 

timen veldig urolig, og terapeuten omdefinerer situasjonen i et forsøk på å unngå at 

jenta sitter igjen med makten i relasjonen: 

 

(…) og så tenker jeg jo at det er gjennomgående hele tiden, hvor mye prøve å 

følge henne, hvor mye styre henne, hvor mye gi henne kontrollen. Hvordan ta 

voksenledelse på en hjelpsom måte for henne, tror jeg er temaet mitt hele tiden, 

og er veldig parallelt med hva foreldrene hele tiden kommer opp i med henne. 

Og det er utfordrende med henne. Og på et eller annet tidspunkt så prøver jeg på 
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slutten der – når jeg begynner å skjønne at hun tenker på disse ballene, jeg sier: 

«Vi skal snart ta ballene», og det er nok til at hun reiser seg og skal ta ballene, 

og tror jeg blir veldig sånn … og det tror jeg at jeg ikke har mange ganger i 

timen, jeg skjønner at jeg ikke har kontrollen. Så hvordan på en eller annen 

måte (…) Hun er ikke et barn du kan si «vent litt» til, for hun går sine egne 

veier, og det er ikke noe godt for henne å hele tiden oppleve at de voksne hele 

tiden er etter. (…) Da prøver jeg å omdefinere og si at det er greit likevel. 

(Beate, Bup, video) 

 

Beate bruker begrepet voksenledelse. Det kan forstås slik at voksenledelse handler om 

at den voksne har den overordede styringen og ansvaret for rammene rundt samtalen. 

Terapeuten beskriver at hun opplever at jenta tar styringen, og er derved uten 

voksenledelse. Terapeuten anvender ulike strategier i et forsøk på å ta kontrollen. Hun 

følger jenta, noe som kan forstås slik at hun er nysgjerrig på jentas perspektiver og 

ønsker å bekrefte henne på disse, eller at terapeuten prøver å bestemme valg av tema 

eller aktivitet. Når ingen av disse nytter, får terapeuten følelsen av en maktkamp, og 

prøver å omdefinere situasjonen, men uten at det ser ut til å lykkes.  

 

Familieterapi handler om relasjoner – og bakgrunn for at barn deltar i terapi handler 

om at de lever i relasjoner som trenger hjelp for å komme i bedre spor. En fortolkning 

av dette delkapittel er at også terapeutene trenger respons, som en form for bekreftelse 

eller anerkjennelse av relasjonen. Når barnet gir lite bekreftelse, henvender terapeutene 

seg ofte til foreldrene. Flere terapeuter gir uttrykk for tillit til foreldre, og ser på 

foreldre som samarbeidspartnere og begrunner det med at foreldrene kjenner sitt barn 

best.  

 

7.9.2 Råd, forklaringer og støtte  

Noen terapeuter gir også råd til barnet – i individuell samtale med barnet når 

terapeuten har valgt å dele opp familiesamtalene, eller med foreldrene til stede. Rådene 

til barna later til å ha en noe annen form enn rådgivning til foreldre, og fremkommer i 

mindre grad enn i forhold til de voksne. Rådene ser ut til å innebære refleksive 

spørsmål, og er kanskje i større grad preget av en emosjonelt støttende eller 

omsorgsfull holdning.  
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Unni har samtale med mor og datter Tonje på 12 år. Foreldrene er skilt, og Tonje er 

såret over at hun ikke opplever at far lenger prioriterer henne slik hun, og også moren, 

mener han burde. Terapeuten reflekterer over videoopptak av samtalen hvor hun 

snakker med jenta på en måte som kan tolkes som å gi råd: 

 

(…) og dilemmaet handler om å passe på å ikke sette pappaen i et veldig dårlig 

lys, men som samtidig kan gi støtte til hennes opplevelse av den skuffelsen. For 

det er jo ikke et urimelig krav at en kan forvente at folk holder det en lover, 

enten det er barn eller … Så jeg tenker den følelsen hennes er så … det er viktig 

at jeg løfter den fram som noe som er: «Selvfølgelig ble du skuffa». Du har lov 

til å bli lei deg for det. Ikke sant? Det vanskelige blir på en måte å vite hvordan 

jeg skal – hva slags ord jeg skal bruke for å få Tonje til å håndtere den smerten 

det er. For jeg kan ikke ta bort den smerten, den er der nå, og den kommer til å 

være der. Og det er litt det jeg prøver å legge litt opp til: «Tonje, det kommer til 

å være sånn lenge» – altså kanskje så lenge … for «sånn er pappa». Og hjelpe 

henne til å akseptere – men også det andre som vi kanskje kommer til senere, 

det er dette med – ikke bare det å akseptere, men også hjelpe henne til å 

integrere i seg at det er ikke henne det er noe feil med, det er pappa som 

mangler noe – altså, han får det ikke til. Det handler ikke om at han ikke er glad 

i henne, men han klarer ikke å håndtere alt det som … og han har et trøblete liv 

på mange slags måter. Og det er de dilemmaene jeg kjenner på: «Hvordan skal 

jeg få hjulpet henne» – og en ting jeg tenker på – jeg har tro på at det kan hjelpe 

henne, i hvert fall for å få en anledning til å si det med ord til noen som lytter på 

henne, og noen andre enn mamma. Og bekrefte henne på den følelsen. Som jeg 

sa: «Det er ikke rart at du føler det sånn». Det er klart … det er ikke hennes 

følelse det er noe feil med, det er en naturlig følelse i en uvanlig situasjon. 

(Unni familiekontor, video) 

 

I samtalen med Tonje gir terapeuten uttrykk for de tanker hun har. Terapeutens 

relasjon til jenta er, slik det fremkommer, preget av en innlevende og emosjonell 

tilnærming og ut fra en antakelse skapt i relasjon med jenta, om at dette er et sårt tema 

for henne. 

 

Også Torunn har samtale med mor og hennes to barn, tidlige tenåringer. Pappaen har 

skuffet barna og løyet for kone og barn. Også terapeuten trodde en stund på farens 
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tidligere forklaringer, og hun gir uttrykk for å være fortvilet på barnas vegne som er 

ført bak lyset i samtaler på familiekontoret. Hun ønsker å gi barna en forklaring: 

 

(…) i neste time med de, så kommer jeg til å jobbe med å få barna til å forsone 

seg med at de har en pappa med noen avvikende trekk, sånn at: her er noen 

behov som er annerledes hos deres pappa enn de fleste andre pappaer. Men – 

pappa har jo gode sider, og, «han er omsorgsfull med dere, han er alltid med 

(henne – datteren) når hun skal på ridestevne, og kjører, og hjelper og støtter og 

– i det er han å stole på. I en del andre ting så bruker han dessverre løgn, som 

for å dekke over noe han synes er veldig skamfullt. (…) For jeg tror det blir det 

som blir min vei i neste samtale, at jeg må snakke om det som en avvikende 

personlighet, rett og slett. Men det er forskjellige type avvik – noen har det sånn 

og noen har det sånn. Men det kan ta vekk noe av den moralske indignasjonen i 

det, og hjelpe de til å se at det er en pappa som jeg kan fortsatt relatere meg til, 

jeg kan fortsatt stole på han når det gjelder å kjøre til ridestevne, liksom, og 

ikke tenke at «alt pappa sier er bare et eneste – han er bare en eneste løgn». 

(Torunn, familiekontor, intervju) 

 

Terapeuten velger å forklare farens løgner med en avvikende personlighet og, slik jeg 

tolker det, en type personlighetsforstyrrelse. Hun mener det kan ta bort noe av den 

moralske indignasjonen barna måtte ha, ved å forklare det med et sykdomsbegrep, i 

den gode hensikt å hjelpe barna til å opprettholde en relasjon til faren. Samtidig er det, 

slik jeg tolker dette sitatet, også et etisk spørsmål ved å diagnostisere far, om 

grunnlaget for det er til stede, og om det er en handling i «det godes» hensikt. Det er et 

stort aktuelt etisk spørsmål om diagnoser fritar individer for ansvar for sine handlinger, 

og om det nødvendigvis letter den «moralske indignasjonen». Et annet spørsmål er om 

moralsk indignasjon skal unngås, eller om det snarere er et sunnhetstegn at barna 

reagerer på handlinger de åpenbart mener faren ikke burde foretatt seg.  

 

I forhold til familier med voldsproblematikk mener Lillian det er viktig at barn blir gitt 

noen forklaringer, og også informasjon om at familieterapeuten er kjent med vanskene 

hjemme: 

 

(…) jeg tenker det at i de sakene hvor vi har unger inne her og – så tror jeg at 

jeg nå kommer til å ta med det at jeg sier litt om hvorfor de er her, hva jeg vet. 

Ja – og ikke nødvendigvis, om det ikke er vold, så sier jeg at: «Grunnen til at 
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dere kommer hit, er jo at det ikke er så greit hjemme hos dere alltid. (…) jeg vet 

at hjemme hos dere så er det mye krangling. Mor og far er ikke enige, du 

krangler mye med broren din.» Altså si litt om det man vet – sånn at … at jeg 

vet at unger ikke vil røpe familiehemmeligheter, men når de vet at man vet – så 

kan de snakke om det. (Lillian, familiekontor, intervju)  

 

Lillian er inne på temaet familiehemmeligheter, og at barn sjelden avslører mer enn 

foreldrene. Ut fra et profesjonsetisk perspektiv er hensikten å unngå å sette barnet i 

klemme, ved å fortelle hvilken informasjon terapeuten har, fordi erfaringen er at det 

åpner opp for at barn lettere kan snakke om de ting som er vanskelig hjemme. 

 

Oppsummert kan terapeut–barn-relasjonen som er beskrevet i dette kapittel, forstås å 

være preget av at terapeutene er usikre på hvordan de skal forstå den atferd barna viser 

i de konkrete situasjoner. Barns taushet eller annen atferd som terapeuten ikke forstår, 

er sammensatt og individuell, det finnes ingen enkel forklaring. Noen måter å forstå 

det på, er at barnet kan være låst i lojalitet til sin familie, eller at barnet ikke har ord på 

sin situasjon eller vet hva det skal si. Det kan også være at barnet ikke kjenner seg 

forstått og at situasjonen er for utrygg. Terapeutene gir uttrykk for å være redde for å 

krenke barnets autonomi. En fortolkning er at i sitt forsøk på å få til en bekreftende, 

anerkjennende relasjon med barnet vektlegger terapeutene en empatisk holdning og 

anvender ulike strategier og tilnærminger.  

 

7.10 Oppsummering og konklusjoner ut fra problemstillinger og 

forskningsspørsmål  

Jeg har helt innledningsvis i dette kapittel gitt en oppsummering av 

hovedproblemstilling I:  

 

Hvordan reflekterer familieterapeuter over profesjonsetiske utfordringer i 

forbindelse med barns deltakelse i familieterapi? 

 

Som det fremkommer, viser empirien at familieterapeutens opplevelse av 

profesjonsetiske utfordringer kan sammenfattes i to hovedutfordringer: 

 

- Hvordan anerkjenne både barn og foreldre uten at noen av dem blir 

krenket? 
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- Hvordan ivareta barnets autonomi i profesjonsetisk vanskelige 

situasjoner? 

 

Jeg vil i denne sammenheng oppsummere og gi konklusjoner i forhold til 

forskningsspørsmål 1, 2, 3, 4 og 5. Forskningsspørsmålene kan fremstå som om de er 

vektlagt forskjellig. Forskningsspørsmålene må imidlertid sees i sammenheng, og 

særlig forskningsspørsmål 1 og 2, samt 3 og 4. 

 

7.10.1 Forskningsspørsmål 1: Hvordan reflekterer familieterapeuten over foreldre–

barn-relasjonen slik den fremkommer i familieterapi? 

Empirien viser at alle terapeutene vektlegger relasjonen mellom foreldre og barn som 

grunnleggende viktig for barnet.  

 

Terapeutenes refleksjoner over foreldre–barn-relasjonen slik den fremkommer i 

familieterapi er knyttet til hovedproblemstillingens fokus: terapeutens refleksjoner 

over profesjonsetiske utfordringer, det vil si fokus er på situasjoner terapeuten 

opplever som vanskelige i familieterapi hvor barn deltar, og er forskjellig fra en 

beskrivelse av foreldre–barn-relasjon i familieterapi uten fokus på profesjonsetiske 

utfordringer. Terapeutenes refleksjoner må derfor sees i dette perspektiv. 

 

Empirien gjenspeiler i stor grad at barn belastes av foreldres voksenproblematikk. 

Foreldrekonflikter og foreldres egne problemer bidrar til at foreldrene i liten grad får 

til å sette seg inn i barnets situasjon. Et annet hovedperspektiv er at foreldre krenker 

sitt barn ved å utsette barnet for sine konflikter, og krenker barnet ved å omtale det 

negativt i barnets påhør, eller gjør barnet til syndebukk for familiens vansker. Samtidig 

fremkommer det av empirien at terapeutene også ser på foreldrene som 

samarbeidspartnere og som de som kjenner sine barn best.  

 

Slik datamaterialet kan tolkes, gjenspeiler det at terapeutene har et syn på barnet som 

sårbart fordi det er avhengig av foreldre og de betingelser det vokser opp i. 

Terapeutenes behov for å beskytte barnet fra de voksnes vansker fremkommer tydelig 

av empirien. Empirien kan forstås slik at terapeutene også har et syn på barnet som 

kompetent, og terapeutene ser det som sitt ansvar å legge til rette for at barnet opplever 

seg respektert og tatt på alvor i familiesamtalene.  
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Terapeutene har tydelige normer om hva innholdet i foreldreansvaret bør være. De gir 

uttrykk for at barn trenger trygghet, de bør skjermes fra en del voksenvansker, men 

også gis forklaringer som de kan forstå.  

 

Terapeutene gir uttrykk for fortvilelse og avmakt når foreldrene ikke ser at de krenker 

sitt barn. Flere terapeuter beskriver barns lojalitet til sine foreldre og den 

lojalitetsklemme barnet er i.  

 

Noen av terapeutene mener at barnas vansker i denne sammenheng er foreldreskapt. 

Flere av terapeutene gir uttrykk for at de mener de ser en sammenheng med at 

foreldrene selv har hatt en vanskelig oppvekst, og at familievansker kan «gå i arv». 

Andre terapeuter er ikke så opptatt av årsaksforklaringer og legger vekt på 

kompleksiteten, som blant annet handler om familiens historie, barnas vansker og 

foreldres strev. Flere av terapeutene mener at alle foreldre i utgangspunktet vil sine 

barns beste.  

 

7.10.2 Forskningsspørsmål 2: Hvordan reflekterer familieterapeuten over egen rolle i 

forhold til foreldre–barn-relasjonen slik den fremkommer i familieterapi? 

Empirien viser at overordnede profesjonsetiske verdier er anerkjennelse og respekt i 

møte med foreldre og barn. Verdiene konkretiseres ved å bruke ord som forståelse, 

ærlighet, likeverdighet og respekt for den enkeltes autonomi.  

 

En profesjonsetisk utfordring som gjenspeiler seg spesielt i terapeutenes refleksjon 

over videoopptak av familiesamtalene, er valg av tema. Terapeutene uttrykker alle et 

ønske om å ivareta både barn og voksnes autonomi og deres rett til å bestemme hva 

som er viktige temaer for dem, hva de ønsker å snakke om. Empirien viser at denne 

holdning ofte kommer i konflikt med terapeutens ønsker om hva som er viktig å prate 

om for å skape endring i familien. 

 

Terapeutenes hovedutfordringer som gjenspeiler seg i datamaterialet, er basert spesielt 

på intervjuene av terapeutene, men også på videoopptak av familiesamtalene. De 

profesjonsetiske utfordringer er hvordan terapeuten kan få til å ivareta både foreldre og 

barn uten at noen av dem blir krenket. Det henger sammen med utfordringer med å 

ivareta barnets autonomi i den profesjonsetisk vanskelige situasjon. Empirien 

gjenspeiler en erkjennelse av at barn er avhengig av og emosjonelt knyttet til sine 



183 

 

foreldre. Terapeutene gir uttrykk for at foreldre ikke kan endre foreldreatferd gjennom 

å bli møtt med krenkende holdninger fra terapeutens side. Endring skjer gjennom 

anerkjennelse og respekt. Anerkjennelse av foreldre er derfor også anerkjennelse av 

barnet.  

 

Terapeutens definisjonsmakt i form av sin rolle og som voksen i forhold til barnet 

blandes med en følelse av avmakt eller handlingslammelse og beskrives spesielt i 

situasjoner hvor foreldrene oppfattes som grenseløse med en konfliktpreget atferd med 

barnet til stede. Empirien viser at noen av terapeutene «trøster» seg med at «det er 

foreldrene som har ansvaret» eller «de (barna) lever jo i det».119 Holdningene kan 

tolkes som en understrekning av følelsen av avmakt. Samtidig som terapeutene kan 

beskrive handlingslammelse eller avmakt, viser de at de likevel ikke er så 

handlingslammet i forhold til barnet, de bekrefter barnet muntlig og ved bruk av blikk-

kontakt.  

 

Terapeutene anvender ulike strategier og tilnærminger i et forsøk på å løse de 

profesjonsetiske utfordringer: 

 

- Ansvarliggjør og gir råd  

Nesten alle terapeutene kan være ganske direkte, normative og til dels 

paternalistiske i sin tilnærming i forhold til de voksne, med eller uten barna til 

stede. Konsekvensene dersom barnet er til stede blir ikke reflektert over av 

terapeutene, men gjenspeiles i terapeutenes beskrivelse av den profesjonsetiske 

utfordring: hvordan ivareta barnet og møte foreldrene uten av noen dem blir 

krenket. Terapeutens ønske eller hensikt kan tolkes som å beskytte barnet og 

bevisstgjøre eller lære foreldrene å være gode foreldre. Holdningene kan tolkes 

å gjenspeile samfunnsnormer i forhold til hva barn ikke bør utsettes for fra sine 

foreldre, men også kunnskap fra utviklings- og tilknytningsteorier om hva barn 

trenger.  

 

- Rammer og struktur  

Alle terapeutene ser det som et profesjonsetisk ansvar å legge til rette for at 

samtalene ikke blir til skade eller skaper for mye ubehag for barnet. 

Terapeutene kan velge å stoppe samtalen ved for store konflikter, og ved å dele 

                                              
119

 Jfr. kap. 7.5.2 og 7.5.4. 
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opp samtalen: å snakke med foreldre eller barnet hver for seg. Andre 

strukturerer samtalene ved å tilrettelegge for samtaler med foreldre alene og 

barnet alene, og også felles samtaler i den hensikt å bygge bro mellom foreldre 

og barn. Hensikten, slik det kan tolkes, er å skjerme barnet, og også gi både 

foreldre og barn et individuelt rom som ivaretar den enkeltes behov, samtidig 

som det relasjonelle perspektiv ivaretas. Noen terapeuter snakker aldri med 

barnet alene. 

 

- Refleksiv tilnærming  

Alle terapeutene bruker dialogiske og refleksive tilnærminger. Det innebærer å 

være mindre normativ ved ikke å gi særlig uttrykk for egne normer, men ha en 

spørrende og reflekterende holdning til familiens vansker. Empirien viser at 

terapeutens holdninger kan gjenspeile en innstilling til at foreldrene har 

kunnskap og erfaring om å være gode foreldre, og at denne kunnskapen kan 

bevisstgjøres og få utvidede perspektiver.  

 

7.10.3 Forskningsspørsmål 3: Hvordan reflekterer familieterapeuten over barns 

deltakelse i familieterapi? 

Terapeutenes generelle holdninger til barnets rolle i familieterapi kan tolkes slik at 

barn ideelt bør være aktive deltakere og gis mulighet til å si hva de ønsker, samtidig 

som barn også har krav på beskyttelse fra de voksnes vansker. Terapeutene gir uttrykk 

for at det er viktig at barna er med i familiesamtaler, og begrunner det med et 

systemteoretisk helhetsperspektiv: Barna er en del av familien. Alle terapeutene kan 

tolkes slik at de mener at familieproblemer bør forstås i et relasjonelt perspektiv; når 

en eller noen i familien har problemer, påvirkes hele familien.  

 

Når terapeutene konkretiserer og viser til enkelt-case mener flesteparten av terapeutene 

at de voksne har et spesielt ansvar i forhold til barnet, og at barnet blir spesielt 

skadelidende når de voksne har konflikter. Flere terapeuter gir uttrykk for at det kan 

være vanskelig å vite hva barn skal involveres i, og hva barnet ikke skal vite noe om.  

 

Enkelte terapeuter kan tolkes slik at de mener det er viktig at barn er med, fordi barnet 

også gir informasjon om relasjon og kommunikasjon i familien ved at samspill mellom 

foreldre–barn kan observeres. 
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7.10.4 Forskningsspørsmål 4: Hvordan reflekterer familieterapeuten over terapeut–

barn-relasjonen i familieterapi? 

Alle terapeutene gir uttrykk for ønske om å være til støtte for det enkelte barn. I 

forhold til de yngste barna gir flere terapeuter uttrykk for at de prøver å være til stede 

på barnets premisser ved å anvende lek, tegning etc. Andre terapeuter har en mer 

kognitiv samtale tilnærming i forhold til litt større barn (el. ungdom). Noen gir også 

uttrykk for en mer distansert, observerende holdning, eller retter hovedfokus mot 

foreldrene.  

 

Terapeutene beskriver utfordringer som handler om et ønske om å ivareta barnas 

autonomi. Det knytter seg til å tolke og forstå barnas ulike atferdsuttrykk; de stille og 

tause eller de urolige. Utfordringene konkretiseres ved at terapeutene er usikre på hvor 

mye hun eller han kan utsette barnet for i samtalen. De kan være usikre på hvorvidt 

barnet skal anbefales å være til stede og også i hvor stor grad de kan presse barnet til 

tilstedeværelse i samtalen. Utfordringene handler om terapeuten skal gi barnet frihet til 

å være taus eller presse barnet til å snakke. Terapeutens relasjon til barnet er, slik 

datamaterialet fortolkes, preget av at terapeutene er empatiske i forhold til barnets 

situasjon og interagerer forskjellig med barnet ut fra alder og situasjon. 

 

Terapeutene beskriver sine reaksjoner når barn ikke gir respons eller de ikke opplever 

å få kontakt med barnet. Terapeutene gir uttrykk for at mangel på bekreftelse fra 

barnet bidrar til at terapeutene blir i tvil om barnet oppfatter terapeuten som 

anerkjennende. De fleste terapeuter sier at de blir usikre og kan oppleve slike 

situasjoner som vanskelige. Noen beskriver en følelse av hjelpeløshet. En måte å forstå 

dette på, er at terapeutene ofte ser barnets vanskelige situasjon og kjenner et 

profesjonsetisk ansvar for å ivareta barnet i familiesamtalen, og også bidra til at 

barnets situasjon blir bedre. En annen måte å forstå det på, er at også terapeuten 

trenger bekreftelse på kontakt med barnet, og når denne bekreftelsen uteblir, oppstår 

usikkerheten. 

 

Terapeutene velger ulike strategier i forhold til de profesjonsetiske utfordringer. En 

terapeut sier hun har valgt å øve seg på å gjøre seg «responsuavhengig» i forhold til 

tause barn. Flere terapeuter velger å bruke foreldrene som samarbeidspartnere når 

barna er tause, og spør foreldrene hva de tror barnet tenker eller ønsker.  
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Strategier i situasjoner som handler om foreldre er også å anvende råd og forklaringer 

til barna i en emosjonelt støttende tone.  

 

Flere terapeuter vektlegger respekt og ærlighet som et viktig profesjonsetisk prinsipp i 

forhold til barna, og slik det kan tolkes, handler det om et ønske om ikke å føre barnet 

bak lyset. Det betyr å være ærlige i kommunikasjonen med barnet, og en fortolkning er 

at terapeutene tar på seg ansvaret for at også foreldrene er ærlige og oppfører seg 

ordentlig i forhold til barna – ved å forberede foreldrene før barnet tas med til samtale. 

Dette fordi terapeutene er redde for at barnet kommer med et håp om at alt skal bli 

mye bedre, for så å bli påført skuffelse. Terapeutene kan også gi uttrykk for 

skyldfølelse i forhold til at de er vitne til barnets vanskelige livssituasjon, uten at 

barnet i noen sammenhenger opplever at de får det bedre. 

 

Noen av terapeutene uttrykker også en tvil om hva hun eller han skal bygge relasjonen 

til barnet på, og reflekterer over at det er foreldrene som er de viktigste personene i 

barnets liv, og at terapeut–barn-relasjonen er av underordnet betydning. 

 

7.10.5 Forskningsspørsmål 5: Hvordan reflekterer barn over sine erfaringer med å ha 

deltatt i familieterapi? 

Empirien fra intervjuene med barna viser at barna vektlegger viktige terapeutiske 

egenskaper som i stor grad stemmer overens med hva terapeutene anser som viktig: 

Viktige verdier for barna er å kjenne seg respektert. For barna betyr det å bli sett, hørt 

og forstått. En viktig terapeutegenskap som fremkommer er også å behandle foreldre 

og barn på samme måte, og behandle både barn og voksne med respekt. Slik empirien 

kan fortolkes, handler det om at barnet kjenner seg likt, slik som et av barna uttaler: 

«det at de liker meg som jeg er». Det fremkommer som viktig at barna blir snakket 

med på en måte som barna forstår. 

 

De fleste barna opplever seg forstått av terapeuten, men ikke alle. Barna kommer med 

konkrete eksempler. Et barn sier at han ble 90 prosent forstått, og det mener han er bra, 

for ingen kan forstå alt. Andre barn beskriver at terapeuten skrev ned og gjenfortalte 

hva hun eller han hadde forstått av det barnet hadde formidlet i samtalen. Flere barn 

nevner også at støtten fra terapeuten er viktig, og slik det kan fortolkes, handler det 

også om å kjenne seg forstått. Støtte fra terapeuten er viktig i forhold til å snakke med 

foreldrene om vanskelige tema.  
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Det var også barn som ikke kjente seg helt forstått. Noen av barna bruker begrepet 

«kjedelig», og det kan forstås som at temaet det prates om ikke skaper mening for 

barnet, eller også at samtalen tar for lang tid. Et av barna synes å være ganske forvirret 

over seg selv og sin situasjon, og mente han ikke ble forstått. Et annet barn gir tydelig 

uttrykk for forskjell på terapeuter (hun har prøvd to). Den ene beskriver hun som en 

terapeut som ga faglige råd, uten å forstå verken jenta eller familiens problematikk. 

Den andre terapeuten beskriver hun som tilstedeværende og nysgjerrig på hennes og 

familiens opplevelse av sin situasjon. 

 

Barna gir i overveiende grad uttrykk for at familiesamtalene «har hjulpet», selv om 

noen av barna mener det ikke har hjulpet. De fleste mener de har fått det bedre, noen 

krangler ikke så mye, forstår hverandre bedre, eller snakker mer sammen. Flere av 

barna gir uttrykk for tillit til de voksne, og også respekt for de voksne. Slik barna kan 

fortolkes, virker det som de omtaler de voksne i én kategori: dvs. foreldre og 

terapeuter sammen. Hvordan denne respekten skal fortolkes, kan forstås forskjellig: 

positivt og negativt. Positivt som en form for tillit, å se opp til, og negativt forbundet 

med en type redsel eller lydighet. En tolkning av barnas uttalelser er at barnas respekt 

kan handle om begge kategorier. To–tre av barna kan fortolkes å ha en type respekt 

med bakgrunn i lydighet eller utrygghet i relasjonen. 

 

Datamaterialet fra intervju med barna gir ulike tilbakemeldinger på barnas erfaringer 

med å ha deltatt i familieterapi. Datamaterialet kan likevel tolkes som overveiende 

positivt, også sett i forhold til datamaterialet basert på intervju med familieterapeutene 

og refleksjoner og video av familiesamtaler.  

 

Dette kan forstås på ulike måter og fra ulike perspektiver.120 Ett perspektiv er at barna i 

stor grad opplever å bli tatt på alvor av terapeutene. Et annet perspektiv er at 

familiesamtalene gir et lite innblikk i barnas og familienes livsverden, og at de 

konfliktfylte og krenkende situasjoner som er fokus i terapien er en del av en mye mer 

sammensatt hverdag for barnet. Barnas familie- og relasjonshistorier er forskjellige, 

«graden» av vanskeligheter varierer, og barnets opplevelser og mestring av vanskene 

vil være forskjellige. Noen har hatt det vanskelig over flere år, andre barn kan ha det 

vanskelig i perioder.  

 

                                              
120

 Jfr. kap. 8.6. 
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Ett perspektiv er også at krenkelser og vonde erfaringer kan leve parallelt med gode 

opplevelser. Barnas tillit til de voksne, og erfaring i forhold til at de har det bedre, kan 

også gjenspeile lojalitet til de voksne, både til foreldre og terapeuter. Men det kan også 

være en form for barns mestring av tilværelsen og de krenkelser de har – eller blir 

utsatt for.  
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Kapittel 8: Teoriinformert drøfting av det empiriske materiale  

Problemstilling I: Hvordan reflekterer familieterapeutene over 

profesjonsetiske utfordringer de opplever i forbindelse med barns 

deltakelse i familieterapi?  

 

8.1. Innledning og organisering av kapittelet  

Ulike familieterapitradisjoner definerer familieterapi forskjellig.
121

 Uansett definisjon 

kan en si at familieterapiens hovedoppgave er å hjelpe familier med relasjonsvansker 

til å få det bedre sammen. Selv om utgangspunktet for å få behandlingstilbud ved Bup 

og familiekontor er forskjellig, er det felles at familiene har vansker med 

kommunikasjon og relasjonene seg imellom. Slik det fremkommer i kapittel 7, viser 

empirien at de profesjonsetiske utfordringer i stor grad er knyttet til at de voksne har 

problemer og ikke får til å ta sitt barns perspektiver. Dette gjelder både ved Bup-ene 

og familiekontorene.  

 

Med utgangspunkt i problemstilling I og forskningsspørsmål 1 –5 er kapittel 8 en 

utdyping og drøfting av sentrale perspektiver som fremkommer av de temaer som er 

beskrevet i kapittel 7.  

 

Dette kapittel er en teoriinformert drøfting av det empiriske materialet. Som det 

fremkommer innledningsvis, har jeg valgt Axel Honneths teori om anerkjennelse som 

sentral for drøfting av empirien, fordi hovedtemaer i empirien handler om 

anerkjennelse og krenkelse. I tillegg anvender jeg teori som beskrevet i kapittel 2, 3 og 

4.
122

 Drøftingene relateres også til aktuelt lovverk, forskrifter og relevant forskning.  

 

Kapittel 8.2 drøfter terapeutrollen og terapeutenes definisjon av familieterapi. 

 

Kapittel 8.3 tematiserer terapeutenes utfordringer i forhold til å anerkjenne både 

foreldre og barn. Kapittelet drøfter hva som er anerkjennelse og hva som er krenkelse 

av foreldreegenskaper og av barns behov sett i lys av terapeutens normer.  

 

                                              
121

 Jfr. kap. 3: Familieteori og kap. 8.2. 
122

 Profesjonsetisk teori er særlig vektlagt i kap. 9, som omhandler etisk refleksjon over barns deltakelse i 

familieterapi. 
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Kapittel 8.4 har hovedfokus på terapeut–barn-relasjonen og terapeutens anerkjennelse 

av barnet i profesjonsetisk vanskelige situasjoner.  

 

Kapittel 8.5 drøfter barnas refleksjoner om sin deltakelse i familieterapi. 

 

Kapittel 8.6 drøfter familieterapeutenes og barnas opplevelser i forhold til hverandre. 

 

Kapittel 8.7 er oppsummerende refleksjoner over kapittel 8 og gir retningslinjer for 

viktige temaer som drøftes i kapittel 9 ut fra profesjonsetiske perspektiver.  

 

8.2. Terapeutrollen og terapeutenes definisjon av familieterapi 

Slik datamateriale fra intervju med både familieterapeuter og barna kan fortolkes,
123

 

kan den ideelle familiesamtale forstås som en samtale der voksne og barn opplever seg 

anerkjent og respektert. Men dette idealet viser seg vanskelig å nå frem til i de 

situasjoner terapeutene beskriver som profesjonsetisk utfordrende: 

 

Noe av det som jeg synes er en utfordring mer eller mindre, er jo det med å 

finne en balanse som terapeut. Hvor mye skal en som terapeut være den som 

prøver å få til en dialog og en relasjon til barnet, eller skal en mer tenke at en 

skal være den som hjelper foreldrene til å få det? Det er ikke alltid så bevisst i 

hodet når en holder på. Og det der med – hvordan balansere det å ivareta 

foreldreautoritet, særlig med dårlig fungerende foreldre, man har lyst til å overta 

eller bøte litt på det de får rukket og sagt eller gjort eller, uten å gjøre foreldrene 

mindre … tenker jeg også kan være … ja, altså den ivaretakelsen av barn og 

foreldre. (Britt, Bup, intervju) 

 

Sitatet gjenspeiler den profesjonsetiske hovedutfordring: Hvordan anerkjenne både 

foreldre og barn uten å støte eller krenke noen av dem. Honneth (2008) gir noen 

retningslinjer når vi er i situasjoner som er preget av konflikt og hvor vi har 

vanskeligheter med å anerkjenne på rett måte. Han hevder at vi må vi ta stilling til hva 

slags sosiale relasjoner vi befinner oss i.  

 

                                              
123

 Empirien henviser i denne sammenheng til intervju eller terapeutenes refleksjoner over familiesamtaler. Når 

barnas uttalelser er med, vil det fremkomme eksplisitt. 
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En måte å beskrive terapeutenes relasjon til familiemedlemmene på, er at terapeuten er 

en utenforstående, en samfunnsrepresentant som får nært innblikk i familiens indre liv, 

i kjærlighetssfæren, som er relasjonen mellom foreldre og barn. Kjærlighetssfæren kan 

forstås som foreldre og barns subjektive verden. Med utgangspunkt i Habermas' 

synspunkter viser Henriksen (2012, s. 20, 21) til at det kun er det enkelte subjekt som 

har privilegert tilgang til sin subjektive verden, og at gyldigheten av opplevelsen 

derfor er knyttet til det enkelte subjekt. Henriksen viser også til den sosiale verden. 

Foreldrene, barnet og terapeuten er en del av denne sosiale, felles verden. Det rommet 

eller den sfære de møtes i, er det terapeutiske rommet, som kan defineres som et rom i 

grenseland mellom den subjektive verden og den sosiale verden. I dette rommet har 

dialogen ideelt sin plass, men som terapeutene beskriver, kan det være vanskelig å få 

til en god dialog i de profesjonsetisk vanskelige situasjoner. Den sosiale verden kan 

forstås å romme både retts- og solidaritetsdimensjonen i Honneths teori om 

anerkjennelse. Terapeuten har også et ansvar for å ivareta både foreldre og barns 

rettigheter i forhold til ulikt lovverk.
124

 I empirien viser dette seg spesielt omkring 

drøfting av de krenkelser barn blir utsatt for og når det eventuelt bør meldes til 

barnevern.  

 

Datamaterialet gir et flertydig perspektiv på terapeutenes forståelse og utøvelse av 

terapeutrollen. Empirien gjenspeiler ulike familieterapeutiske fagideologier som kan 

beskrives som ytterpunkter på en skala.
125

 Det viser seg ved at terapeutene veksler 

mellom ulike strategier eller tilnærminger, også i samme samtale.
126

 Et ytterpunkt er 

den aktivt handlende og tydelig normative terapeut som gir råd, støtter og/eller 

ansvarliggjør foreldre, fordi foreldrene ikke får til å være gode nok foreldre, slik 

terapeutene vurderer det. Det andre ytterpunktet er terapeuten som vektlegger 

nysgjerrighet på familiens historier, og hvor samtalen av terapeuten betraktes som en 

felles, samskapende prosess med hele familien.  

 

Noen av terapeutene sier at de jobber målrettet med å endre foreldrekompetansen, noe 

som kan være forenlig med å gi råd, støtte og ansvarliggjøre. Brit, terapeut ved Bup, 

gir uttrykk for at hun kan være i tvil om hva som kan defineres som familieterapi:  

 

                                              
124

 Jfr. kap. 2.2.1.2.  
125

 Jfr. kap. 3: familieteori/ideologi. 
126

 Jfr. kap. 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5. 
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Jeg synes fortsatt jeg sliter med det der. Hva er terapi, og hva er ikke terapi. Jeg 

tenker at i det øyeblikk man setter seg ned og har samtaler med foreldre og barn 

om problemstillinger i deres familier og deres barn, så er det … familieterapi i 

det. Men jeg forbinder det vel med en type målretta endringsarbeid … av at man 

jobber med hele eller deler av familien. (…) at  man har et familieorientert 

fokus – ser ting i sammenheng, hvordan folk virker på hverandre og alle som 

aktører på ulike måter. (Britt, intervju, Bup) 

 

Britt definerer familieterapi som målrettet endringsarbeid hvor man jobber med deler 

eller hele familien. Hun definerer samtidig familieterapi litt på samme måte som 

Petter, ved å se etter sammenhenger og hvordan familiemedlemmene påvirker 

hverandre:  

 

Familieterapi handler om relasjoner i en familie. (…) om noen har det vanskelig 

i en familie, så får det konsekvenser for alle. Og vi vet ikke helt hvor et problem 

eller en vanske starter, selv om et barn som kommer til oss … så kan det handle 

om andre ting som skjer i en familie. Derfor blir det ikke så viktig å lete etter 

årsaken eller skylden eller … at en er opptatt av å prøve å forstå hva slags 

samhandling som skjer i en familie … (Petter, Bup, intervju) 

 

Selv om begge definisjoner har et systemisk perspektiv, så definerer Petter 

familieterapi på en litt annen måte. Slik han kan forstås, mener han ikke at terapi er 

målrettet, men han er opptatt av å forstå familien ut fra et helhetlig perspektiv og 

dialog omkring det som fremstår som sentralt, uten at noen blir gjort til syndebukk. 

 

Også Britts forståelse gjenspeiler en systemisk forståelse, samtidig som hun også i 

noen grad bestemmer hva som skal jobbes med og hvem som er i fokus. De 

forskjellige alternativer Britt nevner kan gjenspeile ulik vektlegging i forhold til dialog 

og anvendelse av den terapeutiske kunnskap.  

 

En tilnærming som også gjenspeiles i empirien, er valg av individualsamtale med 

barnet eller foreldrene, noe Britt er inne på i sitatet innledningsvis når hun sier: «man 

jobber med hele eller deler av familien (…) at man har et familieorientert fokus». 

 

De forskjellige strategier og tilnærminger gjenspeiler ulike syn på hva som skaper 

endring i terapi. De kan også vise ulik vektlegging i forhold til den asymmetriske 
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terapeut–klient-relasjonen, en subjekt–subjekt- og/eller en subjekt–objekt-relasjon. De 

fleste terapeutene gir uttrykk for ønske om en subjekt–subjekt-relasjon som er preget 

av gjensidighet og tillit. Samtidig fremkommer også et subjekt–objekt-perspektiv ved 

at terapeutene i ulik grad vektlegger observasjon av samspill mellom foreldre og barn, 

og forhold til en diagnostisk tenkning. Psykiaterne Finn Skårderud og Svein 

Haugsgjerd og psykolog Erik Stänicke (2010, s. 77) beskriver at subjekt–subjekt-

perspektivet kan defineres som et «innenfra»-perspektiv, og subjekt–objekt-

perspektivet som et «utenfra»-perspektiv. «Innenfra»-perspektivet søker å få klienten 

eller pasientens egne opplevelser eller beskrivelse, og dialogen har en sentral plass. 

«Utenfra»-perspektivet brukes når terapeuten observerer, men også diagnostiserer, når 

man vil finne ut hva slags lidelse den enkelte har, og leter etter kjennetegn. 

Behandlingen foreskrives ut fra diagnosen eller den spesielle lidelsen. Samtidig 

utelukker ikke «utenfra»-perspektivet dialog og vektlegging av tillit i relasjonen  

 

Torunn, terapeut ved familiekontor, gir uttrykk for å ha en pluralistisk
127

 tilnærming, 

slik alle terapeutene gjør. Det relasjonelle perspektiv fremkommer som en sentral og 

viktig verdi, samtidig som hun trekker veksler på kunnskap fra det psykologiske 

fagfelt. Hun mener fagfeltet har vært i endring: 

 

Jeg så jo mye av samspillet, hvordan den enes problemer og den andres 

problemer og utfordringer påvirka hverandre, og jeg synes det var en veldig 

rasjonell måte å jobbe med hele familien på, i stedet for å jobbe bare med barnet 

eller bare foreldrene hver for seg. Jeg hadde tidligere hatt veldig mye imot den 

systemiske familieterapien (…) den var veldig teknisk og matematisk og 

følelser var ikke lov til å snakke om i den sammenhengen. Men så forandra jo 

 den seg, og akkurat i den tida jeg tok utdanninga og like før, så begynte jo 

psykologien å gjøre  seg gjeldende innenfor familieterapien. (…) Jeg synes det 

var viktig med individualpsykologi og utviklingspsykologi. (Torunn, 

familiekontor, intervju) 

 

Selv om empirien viser at terapeutene er pluralistiske i sin tilnærming, kan det også 

virke som de profesjonsetisk vanskelige situasjoner gjenspeiler en konflikt mellom å 

                                              
127

 Jfr. kap. 3.7 hvor jeg definerer eklektisk og integrativ familieterapeutisk tilnærming. Jeg velger her å bruke 

begrepet pluralistisk  som et uttrykk  som ligger nært opptil de to begrepene (Cooper & McLeod, 2012).  Jeg 

bruker pluralistisk i den betydning at terapeutene henter inspirasjon fra ulike teorier og terapeutisk erfaring.  
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ivareta det systemiske
128

 og det individuelle perspektiv. Det relasjonelle perspektiv 

kan forstås å bli utfordret ut fra terapeutenes opplevelse av å måtte velge mellom 

barnet eller foreldrene, fordi barnets individuelle behov ikke synes å bli ivaretatt. Det 

relasjonelle perspektiv kan bli utfordret ut fra terapeutenes fokus på foreldreansvar, 

foreldrekompetanse og foreldres behov i en vanskelig livssituasjon.  

 

Vivian, terapeut ved Bup, viser til forskjellen mellom det hun beskriver som to ulike 

tradisjoner: utviklingspsykologi og familieterapitradisjonen:  

 

Det er vanskelig å finne helt balansen mellom de to tradisjonene. Jeg kan også 

se at man ble for lite … Man kan nok ha mista noen barn på veien med å være i 

den der tradisjonen i Tromsø (systemisk familieterapitradisjon –min 

kommentar). Men jeg ser også med den andre tradisjonen (utviklingspsykologi 

– min kommentar), som kanskje vi nå har mest fokus på – så blir det for 

normativt. (Vivian, Bup, intervju) 

 

Slik Vivian kan forstås, mener hun at utviklingspsykologiske teorier er normative fordi 

de sier mye om hva barn trenger av voksne. Som tidligere beskrevet,
129

 er kritikken til 

den systemiske og sosialkonstruksjonistiske tradisjon at tilnærmingene ikke ivaretar 

barn på barns premisser. Det perspektiv som Vivian kan forstås å gi uttrykk for ved 

henvisningen til «Tromsø»-tradisjonen, er den systemiske og/eller 

sosialkonstruksjonistiske fagideologi som kommer til uttrykk ved den terapeutiske, 

«ikke-vitende» posisjon,
130

 som en ikke-normativ posisjon i møte med foreldre og barn 

(Andersen, 2009; Anderson, 2003, s. 130; Boscolo et al., 1991, s. 117).  

 

8.2.1 Avsluttende refleksjoner 

Empirien viser at alle terapeutene definerer familieterapi som noe annet og «mer» enn 

en individuell tilnærming til terapi; de vektlegger en systemisk og relasjonell 

forståelse.  

 

De fleste terapeutene er samtidig pluralistiske i sin familieterapeutiske forståelse og  

terapeutiske tilnærminger. Likevel gjenspeiler empirien noen ytterpunkter i utøvelsen 
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 Jfr. kap. 3.3.  
129

 Jfr. kap. 3.6 og 3.7.  
130

 Jfr. kap. 3.4. 
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av terapeutrollen. Noen terapeuter kan gi klare og tydelig råd, og være ganske 

målrettet i terapien, mens andre har en tilnærming som legger vekt på å «se hva som 

skjer» i samtalen, og velger fokus underveis. Hvorvidt de da lar seg styre av egne 

agendaer eller familiens fokus, er gjenstand for drøfting og er belyst i kapittel 7.8.  

 

Som nevnt innledningsvis, er en felles profesjonsetisk utfordring for alle terapeutene 

balansegangen mellom å ivareta foreldrenes og barnas ulike behov, og dette tema vil 

bli drøftet i neste kapittel. 

 

8.3 Anerkjennelsens balansekunst: ivaretakelse av både barn og foreldre  

Dette delkapittel beskriver ulike sider ved terapeutenes opplevelse av å stå i klemme 

mellom foreldrene og barnet, og drøfter også hva som kan defineres som anerkjennelse 

og krenkelse av både foreldre og barn.  

 

Britt, terapeut ved familieavdeling i Bup, beskriver hvordan hun kan oppleve det som 

en profesjonsetisk utfordring å ivareta både barn og foreldre i familiesamtaler. Hennes 

noe generelle utsagn synliggjør de profesjonsetiske hovedutfordringer som viser seg i 

empirien når foreldre har nok med egne vansker:  

  

(…) hvordan håndtere hvis foreldre i våre øyne snakker på måter eller bringer 

inn temaer som en tenker ikke er bra for barna. Måten det blir sagt på, det kan 

være de er veldig kritiske, eller gjør barna til syndebukk – eller at de bringer inn 

voksenproblematikk, hvordan håndtere det uten å støte foreldrene og uten å 

gjøre det vanskelig for barna. (Britt, Bup, intervju)  

 

Utfordringene som Britt beskriver kan forstås som et enten–eller-dilemma om hvem 

som skal være i hovedfokus: barnet eller foreldrene. Sitatet synes også å gjenspeile 

usikkerhet om hva som skal være innholdet i samtalen og hvordan relasjonen til 

foreldre og barn skal utformes og vektlegges. Det kan tolkes som en utydelighet i 

forhold til hvordan terapeutrollen skal utøves i profesjonsetisk vanskelige sitasjoner.  

 

I dette sitatet fra Britt og hennes utsagn, innledningsvis til kapittel 8.2, fremkommer 

referanser til både universelle og kontekstuelle etiske perspektiv.
131

 Slik empirien kan 

                                              
131

 Jfr. kap. 2 og 5. 
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tolkes, er det også i møte mellom universelle og kontekstuelle perspektiver at de 

profesjonsetiske utfordringer oppstår. Generelle normer om «hva som er bra for barn» 

gjenfinnes i lovverk som handler om foreldreansvar, foreldreegenskaper, men også i 

teorier om barns utvikling. Empirien viser at terapeutene er pluralistiske i sin 

tilnærming, samtidig som utviklingsteorier refereres til når terapeutene omtaler barns 

behov. Utviklingsteorier
132

 rommer mange forskjellige teorier og fokuserer på ulike 

sider ved barns utvikling. De teoriene som terapeutene refererer til, kan fortolkes som 

normative, og forteller noe om hva som fremmer en god utvikling og hva barn trenger 

av voksne.  

 

De kontekstuelle perspektiver som viser seg i empirien, er terapeutenes spørsmål om 

hvordan det enkelte barn og foreldre kan hjelpes på best mulig måte i forhold til den 

aktuelle situasjon og den kontekst de er en del av.  

 

8.3.1 Anerkjennelse eller krenkelse av foreldreferdigheter?  

Britt bruker begrepet foreldreautoritet: «Hvordan balansere det å ivareta 

foreldreautoritet»? Begrepet kan forstås som å bekrefte respekt for foreldrenes 

autoritet som foreldre og som de primære i relasjon til barnet.  

 

Empirien viser at terapeutene på ulike måter beskriver manglende foreldreferdigheter. 

Honneth anvender med henvisning til Laitinen begrepet egenskaper, og som i denne 

sammenheng kan tolkes som overlappende med ferdigheter. Anerkjennelse handler 

ifølge Honneth om sosial verdsettelse av det enkelte individs spesifikke egenskaper. 

Slik Honneth bruker begrepet egenskaper, med henvisning til Laitinen, kan egenskaper 

forstås som kapasiteter og verdier hos det enkelte individ (Honneth, 2008, s. 236–239; 

Laitinen, 2007).
133

  

 

Hva som er spesifikke egenskaper, kan i denne sammenheng forstås som terapeutens 

fortolkning av foreldreferdigheter, foreldrenes normer og utøvelse av foreldrerollen. 

Når foreldres utøvelse av sitt foreldreansvar ikke er i samsvar med terapeutenes 

normer, kan det handle om at foreldre og terapeuter har ulike normer, eller det kan 

handle om at foreldrene av ulike grunner ikke får til å handle i overensstemmelse med 

egne normer.  

                                              
132

 Jfr. kap. 4. 
133

 Jfr. kap. 5.2.4 for definering av begrepet menneskelige egenskaper. 
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Britt beskriver noen av foreldrene som «dårlig fungerende». Empirien gjenspeiler 

mange forskjellige uttrykk som beskriver foreldreatferd, for eksempel «foreldre uten 

filter», foreldre «det stopper opp for», og ulike beskrivelser av konfliktskapende 

foreldre. Knut sier det slik: 

 

(…) det er noe med å få foreldre til å oppføre seg ordentlig. (…) Den største 

utfordringen er de som er kritiske, negative og er mer opptatt av at ungen er feil. 

(…) Det er noe av det slitsomme. (…) Jeg tenker at barn … dette skal være noe 

som bygger opp selvfølelsen, og ikke det motsatte. Selvfølgelig skjønner jeg jo 

at dette er noe barna er oppvokst i, og det skal mer til for å snu det. Men jeg 

kjenner det er vanskelig. (…) og det er klart det å manøvrere – du kan bli 

ganske svett hvis foreldrene er dårlige på å komme barna i møte. (Knut, 

intervju, Bup) 

 

Uttrykket «å oppføre seg ordentlig» kan tolkes som normer som Knut legger til grunn 

for foreldreansvaret og gode foreldreegenskaper: normer om at foreldre skal bidra til å 

bygge opp barnets selvfølelse ved å være anerkjennende i relasjonen, heller enn 

kritiske og negative. 

 

Karin, terapeut ved Bup, sier at «foreldrene er på indre bane» når de har nok med sine 

egne problemer og ikke greier å vende seg ut mot barnet:  

 

(…) så ser vi at mor bare er på indre bane, tar ikke sønnen inn, er verbal og 

tilsynelatende … (Karin, Bup, intervju) 

 

Evnen til å innta den andres perspektiv er som beskrevet i kapittel 5, en forutsetning 

for intersubjektivitet, og handler om empati og evne å dele oppmerksomheten med 

barnet (Honneth, 2008; Stern, 2003). De ulike karakteristikker av foreldreferdigheter 

kan vise at foreldrene i de situasjoner terapeutene refererer til, er lite refleksive, og at 

de også har lite empati i forhold til hva de påfører sitt barn. 

 

Terapeutenes forklaring på manglende foreldreferdigheter er også en del av 

terapeutens normgrunnlag som kan påvirke terapeutenes handlinger i foreldre–barn-

relasjonen og anerkjennelse, eventuelt krenkelse, av foreldreautoriteten.  
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Terapeutenes begrunnelser for foreldres atferd, eller konteksten foreldreatferden blir 

relatert til, er på individ- og/eller relasjonsnivå, blant annet psykisk sykdom, vold, rus 

eller konflikter mellom foreldrene.
134

 Knut sier: 

 

Det stopper litt opp for de. For hvordan skal de klare å møte barna på adekvate 

 måter. (…) når foreldre produserer sine tanker om det de har vært utsatt for, 

oppdragelse … og da blir det et veldig logisk strev. Det er ikke vanskelig å se 

sammenhengen der mellom det. (Knut, intervju, Bup) 

 

Knut mener at han ofte ser at foreldre som selv ikke har mottatt god nok omsorg, kan 

streve med å gi omsorg til egne barn. Det er et generasjonsperspektiv som støttes i 

forskning. Psykologer og barneforskere Willy-Tore Mørch og Magne Raundalen 

(2013) viser til at studier av god og dårlig barneomsorg viser lik grad av stabilitet på 

barneomsorg gjennom generasjoner. Desto svakere og mer skadelig barneomsorgen er, 

desto mer overføres den over generasjoner (Bailey, Hill, Osterle & Hawkins, 2009; 

Clausen & Kristoffersen, 2008). 

 

Knuts utsagn og empirien for øvrig viser at de profesjonsetiske utfordringer handler 

om at foreldrenes utøvelse av sitt foreldreansvar ofte ikke er i samsvar med 

terapeutenes verdier om hva som er godt foreldreansvar. Med referanse til 

kjærlighetsdimensjonen beskriver Honneth (2008) foreldres plikt til å yte 

følelsesmessig omsorg og bekrefte barnets individuelle behov. Foreldres plikt til å 

ivareta barnets ulike behov er regulert i FNs barnekonvensjon, lovverk
135

 og offentlige 

utredninger.
136

 Honneth (2008) anvender begrepet «kulturell verdihorisont» om de 

ulike verdier som synes å ha normativ gyldighet innenfor en bestemt kultur i en 

bestemt tid. Samfunnsnormene bør ifølge Honneth hele tiden være gjenstand for 

kritisk drøfting i forhold til de konkrete etiske situasjoner vi møter. I denne 

sammenheng fungerer lovverk, forskrifter, forskning og aktuelle teorier som uttrykk 

for samfunnsnormer som terapeutenes normer og verdier drøftes i forhold til.  

 

                                              
134

 Jfr. også kap. 9.4.2.  
135

Jfr. kap. 2 og lov om barn og foreldre (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1981–2013), lov om 

barneverntjenester (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1992), FNs barnekonvensjon 

(Barnekonvensjon, 1989, 1991), jfr. også kap. 4.3.1. 
136

 Jfr. kap. 2 og bl.a. «Bedre beskyttelse av barns utvikling» (Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet, 2012:5) og «Barnas stemme stilner i stormen» (Barneombudet, 2012). 
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Britt beskriver hvordan hun kommer i dilemma i et ønske om å bøte på foreldrenes 

krenkelser, samtidig som hun ønsker å beskytte barnet. Det kan forstås som et ønske 

om å unngå å krenke både foreldre og barn. Empirien viser at de profesjonsetiske 

utfordringer også handler om en konflikt mellom å synes synd på foreldrene og å stille 

krav til foreldrene, som enkelte terapeuter helt tydelig gjør ved å ansvarliggjøre 

foreldre.  

 

Eivind, terapeut ved familiekontor er tydelig på at foreldre kan skade sine barn ved å 

snakke stygt til det. Han velger da å snakke med foreldrene alene: 

 

(…) men i neste omgang, når jeg har dem for meg selv, så få til en refleksjon: 

«Hva gjør dette med barnet», og få de til å forstå: «Hva gjør det med barnet når 

du snakker sånn og kaller hun for det?» (Eivind, intervju, familiekontor) 

 

Han stiller refleksive spørsmål, samtidig som han er ganske direkte og gir uttrykk for 

normer om at dette ikke er bra nok. Han er også ganske tydelig når foreldre utsetter 

barna for store voksenkonflikter, og sier at det får konsekvenser for barna:  

 

(…) Hva er det de går og er redde for der hjemme? Jo, for at mor og far skal gå 

fra hverandre. Og hører de skjelling og krangling hjemme, så er det – det de går 

og er redde for. Og det må dere som foreldre vite noe om. (Eivind, intervju, 

familiekontor) 

 

Eivind vurderer foreldrenes handlinger ut fra et konsekvensetisk perspektiv idet han er 

tydelig på at foreldrenes handlinger ikke er til barnas beste. Han ser det som sin plikt å 

være tydelig og ivareta barnet. Han gir uttrykk for at selv om han vet at han kan være 

direkte i slike situasjoner, vektlegger han relasjonens betydning. Han refererer til en 

sak hvor han var direkte og tydelig på hva som ikke var god nok omsorg for barna. 

Eivind sier at han ble positivt overrasket i etterkant da moren takket for hjelpen. Han 

reflekterer over at han tror det kan henge sammen med at han har formidlet empati 

med familiens vansker:  

 

(…) empati … «Det er en nød for at dere skal få det bedre», og det har hun lytta, 

hun har hørt det selv om jeg har gitt henne kritikk. Hun har likevel klart å lytte, 

det at jeg ønsker dere skal  bli bedre foreldre. (Eivind, intervju, familiekontor) 
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Eivinds handlinger kan sees i kontrast til de familieterapeutiske perspektiv som 

handler om åpen nysgjerrighet og hvor terapeuten holder egne normer og meninger i 

sjakk. Det kan tolkes som at måten han gir foreldrene tilbakemelding på, av foreldrene 

kan oppfattes som en krenkelse. Eivind bruker selv begrepet kritikk. Slik Eivind kan 

forstås, var relasjonen mellom han og mor likevel preget av terapeutens gode 

intensjoner, og mor synes å ha oppfattet kritikken som konstruktive tilbakemeldinger. 

Det kan derfor også tolkes som anerkjennelse av at foreldreansvaret blir tatt på alvor, 

ved at det kreves ytelser av foreldrene i forhold til sine barn (Honneth, 2008; Lysaker, 

2010, s. 110), samtidig som det er en anerkjennelse av barnas behov.  

 

Eivind er blant dem som aller tydeligst stiller krav til foreldrene. Slik empirien kan 

fortolkes, er det et profesjonsetisk spørsmål hvorvidt terapeuten kan, skal eller bør 

stille krav til foreldre, eventuelt på hvilken måte. 

 

Empirien viser at de fleste av terapeutene uttrykker forståelse for foreldres strev. Det 

kan ha sammenheng med at de identifiserer seg med voksenrollen, og at mange voksne 

har opplevd utfordringer i forhold til voksenliv og foreldrerolle (Grimsgaard, 2008). 

Britt beskriver i sitatet innledningsvis
137

 lysten hun kan kjenne til å hjelpe foreldrene: 

«man har lyst til å overta eller bøte litt på det de får rukket og sagt eller gjort», og slik 

hun også kan tolkes; lysten til å lukke øynene for de krenkelser foreldrene utøver og 

som kan handle om foreldrenes behov for anerkjennelse. Det kan også tolkes som 

medfølelse med foreldrenes strev.
138

  

 

En annen fortolkning er at det også kan handle om terapeutens ønske om 

anerkjennelse, som hun kan få ved å komme foreldrenes behov i møte.  

 

Honneth (2008) knytter solidaritetsdimensjonen til en plikt til anerkjennelse av sårbare 

grupper i samfunnet.
139

 Foreldre som sliter psykisk kan defineres som en sårbar 

                                              
137

 Kap. 8.2.  
138

 Jfr. kap. 9.5 skille mellom empati og medfølelse, kap. 9.5.  
139

 Minoritetsgrupper: religiøse minoriteter, homofile, mennesker utsatt for overgrep. Mennesker med psykiske 

lidelser, rusmisbruk kan også defineres som sårbare grupper. Begrepet sårbare grupper kan problematiseres. At 

en person tilhører en sårbar gruppe, behøver ikke bety at en person har spesielle behov. De enkeltes individers 

behov vil være forskjellige (Beredskapsdepartementet, 2011).  

NOU 2009:22 (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) med tittel: «Det du gjør, gjør det helt» 

omhandler bedre samordning av tjenester for barn og unge og definerer sårbare barn og unge slik: «har utvalget 
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gruppe. Slik empirien kan fortolkes, og også sitatet fra Britt, kan et perspektiv på den 

profesjonsetiske utfordring være at terapeutene opplever å komme i konflikt med sine 

egne verdier, fordi de oppfatter både foreldre og barn som sårbare og derfor lettere 

krenkbare.  

Laitinen (2009, s. 19) sier at menneskers ulike behov fremkommer i møte med den 

andre, og gir den andre grunn til å respondere i forhold til disse behov. Den andres 

behov kan appellere til anerkjennelse, slik det kan eksemplifiseres ved Britts utsagn og 

hennes lyst til å bøte på foreldrenes krenkelser. Det kan forstås som terapeutens empati 

og medfølelse med foreldrenes sårbarhet, og foreldrenes behov for anerkjennelse. 

Ikaheimo og Laitinen (2007) vektlegger imidlertid at anerkjennelse må være av rett 

slag, og trenger derfor alltid å tydeliggjøre en etisk begrunnelse.
140

 Den etiske 

begrunnelse kan i denne sammenheng handle om hvordan terapeuten reflekterer over 

og begrunner sin handling i forhold til forelderen. Slik en etisk refleksjon i denne 

sammenheng kan forstås, handler det om terapeutens selvrefleksivitet og refleksjoner 

omkring hva som er anerkjennelse av foreldreautoriteten, hva som er anerkjennelse av 

barnet, og hva som vurderes som krenkelse av foreldre og barn.  

 

Hvordan Britt ønsker å «bøte på» foreldrenes krenkelse av barnet fremkommer ikke 

tydelig. En måte å forstå det på kan være at krenkelsen kan feies under teppet, ved ikke 

å bli kommentert. Hvorvidt det vil være å anerkjenne eller krenke foreldrene, er to 

ulike måter å vurdere situasjonen på. Det kan vurderes som et ønske om ikke å krenke 

foreldrene ved å la være å kommentere. Krenkelsen av barnet blir da stående. Det kan 

ikke forstås som anerkjennelse ut fra Honneths perspektiv, fordi anerkjennelsen må 

være reell. Det betyr at det er den andres kvaliteter som skal styre anerkjennelsen, ikke 

terapeutens egne behov (Honneth, 2008; Lysaker & Jakobsen, 2010). «Den andres 

kvaliteter» kan i denne sammenheng forstås som foreldrenes handlinger, normer og 

verdier. Terapeuten kan ikke anerkjenne foreldrenes normer og verdier uten først å ha 

utforsket disse, fordi de kan være forskjellige fra foreldres handlinger som terapeuten 

oppfattet som krenkende mot barnet. 

                                                                                                                                             
definert utsatte barn og unge som barn og unge med sammensatte vansker og problemer, som over tid har behov 

for tjenester og tilbud fra minst to av de instanser som er nevnt i mandatet. I dette ligger det at utsatte barn og 

unge kan ha en svært forskjellig bakgrunn og også høyst ulike behov. Utsatte barn og unge kan dermed være 

personer med lærevansker, med adferdsproblemer, med psykiske vansker, med fysiske eller psykiske 

funksjonsnedsettelser, med rusproblematikk, og barn og unge som har vært utsatt for omsorgssvikt eller vold, 

m.m.» 
140

 Jfr. også kap. 5, definisjon av anerkjennelse.  
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Det kan vurderes som krenkende for både foreldre og barn å la foreldrenes krenkelse 

av barnet forbli usynlig (Honneth, 2003). Krenkende for barnet ut fra krenkelsens art, 

og krenkende for foreldreautoriteten, fordi ved at foreldrene krenker sitt barn, krenker 

de også seg selv og foreldre–barn-relasjonen.  

 

Honneths synspunkter er at ved å identifisere krenkelsene gjøres behovet for 

anerkjennelse synlig. Dette kan i sin tur føre til en kamp for anerkjennelse. Foreldrenes 

reaksjon vil være kontekstavhengig og virke inn på hvordan terapeuten møter 

foreldrene i situasjonen. Hvordan foreldrene eventuelt fører kampen for anerkjennelse, 

kan være et tema: Den kan føres mot terapeuten eller mot barnevern. Individet kan 

også føre denne kampen i forhold til seg selv, som kan være et mål i en terapeutisk 

sammenheng, men i hvilken form og kontekst, er et sentralt spørsmål.  

 

Ved å få synliggjort egne krenkelseshandlinger kan de også få synliggjort hvordan de 

krenker seg selv, og få tydeliggjort eget behov for anerkjennelse. Honneth skriver at 

utgangspunktet for en empatisk holdning til verden er at individet er i stand til å 

anerkjenne seg selv (Honneth & Jay, 2008, s. 71). Strevsom psykisk helse kan ut fra 

Honneths synspunkter fortolkes som individets manglende anerkjennelse av seg selv 

og andre. Usynliggjøring av krenkelser kan forstås som et bidrag til fremmedgjøring.  

 

Å synliggjøre for foreldrene deres krenkelse av barnet, slik Eivind gjorde, vil derfor 

kunne defineres som anerkjennelse av foreldrene og foreldre–barn-relasjonen. Et 

sentralt perspektiv i den terapeutiske og etiske refleksjon vil være hvordan terapeuten 

velger å møte foreldrene i situasjonen, hvordan terapeuten velger å sette ord på 

krenkelsen, og også konteksten: i samtale med foreldrene alene, eller i den konkrete 

situasjon med barnet til stede. Det er et perspektiv at barnet kan oppleve skam eller 

skyld dersom foreldrenes krenkelser blir synliggjort når barnet er til stede. Empirien 

viser at terapeutene velger ulike tilnærminger og strategier
141

 som er avhengig av den 

enkelte kontekst. 

 

De samme perspektiver som Laitinen drøfter, gjenfinnes også i Løgstrups nærhetsetikk 

(Løgstrup, 1999). Løgstrup vektlegger det moralske ansvar vi alle har for å møte den 

andre med tillit og respekt. Han kan tolkes i samsvar med Laitinen ved at vi i møte 

                                              
141

 Jfr. kap. 7.5.3, 7.5.4 og 7.5.5. 
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med den andre møter forventninger, og at det ikke betyr et krav til at disse 

forventninger skal oppfylles. Å oppfylle den andres forventninger uten refleksjon kan 

ifølge Løgstrup være ansvarsløst, fordi man gjøres til redskap for den andre, og fratar 

den andre ansvar for egne handlinger. Han vektlegger viktigheten av utøvelse av 

skjønn i den konkrete etiske situasjon; hans syn kan sammenlignes med Laitinens krav 

om «etisk begrunnelse». 

 

Honneth (2008) skiller som beskrevet mellom ulike former for krenkelse, samtidig 

som han også hevder at krenkelse er en subjektiv erfaring. Slik han kan forstås, 

handler dette om de mindre synlige krenkelser og har sammenheng med det enkelte 

individs krenkelseserfaringer. Et perspektiv er at den enkelte terapeuts 

krenkelseserfaringer, både egne og terapeutiske erfaringer, gjenspeiles i terapeutens 

fortolkning av de krenkelser barn og voksne utsettes for. Petters sitat gir et litt annet 

perspektiv på det som i dette kapittel er beskrevet i forhold til foreldre som krenker sitt 

barn. Han beskriver kompleksiteten i menneskers liv, som terapeuten i første omgang 

ikke alltid får øye på: 

 

(…) altså det ligger en tanke, en intensjon bak, synes jeg ofte å se, som er av det 

gode, at man  vil det beste for sitt barn, selv om det for oss i rommet kan fortone 

seg som å tråkke på, eller ikke respektere, eller invadere, eller hva det måtte … 

Så jeg er nok opptatt av å prøve å utforske, å forstå hva som ligger bak en 

handling da, hos en voksen, som du ser kan være vanskelig for et barn å 

oppleve. (Petter, intervju, Bup)  

 

De perspektivene Petter beskriver her er perspektiver som Honneth (2008) og også 

Laitinen (2009) vektlegger når de beskriver hensynet til den aktuelle kontekst og 

kultur. Honneth (2008) har også, slik han kan forstås, et narrativt perspektiv når han 

knytter menneskers opplevelse av sin situasjon til de erfaringer mennesker har med 

seg, og også som et resultat av den sosialiseringsprosess det enkelte individ bærer med 

seg. Mennesker deler disse erfaringer som oftest gjennom språk, og gjør dette på ulik 

måte. En måte å fortolke Petter på, er at ved å lytte til familiens historier kan 

foreldrenes gode hensikter komme til syne. Slik Petter kan tolkes, ved en helhetlig 

lesning av teksten, innebærer det også at barnet får bekreftelse på sine historier. En slik 

tilnærming kan bidra til å bygge bro mellom foreldre og barn, og få en skakkjørt 

relasjon på sporet igjen. Samtidig kan det også tenkes at forståelsen for foreldrenes 
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gode hensikter kan bidra til at de voksnes ansvar for krenkelsene og alvoret i 

krenkelsene av barnet kan smuldres opp. 

 

8.3.2 Hva er krenkelse av barns behov?  

Empirien viser til barn som lever i eller har vokst opp i omsorgssituasjoner preget av 

vold, men i stor grad også av krenkelser som kan være mindre tydelige. Flere 

terapeuter beskriver barn som blir gjort til syndebukk, foreldre som er kritiske til sine 

barn, og barn som blir utsatt for voksenproblematikk. Det er forhold terapeutene mener 

ikke er bra at barn utsettes for.  

 

Honneth (2008, s. 140) skiller mellom krenkelser som er tydelige straffbare handlinger 

regulert i lovverk, for eksempel vold og overgrep, og krenkelser som kan være mindre 

synlige eller tydelige. Opplysningsplikten til barnevernet tolker jeg slik at det 

samsvarer med Honneths definering av krenkelser som straffbare handlinger, idet det 

av lov om barneverntjenester og rundskriv fremgår at opplysningsplikten trer i kraft 

når «barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig 

omsorgssvikt» (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 1992, § 6-4). 

Terskelen for opplysningsplikten kan ut fra lovteksten vurderes som høy. Samtidig 

fremkommer det i lov om barneverntjenester § 1-1 at barnevernets hovedoppgave er «å 

sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling 

får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid». 

 

Honneth (2008) vektlegger relasjonen og anerkjennelsens grunnleggende betydning i 

utvikling av identitet. Han nyanserer begrepet, og mener det finnes like mange former 

for krenkelse som det finnes former for anerkjennelse. Fravær av anerkjennelse er 

ifølge Honneth krenkelse. 

 

Slik empirien kan forstås, virker det som terapeutene har tydelige normer på at det 

eksisterer noen grenser for hva som «ikke er bra for barn». Barn skal ikke utsettes for 

alvorlige, straffbare handlinger, og vold kan nevnes som et eksempel på en slik 

tydelighet. Empirien viser at terapeuter i slike saker har samarbeid med barnevern, 

eller kontakter barnevern. Unn, terapeut ved familiekontor, beskriver en sak hun jobbet 

med, et foreldrepar og deres to barn. Foreldrene er gått fra hverandre, og barna vil ikke 

være hos mor, og terapeuten beskriver barnas uttalelser: 
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(…) «vi har ikke lyst til å være så mye hos mor. Fordi mammas kjæreste er 

slem, og vi har sagt det til … men de gjør ikke noe med det og mamma kan 

også bli veldig sinna». Og da var de redde for å sove om natta, for det var så 

mye bråk at da kom lillesøster og la seg i senga til storesøster, og så lukket de 

ørene. Og jeg sa: «Men sånn kan dere ikke ha det, dette må jeg ta opp med 

foreldrene deres». Og da tok jeg det opp med foreldrene, og vi fikk barnevernet 

inn på banen. (Unn, intervju, familiekontor) 

 

Slik Unn beskriver situasjonen, synes det ikke å utgjøre noe dilemma for henne å ta 

dette opp med foreldrene.  

 

Datamaterialet kan tolkes slik at det ofte er usikkerhet hos de fleste terapeuter om 

«hvor grensen går» for hva barn skal utsettes for av det de vurderer som «ikke bra for 

barn», og hvordan handle i slike situasjoner, slik Britt, terapeut ved Bup, beskriver:  

 

Jeg synes det er uproblematisk når det er opplagt at man må melde. Men i de 

gråsonesakene hvor jeg får litt følelsen noen ganger at vi skal melde for å ha 

ryggen fri, at vi skal kunne vise til at vi har meldt. Og så har vi ingen tro på at 

dette meldingstiltaket kommer til å føre noe godt med seg, enten fordi 

barnevernet ikke kommer til å ta i det. Og foreldrene bare føler seg … (Britt, 

intervju, Bup) 

 

Forholdet til barnevernet var ikke eksplisitt tema i samtalene med terapeutene. Noen 

av terapeutene har selv brakt det på bane. Dette sitatet gjenspeiler en 

gråsoneproblematikk, men også et problematisk forhold til barnevernet, og slik Britt 

kan forstås, er hun redd for å krenke foreldrene unødig.  

 

Krenkelse kan belyses i forhold til barns behov for ubetinget aksept, trygghet og 

utviklingsmuligheter (Laitinen, 2009). Nyere forskning og teorier om barns utvikling 

samsvarer med sentrale perspektiver som fremkommer i offentlige dokumenter og FNs 

barnekonvensjon, som fremhever at barns ulike behov er universelle, samtidig som det 

skal tas hensyn til det enkelte barns individuelle, særegne behov (NOU 2008:9, Barne- 

likestillings- og inkluderingsdepartementet; Haugli, 2011; Kjørholt, 2011). 

 

Krenkelse kan også belyses i forhold til omsorgssvikt, og sees i forhold til hva 

omsorgssvikt ikke er. Dr.philos. Karin Killèn (2004, s. 43) beskriver ulike former for 
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omsorgssvikt: vanskjøtsel, fysiske, psykiske og seksuelle overgrep. Hun mener 

psykiske overgrep kanskje er det vanskeligst definerbare. Hun definerer det som: «en 

kronisk holdning eller handling hos foreldre eller annen omsorgsgiver, som er 

ødeleggende for, eller forhindrer utviklingen av, et positivt selvbilde hos barnet». Hun 

presiserer at det ikke gjelder situasjoner hvor de fleste foreldre til tider kan være 

åndsfraværende, trette eller irriterte, og i enkelte situasjoner overse barnets behov og 

prioritere egne. Hun refererer til omfattende dokumentert litteratur og forskning og 

hevder at psykiske overgrep er noe annet – og innebærer «vedvarende, kronisk 

atferdsmønster overfor barnet som blir et dominerende trekk ved barnets liv» 

(Garbarino & Delara, 2002; Glaser, 1993; Killèn, 2004; O'Hagen, 1998).  

 

Neglisjering av barns ulike behov kan defineres som omsorgssvikt. Neglisjering er å 

ikke se – eller å overse barnets behov, og er i tråd med Honneths definering av 

krenkelser (Honneth, 2003). Psykolog og forsker Bente Mowatt Haugland belyser 

psykososiale problemer hos barn av alkoholmisbrukende foreldre og refererer til 

forskning som omhandler fysisk og emosjonell neglisjering av barns behov (Dunn, 

Tarter, Mezzich, Vanyukov, Kirischi & Kirillova, 2000; Haugland, 2012, s. 90, 91). 

Mowatt Haugland definerer neglisjering som «manglende adekvat og utviklingsmessig 

tilpasset omsorg og oppdragelse, med negative konsekvenser for barnets helse og 

psykologiske og utviklingsmessige fungering».  

 

Knut refererer til en vanskelig situasjon hvor forelderen krenker sitt barn i samtalen. 

Den terapeutiske intensjon er å bedre samspillet mellom foreldre og barn, men han blir 

opptatt av hvordan han kan få stoppet moren: 

 

(…) vi står midt oppe i det, de gode intensjonene blir ofte til … hvordan skal vi 

få stoppet det, og hvor ille er det, er dette nesten en slags psykologisk 

mishandling? Altså er dette barnevern, er dette … ja (…) det er nesten sånn: 

Stopp! Dette kan du ikke si! (Knut, intervju, Bup) 

 

Grensen til alvorlige former for omsorgssvikt synes å være vanskelig for terapeutene å 

definere, selv om det helt klart strider mot terapeutens klare normer om hva som ikke 

er bra for barn. Det blir også en normkonflikt, idet han har lyst til å si stopp til 

forelderen, men finner ikke en god måte å gjøre det på. 
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Spørsmålet om hva som er krenkelse, og hva som er en «rimelig del av livets 

utfordringer» også for barn, kan tematiseres. Som det fremgår av kapittel 5, anvender 

Honneth psykoanalytiker Donald Winnicotts arbeider for empirisk å begrunne viktige 

perspektiver i sin teori om anerkjennelse. Winnicott bruker begrepet good enough 

mothering, som kan oversettes med «god nok omsorg» eller «tilstrekkelig omsorg» 

(Winnicott, 1965a). Det betyr blant annet omsorgspersonens evne til å se barnet som et 

individ adskilt fra seg selv, med egne følelser og behov. Begrepet «god nok omsorg» 

er også noe av det jeg forstår Karin Killèn (2004) vektlegger når hun presiserer at de 

fleste foreldre ikke alltid kan være til stede slik barnet har behov for. 

 

Barneombudene i de nordiske land har drøftet begrepet barns beste og viser til at 

omsorg, beskyttelse og kjærlighet er grunnleggende behov (Waage, Jørgensen, 

Sylwander & Lindal, 1999). De vektlegger at det er viktig at barn har mulighet til å 

påvirke egen situasjon. Samtidig sier de at problemer er en del av livet, og at ingen 

barn kan vokse opp uten vanskeligheter, problemer, kriser og sorg av forskjellig art. 

De mener det hører til menneskets livsvilkår og bidrar til at vi vokser og modnes. De 

legger vekt på at det er en avgjørende forskjell mellom hva som er akseptable 

oppvekstvilkår, og hva som er ikke-akseptable (Barneombudet, 1999). Ikke-akseptable 

oppvekstvilkår kan fortolkes inn under de premisser som ligger til grunn for 

meldeplikt til barnevernet. Krenkelser knyttet til de profesjonsetiske utfordringer er, 

som det fremgår, både innenfor de akseptable og ikke-akseptable premisser. Samtidig 

synes det å fremkomme en «gråsonekategori» som terapeutene oppfatter som «ikke 

bra for barnet», fordi det kan oppfattes som langvarige krenkelser som er en del av 

kommunikasjons- og relasjonsmønsteret mellom foreldre og barn. Det er også 

begrunnelsen for at foreldre og barn får tilbud om familiebehandling
142

 som 

forebyggende hjelpetiltak. Killèn (2004) argumenterer for at dette er omsorgssvikt, 

men mindre synlig. 

 

Hvorvidt barnas krenkelser er synlige, eller gjøres usynlige av terapeuten, er et tema i 

empirien. Noen av terapeutene kan forstås slik at de beskytter seg i forhold til å se og 

ta inn over seg barnets krenkelser ved å si til seg selv: «De (barna) lever jo i det»,
143

 og 

kan derved ufarliggjøre eller alminneliggjøre krenkelsene. Utsagnene kan også tolkes 

som en utydelighet på hva barn trenger av anerkjennelse og tåler av krenkelser. Denne 

                                              
142

 Jfr. kap. 2. Terskelen for å få behandlingstilbud er ulik ved familiekontor og ved avdelinger for barn og unges 

psykiske helse, og hvor det ved sistnevnte legges ulike kriterier til grunn for inntak. 
143

 Jfr. kap. 7.5.1. 
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utydeligheten kan kanskje også gjenspeile seg i samfunnet for øvrig, og i forhold til 

hva som kreves av foreldreansvar og innholdet i «god nok» omsorg. Konsekvenser av 

omsorgssvikt er godt dokumentert, samtidig som forskning viser at risikofaktorer i 

barndommen ikke nødvendigvis fører til at man får dårlig psykisk helse i voksen 

alder.
144

 

 

Barns opplevelse av krenkelse kan forstås som brudd på de normer barnet er sosialisert 

inn i, og også brudd på barnets forventninger om anerkjennelse (Honneth, 2008; 

Lysaker, 2010, s. 128). En slik definisjon gir også grunnlag for videre drøfting fordi 

foreldre er den viktigste sosialiseringsinstans i små barns liv, og barns forventninger til 

foreldrene justeres i en viss grad ut fra den anerkjennelse eller de krenkelser og 

skuffelser som er en del av barnas hverdag. Empirien viser at noen av barna tar på seg 

skylden for familiens vansker. Hvorvidt de opplever det som en «rettferdig skyld» 

eller krenkelse, vil bli tematisert i senere kapitler. Forskning viser at barn lett tar på 

seg skyld for vansker i familien, og de strekker seg langt for å bidra til å gjøre 

situasjonen bedre for foreldrene (Thuen 2013, Barneombudet, 2012). Det er en 

mulighet for at barnet i slike situasjoner kan oppleve å være den som krenker, heller 

enn å være den som blir krenket.  

 

8.3.3 Hvordan beskytte barnet når voksne har det vanskelig? Og hvordan gi barnet 

mulighet til å bli hørt? 

Empirien viser at de fleste sakene handler om kompliserte familieforhold. Det er 

foreldre som strever psykisk, eller som har konflikter i parforhold, enten foreldrene 

lever sammen eller har gått fra hverandre. Terapeutene beskriver de voksnes vansker 

som en forklaring på hvorfor foreldrene ikke greier å se sine barns behov.  

 

                                              
144

 Forskning viser til klar sammenheng mellom krenkelser barn blir utsatt for i sin oppvekst og medisinske, 

sosiale, psykologiske og økonomiske konsekvenser i voksen alder (Anda, Felitti, Bremner, Walker, Whitfield & 

Perry, 2006; Edwards, Holden, Felitti & Anda, 2003; Kirkengen, 2009; Schilling, Aseltine & Gore 2007). 

Samtidig er det ingen enkel årsakssammenheng mellom krenkende barndomsopplevelser og senere psykiske 

vansker. Både krenkelsens art, familieforhold, forhold mellom foreldre, kronisk sykdom hos foreldre, forhold 

ved barnet, tilknytning og samspill mellom foreldre og barn virker inn (Haugland, 2012; NOU:2012:5). Barnets 

mestringsevne og eventuell støtte fra det sosiale nettverket spiller sammen med barnets sårbarhet og 

motstandsdyktighet. Samspillet mellom de ulike faktorer virker inn på barnets psykososiale helse (Van Doesum, 

Hosman, Riksen-Walraven & Hoefnagels, 2007). Lundby-studien (Hagnell, 1986) viser at risikofaktorer i 

barndommen ikke nødvendigvis fører til at man får dårlig psykisk helse i voksen alder. Studien viser at selv om 

man vokser opp i et risikomiljø, har man mulighet for å klare seg bra som voksen.  
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Empirien viser at det er en profesjonsetisk utfordring for terapeutene hva de mener 

barn skal involveres i når foreldre og barn kommer sammen til samtaler. Terapeutene 

gir uttrykk for tydelige normer i forhold til at barn skal skjermes fra sterke 

voksenkonflikter og uavgrenset innsikt i de voksnes vansker. Det fremkommer som en 

utfordring for terapeutene hvordan barna kan beskyttes og samtidig gis mulighet til å 

bli hørt.  

 

Vivian beskriver profesjonsetiske utfordringer i forbindelse med at barna blir involvert 

i de voksnes vansker og når foreldrene ikke har kapasitet eller evne til å ta barnets 

perspektiv: 

 

(…) det er noen sånne kjernedilemmaer i forhold til … for eksempel foreldre 

som har mye  eget strev og som tar utgangspunkt i seg selv og ikke barna. Det 

synes jeg er et typisk dilemma. (Vivian, intervju, Bup) 

 

Mange av de tilfellene som Vivian og også andre terapeuter refererer til, er slik det kan 

forstås, barn som har foreldre med psykiske vansker som ikke greier å ta barnets 

perspektiv. Slik hun beskriver det, er det en krenkelse av barnet, fordi barnet ikke blir 

sett på sine behov, kvaliteter og ferdigheter. Det kan beskrives som en type 

usynliggjøring og krenkelse av barnas ulike behov fra foreldrenes side (Honneth, 

2003; Killèn, 2004).
145

 

 

Knut, terapeut ved Bup, bruker begrepet psykisk sykdom, og sier noe om hvordan det 

kan virke inn på foreldrenes refleksjonsevne:  

 

(…) Det går mye på hvordan de tenker om barna og manglende refleksjon om 

hvordan de virker på andre, og vi har jo mange foreldre som strever, psykisk 

syke foreldre. Selv om de  kanskje ikke har fått behandlingstilbud og fått 

diagnose, så er det veldig mange som strever. (Knut, intervju, Bup) 

 

Knut synes å bruke begrepet psykisk syk som en samlebetegnelse for psykiske vansker. 

Det er en unyansert kategorisering, idet psykiske vansker, eller «vansker» brukt mer 

generelt, er komplekse og vide begreper som må nyanseres i forhold til hvert enkelt 

individ og hvordan det påvirker den enkelte familie. 
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 Jfr. kap. 5.2.5. 
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Empirien viser at terapeutene bruker begrepene psykisk syk, psykiske problemer, 

psykiske lidelser og psykiske vansker i forhold til foreldres vansker, uten å 

differensiere mellom begrepene.
146

 I denne sammenheng tolker jeg bruken av de ulike 

begreper som en type kategorisering, og en forklaring på at foreldrene har strev i eget 

liv som går ut over foreldrekompetansen. Enkelte bruker ingen av begrepene, men 

snakker i stedet om foreldres vansker.  

 

Å ha psykiske vansker, eller være i en livskrise, er ikke det samme som å ha dårlige 

foreldreegenskaper over tid. Konsekvenser for barn som vokser opp med foreldre med 

psykiske lidelser eller rusvansker henger sammen med en rekke forhold og samspillet 

mellom disse: blant annet forhold mellom foreldre, hvorvidt den andre forelderen er til 

stede for barnet i vanskelige perioder, tilknytning og samspill mellom foreldre og barn, 

biologi og genetiske disposisjoner (Reedtz, 2009; Van Doesum, Hosman, Riksen-

Walraven & Hoefnagels, 2007). 

 

Vivian konkretiserer utfordringene i forhold til hva barn bør involveres i og viser til en 

familie hun jobber med, to jenter på 7 og 15 år, far og en stemor som er psykisk syk:  

 

(…) det er nettopp det jeg tenker med disse to her, blant annet hun eldste. (…) 

stemoren har  fortalt mye om at hennes pappa har vært utro og masse sånn rart. 

Men det har jo ikke syvåringen blitt utsatt for. Og skal da denne vanvittige 

historien snakkes om til syvåringen? Nei – men det er innmari viktig at den 

eldste jenta får snakket om det, for hun er blitt pepra med masse bullshit fra 

denne stemora som det er viktig at far og datter får snakket om. (Vivian, 

intervju, Bup) 

 

Vivian legger vekt på at barna er i forskjellig alder og at de har fått med seg ulik 

informasjon om foreldrenes vansker. Hun knytter krenkelsene som barnet utsettes for 

til psykisk lidelse hos stemor, konflikter mellom biologiske foreldre og psykiske 

vansker hos biologisk mor. Krenkelsene hun konkret refererer til i denne sammenheng 

handler om at foreldrene utsetter barna for historier som tilhører voksenlivet, og at 

foreldrene har hovedfokus på seg selv. Slik hun beskriver det, kan det tolkes som at 

foreldrene har vært grenseløse i hva de har involvert barna i. 
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 Begrepsbruken er drøftet nærmere i kap. 9.4.3, jfr. også definisjon i kap. 2.2.2. 
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Honneth (2008) refererer til Benjamin (1990), som ut fra en fortolkning av Winnicotts 

objektrelasjonsteori viser til at forstyrrelser i anerkjennelsesforholdet mellom foreldre 

og barn kan bidra til grenseløshet og manglende selvavgrensning i relasjonen. 

Manglende selvavgrensning er fenomener som kan forekomme i den tidlige 

tilknytning mellom foreldre og barn (Winnicott, 1965b; Stern, 2003). Det er 

fenomener som kan fortsette å være en del av foreldre–barn-relasjonen og barnets 

oppvekst. Stern (2003, s. 282, 289 ) bruker begrepene «feilinntoning» og 

«overinntoning» når omsorgspersonen ikke greier å ta barnets perspektiv godt nok, 

eller er uavgrenset i kontakten med barnet. Det kan bidra til å hindre eller hemme 

barnets naturlige differensiering og selvavgrensning, som er viktig i utvikling av 

autonomi. Stern beskriver overinntoning som det psykiske motstykke til fysisk 

påtrengenhet.  

 

I den sammenheng som Vivian refererer til kan det forstås som at stemor er ganske 

uavgrenset i forhold til sine barn, og at barna har vært vitne til store konflikter mellom 

foreldrene. Når Vivian reflekterer over familien hun jobbet med, skiller hun mellom 

hvem av foreldrene som bør delta i samtalen med barna, og at barna er ulike i alder. 

Hun skiller her mellom hva far og datteren på 15 år bør snakke om, og hva syvåringen 

bør involveres i. Hun begrunner det med at 15-åringen har fått høre historier som ikke 

syvåringen har fått del i, og også slik det kan forstås at 15-åringen er den eldste og har 

mulighet for å forstå på en annen måte. Terapeuten velger derfor å dele samtalen opp, 

og snakker med far og 15-åringen, og far og syvåringen hver for seg. Ved en helhetlig 

lesning av teksten forstår jeg det slik at samtalene med stemor i stor grad foregikk 

sammen med barnas far, uten barna til stede. Barna fikk imidlertid ikke tilbud om 

samtaler alene. Vivian sier at ved den avdelingen hun jobber ved, prater de fleste 

terapeutene aldri alene med barnet.
147

 Det kan tyde på en kultur som har utviklet seg 

på bakgrunn av avdelingens mange erfaringer med samspillsproblematikk mellom 

foreldre og barn.  

 

(…) En overordnet målsetting med familiesamtalene er foreldrenes forståelse av 

barnet. Endring i forhold til kanskje en syndebukkforståelse eller negativ 

forståelse av barnets intensjon. (…) Aldri individualsamtaler med barn. Det skal 

mye til for at vi gjør det her. Det er sånn at det er foreldrene som må endre seg 
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 Denne praksisen er ulik i empirien, jfr. kap. 7.4.4. 
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og samspillet for at barna skal få det bedre. Så det ligger veldig i ånden hos oss. 

(Vivian, intervju, Bup) 

 

En begrunnelse kan være å ansvarliggjøre foreldre og forhindre at barnet blir gjort til 

syndebukk. Holdningen er at det er foreldrene som må endre seg. En måte å ivareta 

barnet på, er å snakke med foreldrene alene og være barnets talsmann:  

 

Det er noe med å gjøre seg til talsperson overfor foreldrene og oversette til 

foreldrene: Hva er det barna uttrykker. Både at det er sinne, eller negativ atferd, 

hvordan kan det forstås? (Vivian, intervju, Bup) 

 

Slik Vivian kan fortolkes, er hun brobygger ved at hun tolker og oversetter barnets 

ikke-verbale uttrykk til foreldrene. 

 

Andre terapeuter legger vekt på andre perspektiver. Hva som er den beste 

anerkjennelse av barnets autonomi er, slik terapeutene gir uttrykk for, forskjellig. Noen 

mener «ting» blir mer tydelig når barn er til stede: 

 

(…) de samtalene der barn er til stede (…) da blir ting mer tydelig. Når det bare 

er voksne som er til stede, og vi snakker om barns behov, så blir ikke 

problemstillingene så tydeliggjort når jeg sier det (…) sånn at det er viktig at 

barn av og til er til stede. (Torunn, familiekontor, intervju) 

 

At «ting» blir mer tydelige, kan forstås som at terapeuten får mer forståelse for 

kommunikasjons- og relasjonsvanskene mellom foreldre og barn når han/hun ser barn 

og foreldre sammen. En annen måte å forstå utsagnet på, er at barnet kan brukes som 

«middel» for å bevisstgjøre forelderen, og at intensjonen er å hjelpe barnet til å få det 

bedre. Empirien viser at andre terapeuter i lignende situasjoner i tillegg velger å gi 

barnet tilbud om samtale alene, uten foreldrene til stede, slik som Unn:  

 

(…) de får i hvert fall ut noe og satt noen ord på ting. Og jeg kan si noe om 

dette: «at vet du hva, jeg snakker med mange barn her som opplever noe av det 

samme som dere, og det er helt normalt å kjenne på det der … alle de 

vanskelighetene, og at dere vil det beste for mamma og pappa». (Unn, intervju, 

familiekontor) 
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Terapeutenes begrunnelse er at barnet får mulighet til å snakke om det som oppleves 

som vanskelig, samtidig som lojaliteten til foreldrene aksepteres. Både sitatet fra Unn, 

men også Torunn, kan fortolkes ut fra et solidaritetsperspektiv og i lojalitet til barnet. 

Torunn sier at hun ser på seg selv som «barnets talsperson», en holdning også andre 

terapeuter gir uttrykk for. 

 

Ivaretakelse av barnets autonomi i den familieterapeutiske situasjon handler om å 

gjøre barnet synlig (Honneth, 2003). Det handler først og fremst om å tilrettelegge for 

at barnet kan oppleve situasjonen trygg og skape mulighet for at barnet kan uttrykke 

sine meninger, og delta i samtalen på sine premisser.  

 

Terapeuten har ansvar for å skape en god kontekst – i den institusjonelle sammenheng 

samtalene finner sted i. Det handler om å skape trygghet og tillit, slik som Grimen 

(2008c) argumenterer for er den profesjonelles ansvar.
148

  

 

Empirien viser at terapeutene i profesjonsetisk vanskelige situasjoner opplever en 

kompleksitet som kan være vanskelig å sortere. Konteksten er påvirket av alt hva 

foreldre og barn, men også terapeuten, bringer med seg av kunnskap, erfaringer og 

opplevelser. Konteksten er også preget av den asymmetriske relasjonen mellom 

terapeut– foreldre og barn, som bidrar til at terapeuten har ansvar for å finne ut av 

hvilke temaer som skal snakkes om når barnet er til stede. Slik det fremgår av 

empirien, er det et ansvar og en avgjørelse terapeutene er opptatt av, og de opplever 

det ofte som vanskelig å vite hva som er rett i den enkelte situasjon.  

 

En del av konteksten og kompleksiteten kan også ha sammenheng med 

systemstrukturer, og hvem som er den «henviste pasient eller klient».  

 

Henvisningsgrunner er, slik det fremkommer av empirien, ofte kommunikasjons- og 

samspillsvansker, som er svært vide begreper. Retningslinjer for henvisning og også 

samfunnsoppdraget, er en del av konteksten og er forskjellig ved Bup og ved 

familiekontor.
149
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 Jfr. kap. 2.4.2.1. 
149

 Jfr. kap. 2.2.2. 
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Ved familiekontor kan hele familien henvises eller bli gitt behandlingstilbud ved at 

familien selv henvender seg. Samfunnsoppdraget for familiekontorer er «å gi tilbud 

om behandling og veiledning der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i 

familien». 

 

Ved Bup er det barnet som i utgangspunktet er den definerte pasient ut fra barnets 

symptomer, selv om henvisningsgrunn ofte blir vurdert å være relatert til «barnets 

miljø».
150

 Samfunnsoppdraget for Bup-ene er undersøkelse og å gi behandlingstilbud 

til barn og ungdom med psykisk lidelse. 

 

Til sammenligning er den voksne den klart definerte pasient i rusomsorg og 

voksenpsykiatri. Helsepersonell har informasjonsplikt i forhold til barn av psykisk 

syke, somatisk syke og foreldre med rusproblemer (Helse- og omsorgsdepartementet, 

2008). Som beskrevet helt innledningsvis i kapittel 1.1, er familiesamtaler med 

barneperspektiv et tiltak for familier hvor foreldre er psykisk syke.
151

 Konteksten er 

her en annen, foreldrene har en klart definert lidelse, som kan gjøre formålet med 

samtalen tydeligere. Praksis i familiearbeid når barn har foreldre som har en psykisk 

lidelse, er etter hvert både i Norge og øvrige nordiske land å benytte metoder inspirert 

av den amerikanske psykolog og forsker William Beardslee (2003). Beardslees 

forskning viser at barn som får forklaringer de forstår på foreldrenes vansker, og også 

fritas for skyldfølelse for ikke å ta vare på sine foreldre, greier seg overveiende bra 

(Beardslee, Chien & Bell, 2011). Hans tilnærming innebærer strukturerte samtaler med 

vekt på samtaler med foreldre, informasjon til barnet om forelderens lidelse, og å høre 

barnets perspektiver, enten i samtale med barnet alene eller sammen med foreldrene.
152

  

 

Det er ikke foreldrenes vansker eller psykiske lidelser som er utgangspunkt for 

samtalene ved Bup eller ved familiekontor. Det kan bidra til uklarhet ved at bakgrunn 

for at familien får hjelp enten ved Bup eller familiekontor, er at barnet viser 

symptomer på å ha det vanskelig, og at det er barnet som er den primære klient eller 

pasient. Samtidig er det foreldrenes vansker som er det dominerende fokus i 

familieterapeutenes opplevelse av de profesjonsetiske utfordringer. Det kan være at 

foreldres vansker blir for utydelige og ikke får et nødvendig fokus i samtalene, både 
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 Aktivitetsdata fra Norsk pasientregister (2011) viser at behandlere ofte krysser av som begrunnelse for 

barnets vansker i «barnets miljø» – ved inntak. 
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 Jfr. også fotnote 262, kap. 9.6.2. 
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 Jfr. fotnote 264. 
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fordi det er barnet som er henvist, eller fordi foreldrene er bekymret for barnet. Det 

kan også være, slik empirien i noen grad viser, at terapeuten er redd for å fordele skyld 

til foreldre. 

 

Empirien viser, som jeg har beskrevet, at terapeutene ikke har noe entydig svar på hva 

som er best for å ivareta barnet i en konkret situasjon og hvordan barnet kan beskyttes 

mot foreldrenes vansker. Terapeutene beskriver en kompleksitet som tilsier at hva som 

er rett løsning, for eksempel om barnet skal få tilbud om samtaler uten foreldrene og 

hvordan barnet kan ivaretas, må vurderes ut fra den enkelte situasjon og kontekst.  

 

Ulvik (2009, s. 9) viser til at det i praksis ofte er bekymring for at barn tar på seg skyld 

og ansvar når barn lever i vanskelige omsorgssituasjoner. En for fastlåst forståelse fra 

terapeuten kan ifølge Ulvik være til hinder for å høre barnets historier. Hun anbefaler å 

utforske det spesifikke ved barnets forståelse, for deretter å bidra med tilpasset støtte. 

Det betyr at den profesjonelle bør betrakte seg selv som samtalepartner eller 

medkonstruktør av barnets meningsdannelse, heller enn informasjonsinnhenter. Ut fra 

et kompetanse- og mestringsperspektiv gir det barnet mulighet for utvikling av ulik 

type kompetanse (Nygren, 2008). Barnet kan få erfaringer på å skape sine egne 

historier, sette ord på og skape sammenheng mellom følelser og hendelser, og kanskje 

finne ut av hva han/hun trenger av støtte fra de voksne.  

 

Empirien viser at alle terapeutene problematiserer hva barn bør høre og vite av de 

voksnes vansker, og hvorvidt barnet skal delta i samtaler med foreldrene. De fleste 

terapeutene argumenterer for en både–og-løsning, dvs. å snakke med foreldre og barn 

hver for seg når kompleksiteten blir for stor. Noen terapeuter mener barn aldri bør 

inviteres til samtaler alene når det vurderes at foreldrene har skylden for 

kommunikasjons- og samspillsvanskene. Dersom barnet permitteres eller aldri 

inviteres inn, mister også barnet en mulighet til å få informasjon, fortelle sine historier 

og skape en sammenheng som er viktig for anerkjennelse og utvikling av barnets 

autonomi.  

 

8.3.4 Når anerkjennelse virker umulig  

Datamaterialet viser at terapeutene reflekterer over egne emosjonelle reaksjoner i 

situasjoner de opplever som vanskelige. De gir uttrykk for handlingslammelse, 

fortvilelse, usikkerhet, avmakt og irritasjon. Også skyldfølelse hos terapeutene er et 
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tema. De vanskelige følelsene gjenspeiler terapeutenes opplevelse av de 

profesjonsetiske utfordringer som blant annet handler om en følelse av å føre barnet 

bak lyset ved ikke å gi den hjelpen som ble forespeilet.
153

 

 

Slik terapeutene gir uttrykk for sin opplevelse i situasjonen, kan det forstås som en 

terapeutisk impasse. Impasse er et terapeutisk begrep som blir brukt om utfordrende 

situasjoner hvor terapeuten opplever å bli fastlåst og mister frihet og fleksibilitet til å 

handle (Flaskas, 2007; Rober, 1999). Flaskas (2007, s. 31) knytter impasse til 

situasjoner i terapirommet som er preget av vanskelige følelser som fortvilelse, anger, 

skyld og skam. Følelsene er som regel knyttet til temaer som er tabubelagte og 

vanskelige å snakke om. 

 

Terapeutene gir innblikk i det som kan forstås å ha vært terapeutens indre dialoger i 

profesjonsetisk vanskelige situasjoner, selv om det er situasjoner som ligger flere år 

tilbake i tiden. Sissel, terapeut ved Bup, forteller om en samtale hun hadde for mange 

år siden med en far og en sønn, som hun ikke får glemt. Guttens oppvekst var preget 

av at far var voldelig. Han hadde selv vært utsatt for vold fra faren, både i forhold til 

det han hadde sett av vold mot mor og hva han selv hadde vært utsatt for. Volden er 

avsluttet og terapeutens intensjon er at far skal ta på seg ansvaret og skylden for hva 

gutten ble utsatt for. Det skjer ikke: 

 

Jeg kan ennå kjenne på ubehaget over den situasjonen, jeg tenker på det hver 

gang jeg ser den gutten. Jeg tenker: «oj» … det var ikke bra. (…) Det som på en 

måte fester seg aller mest, er der hvor du kjenner dette blir sårt, det blir enda 

vanskeligere. (…) Det å være en del av en kontekst som gjør at ting blir sårere 

og vanskeligere, hvor du virkelig kjenner på smerten, for det gjør du jo … 

(Sissel, intervju, Bup) 

 

Leer-Salvesen (2009, s. 49–63) viser i en spørreundersøkelse med 145 unge voksne 

som ble spurt om «den mest nylige opplevelsen av å være dypt og urettferdig såret», at 

de fleste forteller om opplevelser som ligger langt tilbake i tid. Hendelsene eller 

krenkelsene som gjør dypt inntrykk i Leer-Salvesens undersøkelse, handler blant annet 

om tillitsbrudd og svik, og om ikke å bli sett og hørt på følelser og behov. Selv om 
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 Jfr. kap. 7.5.1. 
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informantene er voksne, er det ikke grunn til å tro at det er forskjell på voksne og barns 

opplevelse i forhold til temaene, noe som også gjenspeiles i empirien.  

 

Historiene som ikke blir glemt, blir uansett en del av både terapeutenes og barnas 

erfaringer. Hvordan de vanskelige følelsene og erfaringene virker inn på det 

profesjonsetiske skjønn og terapeutens handlinger, er et sentralt tema i empirien. 

 

Honneth (2008, s. 63–85) mener at følelser kan gi viktig informasjon, men må tolkes. 

Noen følelser er vi fortrolige med, andre er nye og uutforsket. Ukjente eller 

uoppdagede følelser kan oppstå i situasjoner som vi ikke umiddelbart har kontroll 

over. Nye situasjoner gir derfor mulighet for gjenkjennelse, men kan også gi 

utfordringer. Honneth argumenterer for at det ikke noe mål for terapeuten å 

undertrykke egne følelser, men han mener det er viktig å gjøre følelsene til gjenstand 

for refleksjon i situasjonen.  

 

Sissel reflekterer over samtalen med far og sønn nå, mange år etterpå. Hun gir uttrykk 

for at hun vet at det var vanskelig også for far. Hun hadde hatt mange samtaler med far 

i forkant for å forberede fellessamtalen med far og sønn. Hun beskriver hendelsen slik 

hun husker den:  

 

For det er vanskelig når en selv er voldsutøveren og er i sin egen prosess hvor 

man ofte er på indre bane, ikke sant? (…) Og når vi kommer til punktet hvor far 

ønsker å si noe om dette, så tar han tak i stolen til sønnen og drar han inntil seg, 

og så holder han – for at sønnen skal kunne holde han i hånda når han skal 

fortelle sin historie. Det var en fryktelig vanskelig situasjon, synes jeg. (…) 

Samtidig som jeg så at han forsøkte å møte faren på det. Det var min 

fortolkning av det. Det virka som det her synes han var ubehagelig, men 

samtidig så ville han jo hjelpe far. Det vil jo alltid barna, ikke sant? De vil jo 

alltid være til hjelp. Så strever far – for han blir emosjonell når han forteller sin 

historie, naturlig nok, det er sterkt for far å snakke om det han har gjort, og 

hvorfor – hvordan han selv forstår det han har gjort – ikke sant? Men han evner 

ikke i tilstrekkelig grad, der han er i sin prosess, å ta barnets perspektiv. (…) 

Det var min bekymring. Er pappa klar? For å ha dette fokus, for at det ikke skal 

bli ytterligere en vanskeligere situasjon for gutten. Så blir det sånn som jeg 

hadde frykta. Ikke sant? For meg så blir det så sterkt at hele rommet føles ladet. 

Jeg blir utrolig usikker på hva skal jeg gjøre. For denne gutten, 14 år – jeg ser at 
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han prøver å møte faren sin på det, samtidig som han viser at han … Så hva skal 

jeg gjøre? Skal jeg – egentlig hadde jeg behov for å – skille de stolene igjen – 

skjønner du? Be han slippe den hånda – men jeg gjorde ikke det. Men jeg hadde 

et ønske om å få brutt den altfor klamme nærheten som handlet om å møte far 

som ville ha dekket egne behov, og som ikke fikk til å se guttens behov. Gutten 

var jo fanga av det – det var situasjonen, så han måtte supplere, lytte og støtte 

pappa nok en gang. Ikke sant? (…) Jeg kjente på et vis … nesten …(Sissel, 

intervju, Bup) 

 

Situasjonen som fremkaller de vanskelige følelsene hos terapeuten, er at terapeuten 

opplever at gutten kommer i klemme og blir fanget i situasjonen fordi han synes synd 

på sin far. Det blir gutten som må ivareta far, i stedet for å bli ivaretatt selv. 

Terapeuten hadde en forutanelse om at det kunne komme til å skje. Terapeuten er 

opptatt av å fordele skylden til far. Intensjonen synes å være styrt av holdninger om at 

det vil være bra for gutten at far påtar seg skylden. Det vil være til guttens beste at far 

anerkjenner guttens opplevelser av å ha blitt krenket i oppveksten, fordi det vil bidra til 

at gutten lettere kommer videre i livet sitt. 

 

Omfattende forskning dokumenterer at barn tar skade å vokse opp med vold.
154

 Barn 

som har vært utsatt for vold sier også at noe av det verste er at andre voksne har sett 

hva de er blitt utsatt for, og ikke har reagert (Rybatsjek, 2013). Møller
155

 var vitne til at 

moren, og han selv, under hele oppveksten var utsatt for grov vold fra faren hans. Han 

beskriver hvordan barn i slike situasjoner påtar seg mange roller, blant annet 

skyldfølelse og ansvar for å hjelpe de voksne. Samtidig er barna ofre, de blir krenket, 

såret og skadet (Leer-Salvesen, 2009, s. 69; Møller, 2000). Terapeutens intensjoner og 

handlinger i denne saken kan forstås som et forsøk på å se og anerkjenne gutten på 

hans opplevelser og erfaringer.  

 

Guttens stemme har vi ikke. Hvorvidt han har fått forklaring på terapeutens forsøk på å 

få far til å ta ansvar, fremkommer ikke, men det later til å være et viktig perspektiv i 

forhold til å plassere skylden. Da ville han kanskje kunne sitte igjen med en erfaring 

om at en voksen «hadde sett» og prøvd å få til at faren tok ansvar. Hvorvidt det for 
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 Jfr. fotnote 137.  
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 Møller skriver under pseudonym. Han har vært utsatt for grov vold i sin oppvekst. Møller er nå fagperson og 

har i flere år jobbet i Alternativ til vold.  
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gutten fortoner seg som en ny krenkelse, eller anerkjennelse fordi han opplever å være 

sett, er et åpent spørsmål. 

 

Terapeuten forteller hva hun gjorde i etterkant av samtalen: 

 

(…) det som skjedde i forlengelsen av dette her, var jo at jeg nok forsøkte å 

intervjue far om hvordan han – når han da hadde fortalt noe av sin historie, 

hvordan han trodde det var for sønnen å lytte til hans historie. Om han kunne 

kjenne seg igjen … man vet jo at hver og en har sin opplevelse, og det er stor 

forskjell på å være barn som har vært utsatt for vold og den som … (Sissel, 

intervju, Bup) 

 

Det kan forstås som nok et forsøk på å få far til å se hva han har påført gutten, og til å 

ta guttens perspektiv. Hun opplevde ikke å komme så mye videre, og sier: «Han var 

ikke rede for det.» I uttalelsen kan det fortolkes et håp om at han skal komme dit en 

dag, at han kan greie å høre på sønnens opplevelser. Skam, skyld og fortvilelse er 

følelser som forhåpentlig preger relasjonen mellom far og sønn. Forhåpentlig fordi 

dersom far føler skyld og ansvar for de krenkelser han har påført gutten, gir det håp 

om at han en dag vil kunne påta seg ansvaret.  

 

Møller, som beskriver sin oppvekst med en voldelig far, beskriver også farens 

skamfølelse og hans mange forsøk på å glemme eller fortrenge volden. Det kan gi 

forståelse til den historien Sissel beretter om, og til faren som ikke fikk til å ta ansvar i 

situasjonen. Møller avviser enkle diagnostiske forklaringer på fenomenet vold. Han 

velger en mangfoldig teoretisk inngang for å forstå volden, samtidig som han 

poengterer at forståelsen ikke skal overstyre den grunnleggende etiske innstillingen om 

individets ansvar for egne handlinger (Leer-Salvesen, 2009, s. 39; Møller, 2000).  

 

Sissel gir uttrykk for ubehaget ved å være en del av en kontekst som bidrar til å påføre 

barnet ytterligere smerte. Konteksten som skulle bidra til å gjøre situasjonen kanskje 

noe bedre for barnet, gjør det i stedet verre, slik terapeuten ser det. Selv om Sissel ser 

seg selv som en del av konteksten, fritar hun ikke seg selv for ansvar og reflekterer 

ennå over om hun kunne ha valgt andre løsninger. 
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8.3.5 Avsluttende refleksjoner:  

I hovedsak forskningsspørsmål 1, 2 – men også 3 og 4  

 

Et hovedfokus i kapittel 8.3 er terapeutenes beskrivelser av profesjonsetisk vanskelige 

situasjoner. En hovedutfordring er situasjoner hvor terapeutene mener foreldrene 

utsetter barnet for egne vansker, eller har en væremåte som er krenkende for barnet. 

Mange av terapeutene beskriver en opplevelse av å komme i klemme mellom foreldre 

og barn. Terapeutens ønske er å anerkjenne hvert enkelt familiemedlem og komme 

dem i møte på en slik måte at ingen av dem opplever seg krenket over ikke å bli sett 

godt nok.  

 

De profesjonsetiske utfordringer fremstår som et spenningsfelt mellom å ivareta det 

enkelte individ og samtidig ivareta den viktige relasjonen individet er en del av, 

foreldre–barn-relasjonen. 

 

Empirien gjenspeiler ulike etiske perspektiver. Konsekvensetiske perspektiver skinner 

igjennom når terapeutene reflekterer over hva som kan bli konsekvenser for barna på 

sikt, men også i den aktuelle situasjon. Terapeutene gir uttrykk for tydelige pliktetiske 

normer i forhold til hva som er godt foreldreansvar, og hva barn trenger fra voksne. En 

plikt til rett handling kan komme fra terapeutens «indre lover»: internaliserte regler 

eller overbevisninger. Plikten kan også være styrt av institusjonens regler og juridisk 

lovverk som gir retningslinjer for hva barn har krav på og ikke skal utsettes for, og 

også hva terapeuten mener er foreldres plikter.  

 

Kapittelet stiller også spørsmål ved hva som kan være krenkelse av barnet, og hva som 

kan regnes som «en rimelig del av livets utfordringer» (Barneombudet, 1999). Temaet 

berører normer for hva som er «god nok omsorg», og stiller spørsmål ved terapeutenes 

normer i forhold til hva som er foreldrenes normer og hva barnet selv oppfatter som 

krenkende.  

 

Sinnelagsetiske og nærhetsetiske perspektiver viser seg i terapeutenes møte med den 

enkelte forelder og det enkelte barn. Flere av terapeutene gir uttrykk for at de får 

forståelse og medfølelse for både den voksnes vansker og hva barnet blir utsatt for, og 

de ønsker å bidra til at foreldre og barn får det bedre. Empirien viser at medfølelsen 

med de voksne noen ganger kan bidra til at foreldrenes krenkelser av barnet ikke blir 
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synliggjort. Det utfordrer mht hva som er rett anerkjennelse og hva som kan være 

krenkelse av foreldrene. 

 

Det systemiske, relasjonelle perspektiv er felles generell holdning og verdi for alle 

terapeutene. Samtidig er det i spenningsfeltet mellom en individorientert vs. en 

system- og en relasjonsorientert forståelse de profesjonsetiske utfordringer viser seg. 

Kapittelet viser at spenningen gjenspeiler seg i forhold til ulike temaer: hvordan 

foreldre og barnet best blir ivaretatt – sammen eller hver for seg. Empirien viser blant 

annet at enkelte av terapeutene gir uttrykk for «felles normer» ved den avdeling de 

jobber i, som for eksempel handler om at enkelte avdelinger aldri snakker med barnet 

alene. Terapeutenes forståelse av familiens vansker er ett tema: hvorvidt terapeuten har 

en lineær årsaksforståelse hvor «skylden» kan bli tillagt et enkelt individ, sykdom, 

diagnose eller bestemte konflikter eller en systemisk forståelse som legger vekt på 

kontekst og en kompleksitet i hva som kan virke inn på familiens fungering. Et tema 

som kan drøftes ut fra empirien, er holdninger til psykisk lidelse. Terapeutene legger i 

stor grad ansvaret på foreldrene for familiens og barnets problemer. Et sentralt 

spørsmål i forhold til Honneths teori om anerkjennelse og krav om ytelse, er om, 

eventuelt hvordan, terapeuten kan kreve ytelser av foreldre som sliter psykisk.  

 

Terapeutenes forståelse og handlinger i forhold til dette spenningsfeltet og de nevnte 

temaer er drøftet i kapittel 9, og er videre drøftet og belyst i forhold til terapeutenes 

utøvelse av det profesjonsetiske skjønn.  

 

8.4 Terapeut–barn-relasjonen. Anerkjennelse av barnet og av barnets 

relasjon til foreldrene  

I forrige delkapittel var det hovedfokus på terapeut–foreldre–barn-relasjonen og 

terapeutens opplevelse av å stå i klemme mellom foreldre og barn, og følelsen av å 

måtte velge. Sentralt var også terapeutens normer i forhold til foreldreansvar, og 

drøfting av hva som kan være krenkende omsorgssituasjoner for barn. 

 

Dette delkapittel har hovedfokus på terapeut–barn-relasjonen, selv om terapeut–

foreldre–barn-relasjonen også er en del av det. De ulike delkapitler viser hvordan 

terapeuten fortolker de krenkelser barnet blir utsatt for, og hvordan terapeuten velger å 

anerkjenne det enkelte barn i de ulike situasjoner. Ulike sider av 

anerkjennelsesbegrepet blir derfor belyst og nyansert.  
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Hvert delkapittel har en overskrift som gjenspeiler temaet som blir belyst og 

terapeutens anerkjennelse av barnet.  

 

8.4.1 Anerkjennelse av barnets lojalitet til foreldrene 

Barnas lojalitet til sine foreldre er et tema i empirien og viser seg i datamaterialet fra 

terapeutene og fra barna. Jeg har i kapittel 7.4.1 gjengitt et sitat fra Andreas på 12 år. 

Andreas mener det er viktig at terapeuten er «likesidig» mot både foreldre og barn. Det 

vil si han legger vekt på at foreldre og barn blir behandlet likt, samtidig som terapeuten 

tar hensyn til at barns alder. Det kan tolkes som et uttrykk for ønske om rettferdighet, 

men også om lojalitet. Dersom barnet skal oppleve seg anerkjent, må også foreldrene 

anerkjennes. Andreas forteller ut fra sin historie og sin kontekst. Flere av de andre 

barnas sitater kan fortolkes på noe av samme måte, samtidig som de også kan forstås 

som at voksne skal ta ansvar for sine handlinger.  

 

Unn, terapeut ved familiekontor, har samtale med Mari på 11 år og hennes mor. Maris 

foreldre er flyttet fra hverandre. Maris pappa har funnet ny kjæreste og fått nytt barn, 

og han er ikke så god på å holde hva han lover i forhold til datteren. Terapeutens 

utfordring er, slik hun beskriver det, å ivareta jentas lojalitet og samtidig balansere 

mellom å ivareta relasjonen mellom jenta og moren og jenta og faren: 

 

(…) Mor sier i begynnelsen at Mari har det er vanskelig når pappa lover ting 

som han ikke holder. For det er et gjennomgående tema. Og dilemmaet handler 

om å passe på ikke å sette pappaen i et veldig dårlig lys, men samtidig gi støtte 

til hennes opplevelse av den skuffelsen. For det er jo ikke et urimelig krav at en 

kan forvente at folk holder det en lover, enten det er barn eller … Så jeg tenker 

den følelsen hennes er så … det er viktig at jeg løfter den fram som noe som er: 

«Selvfølgelig ble du skuffa». Du har lov til å bli lei deg for det. Ikke sant? 

 

(…) den balansegangen med ikke å gjøre pappa til den stygge mannen som ikke 

kan noen ting – det har vært et dilemma i denne saken – hele veien. (…) det blir 

lett sånn at mor blir den flinke som får til å organisere og passe på at det er 

Maris behov først, og det blir veldig tydelig at pappa er så utilstrekkelig, og det 

gjør jo også noe med mammaen, for hun er egentlig fly forbanna på denne 

pappaen som ikke kan sette datteren sin i fokus. Og det er og et dilemma når 
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Mari er der. At det ikke blir mye meg og mamma mot pappa. Men samtidig så 

kan jeg sitte og kjenne på: «Den dusten av en far som ikke kan forstå at dette er 

 en datter som virkelig savner pappaen sin og har lyst til å bli sett av han. Hun 

trenger han.» Og det kan jeg sitte og kjenne på og synes – og har tenkt – at jeg 

vil formidle det – at jeg synes det er et rimelig … Jeg synes ikke Mari har noe 

urimelig krav – en skulle kunne forvente det av pappaen sin. (Unn, video, 

familiekontor) 

 

Terapeutens lojalitet er i forhold til jenta, samtidig som hun er i noe av samme klemme 

som jenta er i forhold til foreldrene. Terapeuten ser at jenta også trenger å ha en 

relasjon til sin far, og jenta har behov for anerkjennelse også fra far. Samtidig tenker 

terapeuten om faren at «han er en dust» som ikke ser at jenta trenger han. Sitatet 

gjenspeiler her terapeutens klare normer og forventninger til foreldreytelser og 

foreldreansvar. Morens støtte og «ordentlighet» er i utgangspunktet bra for datteren 

fordi hun gir jenta trygge rammer, og mor gjør hva hun kan for at datteren skal få det 

bedre. Det er en anerkjennelse av datterens behov. Samtidig er det mange historier 

som ikke kommer frem i sitatet, historier om forholdet mellom foreldrene som kan ha 

skapt bitre følelser med lang varighet. Maria er involvert i konflikten fordi hun lever i 

spenningsfeltet mellom foreldrene. Terapeuten ønsker ikke å bidra til å gjøre far til 

syndbukk fordi det kan bidra til å opprettholde en vanskelig relasjon mellom far og 

datter ved at mor–datter-alliansen blir styrket. Skyld er et tema som later til å være 

sentralt i familien og som bidrar til terapeutens opplevelse av det profesjonsetiske 

dilemma; hvordan anerkjenne Marias følelser og samtidig unngå å fordele skyld.  

 

Skyld er også et tema i empirien for øvrig, og det fremkommer ulike perspektiver i 

forhold til å fordele skyld. I kapittel 8.3.4 fremkommer at terapeuten er opptatt av at en 

far som utøvet voldelige handlinger i forhold til kone og barn skal ta ansvaret for sine 

handlinger, og det kan oppfattes som at terapeuten i denne sammenheng fordeler 

skyld. Terapeutene kan også forstås å fordele skyld, slik det fremkommer i kapittel 

8.3.1, ved at de tillegger foreldrene skyld for barnas vansker. 

 

Barns lojalitet til foreldre er en norm som gjenspeiles i fagkunnskap og 

forskningslitteratur, spesielt om barns posisjon i foreldrekonflikter (Amato et al., 1995; 

Barneombudet, 2012; Ekeland, Rød & Thuen, 2008; Thuen, 2013). Lojaliteten 

begrunnes i de biologiske og emosjonelle bånd mellom foreldre og barn. Lojalitet kan 

defineres som: «True, faithful to duty, love or obligation, faithful in allegiance to 
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sovereign» (Efron, 1997). Lojaliteten defineres som «sann» og kan forstås å bunne i en 

overbevisning om at det er den eneste rette holdning og handling. Forholdet mellom 

foreldre og barn handler om emosjonell tilknytning på godt og vondt, og lojalitet kan 

forstås som noe som er grunnleggende til stede i relasjonen. Definisjonen begrunner 

lojalitet i kjærlighet og plikt til sovereign, som i denne sammenheng kan forstås som 

foreldre. Forskning viser at barn har sterk lojalitet også til foreldre som ikke har utøvet 

god nok omsorg på grunn av psykisk sykdom (Dunn, 1993; Efron, 1997). 

 

Leer-Salvesen (2009, s. 69) viser til intervjuer med familieterapeuter hvor terapeutene 

beskriver barna som forsonere som aldri lykkes. Det er knyttet til situasjoner hvor barn 

tar på seg rollen som meklere i de voksnes konflikter og sliter med skyldfølelse over 

ikke å lykkes. Terapeuten beskriver Maris strev slik hun ser det: 

 

(…) Jeg tror nok at jeg ser ei jente som skal strekke seg veldig mye i mange 

retninger, og hun vil veldig gjerne bidra til at alle er fornøyd, og ofte på 

bekostning av seg selv. (…) så hun unnskylder pappaen sin, og det synes jeg er 

utrolig vanskelig. (…) det vanskelige blir på en måte å vite hvordan jeg skal – 

hva slags ord jeg skal bruke for å hjelpe Mari til å håndtere den smerten det er. 

For jeg kan ikke ta bort den smerten, den er der nå, og den kommer til å være 

der. (Unn, video, familiekontor) 

 

Det Unn velger å gjøre i denne sammenheng er ikke å gi Mari falske forhåpninger, hun 

forbereder henne på at det kan ta tid. Dette er i motsetning til å gi håp om at det vil bli 

bedre. I intervju med Unn vektlegger hun at det er viktig å tenke narrativt,
156

 å få folk 

til å finne nye historier, å utvide sine livshistorier. I samtalen med Mari kan det også 

forstås som et forsøk på å skape en historie som er til å leve med. 

 

Og det er litt det jeg prøver å legge litt opp til: «Mari det kommer til å være 

sånn lenge» – altså kanskje så lenge … for «sånn er pappa», og hjelpe henne til 

å akseptere – men også det andre som vi kanskje kommer til senere, det er dette 

med – ikke bare det å akseptere, men også hjelpe henne til å integrere i seg at 

det er ikke henne det er noe feil med, det er pappa som mangler noe – altså, han 

får det ikke til. Det handler ikke om at han ikke er glad i henne, men han klarer 
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 Jfr. kap. 3.4.1, familieteori. 
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ikke å håndtere alt det som … og han har et trøblete liv på mange slags måter. 

(Unn, video, familiekontor) 

 

Terapeutens måte å møte Mari på kan forstås som en anerkjennelse av jentas følelser 

og vanskelige situasjon. Samtidig prøver hun å frita Mari for skyldfølelse og forklare 

det med at faren har et «trøblete liv».  

 

(…) her er jo et av disse dilemmaene mine, og da kan jeg jo lure på om jeg går 

litt for langt i å si at «pappa er håpløs», (…) det er et dilemma – å rakke ned på 

far for dattera – det er også sårt for henne å høre. Pappa strekker ikke til. Men 

den andre sida er at jeg har lyst til at Mari skal kjenne på at det er ikke henne 

det er noe galt med. Det er det som er dilemmaet, hun unnskylder pappaen sin. 

(Unn, video, familiekontor) 

 

Terapeuten kjenner på dilemmaet ved å gjøre far til syndebukk. Far blir den som 

krenker. Det strider mot viktige verdier for henne som respekt og romslighet i forhold 

til å «trø feil». Hun sier at alle kan gjøre feil, og gir uttrykk for at skam kan være en 

destruktiv følelse:  

 

(…) For skam er jo en kjempeoverskrift for veldig mange, som kommer til 

kontoret her, som ikke har lykkes. Vi skal jo lykkes i alt. Det å ha lov til, ikke 

bare lov til, men få hjelp til å få muligheten til å reise seg opp og si: «ok, dette 

var en erfaring som jeg kan bruke til noe bra», for meg selv og mine rundt. Og 

ha det som en grunn … Det tror jeg er grunnholdningen min, rett og slett. Det er 

alltid muligheter. (Unn, intervju, familiekontor) 

 

Sitatet kan gjenspeile sinnelagsetiske perspektiver: Hun velger å handle ut fra «det 

godes hensikt» for å frita Mari for skyld. Terapeutens overordnede verdier om 

anerkjennelse og respekt blir utfordret ved at faren blir stående igjen som syndebukk. 

Samtidig så er det slik at terapeuten ser på samtalene som en prosess. Hun har valgt å 

ha samtaler med både far, mor og datter, med far og datter, mor og datter, og datteren 

alene. Ønsket er, slik hun kan forstås, å bygge bro mellom mor–far og datteren, ved å 

prøve å få foreldrene, i første rekke far, til å ta jentas perspektiv. 

 

I forhold til Honneths teori om anerkjennelse kan det forstås som at terapeuten 

anerkjenner jentas opplevelser fordi det også er bekreftelse av at jenta lever i 
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spenningsfeltet mellom mor og far. Det er en anerkjennelse av jentas lojalitet til begge 

foreldrene, og av at jentas lojalitet blir utfordret. 

 

8.4.2 Anerkjennelse er å bygge bro mellom foreldre og barn  

Å bygge bro mellom foreldre og barn er et tema som kommer til uttrykk i empirien. 

Noen terapeuter bruker begrepet eksplisitt.
157

 Begrepet kan forstås som et forsøk på å 

få til en kommunikasjon preget av gjensidighet og anerkjennelse. Dette kapittel 

handler om en gutt på 15 år som i lang tid har hatt syndebukkstempel i familien og 

hvor terapeutene, slik de kan fortolkes, prøver å bygge bro mellom 

familiemedlemmene.  

 

Karin og Sissel, terapeuter ved familieavdeling i Bup, har samtale med mor og Vetle 

på 15 år. Historien handler om konflikter i familien. Gutten blir tillagt skyld for 

familiens problemer og får mye negativ tiltale og omtale. Vetle har en negativ 

oppfatning av seg selv, og han har utviklet et negativt atferdsmønster i forhold til 

foreldre og søsken. Det er ofte konflikter mellom far og sønn, og mor kan stå midt 

imellom. Far har vært med på samtaler tidligere, med deltar ikke i denne samtalen. De 

profesjonsetiske utfordringer, slik det fremkommer ved gjennomsyn av video og en 

helhetlig lesing av teksten,
158

 er hvordan terapeutene kan bidra til at foreldrene tar 

ansvar, samtidig som også gutten gis ansvar. Det viser lyttende, aktivt handlende 

terapeuter, med klare normative holdninger når det gjelder å tydeliggjøre de voksnes 

ansvar i forhold til gutten. Ved gjennomsyn av videoen som viser samtalen terapeutene 

har med mor og sønn, drøfter terapeutene hva de tror er til guttens beste og hvordan de 

som terapeuter handler i situasjonen:  

 

(…) for mor fortsetter bare med å omtale videre det han får til som – «det er 

blitt mye mindre bråk og stjeling nå», i stedet for å si at det er kjempefint, i 

stedet for å anerkjenne selve endringen. Det blir med negativt fortegn hele veien 

(…) «hadde det ikke vært for deg, hadde du oppført deg ordentlig, så hadde det 

ikke vært et problem». Det var derfor jeg ble nysgjerrig på hvordan snakker vi 

om dette? Går det an å få tak i et annet språk for at hun kan vise at hun var 

fornøyd. (Sissel, refleksjon over video, Bup) 
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 Jfr. kap. 7.5.4. 
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 Transkribert tekst av terapeutenes refleksjoner ved gjennomgang av video. 
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Terapeutene reflekterer over at mors negative språk bidrar til å skape avstand mellom 

mor og sønn og negativ selvfølelse hos gutten. Refleksjonene handler om hvordan de 

kan hjelpe mor til å finne et språk som anerkjenner gutten, samtidig som de ønsker å 

forstørre de endringer gutten har gjort. Fokuset på språk kan forstås som at terapeutene 

har tro på at språk kan skape endringer i relasjonen. Ved at mor endrer språk, kan også 

mors oppfattelse og forståelse av gutten endres, og guttens opplevelse av seg selv 

forandres.  

 

Terapeutene drøfter videre relasjonen mellom far og sønn, og hva gutten trenger for at 

kommunikasjonen mellom dem kan endres: 

 

(…) det kommer frem litt senere at far av og til «klikker». Han ser så sint og sur 

ut, og så er han ikke det. Og det å tolke ansiktsuttrykk er jo vanskelig for dem. 

Så hvordan evner han å kunne forstå den type nyanser i forhold til hvordan han 

forstår seg selv i relasjon til far? Vil han kunne forstå det? Hvordan trenger han 

å lære å skjønne hvordan samspillet mellom de fungerer for å forstå hva han 

eventuelt kan gjøre bedre? (Karin, refleksjon over video, Bup) 

 

Karin tematiserer hvordan de kan lære gutten til å forstå mer av samspillet mellom han 

og far, samtidig som det virker som om også mor og far trenger mer kompetanse på 

dette området. 

 

Sitatet kan forstås som et forsøk på å bygge en relasjonell bro mellom far–mor og sønn 

ved å lære familien affektbevissthet. Det innebærer evnen til å gjenkjenne egne 

følelser og reaksjoner og samtidig ha et utenfra-blikk på seg selv: hva vises, hvordan 

kan omgivelsene tolke og forstå mine uttrykk. Det gir grunnlag for å gi atferden 

mening, og til å snakke om hva som skjer i vanskelige situasjoner. Forskning viser at i 

familier hvor foreldre sliter psykisk virker det forebyggende at familien har en åpen 

kommunikasjon omkring foreldrenes vansker og at barna får mulighet til å sette ord på 

sine følelser og opplevelser (Focht-Birkerts & Beardslee, 2000). Det er å tillate, og 

lære barn, og også foreldre, affektbevissthet. 

 

En kommunikasjon preget av intersubjektivitet ut fra Honneths teori handler også om 

affektbevissthet, og evne til å fortolke den andres atferd og emosjonelle responser 

(Honneth, 2008; Lysaker, 2010; Stern, 2003, s. 211). Gjensidig deling av affekter og 

oppmerksomhet er grunnleggende ferdigheter som erfares og læres som en del av 
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barns sosialiseringsprosess (Stern, 2003). Kommunikasjon handler om verbale utsagn, 

men også kropps- og ansiktsuttrykk som tolkes av den andre, og derfor er det alltid 

mulighet for feiltolkning. Intersubjektiv kommunikasjon er preget av gjensidighet og 

tillit i relasjonen. Slik terapeutene beskriver forholdet mellom far og sønn, er forholdet 

preget av mistenksomhet og av at de tillegger hverandre dårlige intensjoner. 

Terapeutenes utfordringer later også til å være hvordan de kan legge til rette for at far 

og sønn kan forstå hverandre bedre. Slik det fremkommer i denne sekvensen, virker en 

antakelse hos terapeutene å være at Vetle og foreldrene trenger å forstå hvordan 

samspillet fungerer for at endring skal finne sted. Terapeutene velger å fokusere på de 

konstruktive endringer gutten gjør, og slik det kan forstås, gir de han anerkjennelse for 

at han tar ansvar i relasjonen:  

 

(…) Det er vel de valgene vi har gjort – å tydeliggjøre, for det er noe han 

presenterer selv at han har fått til. Han bringer inn, og det er noe med å gi han 

opplevelsen av at det han bringer til torgs – noe han faktisk selv har gjort og 

bestemt seg for å få til, er en viktig bit i prosjektet vi har. Det er noe med å få 

det annerledes hjemme. (Sissel, video refleksjon, Bup) 

 

Terapeutene kunne alternativt ha valgt å fokusere på guttens følelser og opplevelser i 

de enkelte situasjoner, og samtidig prøve å få gutten eller mor til å innta fars 

perspektiv (siden far ikke er til stede) for å utforske den andres perspektiver.  

 

Terapeutene velger en annen strategi:  

 

(…) Og så samtidig som hun (mor) sier at han (far)oppfører seg jo helt – han 

gjør jo ting han ikke burde, han reagerer på ting han ikke burde reagere på. (…) 

jeg synes det er ok – hun gir beskrivelser av hva som skjer, og så kjenner han 

(Vetle) seg igjen, og så gjentar han: «akkurat sånn var det». (…) og så er det 

beskrivelser, og det er realiteter og det er viktig informasjon. (…) men det ville 

være destruktivt å gå inn i det. Ikke sant? Det ville det jo? (…) Det blir en måte 

å tydeliggjøre for han hvor vi tenker det hører hjemme. (Sissel, video 

 refleksjon, Bup)  

 

Sissel forteller her at de velger å gi historiene mor forteller plass i samtalen, og at de 

som terapeuter lytter til historiene uten å utdype dem ytterligere. Det kan likevel tolkes 

som at gutten får bekreftelse på sine opplevelser. I videoen ser og hører vi at mor tar 
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voksenansvar, hun forteller om hendelser hvor fars «eksplosjon» ikke står i forhold til 

situasjonen, og mor beskriver det som krenkelser av gutten, som blir pålagt skyld av 

far. Mor sier at fars måte å reagere på er feil. Gutten nikker og bekrefter mors versjon. 

Terapeutene mener det er viktig at «realitetene» kommer frem, samtidig som de ikke 

utdyper temaet ytterligere. De begrunner det med at det ville være destruktivt, og slik 

det kan tolkes, ville det kunne ført til en negativ spiral av historier, og negative følelser 

ville få plass heller enn hva som er konstruktive endringer. Et annet perspektiv er at 

gutten også har en konfliktpreget atferd, og terapeutene kan forstås slik at de tenker det 

er viktig å unngå å fordele skyld i familien. Det kan eventuelt kreve refleksjon fra 

terapeutene over forskjellen på hva som kan beskrives som berettiget skyld, og hva 

som er å ansvarliggjøre foreldrene, men også gutten. Skyldfølelse kan fortolkes 

negativt, som en følelse som er destruktiv og bør unngås.  

 

Honneth betegner negative følelser som skyld og skam som moralske følelser 

(Honneth & Jay, 2008). Ved å knytte foreldrenes beskrivelse av Vetle som syndebukk 

til de mange negative historiene i familien, blir det lett negativ skyldfølelse, som blir 

en stor del av Vetles selvoppfatning. Leer-Salvesen (2002a) viser til at skyld og 

skyldfølelse er to forskjellige fenomener. Skyld er en tilstand, som kan etterfølges av 

en (skyld)følelse når vi har gjort noe galt mot andre. Begrepet gjenspeiler at noe er rett 

og noe galt. Skyldfølelse er nødvendig når vi erkjenner å ha gjort noe galt. 

Skyldfølelsen kan også karakteriseres som nevrotisk når vi opplever skyld uten å ha 

handlet galt. Det kan noen ganger være lettere sagt enn gjort å definere hva som er 

hva. I en familiesituasjon som beskrevet her, kan det være slik at det er vanskelig for 

Vetle, men også for de andre familiemedlemmene, å skille hva som er berettiget eller 

nevrotisk skyld. Det virker som det er blitt en negativ spiral av vanskelige situasjoner, 

hvor hvem som har skyld i den enkelte situasjon, kan være vanskelig å finne ut av. Når 

Vetle stjeler, og far blir sint, og mer sint enn han bør, kan det være vanskelig å fordele 

skylden, eller finne ut hva som er sant og rett. Når følelsene henger igjen etter forrige 

krenkelse, kan det være lett å møtes igjen med mistenksomhet og negativ forventning. 

Makt eller avmakt synes å være et tema spesielt mellom far og sønn, hvor makten 

forsøkes tatt ved destruktiv atferd. Kampen for anerkjennelse kan være en maktkamp, 

fordi begge forsøker å tilegne seg makt eller respekt ved å vise at de ikke lar seg kue 

av den andre. Det synes å være utviklet en slags hevnspiral, hvor den ene handling er 

en gjengjeldelse for den forrige, i mangel av den anerkjennelse de trenger. Vetles 

kamp for anerkjennelse får i denne sammenheng et negativt uttrykk, men kan tolkes 
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som et forsøk på å stå opp for seg selv. Terapeutenes utfordring er å bidra til at denne 

krenkelsesspiralen kan stoppes og at anerkjennende språk og handlinger kan læres.  

 

Et perspektiv er også å rette søkelyset på Vetles oppvekst, som var preget av konflikter 

og problemer hos de voksne. Vetle har også en diagnose som kan forstås å virke inn på 

hans atferd, og det er sikkert også andre perspektiver det kunne vært fokusert på: 

tilknytning, temperamentstrekk, andre sosiale relasjoner Vetle er en del av – skole, 

venner etc. Det kan også knyttes mange forklaringer til fars og mors historier, slik det 

kan til alle menneskers historier. Terapeutene synes å vektlegge de ulike historiene i 

familiens liv.  De reflekterer over hvordan de kan komme videre uten å gjøre 

konfliktene større og ved hjelp av et annet språk:  

 

(…) man kunne jo valgt å gå videre på mor og far og fått flere historier og 

beskrivelser hvordan far ikke er konstruktiv i møte. (…) ja, som du sier, vi er 

ganske tilbakelente, og det er jo et helt bevisst valg fordi det er viktig å la de få 

rom til å formidle seg i sitt tempo og med sine historier uten at vi tilrettelegger 

for at de skal få det frem. For det å punktuere
159

 med altfor mange detaljer vil jo 

forstyrre. De er en familie som i altfor liten grad har erfaring med å snakke om 

sine opplevelser og erfaringer. Og når de først gjør det, er det viktig at de får 

formidle det på sin måte. (…) Det er derfor jeg valgte å stille spørsmål, hvordan 

skal de to få det til? (…) Det er en løsningsorientert, positiv reformulering av 

noe som er ganske negativt, hvor intensjonen er: «Ja hva kan dere gjøre med 

dette, da, sånn at dere får det annerledes?» (Karin, videorefleksjon, Bup) 

 

Drøftingene gjenspeiler et profesjonsetisk skjønn basert på kognitive, faglige 

vurderinger. Fokus er konstruktive handlinger og språk, og intensjonen er ikke å 

forsterke konflikten mellom far og sønn. Terapeutene reflekterer også over hvordan de 

velger, eller velger bort, tema, og det er en avveining i forhold til å la mor og sønn 

fortelle de historier som er viktige for dem. Terapeutenes handlinger kan forstås som et 

forsøk på å finne en vei ut av krenkelseshistoriene som bygger bro, og skape nye 

historier preget av anerkjennelse mellom familiemedlemmene. Terapeutenes 

handlinger kan fortolkes ut fra et dydsetisk perspektiv, fordi de reflekterer over hva 

som vil kunne bidra til å skape et bedre liv for familien her og nå og i fremtiden. 

Terapeutenes intensjon er å skape anerkjennelse i relasjonene, og kan i denne 

                                              
159

 Velge ut sekvenser, ta ut av helheten.  
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sammenheng betraktes som en dyd som kan bidra til selvutvikling for både Vetle og 

foreldrene. 

 

Ansvar og skyld er begreper som er nært forbundet. Samfunnsnormer som gjenspeiler 

seg blant annet i terapeutiske tradisjoner, lovverk og rettsystem, er at det kan være 

lettere for den som er utsatt for krenkelse å gå videre når den skyldige tar på seg 

ansvar, fordi ansvaret og skylden plasseres der det hører hjemme. Leer-Salvesen 

(2009) beskriver det også som en «sannhetssøken» når mennesker som er utsatt for 

krenkelser strever med å bearbeide krenkelseshistorier, og at det kan være nødvendig 

at skylden blir plassert. Å plassere skyld kan også gi næring til offerrolle, dersom det 

enkelte individs kompetanse, mestringsevne og ansvar ikke vektlegges.  

 

Slik det fremkommer, er Vetles oppvekst preget av turbulente familieforhold. Han har 

med seg en historie preget av krenkelser fra de voksne, spesielt fra far. Han har ikke 

selv vært utsatt for vold, men han har vært vitne til vold. Terapeutenes argumentasjon 

om ikke å gi næring til det destruktive familiemønsteret, synes konstruktivt, fordi det 

kan være en måte å stoppe det på. Samtidig er det også fokus på hva spesielt far og 

sønn kan gjøre annerledes. Men hva med Vetles historier, og urettferdigheten og 

krenkelsene han har opplevd? En måte å se det på, er at foreldrene tar på seg skylden 

ved å «bli med» Vetle i familiesamtaler. Det er gutten som er henvist ut fra sine 

atferdsvansker. Ideelt burde foreldrene eksplisitt sagt unnskyld for hva de har påført 

han av krenkelser. Samtidig som Vetle også må ta ansvar for egen atferd.  

 

Ved gjennomsyn av videoen fremkommer at terapeutene også vektlegger å utfordre 

gutten på eget ansvar i forhold til å skape konflikter. Terapeutenes refleksjoner og 

tilnærming kan forstås i et etisk, normativt brobyggende perspektiv, og som en 

sortering av erkjennelse av hva som er nødvendig skyld og hva som er det enkelte 

familiemedlems ansvar for å gjøre ting annerledes. 

 

En terapeutisk, og profesjonsetisk, utfordring kan være om, eventuelt hvordan og i 

hvilken kontekst, terapeutens ansvar er å prøve å bidra til at foreldre tar på seg ansvar 

for krenkelser de har påført sitt barn.  

 

Denne historien har handlet om terapeutenes forsøk på å bygge bro mellom relasjoner 

hvor alvorlige krenkelser har vært en del av hverdagen. Neste historie handler om 
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krenkelser av barn som kanskje er mer synlige i den offentlige debatt, om barn som 

vokser opp med vold i familien. 

 

8.4.3 Håp og håpløshet. Anerkjennelse eller krenkelse?  

Barn som vokser opp med vold er et tema i empirien. Torunn, familieterapeut ved 

familiekontor, forteller en historie om en 10-åring som har en far som bruker vold i 

forhold til moren. Far er flyttet ut, og gutten gir uttrykk for håp om at det nå skal bli 

bedre for alle. Mor ber terapeuten melde til barnevernet dersom hun ikke greier å 

holde far borte, men det gjør hun ikke. Far flytter tilbake. Terapeuten reflekterer over 

guttens situasjon i forhold til de omsorgspersoner han har, og sin egen rolle i kontakten 

med mor og sønn: 

 

(…) Jeg tenkte i mitt stille sinn: Det er mye som er knytta til den voksnes 

verden. Hans liv er så prisgitt disse rammene, og skal tro hvor lenge det varer. 

(…)Så tok mamma inn igjen pappa, og gutten fortsetter å komme i samtaler til 

meg, og jeg opplever det som vanskelig. Når han da begynte ikke å møte opp til 

time, var jeg faktisk også litt glad, eller lettet, selv om det også var vanskelig. 

For det jeg synes var så vanskelig, vi hadde vært med på nesten å love han at 

dette ikke skulle skje, og når pappa kom inn igjen, gjorde vi som mamma hadde 

sagt, vi meldte til barnevernet, fordi vi reelt var veldig bekymra for gutten, og 

barnevernet henla saken. For mamma var så godt fungerende, så hun måtte på 

en måte greie å ta vare på sønnen, hvilket hun ikke gjorde. I samtalen har det 

vært et kjempedilemma (…) jeg var på en måte med på å: «ja, nå skulle alt bli 

så mye bedre», at jeg kunne ikke si det motsatte til gutten – «Er du sikker på det 

varer?» for det høres helt feil ut, for da tok jeg fra han det håpet han hadde, sånn 

at jeg måtte liksom være med i det. (Torunn, intervju, familiekontor) 

 

Terapeuten sier at hun i ettertid kjenner på en ubehagelig følelse av ikke å ha fått dette 

til, et ubehag som gjenspeiler skyld fordi hun ikke har møtt gutten på en god nok måte. 

Hun sier at hun «nesten lovet han at dette ikke skulle skje igjen», og har gitt gutten håp 

om at situasjonen skal bli bedre. Når mor lar far flytte tilbake igjen, opplever 

terapeuten å ha ført gutten bak lyset. Terapeutens skyldfølelse kan drøftes i forhold til 

det profesjonsetiske ansvar: Hva er terapeutens moralske ansvar i forhold til gutten i 

den terapeutiske kontekst, og i forhold til ivaretakelse av guttens rettigheter?  
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Honneth hevder at fysisk mishandling og vold er en grunnleggende form for krenkelse 

som skader og berøver individets tillit til seg selv og andre mennesker. Omfattende 

forskning dokumenterer negative konsekvenser og skader for barn som er utsatt for 

eller er vitne til at nære familiemedlemmer blir utsatt for fysisk mishandling og vold 

(Nijenhuis, Van Der Hart & Steele, 2002; Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet NOU 2012:5; Schore, 1994, 2003). Forskningen viser at 

barn som blir traumatiserte av egne foreldre utvikler et negativt, konfliktfylt og 

usikkert bilde av seg selv som igjen virker inn på barnets måte å møte verden på.  

 

Terapeuten melder saken til barnevernet. Hun sier «vi», og slik hun kan forstås, har 

hun drøftet saken med kolleger og vurdert at betingelsene for å melde til 

barneverntjenesten er til stede,
160

 og også fordi hun har lovet mor å gjøre det. 

Offentlige dokumenter, forskrifter og lovverk fastslår at barn skal vernes mot vold og 

overgrep. Ansvaret er gitt foreldre
161

 og offentlige myndigheter, i denne sammenheng 

også familieterapeuten som har ansvar for å melde fra til barnevernet når hun vurderer 

at det er grunnlag for det. Det er barnevernets ansvar å avklare bekymringsmeldingen 

og følge denne opp.
162

 Når barnet ikke kan gis beskyttelse, slik som en tolkning av 

denne guttens situasjon kan forstås å være, kan det defineres som en krenkelse av 

barnets rettigheter. De juridiske rettigheter er universelle, og Honneth (2008) knytter 

krenkelse av individets rettigheter til mangel på respekt. Internasjonale studier viser at 

barn har en oppfatning om at de har krav på å bli behandlet med respekt, bli anerkjent 

som betydningsfulle mennesker og få delta i beslutninger som angår dem (Bjerke, 

2012, s. 82; Casas, Saporiti, Gonzalez, Figuer, Rostan, Sadurni, Alsinet, Guso, 

Grignoli, Mancini, Ferrucci & Rago, 2006; Morrrow, 1999). Studier viser også at 

barns oppfatning av sine rettigheter er knyttet til de sosiale relasjoner og den kontekst 

de er en del av (Bjerke, 2012, s. 82; Casas et al., 2006; Helwig & Turiel, 2002).  

                                              
160

 Lov om barneverntjeneste § 6-4: (…) «offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, 

gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet i hjemmet eller 

det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt». 
161

 Lov om barn og foreldre, Innhaldet i foreldreansvaret, kap. 5 § 30, Barns sjølråderett kap. 5, § 31–33. 
162

 Lov om barneverntjenester, kap. 1, § 1-1, kap. 3, § 3-1, kap. 4. Barns rettigheter er regulert både lov om 

barneverntjenester og lov om barn og foreldre. Advokat Rikke Lassen hevder at når barn lider, sviktes barn av 

myndighetene (Lassen, 2011). Hun hevder at barnevernet er for feige og i for stor grad henviser til foreldres 

plikt, jfr. lov om barn og foreldre § 30. Barnevernet kan derved unngå å ta ansvar for eksempel i saken som er 

referert til i denne sammenheng, hvor mor vurderes å ha god omsorgsevne, selv om hun bidrar til at barnet 

utsettes for vold. Med forbehold om ikke å kjenne denne aktuelle saken annet enn fra beskrivelsen i caset, så kan 

en tolkning ut fra advokat Lassens forelesning være at barnevernet kan henvise til morens plikt til å ta saken opp 

for retten og eventuelt fremme krav om omsorg alene.  
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I denne saken henlegger barnevernet saken, og terapeutens opplevelse av å ha sviktet 

gutten ved ikke å holde hva hun har lovet, synes å bli forsterket. Gutten har også et 

rettmessig krav på trygghet og sikkerhet. Han har krav på en oppvekst uten vold, som 

han ikke er sikret. 

 

Repstad (2002a) og Engelstad (2011, s. 78) viser til hvordan undertrykte individer som 

lever i maktrelasjoner påtar seg skyld for undertrykkelsen. Barn som er utsatt for vold 

kan påta seg skylden for å utløse far eller mors sinne, som igjen kan påvirke bevissthet 

om eller opplevelsen av krav på rettigheter, fordi krenkelsen blir en del av barnets 

selvbilde. Krenkelsens form tilsvarer eller er «motsatsen» til behovet for den 

grunnleggende anerkjennelse som barnet har.  

 

Samfunnsnormene og kunnskapen som her er beskrevet er en del av terapeutens 

kontekst. Alvoret i vold og grov omsorgssvikt er tematisert i samfunnsdebatter og i 

rettssaker i forhold til overgrep og vold mot barn som er i medias søkelys, og 

kunnskap om vold og traumer er en viktig del av den terapeutiske kunnskap. Samtidig 

er det flere etater som har ansvar i tillegg til foreldres ansvar, som også er en del av det 

helhetlige bildet. Terapeuten beskriver det som et dilemma å love gutten en endring 

hun ikke kan innestå for. Ærlighet fremkommer som en profesjonsetisk dyd, en dyd 

som også gjenspeiles hos flere terapeuter i møte med foreldre og barn.  

 

Honneth (2009) beskriver kompleksiteten mennesker møter i hverdagens ulike 

situasjoner og kontekster når kryssende forventninger og forpliktelser oppstår, og han 

hevder at enkle svar ofte ikke er mulig. Den kompleksiteten Honneth beskriver vises 

også i historien terapeuten forteller.  

 

Empirien viser at barna som ble intervjuet synes å omtale de voksne under ett, de 

skiller ikke mellom terapeut og foreldre.
163

 Hvorvidt gutten i den situasjonen Torunn 

beskriver, skiller mellom foreldre, terapeut og barnevernsarbeider, fremkommer ikke. 

Lettelsen terapeuten kjente på i saken, som beskrevet i denne sammenheng, da gutten 

ikke møtte til samtale, kan forstås som en lettelse over å slippe å møte gutten ansikt til 

ansikt. Empirien fra intervju med terapeutene viser at skyldfølelse er tema i situasjoner 

hvor terapeuten ikke opplever å ivareta barnet godt nok. Terapeuten som moralsk aktør 
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 Jfr. kap. 7.4. 
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blir utfordret, og skyldfølelsen kan drøftes i forhold til den enkelte terapeuts utøvelse 

av profesjonsetisk ansvar.  

 

8.4.3.1 Kan håp knyttes opp mot anerkjennelse?  

Torunn er i tvil om hva som er rett handling i forhold til gutten, og hun er usikker på 

om hun har bidratt til å krenke gutten ytterligere ved ikke å holde hva hun lover. Hun 

utdyper dilemmaet og tror at håpet om en bedre hverdag må forankres i relasjonen til 

foreldrene:  

 

(…) dilemmaet … ja, at jeg ikke kunne ta fra han det håpet, og at jeg ikke fant 

andre forankringspunkter for håpet. (…) hadde håpet forankra i noe som hadde 

med mamma- og papparelasjonen å gjøre hele tida. (…) barnet må jo ha 

forankringen hos foreldrene. Men han ble – det ble så tydeliggjort hvor sårbar 

han var, og hvor store konsekvenser det fikk, og når det igjen ble kaos i heimen 

… (Torunn, intervju, familiekontor) 

 

Torunn reflekterer seg frem til at hun ikke kunne ta fra gutten håpet, og stiller seg selv 

spørsmål om det er mulig å forankre håpet i noe annet enn i relasjonen til foreldrene. 

Hun kan forstås slik at hennes foreløpige konklusjon er at forankringen av håpet må 

være hos foreldrene. Begrunnelse kan være at det er i relasjonen til foreldrene, i 

kjærlighetsrelasjonen, at gutten krenkes, det er i denne relasjonen selvtilliten og tilliten 

til verden blir skadet, og det er her krenkelsen må rettes opp. Honneth (2008) 

underbygger sin teori ved blant annet å anvende utviklingsteori og sosialpsykologiske 

teorier. Stern vektlegger utvikling av selvet som en livslang prosess, samtidig som han 

i likhet med andre utviklingsteoretikere legger vekt på barneårenes grunnleggende 

betydning for utvikling av selvtillit (Stern, 2003). Slik sett kan krenkelse knyttet til 

kjærlighetsdimensjonen i Honneths teori beskrives som relativt deterministisk. Det 

understøttes av den vel dokumenterte forskning om sammenhenger mellom utvikling 

av sosiale og emosjonelle vansker og en oppvekst preget av vold.
164

  

 

Terapeuten reflekterer over om hun kunne knyttet håp opp mot noe annet enn 

relasjonen til foreldrene:  
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(…) hvis jeg hadde kunnet det – jeg har aldri kommet så langt i tenkingen min 

at jeg vet hvordan jeg kunne ha gjort det. (Torunn, intervju, familiekontor) 

 

Kan håp knyttes opp mot anerkjennelse?  

 

Håp kan knyttes opp mot resiliensforskning og utvikling av mestringsstrategier. 

Forskning viser en sammenheng i forhold til god selvfølelse hos barn som har håp og 

tenker muligheter, og mellom barn som har depressive symptomer og lite håp (Snyder, 

Hoza, Pelham, Rapoff, Ware & Danovsky, 1997; Snyder, Lopez, Shorey, Rand & 

Feldman, 2003). Forskning viser at barn som lever under ekstremt vanskelige forhold 

forholder seg forskjellig til sine livsbetingelser. De som klarer seg best, er de barn som 

utvikler ulike mestringsstrategier, som søker støtte hos andre, unngår – i den grad de 

kan – vanskeligheter og konflikter, og utvikler evne til å reflektere over hvordan de 

best kan møte de problemer som oppstår (Eggum, Sallquist & Eisenberg, 2011). 

Funnene støttes av forskning i forhold til hva som virker forebyggende på barn av 

psykisk syke foreldre (Beardslee, Swatling, Hoke, Rothberg, Velde, Focht & 

Podorefsky, 1998; Carbonell, Reinherz & Beardslee, 2005). 

 

Håp kan også belyses ut fra en religiøs, eksistensiell og kulturell tilnærming. I vår 

komplekse livsverden kommer håpet inn ved litteratur, kunst, kultur, og også ut fra en 

religiøs dimensjon, helt fra vi er ganske små, og kan derfor sees som en del av den 

kulturelle konteksten som påvirker både familiene, barna og også terapeutene. 

 

Den tysk-amerikanske psykoanalytiker Erik Homburger Erikson (1902–1994)
165

 

definerer håp som en dyd: «den varierende antakelse av oppnåeligheten av noe man 

brennende ønsker, på tross av mørke drifter og lidenskaper som markerer tilværelsens 

begynnelse» (Asheim, 1997, s. 75; Erikson, 1964/1971, s. 81–99). Erikson forstår dyd 

som «indre styrke» (Asheim, 1997, s. 70), og håp er en styrke som ideelt utvikles i den 

psykososiale utviklingsprosess.  

 

I forhold til Honneths teori kan håp fortolkes inn i anerkjennelse av menneskeverdet, i 

anerkjennelse av det enkelte individs autonomi i de ulike anerkjennelsesdimensjoner. 

Leer-Salvesen (2009, s. 126) hevder at håpsdimensjonen i menneskesynet er 

fundamentalt viktig. Håp og håpløshet rommer både følelser, tanker og opplevelser 
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 Spesielt kjent for utvikling av sin psykososiale utviklingsteori.  
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(Flaskas, 2007). Begrepene kan betraktes som polariteter, men også som tett 

forbundet, som opplevelser som kan eksistere side om side både i situasjonen her og 

nå, og for fremtiden. Med utgangspunkt i et holistisk perspektiv på sykepleieryrket og 

ved gjennomgang av teori og forskning omkring håpets plass i behandling, mener den 

amerikanske professor Stephenson (1991) at det er viktig å bidra til å styrke 

enkeltmenneskets håp. Hun hevder at det er viktig fordi det bidrar til bedre livskvalitet. 

Samtidig mener hun det er viktig ikke å gi falske forhåpninger. Leer-Salvesen (2009) 

mener, slik jeg forstår han, noe av det samme; han beskriver håpet som noe mer enn en 

naiv forestilling om at alt går godt til slutt: Håpet skal og kan kombineres med 

realisme, og den kunnskap som foreligger må brukes til å identifisere risikofaktorer og 

forebygge vold. 

 

Dette er perspektiver som er overførbare til den familieterapeutiske kontekst og til 

saken som Torunn beskriver. Hun ønsker å gi gutten håp i en situasjon som er preget 

av håpløshet. Utfordringen er å gi håp som ikke er «falskt», og som ikke bidrar til å gi 

eller forsterke en opplevelse av at de voksne svikter. En måte å fortolke terapeuten på i 

denne situasjonen, er at hun balanserer mellom bruk av kunnskap og erfaring, samtidig 

som hun ivaretar guttens håp. En anerkjennelse av guttens følelser kan forstås som en 

bekreftelse og intersubjektiv deling av guttens behov for håp. En annen fortolkning 

kan være at anerkjennelsen ikke er den type anerkjennelse gutten har behov for, fordi 

det kan være at trygghet og sikkerhet er dominerende behov for han. Det kan også 

forstås slik at det ikke nødvendigvis er et hierarki av behov, dvs. at behovene for 

trygghet og sikkerhet lever side om side med håpet.  

 

Honneth refererer til Winnicotts objektrelasjonsteori og barnets bruk av 

overgangsobjekter (bamse, sutteklut e.l.) i løsrivelsen fra mor. Overgangsobjektene 

kan også forstås som et ontologisk forbindelsesledd.
166

 Honneth refererer til at 

Winnicott anser denne ontologiske formidlingssfæren som en løsning på oppgaver 

mennesker ustanselig kan stå overfor, og han siterer Winnicott: 

 

Vi hevder at det å akseptere virkeligheten er en oppgave som egentlig aldri blir 

avsluttet, at alle mennesker er utsatt for et press om å sette den indre og ytre 

virkeligheten i forbindelse med hverandre, og at et intermediært 
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erfaringsområde som det ikke stilles spørsmål ved (i kunst, religion osv.) kan 

frigjøre oss fra dette presset (Honneth, 2008, s. 112; Winnicott, 1990, s. 24). 

 

Det intermediære erfaringsområde kan i denne sammenheng fortolkes som et pusterom 

eller et hvilested mellom den ytre og indre verden. Det er spesielt leken som er en del 

av barnets hverdag og som kan lindre presset fra barnets ytre og indre verden og være 

et rom for utvikling og kreativitet. Honneth viser til Winnicott, som mener at barnets 

evne til imaginasjon og til å være alene krever grunnleggende tillit til 

omsorgspersonen og er en forutsetning for videre utvikling av kreativitet og, slik jeg 

tolker det, bruken av ett (eller flere) slike intermediære erfaringsområder (Honneth, 

2008, s. 112). Litteratursøk viser lite konkrete resultater i forhold til forskning som 

dokumenterer kunst og kulturs påvirkning på barn og unges psykiske helse (Hasund, 

Søftestad, Gabrielsen & Balsnes, 2012). Veldokumentert forskning viser at musikk 

kan ha god effekt på barn og unges psykiske helse (Krüger, 2012; Skånland, 2012; 

Trondalen & Stensæth, 2012). Musikk kan for eksempel også være et slikt 

erfaringsområde for barnet, et rom som gir trøst og gode opplevelser, eller bidrar til 

utvikling av ferdigheter. Også barnelitteratur, teater og film kan antas være slike hvile- 

og kreative utviklingsrom for barnet.167  

 

Barn beveger seg ganske tidlig i flere kontekster utover kjærlighetsrelasjonen. Selv om 

foreldre–barn-relasjonen er grunnleggende viktig, så finnes det et liv også utenfor 

denne relasjonen som kan gi trøst, mening, og derfor også håp. Med støtte i Meads 

teori om barns psykososiale utvikling vil andre sosiale kulturelle fellesskap barn er en 

del av være intersubjektive relasjoner som påvirker utvikling av barnets autonomi. 

Overført til denne sammenheng, så kan det være at gutten skaper seg håp og pusterom 

også utenfor terapirommet, og i andre sammenhenger enn i relasjonen til sine foreldre. 

 

8.4.3.2 Håp som anerkjennelse eller krenkelse? 

Terapeuten beskriver innledningsvis sin følelse av å svikte gutten. Det er mange 

voksne som ser guttens situasjon og har ansvar: foreldre, barnevernsansatte og 

terapeuten. 
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 Det fins noe forskning knyttet til kulturopplevelser for voksne. Psykoanalytiker Ana Maria Rizzuto, Boston 

har gjort banebrytende forskning omkring dannelsen av det indre gudsbilde (Rizzuto, 1975). Rizzuto er inspirert 

av psykoanalytisk objektrelasjonsteori, særlig Donald Winnicott objektrelasjonsteori, som så en sammenheng 

mellom barnets overgangsobjekt og evnen til lek og kulturell utfoldelse senere i livet gjennom musikk, kunst og 

religion (Modum Bad, 2005).  
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Møller (2000) beskriver hvordan hverdagen kan arte seg for barn som vokser opp med 

voldelige fedre. Han viser hvordan ulike typer av vold, makt- og hersketeknikker gjør 

hverdagen gjennomsyret av frykt. Han bruker begrepet strukturell og sosial vold, som 

forstås sosiologisk og viser til den sosiale strukturen, det hierarkiske systemet og den 

maktorden som muliggjør makt- og voldsbruk.  

 

Gutten som Torunn forteller om, har gjennom flere år vært vitne til at mor har vært 

utsatt for vold fra far. I tillegg blir han utsatt for krenkelser av hjelpeapparatet. 

Barnevernet henlegger saken, og terapeutens profesjonsetiske utfordring er å møte 

gutten på en anerkjennende måte, med ærlighet. Møller (2000) beskriver det dobbelte 

sviket barn opplever som vokser opp med voldelig far: sviket fra mor som velger ikke 

å forlate far, samtidig som barnet har en sterk solidaritet til mor som blir utsatt for 

vold.  

 

De profesjonsetiske utfordringer fremkommer som sammensatte. Hvordan kan 

terapeuten møte barnet på en bekreftende og støttende måte, gi gutten håp og bidra til å 

ivareta guttens behov for trygghet og sikkerhet? Det terapeuten sitter igjen med etter at 

barnevernet henlegger saken, er muligheten for å gi gutten håp, og hun stiller spørsmål 

ved om hun kan forankre håpet i noe annet enn relasjonen til foreldrene. Slik håp er 

belyst, kan en mulighet være å hjelpe gutten til å utvikle mestringsstrategier, og skape 

seg pusterom, samtidig som han får bekreftelse på sin vanskelige livssituasjon. 

 

Guttens opplevelse har vi ikke, men vi har andre stemmer, blant annet Møllers 

erfaringer, som også er beskrevet i dette kapittel. Hans stemme bidrar til å belyse barns 

opplevelse av å vokse opp med vold. Det kan være at gutten forstår at terapeuten har 

forsøkt å bidra. Hvorvidt det oppleves som en anerkjennelse, fordi han opplever å bli 

sett på sine vansker, er umulig å vite. De profesjonsetiske utfordringene som 

fremkommer som hovedfokus i empirien handler om at de voksne omsorgspersoner 

ikke ser og ivaretar barnets behov og interesser – slik det fremkommer i dette kapittel. 

Det er også et tema i neste kapittel, og fokus her er hvordan terapeuten bruker sin 

empati til å bekrefte barnet. 
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8.4.4 Emosjonell gjensidighet som anerkjennelse  

Empirien viser at en sentral profesjonsetisk utfordring for terapeutene er når foreldre 

ikke har empati med barnets situasjon. Foreldrene er, slik de fleste av terapeutene 

beskriver det, lite refleksive i forhold til barnets situasjon. Petter, terapeut ved Bup, 

viser til en samtale han har med mor og hennes datter på 15 år, og han beskriver et 

konfliktfylt forhold:  

 

(…) Det er ei mor og ei datter som kommer til samtale med oss. Overskriften er 

at de ønsker å jobbe med kommunikasjonen, og det er veldig store konflikter 

der hjemme. Barneverntjenesten er for så vidt inne i bildet og vi har hatt et par 

samtaler der jenta har vært så fortvila. Hun har vært så … Når du sitter der, så 

kjenner du bare – du tar opp den frustrasjonen til denne jenta her. Og det handla 

om at denne mora ikke helt – som jenta sier – «Du forstår meg ikke, du lytter 

ikke til meg, du vet alltid best, du – hører ikke på meg – du forklarer» – altså, 

det er en mor som veldig kjapt har en type forklaring på hvordan denne jenta 

har … altså, jenta sitter der og gråter og er fortvila – og du bare merker at mora 

 begynner å forklare hvordan hun har det, i stedet for bare å lytte til henne. 

Utrolig – når en selv sitter og får vondt i magen fordi jeg kjenner at jenta blir 

ikke møtt. Og frustrasjonen bare eskalerer hos henne, hun bare gir opp. (Petter, 

Bup, intervju) 

 

Petter slår fast at jenta ikke blir møtt av sin mor. Det er et normativt utsagn som gir 

uttrykk for forventninger til at foreldre har ansvar for å lytte til sitt barn, og evne til å 

ta barnets perspektiver. Autentisiteten i Petters utsagn styrkes ved hans 

fenomenologiske beskrivelse av hva som skjer med han i situasjonen: «når en selv 

sitter og får vondt i magen».  

 

Jentas kamp for anerkjennelse fra sin mor kan forstås som at hun prøver å 

kommunisere direkte til moren, uten at hun opplever at det nytter, og til slutt gir hun 

opp. Jenta definerer også selv krenkelsene – og behov for anerkjennelse. Hun trenger å 

bli lyttet til, hørt og forstått på sine meninger. Empirien viser at det å bli sett, hørt og 

lyttet til er holdninger som alle barna som er intervjuet anser som viktige.
168

 

Holdningene samsvarer med Honneths definisjon av anerkjennelse, og Sterns 

beskrivelser av hva barn trenger. Å bli sett, hørt og lyttet til danner grunnlag for 
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gjensidighet i kommunikasjon og relasjon (Honneth, 2008; Stern, 2003). Terapeuten 

beskriver sine kroppslige reaksjoner ytterligere og knytter det til fortvilelse på jentas 

vegne: 

 

(…) jeg virkelig fysisk kjenner på en sånn … og jeg er veldig i skoene til denne 

jenta, kjenner jeg, når dette skjer. Det jeg har gjort ved et par anledninger, det er 

– vi stopper opp. Og de vil gjerne ha refleksjonen og da. Der vi snakker om, jeg 

er opptatt av å fortelle om hvordan det er for meg å være til stede i denne 

samtalen her. Det er en sånn balanse mellom å se denne mora som prøver så 

godt hun kan, samtidig som jeg blir opptatt av at denne jenta skal oppleve at jeg 

forstår, eller prøver å forstå noe. Jeg tok utgangspunkt i meg selv og sa at jeg 

synes det var utrolig vanskelig å være til stede i den samtalen her. Jeg må 

innrømme at jeg hadde … Jeg var mest i jentas sko i denne samtalen her – og 

kjente på en utrolig fortvilelse over ikke å bli forstått eller lytta til. Jeg prøvde å 

gjenta noe av det som jeg sa (…) jeg sa at jeg fikk vondt i magen av det og 

kjente at jeg fysisk … jeg husker ikke helt. (Petter, Bup, intervju) 

 

Petter gir uttrykk for sterk empati med jenta over at hun ikke blir sett av sin mor. Det 

gir seg utslag i kroppslige reaksjoner, og han reflekterer over sine reaksjoner fra ulike 

perspektiver. Han har gjenkjennelse på situasjoner hvor han ikke er blitt sett og 

anerkjent slik han ønsket fra sine omsorgspersoner i sin oppvekst. Petter forteller om 

en situasjon hvor han som 12-åring ba om hjelp og respons fra sin far i forhold til 

lekser:  

 

Vi sto i stua … han begynte å bla i boka – langt bak i boka. Der var det noe vi 

enda ikke hadde hatt om og som var veldig vanskelig. Og så begynte han å 

snakke om … eller fortelle og undervise om. (…) Dette kunne han. Men han 

møtte ikke mitt behov for hjelp. Jeg sto og kjente på den frustrasjonen over ikke 

å bli møtt, og jeg var så utålmodig. Og så frustrert. Og jeg våget ikke å si ifra 

om det. Når han var ferdig, så måtte jeg gå med uforretta sak. Og det var et 

sterkt øyeblikk, å bli misforstått og ikke bli sett. (Petter, Bup, intervju) 

 

Kanskje er dette en episode som vil kunne betegnes som vanlig og en del av 

hverdagslivets utfordringer. Det er en selvfølgelig forskjell på om dette var en enkelt 

episode, eller noe som kunne skje av og til, eller om det var en del av et mønster på 

ikke å bli sett av verken far eller mor. Uansett, så er det en historie, blant alle Petters 
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historier, som for han bidrar til gjenkjennelse av følelsen av ikke å bli sett og 

opplevelsen av å bli misforstått.  

 

Petter tar sine følelser på alvor, og han mener det er en måte å ta vare på seg selv på. 

Han bruker seg selv og sine følelser som en terapeutisk tilnærming som han begrunner 

i et ønske om likeverd:  

 

Jeg har etter hvert lært å kjenne litt etter på min egen kropp òg, for å ha det bra 

med meg selv, og ikke gå ut og være frustrert fordi jeg fikk noen tanker, eller 

ble berørt av noe som jeg ikke fikk lagt fra meg, på en måte. Og så tror jeg 

veldig på – mer og mer – at vi er alle mennesker. Verken mer eller mindre. 

(Petter, Bup, intervju) 

 

Honneth (2008, s. 71) mener det er viktig for et individs psykiske helse at følelsene 

blir satt ord på. Han betegner det som en måte å ta vare på seg selv på, og bruker 

uttrykket care of self. Det handler også om anerkjennelse av seg selv, som i denne 

sammenheng betyr å akseptere, men også å være kjent med sitt eget sinn eller egne 

mental states. Dette er i motsetning til å være fremmedgjort for eget sinn, egne følelser 

og opplevelser, som ifølge Honneth kan bidra til en problematisk psykisk helse. 

 

Petters sitat gjenspeiler et subjekt–subjekt-forhold som er noe mer enn at terapeuten er 

interessert i klientens opplevelser, idet terapeuten også deler sine opplevelser med 

klienten. Vi får et innblikk i terapeutens indre dialog og hvordan han skiller mellom 

sin egen smerte, hva han tenker er jentas behov, og forståelse for morens situasjon. Det 

virker som han har et refleksivt og bevisst forhold både til seg selv og i relasjonen til 

mor og datter. Selvrefleksjon er nært forbundet med selvbevissthet, som ifølge Hegel 

er et relasjonelt fenomen og et resultat av den sosiale anerkjennelsen (Honneth, 2008). 

Schibbye (2009, s. 84), som også fortolker Hegels teori om anerkjennelse, mener at 

selvavgrensning og selvrefleksjon ikke kan sees uavhengig av hverandre. 

Selvavgrensning handler om å differensiere seg som forskjellig fra den andre, for 

eksempel: Selv om historiene til terapeuten og jenta kan virke like, er de likevel 

forskjellige. Selvrefleksjon handler om evnen til å være sitt eget objekt, reflektere over 

hva som er «mine» følelser og opplevelser knyttet til egen historie, og evnen til å se 

den andre som et autonomt individ. Reell anerkjennelse skjer ut fra Honneths 

perspektiv med utgangspunkt i anerkjennelse av den andres verdier og behov, som kan 
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være forskjellig fra egne verdier
169

 (Honneth, 2008). Ut fra terapeutens refleksjon ved 

gjennomsyn av videoen, og hans argumentasjon i empirien for øvrig, kan det virke 

som om motivasjonen for terapeutens anerkjennelse av mor og datter gjenspeiler et syn 

i forhold til terapeut–foreldre–barn-relasjonen preget av et ønske om likeverdighet og 

gjensidighet.  

 

Spørsmål som også kan drøftes i denne sammenheng, er hvorvidt terapeutens tolkning 

samsvarer med morens og datterens oppfatninger. Det kan også være slik at mor og 

datter har ulik oppfatning av hva som er vanskelig og ikke fungerer mellom dem. 

Terapeuten får et begrenset innblikk i deres historier, og det kan være mange historier 

som ikke er fortalt og som vil nyansere inntrykket.  

 

Morens holdninger i forhold til hva som er godt foreldreansvar, fremkommer ikke. 

Petter sier at han tror de fleste foreldre har gode intensjoner, og at det derfor er viktig å 

lytte til deres historier. Han gir uttrykk for at det ikke alltid er mulig å få til en endring 

som er god nok for barnet. De normene han legger til grunn som gode nok 

foreldreegenskaper, er at foreldrene ser, lytter og også i noen grad evner å bekrefte 

barnets perspektiver.  

 

Den anerkjennelse terapeuten i dette tilfelle legger vekt på, er å bekrefte jentas følelser 

og opplevelser. Samtidig gir han uttrykk for empati med morens situasjon og forsøker 

å ivareta også henne. Han tar utgangspunkt i seg selv, ikke fortrinnsvis i empirisk 

basert kunnskap. Anerkjennelse innebærer bekreftelse av emosjonelle responser, 

kroppsspråk og affektivt motiverte handlinger (Honneth, 2008; Lysaker, 2010, s. 97) 

slik Petter gir uttrykk for.  

 

Hensikten med dette kapittel har vært å belyse hvordan terapeuten ved å bekrefte 

barnet på barnets opplevelser, ser barnet – til forskjell fra ikke å forholde seg til de 

krenkelser terapeuten ser at barnet blir utsatt for. Et perspektiv er at det kan stilles 

spørsmål ved hvordan det oppleves for barnet «å bli sett og forstått» av terapeuten 

dersom endring i foreldre–barn-relasjonen ikke skjer. Det kan kanskje for noen føre til 

en opplevelse av at ingenting nytter. For andre kan det være godt å bli sett på sitt strev 

og føre til en positiv selvopplevelse. Perspektivene fra terapeuten kan også være en 
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rettesnor i forhold til forventet foreldreatferd, det vil si at jenta får bekreftelse på at 

moren ikke utøver sitt foreldreskap godt nok, og at jenta ikke får det hun har krav på.  

 

Alle familier som kommer til familieterapi har med seg ulike erfaringer og historier. 

Noen barn har komplekse relasjonserfaringer og tilknytning til andre enn biologiske 

foreldre, slik det fremkommer i neste delkapittel. 

 

8.4.5 Anerkjennelse av barnets relasjoner  

Sissel, terapeut ved en familieavdeling i Bup, reflekterer over en samtale hun har hatt 

med ei tenåringsjente og hennes fostermor. Terapeuten beskriver dilemmaet som 

oppsto i familiesamtalen når jenta opplever at hennes biologiske mor blir krenket:  

 

(…) Det var mye sårhet knyttet til den biologiske mammaens livsførsel, 

fungering, situasjon. Dette var jenta veldig sår på, men som hun også er sint og 

fortvila på. Det er her vi kommer til et punkt hvor noe av dilemmaet oppstår. 

Fosterfamilien ber om hjelp på grunn av konfliktnivået mellom fostermor og 

denne jenta. Det er i samtalen som omhandler jentas historie, at fostermor 

reagerer impulsivt og går langt i forhold til hva hun plutselig tillater seg å si. 

Det handler om krenkende kommentarer om biologisk mor. Jenta begynner å 

gråte, blir fryktelig lei seg og greier ikke å stoppe. (…) Da stopper jeg hele 

samtalen, og fostermor strever sånn med å stoppe at jeg må fysisk stoppe det, 

faktisk. Jeg må reise meg opp, og sier «nå må vi stoppe». (…) Dette ble en 

ganske vanskelig situasjon for fostermor i etterkant. (…) Hun var nok lei seg for 

det hun hadde sagt, og hun synes nok også det var ille at det måtte gå så langt 

som at jeg faktisk måtte stoppe henne. Jeg hadde forsøkt å stoppe henne verbalt, 

for at hun selv kunne få til å hente seg inn. Jeg hadde forsøkt å hjelpe henne 

 til å finne andre veier i det resonnementet som hun hadde, som i og for seg 

hadde et rasjonelt utgangspunkt. (Sissel, intervju, Bup)  

 

Det er en følelsesladet situasjon preget av en krenkende kommunikasjon mellom 

fostermor og jenta. Slik terapeuten kan forstås, tolker hun at jenta har forskjellige 

følelser i forhold til moren, også sårhet og fortvilelse. Det kan forstås som at jenta er 

glad i sin mor, har lojalitet til henne, samtidig som hun er såret og krenket over hva 

hun selv har vært utsatt for. Jenta blir også utsatt for krenkelser av fostermor i 

samtalen når fostermor snakker krenkende om jentas biologiske mor. Det er denne 
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krenkelsen terapeuten reagerer på. Det kan forstås som en krenkelse av jentas 

tilknytning til sin biologiske mor og en relasjon som er en del av jentas identitet. 

 

Datamaterialet viser at terapeutenes grunnholdning er systemisk og relasjonell.
170

 

Relasjonens betydning og forholdet mellom foreldre og barn er grunnlag for utvikling 

av god psykisk helse og begrunnelse for den familieterapeutiske intervensjon. 

Tilknytningens betydning i foreldre–barn-relasjonen er også en tydelig 

samfunnsnorm.
171

 Ved sin bruk av Winnicott, og med støtte i blant annet Sterns 

utviklings- og tilknytningsteori, vektlegger Honneth grunntanken om at den tidlige 

anerkjennelsens betydning er en relasjonell prosess, og at god sosial og emosjonell 

utvikling gir grunnlag for god psykisk helse.  

 

Sissel beskriver at utfordringene handler om konflikter i jentas relasjoner: 

fosterforeldrenes forhold til jentas biologiske mor. Terapeutens jobb er å ivareta jenta 

og anerkjenne begge tilknytningsrelasjoner. En viktig verdi er at anerkjennelse av jenta 

også er anerkjennelse av begge hennes tilknytningsrelasjoner. Når fostermor etter 

terapeutens mening krenker jenta, prøver hun en strategi: å hjelpe fostermor til å 

resonnere på en annen måte. Når det ikke hjelper, velger hun deretter å stoppe henne 

ganske tydelig. Å stoppe fostermor slik som beskrevet, er en paternalistisk
172

 handling: 

Det er en tydelig måte å fortelle fostermor at den kommunikasjonen hun har med sin 

fosterdatter ikke er til jentas beste, og terapeuten bestemmer at den ikke skal fortsette. 

Det er en innskrenking av fostermors autonomi i situasjonen og i hennes relasjon til 

fosterdatteren. Terapeutens begrunnelse er anerkjennelse av jentas autonomi, og slik 

hun beskriver det, er handlingen intensjonell, hensikten er å anerkjenne og bekrefte 

jentas følelser i situasjonen. Hun begrunner sin handling i jentas identitet og 

selvfølelse, hennes behov for å være stolt over moren som også er stolthet over å være 

seg selv: 

 

(…) Jeg tror at hun opplevde det helt nødvendig, godt, fordi at hun ble bekrefta 

på sin sårhet, sine følelser, hvor vanskelig det var å høre så mye negativt om 

mammaen sin, som hun har behov for å være stolt av og kunne ha med seg, på 

tross av at mor lever og gjør mange ting  som på en måte man ikke trenger å 
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være stolt av, men hun trenger å være glad i og ha den samme respekten for sin 

mor for det. (Sissel, intervju, Bup) 

 

Jenta tilhører to «kjærlighetssystemer», til biologisk mor og til fostermor, og 

relasjonen til begge påvirker jentas identitet. Tilknytning handler om trygghet og 

tilhørighet, om opplevelse av seg selv i relasjon til andre (Stern, 2003). Og det handler 

om avhengighet vs. autonomi i forhold til omsorgspersonen
173

 (Hart & Schwarts, 

2009; Honneth, 2008). Jentas situasjon synes å være preget av en utrygghet i begge 

primærrelasjoner. Barns behov for å utvikle seg som autonome personer handler blant 

annet om å bli behandlet som selvstendige individer, med egne følelser og meninger: 

en erfaring og opplevelse av rett til egne følelser. Terapeutens fortolkning gjenspeiler 

en anerkjennende tilnærming til jenta, hvor anerkjennelsen blir tydelig gjennom 

terapeutens handlinger. Ved å anerkjenne jentas følelser bidrar hun til at jenta blir sett: 

Hun gjøres synlig (Honneth, 2003) – til forskjell fra om jentas gråt og fortvilelse i 

situasjonen hadde blitt møtt med ignorering og taushet. Anerkjennelse handler også 

om empatisk respons (Lysaker, 2010, s. 97), evnen til å ta den andres perspektiv og til 

å la seg berøre. Samtidig handler det om selvavgrensning, om evnen til å skille egne 

følelser i relasjoner, og til en kognitiv refleksjon i situasjonen (Schibbye, 2009, s. 101). 

Terapeuten gir uttrykk for at hun er berørt av både fostermors og jentas følelser, som 

på hver sin måte gir uttrykk for at situasjonen er vanskelig, men terapeuten møter 

fostermors og jentas fortvilelse på ulik måte. En annen fortolkning kan være at det 

kunne ha satt jenta i en ytterligere lojalitetskonflikt, mellom fostermor og terapeut, 

fordi fostermoren ble irettesatt.  

 

Terapeuten mener at det imidlertid førte til en åpen dialog mellom fostermor og jenta, 

som kan fortolkes som en mulig begynnende intersubjektiv, anerkjennende 

kommunikasjon:  

 

Dette ble jo for så vidt en situasjon som medførte at vi raskt kom inn i det som 

det egentlig handler om, nettopp dette: holdninger – historie – hvem er jeg, og 

konflikten her var: «hvis du ikke stopper nå, så blir du som mora di». (…) og 

det er klart at det er jo en helt umulig ting at en voksen skal si at «hvis du som 

fosterbarn ikke oppfører deg nå, så kommer du til å bli like gæren som …», sagt 

i affekt, hun mener det jo ikke, men det er det hun får til å si der, for hun er så 
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sint, så opprørt og fortvila over relasjonen til … så i sånne situasjoner blir det 

 helt nødvendig å gjøre noe med det. (Sissel, intervju, Bup) 

 

Sissel fremhever holdninger, historie og identitet – «hvem er jeg» – som viktige 

perspektiver i møte med jenta og fostermor, og temaene henger sammen. Det kan 

gjenspeile et pragmatisk eller et integrativt familieterapeutisk perspektiv, med 

perspektiver fra utviklingsteori, narrativ tilnærming og med vekt på dialog og 

samskapende praksis.
174

 Holdninger, slik jeg tolker terapeuten i denne sammenheng, 

kan forstås som at terapeuten i samtale med fostermor og jenta ønsker å ha fokus på 

hvordan fostermor og jenta tenker om hverandre, om jentas biologiske mor, og også 

om tiden som har vært, og som kommer. Det intersubjektive perspektiv, som er 

sentralt hos Honneth, handler i denne sammenheng om hvordan jenta og fostermor kan 

få til å dele og respektere hverandres subjektive opplevelser og erfaringer. Det 

historiske perspektiv kan knyttes opp til temaer som gjelder jentas historie, og også 

jentas og fostermors felles historie, som er en del av jentas identitet.  

 

Honneth anvender Mead for å forklare menneskelig identitetsdannelse.
175

 Mead ser på 

selvet som noe som skapes i mellommenneskelig interaksjon. Han beskriver hvordan 

barnets sosialisering og moralutvikling blir til ved at barnet tar opp i seg omverdenens 

forståelse av seg selv, men også de verdier og normer som gjelder i kulturen (Honneth, 

2008; Mead, 2005). Jenta i historien Sissel her forteller om, har sin oppvekst knyttet til 

ulike familiekulturer, med ulike normer og perspektiver på hvordan livet bør leves. 

Terapeuten gir uttrykk for at jentas opplevelse av «hvem er jeg» er et viktig 

perspektiv, og knytter det til historie, men også, slik det kan forstås, til hva som skapes 

i relasjoner her og nå, og i fremtiden. Terapeutens holdninger kan gjenspeile verdier 

om at tilknytning til biologisk mor er grunnleggende viktig, men også at jentas 

oppvekst hos biologisk mor, med det hverdagsliv – og de normer som er i denne 

kulturen og relasjonen, skal anerkjennes. Honneth (2008) definerer 

anerkjennelsesatferd som en moralsk handling når den er bestemt av den andre 

personens verdi. Det innebærer, som jeg tidligere har beskrevet, å anerkjenne verdier 

hos andre som også er forskjellige fra egne normer og verdier.  

 

                                              
174

 Jfr. kap. 3. 

175
 Jfr. kap 5.2.3. 



248 

 

Sissels reaksjon og respons kan beskrives fra ulike etiske perspektiver: et 

sinnelagsetisk perspektiv, fordi terapeuten får medfølelse med jenta, og hennes ønske 

om å forsvare jentas rett til å være glad i og stolt av sin mor. Terapeutens handling kan 

også fortolkes som en profesjonsetisk plikt til å ivareta jentas integritet og autonomi. 

De etiske perspektiver i terapeutens handlingsvalg i denne situasjonen kan belyses 

både i forhold til pliktetiske perspektiver – som er plikten til å ivareta jenta fordi hun 

er den mest sårbare i denne sammenheng – og samtidig også til jentas relasjoner. 

Anerkjennelse og respekt for den enkelte fremkommer i empirien som profesjonsetisk 

viktige verdier for alle terapeutene. Begrepene kan tolkes som profesjonsetiske dyder, 

men også som en plikt i forhold til det terapeutiske ansvar for å ivareta både barn og 

foreldre. Dette er verdier som også gjenspeiles i samfunnsnormer. Voksnes spesielle 

ansvar for barn fremkommer tydelig i FNs barnekonvensjon, i lovverk, offentlige 

utredninger samt i profesjonsetiske retningslinjer.
176

 

 

Ut fra Honneths teori kan en slik runddans av krenkelser som beskrevet mellom 

fostermor og fosterdatter, bare brytes med handlinger av anerkjennelse. Jeg har 

fortolket og beskrevet terapeutens handlinger i forhold til jenta som anerkjennende, og 

antydet at terapeutens handlinger i forhold til fostermor kan oppleves som krenkende. 

Samtidig var det også denne konflikten som førte til endring i situasjonen. Honneths 

moralske grammatikk kan være et perspektiv i denne sammenheng.
177

 Ved at 

terapeuten identifiserer krenkelsene jenta utsettes for, blir krenkelsene tydelige og 

danner grunnlag for anerkjennelse. Honneth (2008) anvender også Mead, og viser til at 

Meads teori er bygget på kunnskap fra den amerikanske filosof og psykolog John 

Dewey (1859–1952) og den amerikanske filosof Charles S. Peirces (1839–1914) 

pragmatiske grunntanke om at menneskers kognitive ytelser henter næring fra 

konfliktfylte situasjoner hvor tidligere innøvde handlinger ikke holder. Teorien er at 

aktøren da blir klar over sin subjektivitet fordi han/hun blir tvunget til å reflektere over 

sin fortolkning av situasjonen på en ny og kreativ måte. Mead føyer til den sosiale 

dimensjon: interaksjon mellom mennesker fordi deltakerne gis mulighet til å reflektere 

over sine egne reaksjoner når det oppstår kriser (Honneth, 2008, s. 80). I denne 

situasjon kan det være at krisen eller konflikten som oppsto, førte til at fostermor og 

jenta kunne reflektere over seg selv og relasjonen på en annen måte enn tidligere. 
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 Jfr. kap. 2 og 4.  
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 Jfr. kap. 5.2.5 og 5.2.6. 
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Denne historien har hatt fokus på anerkjennelsens utfordringer i forhold til fostermor–

datter, og hvor terapeuten valgte å støtte jenta. Anerkjennelsens balansekunst henger 

sammen med å få til en dialog preget av gjensidighet, både i terapeut–foreldre–barn-

relasjonen, men også i terapeut–barn-relasjonen. Familieterapi er innledningsvis
178

 

definert ganske vidt, som samtaler med foreldre, foreldre og barn sammen, eller med 

barn alene, og/eller en kombinasjon av disse. Neste historie handler om en samtale 

med far og datter hvor samtalen og de profesjonsetiske utfordringer handler om 

hvordan terapeuten strever med å få til en anerkjennende dialog preget av gjensidighet 

med datteren.  

 

8.4.6 Anerkjennelsens gjensidighet 

Britt, terapeut ved familieavdeling ved Bup, reflekterer over en samtale hun har med 

far og datteren Sara på åtte år. Britt forteller at Sara har vokst opp med en mor som er 

psykisk syk og periodevis fraværende. Sara har ifølge terapeuten blitt tillagt mye skyld 

og negative beskrivelser av sin mor. Jenta bor nå hos far. Far har i forkant av denne 

samtalen introdusert at han er bekymret for datterens forhold til sine venninner, og han 

ønsker at dette skal være et tema i denne samtalen.  

 

Ved gjennomsyn av videoen reflekterer terapeuten over at hovedinntrykket hennes er 

at timen er på de voksnes premisser. Som terapeut er hun preget av fars bestilling; han 

ønsker blant annet hjelp til at Sara skal få det bedre sosialt. I store deler av timen 

virker Sara oppkavet og utilpass. Terapeuten opplever å få til kontakt med henne i en 

sekvens i begynnelsen av timen og reflekterer over hva som bidro til opplevelsen av 

kontakt.  

 

8.4.6.1 Hva skaper kontakt?  

Innledningsvis ser vi at terapeuten tematiserer hva de skal bruken timen til, hun spør 

først Sara, deretter far. Sara sitter med en hånddukke og snakker via dukken. Hun sier 

at dukken vil at de skal snakke om hvor pen hun (Sara) er. Far sier han ønsker å prate 

om en hendelse Sara hadde med venninner dagen i forveien. Terapeuten bekrefter først 

dukken – eller Sara – og sier at hun er pen, før hun velger fars tema. Terapeuten finner 

frem små dukker som kan illustrere Saras venninner. Sara tar med en gang del i det 

foreslåtte tema og går i dialog med terapeuten:  
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 Jfr. kap. 8.2. 
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Terapeut  (til Sara og hennes dukke): Kan du være Anna? (som er Saras  

    beste venninne) 

 

Sara:  (spiller Anna og forteller hva Anna sier): 

Det er noe du ikke vil like når jeg forteller deg det. Alle sammen 

synes du er dum og rar og gjør dumme ting  

(dvs. venninnen sier at Sara er dum og gjør rare ting)  

 

Terapeut:  Hvordan var det å være deg da? 

 

Sara:  Litte granne leit. 

 

Terapeut:  Du ble litt lei da. 

 

Sara:   Ja – men hun sa jo fra på forhånd at jeg ikke ville like det. 

 

Terapeut: At hun hadde sagt fra på forhånd – ikke på noen ekkel måte …  

 

Terapeuten bekrefter Sara på hennes følelser, nært opp til de nyanser som Sara selv gir 

uttrykk for. Slik Sara kan forstås, rettferdiggjør hun venninnen ved å si at Anna hadde 

sagt fra på forhånd. Samtalen går videre en liten stund og nærmer seg den situasjonen 

som er vanskelig for Sara:  

 

Terapeut:  Når du får en sånn beskjed – vet du hva de mener? 

 

Sara:   («kråler» i stolen) De synes jeg gjør dumme ting og gjør noe rart. 

 

Terapeut:  Hva er det du tror … hva for noen sprøe ting er det de synes du  

gjør? 

 

Sara:   Jeg vet ikke – jeg synes de gjør rare ting (viser en ting) (Sara sier 

hun får vondt i hodet) 

 

Pappa:  Hun har hatt vondt i hodet før. 
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Sara:   (snakker til dukken) Hun er ikke rar – hør på meg. 

 

Terapeut:  (snakker til dukken) Sara er ikke rar. 

 

Sara:   (nikker) (dukken enig)   

 

Terapeut:  (snakker til dukken) Kanskje Sara har lyst til å være venn med de 

andre og at de andre skal like henne? 

 

Sara:   (dukken nikker)  

 

(Britt, video, Bup) 

 

Sara vil gjerne bli verdsatt som en del av det sosiale fellesskapet. Hun får 

tilbakemeldinger fra venninnene om at hun gjør noen rare ting, og det høres ut som 

hun ikke helt forstår hva det er hun gjør som er rart. Sentralt i Meads teori er forholdet 

mellom individets oppfatning av seg selv og de oppfatninger andre har av individet – 

og som internaliseres som en del av selvbildet (Honneth, 2008; Mead, 2005). Slik 

historien fremkommer, og sitatet viser, høres det ut som Sara er forvirret i forhold til 

oppfatningen av seg selv. Terapeuten er også 'en annen' som kan påvirke Saras 

selvoppfatning. Terapeuten prøver å hjelpe Sara til å finne ut av hva det er Sara gjør 

som de andre oppfatter som rart, og som kan bidra til endret atferd. Det er på dette 

tidspunkt at Sara begynner å gå ut av dialogen. Hun har gitt noen signaler om at hun 

har vondt i hodet. Terapeuten fortsetter samtalen med far – og det virker som Sara 

lytter aktivt. Hun gir i begynnelsen korte svar gjennom dukken dersom hun er enig i 

hva terapeuten eller far sier. Etter hvert gir Sara mindre svar, og går ut av kontakten 

med terapeuten.  

 

Terapeuten reflekterer over starten av samtalen, hvor hun opplevde kontakt med Sara: 

 

(…) I starten opplevde jeg å ha henne mye mer, og også at hun var korrigerbar 

– dukken var ikke et forstyrrende element, men et bidragselement som gjorde 

det mer lekent, og så etter hvert ble hun mer og mer … og det kjenner jeg igjen 

fra tidligere samtaler. Så jeg tror også jeg har med meg en type uro, at hvor mye 

skal jeg være leken med dukkene. 
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(…) på en måte så appellerer jeg til henne, eller jeg prøver å gi henne mestring 

– noe hun klarer. «Du styrer dukken», og så gir jeg henne alternativer, flere 

muligheter. Og så prøver jeg igjen med «ikke sant», men så gir jeg også en 

åpning til dukken, hva hun sier om dette, gir henne valg – det er det jeg legger 

merke til at jeg gjør, og søker blikket hennes eller søker en type bekreftelse fra 

henne eller (…) jeg tenker at jeg – når jeg ser det nå – jeg tror jeg opplever at nå 

hadde vi en kontakt – og at hun var genuin. (Britt, video, Bup)  

 

Slik Britt beskriver denne sekvensen hvor hun opplevde genuin kontakt med Sara, sier 

hun at hun gir Sara mulighet for valg og mestring. Hun bruker blikket for å følge Saras 

initiativ, og bekrefter henne med blikk og verbalt. Terapeuten bruker også blikket for å 

søke etter anerkjennelse og bekreftelse fra Saras blikk. Gjensidighet kan, slik 

terapeuten beskriver det, oppleves gjennom blikk og den aktivitet som foregår, men 

kan som fenomen være ordløs.  

 

8.4.6.2 Når kontakt er vanskelig å få til 

I fortsettelsen av videoen ser vi at Sara «kråler» i stolen, leker høylytt, har 

«klovneatferd», bruker etter hvert hele rommet til å leke i og løper ut på do. I et forsøk 

på kontroll gir terapeuten tillatelse i etterkant av Saras ulike bestemmelser underveis i 

leken.  

 

(…) jeg tror nok jeg innimellom – det er sikkert fra å bli irritert – eller kjenne 

på irritasjon eller kav, «hjelp hva gjør jeg», jeg tror jeg nok innimellom tenker 

«åh – håper timen snart er ferdig». I villrede, og innimellom føle: «nå har vi 

noe», og så glipper det igjen og – ja, jeg tror nok jeg svinger en del 

følelsesmessig i løpet av timen. Kjenner på irritasjon, oppgitthet, sliten, 

kavethet eller noe sånt. Og så får jeg innimellom også godhet for henne. (…) 

Jeg ser hvordan jeg febrilsk prøver å holde henne i et tema hun innimellom er i, 

og mye ikke er interessert i å være i, av ulike grunner. Jeg tror jeg sitter og 

tenker på hvor mye skal jeg følge henne i hennes lekeprosjekt og gi opp mine 

egne prosjekter. Hvor mye skal jeg prøve å holde henne der. Det blir mest at jeg 

prøver å holde henne der mot hennes egentlige vilje. Vi er to voksne som prøver 

å hale og dra – prøve å ha henne der – og hun drar den andre veien. Sånn «katt–

mus»-nivå – og jeg tenker at hun i liten grad får noen bekreftelse på hvordan er 

det å være henne å sitte og snakke om dette her. (…) Jeg er usikker på hvor mye 
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styre og hvor mye «slippe løs». Det er et tema foreldrene hele tiden står i med 

henne. Det blir litt kamp hvor hun skal ta kontrollen, det blir sånn «fighter-

 relasjon» hvor hun skal ta kontrollen på sine premisser, og hvor de da … (Britt, 

video, Bup) 

 

Terapeuten beskriver sine følelser av fortvilelse og oppgitthet fordi hun ikke får til å 

opprettholde kontakten. Kampen som terapeuten beskriver, kan betegnes som en kamp 

om autonomi mellom terapeut (men også far) og barnet. Terapeuten beskriver negative 

følelser som kan sees fra ulike perspektiver. De kan forstås som uttrykk for ubehaget 

ved å utsette jenta for tvang eller makt i samtalen, frustrasjon over ikke å forstå og få 

kontakt med jenta, over ikke å møtekomme fars ønsker, ikke være «god nok» terapeut 

og å være i en situasjon hun som terapeut ikke opplever å mestre. Et perspektiv er også 

at når opplevelsen av kontakt uteblir, uteblir også gjensidigheten i anerkjennelsen, og 

den anerkjennelse terapeuten er i behov av i situasjonen.  

 

Empirien viser at terapeutene er opptatt av å få til kontakt med det enkelte barn. Slik 

terapeutene beskriver kontakt, kan det betegnes som kommunikasjon preget av 

gjensidig anerkjennelse. Daniel Sterns begrep the present moment beskriver øyeblikk 

av kontakt som en subjektiv opplevelse som betinger bevisst tilstedeværelse, men 

øyeblikk som likevel kan være vanskelig å sette ord på (Stern, 2004). De fleste 

terapeuter gir uttrykk for at dette kan være vanskelig å få til, og de knytter det til at det 

er vanskelig å forstå barnets uttrykk, enten barnet er taus eller har en urolig atferd. 

 

Å tvinge barn til deltakelse kan defineres som en krenkelse. Det ønsker ingen av 

terapeutene. Tvang er i utgangspunktet ikke forenlig med en holdning som fremmer 

utvikling av selvrespekt og autonomi. En del av den profesjonsetiske utfordring i 

samtalen med Sara og hennes far, og også i andre saker som terapeutene refererer til, 

kan forstås ut fra at det kan være vanskelig å definere hvor grensen går mellom tvang 

eller maktbruk og tilrettelegging av situasjoner som terapeuten mener må til for å 

kunne hjelpe barnet, selv om barnet viser ubehag eller er uenig. Det kan defineres som 

paternalisme i det godes hensikt eller (ureflektert) maktanvendelse i forhold til barnet. 

Den profesjonsetiske utfordring i denne timen er knyttet opp mot at jenta ikke blir 

anerkjent i det sosiale fellesskap. Terapeutens intensjon er å hjelpe jenta og 

imøtekomme fars perspektiv. Som bakgrunn for den profesjonsetiske vurdering har 

hun fagspesifikk kunnskap, sin samlede erfaring og situasjonsspesifikke kunnskap, 

hvor hun også viser til at Saras oppvekst er preget av krenkelser i form av negative 
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tilbakemeldinger og avvisning. Den profesjonsetiske hovedutfordring i denne 

sammenheng synes å handle om hvordan hun kan bidra til å hjelpe jenta til en bedre 

hverdag og samtidig ivareta hennes autonomi i situasjonen. En rettesnor for hva som er 

barnets beste er anerkjennelse gjennom å ivareta jentas behov for trygghet og 

sikkerhet, og samtidig legge til rette for mestring og utvikling (Laitinen, 2009). 

 

8.4.6.3 Hvordan forstå barnet? 

Terapeuten reflekterer over hvordan hun kan forstå jenta:  

 

For jeg tenker jo at jenta er inne i en måte å søke bekreftelse på i relasjoner som 

ikke blir så gode for henne. Men det har hun jo gode grunner til. (…) når jeg ser 

den nå (video av samtalen) såpass detaljert så ser jeg at den kan ha hatt noen 

øyeblikk hvor hun er i kontakt med følelsene sine og det blir snakket om på en 

måte som kanskje kan gi en type sortering og kanskje gi noen typer perspektiver 

inn for henne, både for henne og for far. 

 

(…) hva skjer på innsida av den jenta … jeg tror det er noe av det foreldrene 

strever med å skjønne. Og som jeg nok også – en parallell prosess som jeg 

kommer inn i og som jeg strever med å skjønne. Hva er kjedsomhet, at hun ikke 

har utholdenhet til mer enn litt om gangen? (…). Så jeg vet ikke, innimellom så 

tror jeg hun kjeder seg, innimellom tror jeg hun blir urolig, stressa av tema, 

kanskje hun blir lei seg også, når vi snakker om det med venninner. Eller at det 

er forvirrende for henne, «hvorfor snakker vi om det her», at hun blir forvirra og 

urolig, «vet ikke», «skjønner ikke». (Britt, video, Bup) 

 

Britts refleksjon gir uttrykk for ulike måter å forstå Saras atferd på; det kan være at 

hun kjeder seg, at hun er urolig eller stresset, kanskje hun er lei seg eller forvirret. 

Barns atferd blir gjenstand for fortolkning av de voksne når barn ikke har ord på sin 

egen situasjon. Barn som kommer til familieterapi har med seg ulike 

relasjonserfaringer som gjenspeiler seg i relasjonen med foreldre og terapeut. Stern 

bruker begrepet representasjoner av interaksjoner som er blitt generalisert (RIG'er) 

om alle de tidlige kommunikasjons- og relasjonserfaringer barnet har med seg, som er 

blitt generaliserte erfaringer (Stern, 2003). Barns reaksjoner på krenkelser blir også en 

del av barnets relasjonserfaringer, som kan gi seg uttrykk i en atferd som for andre kan 

være vanskelig å forstå – slik Saras atferd kan være et uttrykk for.  
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Saras atferd kan forstås ut fra at hun ikke forstår egen atferd, eller venninnenes 

kommentarer, og en tolkning av at hun går ut av dialogen og kontakten kan være at 

hun beskytter seg mot det hun ikke forstår. Atferden kan forstås som en kamp for 

anerkjennelse ved at hun forsøker å anerkjenne seg selv. I videoopptaket ser vi at hun 

gjentar flere ganger, gjennom å la dukken snakke, og dukken sier at Sara er pen og 

flink. 

 

Honneth vektlegger som tidligere beskrevet plikten til å anerkjenne, og til å unngå å 

krenke. Dersom Saras atferd skal forstås som en kamp om anerkjennelse, virker det 

innlysende at hun ikke kan bli møtt med kritikk eller tvang. Samtidig er det ikke 

nødvendigvis slik at Sara opplevde timen som påtvunget, det er en mulighet for at hun 

fikk satt ord på noe hun tidligere ikke forsto. Verdien av øyeblikk preget av 

anerkjennelse og intersubjektivitet føyer seg inn som erfaringer og en del av de 

«RIG'er» hun får med seg. Den genuine kontakt terapeuten opplevde var 

forhåpentligvis gjensidig. Samtidig kan det være slik at Sara har fått med seg 

terapeutens uro. Et viktig perspektiv i Sterns teori er at barn fornemmer stemninger 

som kan gi næring til utrygghet. Negative stemninger eller atmosfærer, det ordløse, 

som «ligger i luften» og ikke blir sagt, kan fortolkes som en ikke-anerkjennende 

kommunikasjon.  

 

Sara legger seg til slutt til ro på farens fang. En måte å forstå det på, er at hun evner å 

regulere seg selv ved å søke trygghet og ro. Jenta har vært utsatt for krenkelser i 

kjærlighetsrelasjonen, og det er også i denne hun søker trygghet og ro i situasjonen. 

Det kan forstås som en god handling ut fra erfaringer og en kompetanse hun har til å ta 

vare på seg selv. Fars tilstedeværelse i terapien med jenta kan også forstås som en 

anerkjennelseshandling.  

 

Terapeutens holdninger og handlinger synes å være styrt av ulike typer 

fagkompetanse, den forforståelsen hun hadde med seg inn i timen basert på tidligere 

samtaler med familien, og også egne følelsesmessige reaksjoner. Slik terapeuten 

beskriver samtalen, kan relasjonen innledningsvis beskrives som en subjekt–subjekt-

relasjon. Samtidig er det en subjekt–objekt-relasjon, idet terapeuten er observatør og 

tilskuer og møter jenta ut fra en forforståelse av hvordan oppveksten har preget henne. 

Terapeuten beskriver relasjonen etter hvert som en «fighter-relasjon». Britt gir uttrykk 

for ubehag ved å utsette jenta for makt i situasjonen, ved å tvinge henne til deltakelse. I 
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videoen fremkommer at Sara også etter hvert tar styringen og at terapeuten gir 

tillatelse til henne i etterkant av Saras ulike bestemmelser. Saras atferd kan forstås ut 

fra et mestringsperspektiv, ved at Sara forsøker å mestre, og ta kontroll over, eget liv, i 

en situasjon som for henne er for vanskelig og antakelig uforståelig. 

 

Den etiske utfordring som er beskrevet i denne historien, handler både om hvordan 

terapeuten kan legge til rette for utvikling av jentas autonomi, men også om respekt for 

jentas autonomi. Løgstrup (1983, s. 161–174) hevder at i vår streben etter å gjøre det 

beste for den andre, må det veies opp mot respekt for den enkeltes urørlighetssone. 

Hvor grensen for Saras urørlighetssone går, er en del av terapeutens utfordring og 

fortolkning. Sara går litt ut og inn av kontakten, men gir etter hvert signaler på at det er 

nok. Å respektere barns grenser er en generell verdi som de aller fleste terapeuter vil si 

seg enig i, men i den komplekse hverdagen kan denne grensen likevel være vanskelig 

å definere. Historiene barna bærer med seg er forskjellige, og den terapeutiske 

kontekst er forskjellig. 

 

8.4.7 På barnets premisser. Anerkjennelse er å sette barnet fri 

Empirien viser at terapeutene på ulike måter forsøker å ivareta barnet i 

familiesamtaler. Petter er spesielt opptatt av at barn skal få mulighet til å delta i 

familiesamtaler på sine egne premisser: 

 

(…) jeg har gjort det til en vane, egentlig – jeg har lyst til å sette de til å komme 

fri – hvis de har lyst til å snakke, er det greit, hvis de ikke har lyst til å snakke, 

er det og helt greit. Det er lov å bare være til stede. Erfaringene mine er, når en 

sier innledningsvis, barn som kommer til oss og sier at de vil i hvert fall ikke 

komme, de skal i hvert fall ikke behøve å si noe (…) så gir vi de frihet til bare å 

være til stede, og kanskje bare gå litt i rommet og … tegne og la være å si noe. 

Jeg vil si nesten alltid så kommer de med innspill og sier noe underveis. (Petter, 

intervju, Bup) 

 

Frihet kan belyses ut fra ulike filosofiske og sosialpsykologiske perspektiver. I 

Honneths teori om anerkjennelse kan begrepet knyttes til målsettingen for Honneths 

teori, som er autonomi
179

 og selvbestemmelse for det enkelte individ. Begrepene er 

også sentrale profesjonsetiske begreper. Ut fra Honneths perspektiver vil det for 

                                              
179

 Jfr. kap. 5, spesielt kap. 5.2.4 og også kap. 2.4.1. 
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terapeuten innebære å gi barnet hjelp til å utvikle seg som et autonomt individ ved å 

tilrettelegge for en gjensidig subjekt–subjekt-relasjon som gir barnet mulighet for å 

handle. Det er dette Petter gjør, han mener det er viktig at barnet gis frihet til å velge 

aktivitet – eller «bare være til stede». Han avventer barnets handling og initiativ før 

han kobler seg på barnets initiativ. Det betyr at han tar utgangspunkt i barnets 

opplevelse, heller enn egne ideer om hva som vil være viktig å fokusere på. Petter sier 

at han er opptatt av å prøve å følge barnet, eller prøve å se hva det enkelte barn er 

opptatt av, fordi det ofte gir en åpning for dialog.  

 

Han eksemplifiserer ved å vise til en familie han har jobbet med, et foreldrepar med en 

10 år gammel gutt. Konteksten er et skolemøte som finner sted i familieavdelingen ved 

Bup, mellom foreldre og representanter fra skolen samt terapeuten og gutten. Slik jeg 

forstår historien, har terapeuten fokus på gutten samtidig som møtet «går sin gang». 

Hvorvidt terapeuten i en periode tar gutten med ut av rommet, er usikkert, men 

historien kan forstås slik: at de går ut, og så kommer tilbake til skolemøtet på slutten 

av møtet. Petter sier:  

 

For eksempel denne angstgutten da, han synes det var veldig vanskelig å 

komme til denne samtalen. Han savner skolen. (…) plutselig begynte han å 

tegne – så tegna han den gamle skolen. Og en situasjon der han sitter sammen 

med 2–3 venner. Han hadde bretta papirfly, og det var det bare han som kunne, 

så de andre (vennene) ble opptatt av dette papirflyet. (…) vi ble opptatt av dette 

med papirfly. Så kom jeg på, at jeg kan jo brette papirfly. De flyr ganske godt. 

Og så bretta vi masse papirfly og sprang rundt i gangene og sendte papirfly. Og 

så var vi i dette rommet her, og så åpna vi vinduet, og så sendte vi papirflyene 

ut. Selv om vi sitter i en seriøs samtale og det er folk fra skolen der, og masse 

alvorlig bekymra samarbeidspartnere og sånn. (…) Ja, så skulle vi gi navn til 

dette papirflyet. Og så måtte vi inn på internett for å finne navn til flyet. Så 

skrev vi navnet på flyet på vingene. Det er sånn – jeg vet ikke helt hvor 

terapeutisk det er. Det er i hvert fall et møte med gutten, og vi hadde et felles – 

og der – vi ikke snakket om angsten, men der vi i hvert fall får uttrykt – vi får 

sett noe av ressursene til den gutten, han kan noe, han lærte meg noe. Det som 

bringer dette tilbake igjen, når vi hadde en samtale og gutten måtte gå fra 

rommet, for det ble for vanskelig for han å være der. Så holdt vi på med dette 

papirflyet, og så kan vi komme tilbake og fortelle hva vi holdt på med. (…) Så 

tenker jeg at jeg gjør det jo fordi jeg er opptatt av å bekrefte bildet av den 
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gutten, at han kan noe, at han kan … og at jeg ønsker at de andre skal se det. 

Altså prøve å bekrefte denne gutten overfor andre. (Petter, intervju, Bup) 

 

Petter velger relasjonen med gutten i dette møtet som synes å være på de voksnes 

premisser. Bakgrunnen for terapeutens handlingsvalg synes å være innlevelse i guttens 

situasjon. Petter hjelper gutten ut av situasjonen ved at han tar utgangspunkt i guttens 

interesser og ressurser, slik som han også beskriver ideelle tilnærminger til barn 

innledningsvis. Ifølge Honneth kan det beskrives som anerkjennelse og bekreftelse av 

guttens spesifikke egenskaper som bidrar til utvikling av selvtillit og selvrespekt 

(Honneth, 2008; Lysaker, 2010, s. 96). Honneths grunnleggende idé er at 

anerkjennelse er nødvendig for utvikling av positive selvrelasjoner (selvrespekt, 

selvfølelse og selvtillit).  

 

Sitatet gjenspeiler en relasjon preget av gjensidighet. Både Petter og gutten yter og får 

noe tilbake fra den andre. Petter sier at han lærer noe av gutten i situasjonen. 

Situasjonen slik den er beskrevet, gir antakelser om at relasjonen er preget av tillit. 

Relasjonen er imidlertid i utgangspunktet også sårbar. Ved bruk av Winnicott viser 

Honneth til at den tidlige kjærlighetsrelasjonen mellom mor og barn er basert på tillit 

(Honneth, 2008; Winnicott, 1965a). Det betyr at tillit blir til, skapes, i den tidlige 

relasjonen som er preget av anerkjennelse. Løgstrup (1999) har et eksistensialistisk 

perspektiv og hevder at tillit hører menneskelivet til, og kan forstås som en uuttalt 

grunnbetingelse for menneskets eksistens. Samtidig hevder også Løgstrup at tilliten er 

relasjonell. Når mennesker reserverer seg, eller møter andre med mistillit, er det på 

grunnlag av erfaringer av opplevd urett. Løgstrup støtter seg til psykologisk kunnskap 

når han viser til hvordan barns liv kan påvirkes av den voksnes atferd og hvordan de 

lærer å reservere seg eller frarøves livsmotet (Løgstrup, 1999, s. 36). Menneskets 

sårbarhet fremkommer både hos Honneth og Løgstrup. Når tilliten er relasjonell 

risikerer individet noe når det inngår i en anerkjennelsesrelasjon, fordi relasjonen kan 

brytes eller utsettes for krenkelse (Lysaker, 2010, s. 234).  

 

Å legge grunnlag for tillit er derfor et viktig perspektiv for å imøtekomme barns behov 

for utvikling av mestring og selvfølelse. Tillit vil kunne bidra til å gi barnet trygghet til 

å formulere egne behov på barnets egne premisser.  

 

Petter vektlegger en subjekt–subjekt-tilnærming til gutten, som forskjellig fra en 

diagnostisk tilnærming, som kan beskrives som en subjekt–objekt-relasjon. Petter sier: 
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«jeg vet ikke hvor terapeutisk jeg er», og uttalelsen kan tolkes som om han er i tvil om 

hans tilnærming til gutten er terapeutisk nok, eller om han i større grad burde forholde 

seg til guttens angstlidelse. De ulike tilnærmingene eller måter å jobbe terapeutisk på 

som Petter kan forstås å referere til, kan også beskrives ut fra et «innenfra»-perspektiv 

og et «utenfra»-perspektiv.
180

  

 

Petter synes å ha et «innenfra»-perspektiv, og det kan virke som han bruker relasjonen 

som utgangspunkt for anvendelse av kunnskap, heller enn å bruke kunnskapen som 

utgangspunkt for innholdet i relasjonen. Slik han beskriver denne situasjonen, kan én 

forståelse være at han i stor grad handler på intuisjon, og at refleksjon over egne 

følelser og handlinger kommer i etterkant. Det kan være mer eller mindre «rette» 

intuisjoner og fortolkninger, og tilsvarende også handlinger. Dersom han helt avviser 

en diagnostisk tilnærming og den kunnskap som informasjon om de ulike diagnoser er, 

gir han også avkall på viktig generell kunnskap, i denne sammenheng om 

angstlidelser. Ved en helhetlig lesning av intervjuet gir han uttrykk for komplekse 

familieforhold med en problematikk som kan forklares med diagnoser, men også som 

en familie som er «annerledes».  

 

Krenkelsene gutten kunne ha vært utsatt for, dersom Petter ikke hadde hatt det fokus 

på gutten som han beskriver, ville vært at gutten ble tvunget til å delta på et 

voksenmøte på de voksnes premisser, ut fra de voksnes gode intensjoner. Hensikten 

med å ha barn med på tverrfaglige møter er, slik det kan forstås, med utgangspunkt i et 

ønske om at barn skal være aktive deltakere og i dialog om eget liv. Noen ganger kan 

det fungere bra. Barn blir tatt på alvor, og det er åpenhet om de tema som angår barnet. 

Andre ganger er det de voksne som definerer innhold og tema og barn blir tause 

deltakere, og faren for at barnet blir overkjørt, er til stede. Slike situasjoner kan 

eventuelt defineres som en form for usynlige krenkelser.  

 

Petter legger vekt på å formidle guttens kompetanse tilbake til foreldre og øvrige 

deltakere på møte. Det er et viktig perspektiv, fordi anerkjennelse i denne 

sammenheng er viktig også utover den dyadiske terapeut–barn-relasjonen. Terapeuten 

bidrar derfor til å bygge bro mellom guttens livsverden og de andre voksne.  
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 Jfr. kapitel 8.2.  
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8.4.8 Avsluttende refleksjoner  

I hovedsak forskningsspørsmål 3 og 4, men også 1 og 2  

Kapittel 8.4 belyser terapeutenes anerkjennelse av barnet fra ulike perspektiver, 

samtidig som det også synliggjør at terapeutene identifiserer de krenkelser barnet 

utsettes for. Anerkjennelsen kan forstås som en respons på krenkelsene, som er i tråd 

med forståelsen av Honneths moralske grammatikk (Honneth, 2008). Det er i 

hovedsak forskningsspørsmål 3 og 4 som blir belyst i kapittel 8.4, samtidig som det 

også belyser foreldre–barn-relasjonen, og derfor også i noen grad forskningsspørsmål 

1 og 2.  

 

De krenkelser terapeutene mener barna blir utsatt for, er krenkelser fra foreldrene som 

ikke greier å se og ivareta barnets ulike behov. Det er foreldre som utsetter barna for å 

være vitne til vold, og foreldre som har nok med sine egne problemer og involverer 

barna i egne vansker. Og det er foreldre som ikke ser barnets fortvilelse over ikke å bli 

sett på sine behov og muligheter. Kapittelet viser at terapeutene har anerkjennelse som 

en generell verdi og anerkjenner barna på forskjellige måter i de konkrete situasjoner.  

 

Terapeutene har ulike tilnærminger og strategier som viser seg i relasjonen til barnet: 

Noen gir barna tydelige råd, forklarer foreldres vansker og støtter barnet tydelig på 

barnets vansker. Den terapeutiske «stil» er forskjellig, samtidig som den enkeltes stil 

også er kontekstavhengig.  

 

Petter bruker egne erfaringer, følelser og opplevelser i den terapeutiske situasjon. Han 

legger vekt på å få til en subjekt–subjekt-relasjon på barnets premisser (kap. 8.4.7), og 

beskytter barnet ved å ta det ut av et møte som er dominert av voksne. Andre 

terapeuter har en mer kognitiv, språklig tilnærming, som for eksempel Sissel og Karin 

(kap. 8.4.2), og vektlegger dialogen mellom foreldrene og barnet. Sissel er også en 

tydelig støtte for barnet (jfr. kapittel 8.4.5), med risiko for å krenke den voksne i 

situasjonen. Unn fremstår aktivt støttende og forklarende i forhold til barnet (kap. 

8.4.1). Hun kan forstås slik at hun prøver å skape mening for barnet ved å forklare 

hvordan voksne kan gjøre «dumme ting». Hun snakker både med barnet alene og 

sammen med foreldrene. Torunn (kap. 8.4.3) kan kanskje fortolkes som å ha et 

eksistensielt perspektiv når hun reflekterer over maktesløshet og over hvordan hun kan 

hjelpe det barnet som er utsatt for vold i oppveksten. Britt (kap. 8.4.6) reflekterer over 

kompleksiteten i hva som påvirker terapeut–barn-relasjonen, i sitt forsøk på å få til en 
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subjekt–subjekt-relasjon med barnet. Kompleksiteten handler om barnets historier og 

relasjonserfaringer, men også om hvordan hun som terapeut kan komme barnet i møte 

på best mulig måte. Terapeutens frustrasjon over ikke å få til å møte jenta godt nok, er 

en del av kompleksiteten.  

 

Felles er at alle ønsker å støtte barnet. De forsøker å hjelpe barnet til å finne ut av egne 

meninger, og de bekrefter barnet på barnets opplevelser verbalt og ved bruk av blikk. 

Alle terapeutene forsøker å bygge bro mellom foreldre og barn. De fleste reflekterer 

over barnets situasjon med foreldre til stede, de legger vekt på anerkjennende 

kommunikasjon, og de aller fleste har tydelig fokus på hva barnet mestrer og/eller hva 

barnet ønsker.  

 

Anerkjennelsens gjensidighet i terapeut–barn-relasjonen fremkommer ved at en av 

terapeutene beskriver hvordan hun bruker blikket for å bekrefte barnet, og hun 

beskriver at hun er avhengig av et anerkjennende blikk tilbake. Gjensidighet 

fremkommer når terapeuten bidrar til å skape et felles fokus med barnet ved å følge et 

tema som barnet har brakt på bane og/eller i en felles aktivitet.  

 

De profesjonsetiske utfordringer er de samme som nevnt innledningsvis i kapittel 8: 

Terapeutene viser at det kan være en vanskelig balansegang å støtte barnet i de 

krenkelser barnet blir utsatt for og samtidig legge vekt på ikke å krenke foreldrenes 

handlinger. Det fremkommer som en holdning blant terapeutene at anerkjennelse av 

foreldre også er anerkjennelse av barnet. 

 

Empirien, og også dette kapittel, viser at det kan være vanskelig for terapeutene å 

forstå og fortolke barnet og vurdere hva som er rett anerkjennelse i situasjonen. De 

gode historiene handler om de samtalene hvor terapeutene opplever kontakt og 

gjensidighet med barnet. Empirien viser at frustrasjon, fortvilelse, og noen ganger også 

skyldfølelse, preger terapeutene i de situasjoner de ikke opplever å få til kontakt.  

 

Terapeutenes forståelse av de profesjonsetiske utfordringer kan fortolkes inn i 

terapeutenes reaksjoner på utfordringene. Terapeutenes møte med den enkelte familie 

og det enkelte barn bærer tydelig preg av ulike etiske perspektiver og at de kan forstås 

forskjellig. Med utgangspunkt i for eksempel den første historien i kapittelet (kap. 

8.4.1) beskriver Unn dilemmaet med å støtte barnet uten å krenke far:  
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(…) det er et dilemma – å rakke ned på far for dattera – det er sårt for henne å 

høre. (Unn, intervju, familiekontor) 

 

Sitatet kan fortolkes ut fra et nærhetsetisk perspektiv og ut fra Unns medfølelse med 

jenta. Samtidig gir hun uttrykk for tydelige pliktetiske normer når hun beskriver hva 

hun forstår som bra eller mindre bra foreldreatferd. Det fremkommer ganske tydelig av 

historien at terapeuten mener at far ikke lever opp til forventet foreldreatferd i forhold 

til å følge opp datteren sin med samvær og at far ikke holder hva han lover. Terapeuten 

forsøker å realitetsorientere jenta ved å hjelpe henne med å finne ut hva hun kan 

forvente og hva hun ikke kan forvente av faren videre. Å realitetsorientere jenta kan 

igjen tolkes ut fra en plikt som hun vurderer at hun har som terapeut. Det kan også 

tolkes ut fra et konsekvensorientert etisk perspektiv. Dersom hun lar jenta forbli i 

håpet om at far en dag skal stille opp slik hun ønsker, vil jenta gang på gang bli 

skuffet.  

 

Det er ulike etiske perspektiver som igjen kan drøftes opp mot anerkjennelse: ærlighet 

som en dyd, men også som en plikt om at voksne skal holde hva de lover barn. 

Ærlighet er også anerkjennelse av barns behov. Det gir trygghet, forutsigbarhet og kan 

forstås som en moralsk standard som igjen kan bidra til et godt liv. Et nærhets- eller 

sinnelagsetisk perspektiv viser seg også i møte med faren. Terapeuten gir uttrykk for 

medfølelse med han fordi han har et «trøblete liv».  

 

Hva som er anerkjennelse og hva som er krenkelse i forhold til foreldre, vises også i 

dette sitatet i begrepet terapeuten bruker: «rakke ned på far». Hvordan terapeutene kan 

tematisere ikke-akseptabel foreldreatferd med barna, er et tema for videre drøfting. 

Dette er et tema som også gjenspeiles i empirien generelt, og i dette kapittel spesielt.  

 

Som en del av temaet «Hva er rett anerkjennelse» stilles det også spørsmål ved om det 

alltid er bra for barn å bli sett og få bekreftelse på at «noen» har sett de krenkelser de 

blir utsatt for, dersom endring ikke finner sted.  

 

Et sentralt tema for videre drøfting er også tvang (eller paternalisme) vs. frihet i 

forhold til barnets deltakelse i familieterapi. Et annet tema som fremkommer i 

empirien, er den profesjonsetiske utfordring det kan være når barn lever i en uholdbar 

livssituasjon og terapeuten finner det vanskelig å vite hva som er rett handlingsvalg. I 
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dette kapittel drøftes det hvorvidt håp kan defineres som anerkjennelse og forankres 

utenfor foreldre–barn-relasjonen.  

 

Temaer fra de ulike kapitler vil bli drøftet videre i kapittel 9 der de belyses i forhold til 

utøvelse av det profesjonsetiske skjønn. 

 

8.5 Barnas refleksjoner om sin deltakelse i familieterapi  

Slik det fremkommer i de foregående delkapitler, ønsker terapeutene å beskytte barna 

mot de voksnes vansker og samtidig gi barna mulighet til å snakke om det som er 

viktig for dem. Intervjuene med barna viser at barna er aktive deltakere, men også 

sårbare og avhengige av de voksnes respons. 

 

Fokus i intervjuene med barna er forskjellig fra fokus i intervju med de voksne. I 

intervjuene med barna er fokus det enkelte barns erfaringer etter å ha deltatt i 

familieterapi det sentrale, og uten at en går inn i det enkelte barns eller families 

spesielle problematikk. Utgangspunkt for intervju med terapeutene er profesjonstisk 

vanskelige situasjoner i arbeid med konkrete familier, og terapeutenes generelle 

erfaringer. 

 

I presentasjon av det empiriske materialet i kapittel 7.4 beskriver jeg barnas 

refleksjoner om sin deltakelse i familieterapi ut fra felles temaer. I dette kapittel 

presenteres barna hver for seg etter alder, som er fra 9–15 år. Intervjuene med barna 

foregikk ut fra en semistrukturert intervjuguide
181

 og bar preg av en dialogisk samtale. 

Kapittelet viser at barna vektlegger litt ulike temaer, samtidig som noen perspektiver 

er felles, jfr. kapittel 7.4.1, hvor barna gir uttrykk for hva de mener er viktige 

terapeutegenskaper. Barna har selvfølgelig ulike relasjonserfaringer, forskjellig språk 

og verbalitet, og de deltar også i familiesamtalene på noe ulike premisser. Noen har 

fått valg om å delta, andre ikke. 

 

8.5.1 Det var for komplisert  

Markus er ni år og kommer sammen med sin mor til familiesamtaler. Det er mye uro i 

Markus' livssituasjon, og foreldrene har skilt lag.  
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 Jfr. vedlegg 11 – temaguide for intervju med barn/ungdom.  
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Markus er helt tydelig på at «voksne er den ansvarlige sjefen», og han kan forstås som 

at han betegner terapeut, foreldre, barnevernsarbeidere etc. i en felles kategori som 

«voksen».
182

 Det virker ikke som Markus har fått så mye utbytte av å delta i 

familiesamtaler. Han virker forvirret i forhold til hensikten, og han blander kontakten 

med terapeutene og kontakt med barnevern. Han tar skylden på seg selv:  

 

(…) Jeg var glemsom. Hver eneste gang jeg fikk beskjed om å gjøre noe, så 

hørte jeg det jo temmelig godt, men så fikk jeg det … og så glemte jeg det igjen. 

(…) Jeg glemte skikkelig mye – det var en av de kommentarene første gang på 

familie- og barnevern … de har jo kontakt med dem, ikke sant? Sånn gikk det 

jo, de fortalte at jeg var ganske ukonsentrert, jeg fulgte med på andre ting, og så 

når jeg fikk tilbake det spørsmålet, så glemte jeg det igjen. Og jeg har det 

samme problemet nå som i 2006. 

 

Markus definerer seg selv som ukonsentrert. Det er en definisjon av seg selv han må 

ha overtatt fra de voksne, og som sammen med andres og egen opplevelse av uro og 

glemsomhet blir en beskrivelse av han. Hvordan terapeutene definerer Markus sine 

konsentrasjonsvansker, i form av en individuell, diagnostisk forklaring, eller om de 

legger vekt på miljømessige årsaker, fremkommer ikke.  

 

Han fremstår som verbal og aktiv, og gir uttrykk for fortvilelse over ikke å bli forstått:  

 

(…) Det er litt vanskelig for meg å forstå når de stiller meg spørsmål som jeg av 

og til føler jeg ikke helt har svaret på. Når jeg kan svare – så blir det så 

komplisert å fortelle dem … (…) det blir så vanskelig å vite hvordan man skal 

fortelle … (…) fordi man går frem og tilbake og tenker på hva man egentlig 

skal gjøre. 

 

Spørsmålene som terapeutene stiller, høres ut til å være for vanskelige for Markus. 

Slik han kan forstås, er det for vanskelig for han å formidle seg selv til terapeutene på 

en måte som han tror de kan forstå. Det høres ut som Markus prøver å sortere flere ting 

på en gang. Det kan virke som han prøver å finne ut av hva han mener selv om sin 

egen komplekse situasjon, hvordan han kan formulere seg, og han prøver også å innta 

terapeutens perspektiv. I tillegg kan det være grunn til å tro at han også ønsker å 
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 Jfr. kap. 7.4.4. 
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ivareta sine foreldre i forhold til hva han forteller. Han virker presset over at han ikke 

kan gjøre seg forstått: 

 

Så driver de og spør meg: «Men hva betyr det? Jeg skjønte det ikke helt» 

(Markus siterer terapeutene). For meg høres det veldig forståelig ut, og det 

tenkes veldig forståelig ut. Det har jeg oppdaget og tygget litt på. 

 

Det kan fortolkes som at det kan være vanskelig for terapeutene å forstå Markus, 

samtidig som de prøver med nysgjerrig interesse. Denne interessen ser ikke ut til å 

være anerkjennende for Markus, men bidrar i stedet til forvirring og fortvilelse over 

ikke å kunne gjøre seg forstått. Han sier videre: 

 

Ja, av og til så har jeg bare lyst til å skifte mening av det jeg sier. Jeg har jo 

egentlig lyst til å skifte det man sier hele tida. Man kan ikke bli helt enig på hva 

man sier. 

 

Markus' vansker med å forstå seg selv kan forklares ut fra flere perspektiver, blant 

annet ved all den uro som har vært i hans liv, og at han kanskje ikke har fått mulighet 

til å forstå seg selv og hva som er skjedd i familien. Han er antakelig også forvirret 

over alle de fremmede voksne som vil vite noe om han. Markus kan også forstås som 

en ung gutt som filosoferer mye over livet, og som kan bli ganske vanskelig for andre 

å forstå. Den frustrasjonen Markus formidler over ikke å kjenne seg forstått, 

gjenspeiler seg i empirien fra intervju med terapeutene og terapeutenes generelle og 

konkrete refleksjoner over profesjonsetiske utfordringer i forhold til å forstå, og også 

anerkjenne, det enkelte barn.  

 

Anerkjennelse ifølge Honneth er å se, høre og bekrefte blant annet egenskaper, verdier 

og kvaliteter (Honneth, 2008, s. 96; Lysaker, 2010). Slik Markus beskriver det, har han 

ikke opplevd å bli bekreftet på en god måte, ved at terapeutene har fortsatt å være 

nysgjerrige på det de ikke har forstått av hva han har formidlet. Markus har tydeligvis 

hatt behov for en annen type bekreftelse og anerkjennelse. Kanskje han har en uro over 

sin og familiens situasjon som han ikke helt har språk på. Laitinen (2009) anvender 

Maslows behovspyramide for å synliggjøre barns behov for anerkjennelse på ulike 
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nivå.
183

 Det kan være at Markus har behov for trygghet og sikkerhet, som er et 

grunnbehov hos Maslow (1987). Uroen kan skape utrygghet, og det kan være at 

Markus for eksempel trenger hjelp til å sortere skyldfølelse og forklaring på «hva som 

er hva» av de voksnes vansker og Markus vansker, og kanskje også hva slags hjelp 

terapeutene kan bidra med.  

 

8.5.2 De voksne vet best  

Andreas på 12 år deltar i familiesamtaler sammen med fosterforeldrene og deres barn. 

Andreas sier at han synes det er greit å være med i familiesamtaler. Hans oppfatning 

av hvorfor barn og voksne går til familiesamtaler uttrykker han slik:  

 

Det er for å få bedre vite hva en skal gjøre hvis det er ugreit og sånn. Og ha 

noen å snakke med. 

 

Andreas gir ikke uttrykk for at han tydelig vet bakgrunnen for at han og fosterfamilien 

går til samtaler, annet enn «hvis det er ugreit». Han sier at han tidligere har vært til 

«utredning», gått på «ekstraskole», og at han av og til tenker at de voksne «føler jeg tar 

styringa». Uten at mye av konteksten og guttens historie fremkommer, så kan én 

fortolkning være at Andreas har en følelse av at det er han det er noe galt med. Han 

sier at hensikten med samtalene er «å få vite hva en skal gjøre». Andreas gir uttrykk 

for stor tillit til at de voksne ordner opp, ved at han sier de voksne gjør «en topp jobb». 

Slik han bruker begrepet de voksne, kan det forstås å bety voksne generelt.  

 

På spørsmål om hvem som bestemmer hva som skal snakkes om i samtalen, sier han: 

 

Litt mamma og pappa og (terapeuten). 
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 Maslows behovspyramide basert på mangel- og vekstbehov: De tre nederste behovene er karakterisert som 

mangelbehov, og de øverste som vekstbehov (nederst har nr. 1, toppen er nr. 5): 1) Fysiologiske behov: vann, 

mat og husly etc. 2) Trygghet og sikkerhet, beskyttelse. 3) Sosiale behov: fellesskap og aksept av og overfor 

familie og andre sosiale relasjoner. 4) Respekt og anseelse: behov for anerkjennelse, selvrespekt og selvtillit. 

Disse behovene blir først påtrengende når behovene på de tre øvrige nivå er tilfredsstilt . 5) Behov for 

selvrealisering (Maslow 1987). 
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På videre spørsmål i forhold til egen påvirkning av temaene som snakkes om, sier han 

at «det hender» at han er med på å bestemme innholdet i samtalene. Han ønsker ikke at 

det skal være annerledes. 

 

Om sin egen delaktighet i samtalene sier han:  

 

Andreas:  Jeg pleier ikke å være så veldig åpen. (…) jeg pleier ikke å være 

så veldig åpen med ting som er skjedd og sånn. 

 

Intervjuer:  Når du ikke er så åpen, betyr det at du har mange tanker inni deg 

da? 

 

Andreas:  (…) de tar seg en tur innom, liksom. (…) over ting som har skjedd 

og ting som kanskje kommer til å skje 

 

Andreas har her fokus på fortid og nåtid, hva som er skjedd tidligere og hvordan 

opplevelsene påvirker nåtiden. Andreas er forsiktig med å snakke om seg selv og gi 

uttrykk for egne meninger. Han sier at det er mange tanker og følelser som han ikke 

snakker om. Det kan tolkes ut fra flere perspektiver, blant annet ut fra at han har en 

historie som er sammensatt, som han kanskje ikke har helt klarhet i. Det kan være 

tanker og følelser som handler om tiden før han flyttet i fosterhjem, og om hva som vil 

skje videre i livet. Det kan også være at han stoler på at de voksne vet best når det 

gjelder hvilke temaer som er viktige å snakke om. Den tilliten Andreas gir uttrykk for i 

forhold til de voksne kan forstås ut fra den situasjon han nå er i: de voksnes handlinger 

i forhold til han som han kan oppleve som en ivaretakelse av sine behov, og kanskje 

også rettigheter. Andreas sier at det er viktig at barn blir behandlet med respekt og får 

god omsorg.  

 

Slik han beskriver sin deltakelse i familiesamtalene, fremstår han som en aktiv 

deltaker på den måten at han forsøker å gjøre det rette, og ivareta den tillitsrelasjon han 

nå er en del av. Det kan fortolkes slik at det er deltakelse på de voksnes premisser, ut 

fra Andreas sin overbevisning om at de voksne vil det beste. Slik Andreas kan forstås, 

gir han også terapeuten autoritet som en voksen «som vet best» fordi han ikke helt har 

tillit til egne ferdigheter. Han risikerer derved ikke å få den anerkjennelse han kan 

trenge for å styrke tilliten til seg selv, fordi han ikke utfordrer seg selv nok på egne 

meninger og behov. 
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Andreas sin tilbakeholdenhet kan være vanskelig for terapeuten å forstå. Det kan bidra 

til at terapeuten på ulike måter forsøker å gjette seg til hva Andreas tenker eller har 

behov for. Det kan føre til at det blir vanskelig å få til en gjensidighet i relasjonen, 

fordi terapeuten kanskje ikke får nok tilbakemeldinger på om han er på rett spor. En 

slik relasjon kan gi assosiasjoner til «herre–trell»-metaforen i Hegels filosofi, hvor 

makten forblir hos herren fordi trellen hjelper han til å opprettholde makten. Trellen 

har godtatt livet slik det er gitt han av den andre (Kojeve, 1947, 1996, s. 22). Det er 

derfor vanskelig å få til en gjensidig, anerkjennende relasjon. Terapeuten kan bli 

værende i en form for voksenautoritetsposisjon som han ikke ønsker, men som gutten 

«gir» han, fordi han sitter fast i en oppfatning av at «de voksne vet best» eller er redd 

for å utfordre de voksnes meninger.  

 

Kanskje denne sammenligning er å trekke det for langt. Det kan også være slik at i 

troen på relasjonens betydning, og muligheten for at terapeutens og fosterforeldres 

gode intensjoner i form av ønske om anerkjennelse «skinner igjennom», gir økt 

trygghet, slik at Andreas etter hvert tør bevege seg mer frempå med sine meninger og 

behov. Rett anerkjennelse er, som tidligere beskrevet, anerkjennelse av egenskaper, 

kvaliteter og verdier (Honneth, 2008, s. 93–112; Lysaker, 2010, s. 96). Ut fra et 

relasjonelt, kontekstuelt perspektiv nødvendiggjør det bevissthet om ikke å tillegge 

gutten atferdsvanskene som noe han «er», men som en atferd han eventuelt viser i gitte 

situasjoner. Anerkjennelse er å gi mulighet for mestring og utvikling av ulik type 

kompetanse, som også kan innebære tilbakemeldinger på hvordan eksplisitt atferd 

virker på omgivelsene. Å mestre handler om å utvikle kompetanse
184

 (Bukowski, 

Bergevin, Sabongui & Serbin, 1998). Kompetanse handler også om sosialisering, om å  

utvikle identitet og verdier, og det handler om læring: tilegne seg og utvikle kunnskap 

og ferdigheter for å delta i ulike praksiser og kontekster (Fauske, 2011).  

 

8.5.3 De var jo der for å hjelpe meg  

Frikk på 13 år var fornøyd med familiesamtalene. Frikk deltok i familiesamtaler 

sammen med sine foreldre og to søsken. Han sier om terapeutene at «de var jo der for 

å hjelpe meg, og det gjorde de». Frikk mener det er fint å få hjelp når familien ikke 

greier å ordne opp selv:  

 

                                              
184

 Jfr. kap. 4.2.1 og 4.2.2: barns handlingskompetanse.  



269 

 

(…) det er for å få det bra, da synes jeg det er fint at hvis du ikke greier å ordne 

opp, så kan andre hjelpe deg med det. Det er fint å få hjelp. 

 

Han beskriver hvordan samtalene ble organisert:  

 

(…) vi satt i stoler og pratet litt om oss selv og hvordan vi skal gjøre det bedre 

selv, og prate om hva vi liker og ikke liker. (…) jeg synes det fineste var at hele 

familien … vi var litt i grupper, men vi var mest … altså kanskje jeg var alene 

med … (terapeut), og broren min var alene en dag, men vi var som en familie 

… og snakket om hva familien hadde behov for og ville forandre. (…) det var 

litt sånn, men det var mest familie. Det var bare at de (terapeutene) skulle vite 

akkurat hva jeg mente, eller hvis jeg ikke hadde noe jeg ville si til moren min 

som jeg ikke kunne si til faren min, så faren min og moren min hadde en 

samtale. (…) Vi delte hemmeligheter med alle …  

 

Frikks gir uttrykk for at han forstår at hensikten med å dele opp samtalene er at det var 

viktig for terapeutene å få frem alle familiemedlemmenes meninger, og han synes det 

var fint. Intervjuene med terapeutene, og terapeutenes refleksjoner over 

familiesamtalene, viser at det er en ganske vanlig tilnærming å dele opp samtalene for 

at alle i familien skal få snakket om det som er viktig. Intensjonen er å beskytte barna 

mot voksnes vansker, men også gi barna frihet til å snakke uten at foreldre eller 

eventuelt søsken er til stede. Det virker ikke som oppdelingen var til hinder for 

opplevelse av åpenhet, idet Frikk legger vekt på at «vi delte hemmeligheter med alle».  

 

Slik Frikk forteller om familieterapien, har han lært at det er viktig å vente på tur, ikke 

å snakke i munnen på hverandre, å lytte, og akseptere forskjeller. Han har også lært 

noe om «ikke å være slemme» mot hverandre. Det er ganske mange verdier som har 

funnet sitt uttrykk i familiesamtalene: 

 

(…) vi kunne finne en måte å ordne opp på sånn at ikke bare én skal ha det bra, 

men at begge skal ha det bra. (…) at de kan drive med forskjellige ting og ikke 

være slemme mot hverandre, men være venner. (…) det er lurt … det er sånn … 

likeverdighet. (…) vi måtte vente på tur til de var ferdig med å snakke, vi fikk 

jo sagt det (…) vi fikk snakka ferdig. 
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Den måten Frikk reflekterer over familiesamtalene på, kan tyde på at terapeuten har 

vært styrende i forhold til å skape struktur i samtalen, det vil si å vektlegge lytting og 

turtaking. Slik Frikk beskriver det, kan det tolkes som at han synes det er fint og at han 

opplever seg respektert på lik linje med de andre i familien, idet han bruker begrepet 

«likeverdighet». 

 

En fortolkning er også at terapeuten har gitt uttrykk for verdier om å respektere 

individuelle forskjeller og ønsker hos de ulike familiemedlemmene. Empirien viser at 

mange av terapeutene legger vekt på å skape struktur og på at alle familiemedlemmene 

får mulighet til å si sine meninger. Hvorvidt de verdier som kommer til uttrykk i 

familiesamtalene som Frikk refererer til, er terapeutens verdier eller verdier som er 

samskapt i dialogen med familien, fremkommer ikke, men Frikk gir uttrykk for en 

opplevelse av å ha lært og erfart noe nytt. 

 

Frikk sier at terapeutene var profesjonelle, og han gir uttrykk for at relasjonen til 

terapeuten er preget av tillit:  

 

(…) de var profesjonelle – de synes ikke noe var dumt. (…) De har gjort det før, 

de vet hvordan det er. (…) Det var liksom ok. De respekterte alt. De synes ikke 

jeg var rar eller dum – de var der for å hjelpe meg.  

 

Frikk beskriver sin opplevelse av å ha deltatt i familieterapi som positiv. Når han 

bruker begrepet «profesjonelle» knytter han det til at terapeutene har erfaringer fra 

lignende arbeid med andre familier. Den tillit som tolkes å være i relasjonen til 

terapeuten, ser ut til å ha sammenheng med en opplevelse av å bli møtt med 

uforbeholden respekt og aksept. Det kan ligne på den aksept som ideelt er til stede i 

den (tidlige) foreldre–barn-relasjonen (Honneth, 2008). Frikk sier han ble godtatt som 

«den han er». 

 

Han sier videre:  

 

(…) de har taushetsplikt, så ingen ting å være bekymret over. 

 

Tilliten kan også forstås å gå ut over kjærlighetsrelasjonens form for tillit, fordi det er 

en tillit som kommer fra personer utenfra, og som har en ekstra dimensjon. Frikk 

opplever at hans rettigheter blir ivaretatt. Han stoler på at terapeuten har taushetsplikt 
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og at det som blir sagt blir værende innenfor denne konteksten. Slik Frikk beskriver 

det, bidrar møtet med terapeuten til å styrke hans opplevelse av selvtillit og 

selvrespekt.  

 

Tilliten Frikk gir uttrykk for, kan forstås ut ifra at Frikk kan ha erfaringer fra tidligere i 

forhold til å be om hjelp og har tro på at det nytter. De erfaringene han fikk med seg 

fra familiesamtalene fremkommer som gode erfaringer. Samtalene var til hjelp, og han 

opplevde en god relasjon til terapeutene. De gode erfaringene føyer seg inn i de 

generaliserte interaksjonserfaringer (Stern, 2003, s. 18) han har fra før. Erfaringene vil 

bli en del av de relasjonserfaringer Frikk møter videre i livet og som igjen virker inn 

på selvfølelse og utvikling av autonomi (Honneth, 2008, s. 182).  

 

8.5.3.1 Anerkjennelse eller krenkelse? 

Frikk forteller hvordan terapeutene jobbet, og det kan tolkes som terapeutene anvendte 

refleksjon som metode: 

 

(…) de satt bak speil, og så diskuterte de hva vi sa, og så kom de inn, og så sa 

de hva de observerte og hva de hadde hørt og sånn… 

 

På spørsmål om hvordan det var for han å sitte og høre på, sier han: 

 

(…) Det var ikke noe galt med det. Det er akkurat som å høre sannheten. Sånn 

er det bare. Det er som å høre sannheten. Du kan ikke nekte. Det er sånn det er. 

Det var kanskje ikke alt de sa som var akkurat det jeg hadde tenkt, men jeg må 

virkelig si at de kom liksom med det … Hva de synes om hva jeg sa, 

personligheten – hva de mente om hvordan jeg oppførte meg, hvordan jeg 

snakket. (…) de forsto nitti prosent. 

 

Refleksjon som metode er ut fra en familieterapeutisk forståelse vanligvis ikke ment å 

fortelle folk «sannheten». Metoden har røtter i det postmoderne paradigme, og en 

bærende idé er at det ikke er én sannhet, men ulike perspektiver, ut fra hvilket ståsted 

en betrakter fra (Anderson, 2003; Rober, 1999).
185

 Empirien viser at denne filosofi kan 

fortolkes å ligge til grunn hos noen av terapeutene i enkelte av de samtalene de 

refererer til.  

                                              
185

 Jfr. også kap. 3. 
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Frikks opplevelse er at han fikk høre sannheten om seg selv. Han sier at det 

terapeutene sa ga gjenkjennelse og stemte ganske godt med egen opplevelse. Honneth 

definerer anerkjennelse som bekreftelse av individets egenskaper og kvaliteter 

(Honneth, 2008, s. 236–239; Laitinen, 2007).
186

 Anerkjennelse bidrar ifølge Laitinen 

til å utvikle iboende potensialer og kapasiteter eller kvaliteter. Laitinens perspektiver 

kan sees i forhold til Nygrens begrep handlingskompetanse (Nygren, 2008, s. 40). 

Nygren beskriver at kognitive, sosiale, emosjonelle og kroppslige aspekter av 

menneskets kompetanseutvikling ikke kan adskilles. Betydningen av anerkjennelse for 

utvikling av barns ulike kompetanser kan sees i forhold til barns utvikling av autonomi 

som en utviklingsprosess hvor barnet gradvis får ta i bruk sine ressurser og ulike 

kapasiteter. En slik forståelse av begrepet kan tolkes relasjonelt, som egenskaper som 

blir til i interaksjon med andre mennesker.  

 

Slik Frikk beskriver sin opplevelse av familieterapien som helhet, virker han fornøyd. 

Han har kjent seg respektert, lært noe nytt og han konstaterer at terapeutene har rett i 

sine beskrivelser av han. Hva han fikk tilbakemelding på, fremkommer ikke, men slik 

Frikk uttaler seg, kan det forstås som at han opplevde seg anerkjent på sine 

«egenskaper og kvaliteter». 

 

Det kan likevel problematiseres hva som eventuelt er anerkjennelse og hva som er 

krenkelse av barns egenskaper og kvaliteter, fordi barn i vesentlig grad får bekreftet 

sin identitet ved tilbakemeldinger fra de voksne. Honneth anvender Meads 

sosialpsykologiske teorier for å forklare hvordan barn internaliserer primære 

omsorgspersoners oppfatning av seg selv og gjør dette til sine egne meninger 

(Honneth, 2008, s. 86). Dersom barnet mottar bekreftelse i form av anerkjennende 

budskap, får de bekreftelse som styrker selvtillit og utvikling av autonomi – og 

motsatt: Krenkende budskap gir mulighet for utvikling av usikkert eller negativt 

selvbilde. 

 

Frikk har også et kritisk blikk på seg selv ut fra hvordan han tror andre opplever han:  

 

                                              
186

 Jfr. kap. 5.2.4.  



273 

 

(…) mange mener jeg er veldig plagsom og irriterende, og det kan jeg være 

enig i. (…) Jeg prater veldig, veldig, veldig mye og lager kanskje irriterende 

lyder, nynner på sanger, så jeg kan være veldig irriterende. 

 

Det fremkommer ikke om Frikks kritiske blikk på seg selv har sammenheng med 

familiens vansker, eller hvordan eller om det påvirker Frikks selvbilde på en negativ 

måte. Det sitatet kan si noe om, er at Frikk har en forståelse av seg selv og slik han 

forstår at andre oppfatter han. Det kan være fortolkninger basert på misforståelser, 

eller at «de andre» ville beskrevet Frikk i de situasjoner han beskriver på en annen 

måte. 

 

Men det kan brukes som et eksempel på hvordan atferd kan relateres til individ eller 

miljø. Når Frikk beskriver seg selv som «plagsom» eller «irriterende», kan det være en 

mulighet for at han kan bli tillagt merkelapp eller spesielle egenskaper som en del av 

personligheten, uten at en ser atferden i den sammenheng den skjer i. Det vil kunne 

frita omgivelsene for skyld. Dersom terapeuten aksepterer Frikks beskrivelse av seg 

selv, som er den samme beskrivelse som foreldrene og hans søsken gir av Frikk, uten å 

stille spørsmål, kan det bli en sannhet som lever i familien – og i Frikks oppfatning av 

seg selv. Det kan derfor også problematiseres hvorvidt terapeutenes bekreftelser av 

Frikk er anerkjennelse eller krenkelse, fordi dersom miljøets definering av Frikks 

egenskaper er krenkende og kontekstløse, er det en definering og tillegging av 

negative egenskaper. Samtidig sier Honneth (2008) at opplevelsen av krenkelser er 

subjektive opplevelser. Slik eksempelet viser, vil det kunne stilles spørsmål ved om 

barn alltid har mulighet for å vurdere hva som er krenkende, fordi krenkelsen oppfattes 

som sann.  

 

8.5.4 Jeg spurte terapeuten om hva jeg skulle gjøre  

Tea på 13 år oppfatter terapeuten som en støttespiller. Hun går til samtaler sammen 

med sin mor, og noen ganger er også far med. Foreldrene er skilt og har store 

uenigheter seg imellom. Tea er fornøyd med at familien har fått dette tilbudet, og 

mener resultatet er mindre krangling: 

 

Det hjelper jo hvis det er krangel og konflikter … er det – det det heter? 

Og da vi var og snakket med … (terapeuten), det hjalp jo – ikke sant? Det 

hjelper å snakke med henne fordi jeg vet at hun jobber med det. 
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Tea gir uttrykk for tillit til terapeuten og knytter trygghet til at terapeuten «jobber med 

det». Det kan tolkes som tiltro til terapeutens kompetanse, men kanskje også en form 

for alminneliggjøring som er godt for Tea å høre, fordi hun og familien «er i samme 

båt» som mange andre familier terapeuten møter.  

 

Tea står imellom foreldrenes konflikter, og hun er blitt en del av konflikten. Hun har 

en forståelse av at en slik type vansker på terapispråk kalles «krangel og konflikter». 

Hva Teas ord på hennes og foreldrenes vansker var før familien begynte i samtaler, 

fremkommer ikke, men Teas opplevelse er at hun synes det er vondt, vanskelig og 

trist, og hun gir uttrykk for å være «klemt» mellom foreldrene. Når Tea opplever at 

samtalene har hjulpet, er det først og fremst fordi det er blitt mindre konflikter og hun 

kjenner seg mindre klemt mellom foreldrene, men det kan også tolkes slik at hun 

opplever seg anerkjent og sett på hva hun og familien sliter med. Det virker som 

hennes posisjon imellom foreldrene har vært i fokus i samtalene, og at det har vært 

godt for henne å få dette tematisert. Tea sier at hun har forstått at «barn ikke skal være 

budbringer mellom foreldrene». 

 

Tea fremstår som aktiv og deltakende i familiesamtalene. Hun forteller at hun spør 

terapeuten om råd, og hun øver seg på å ta avgjørelser selv:  

 

Og da skulle vi til samtale igjen og jeg spurte (terapeuten) om hva vi skulle 

gjøre og sånn. Og det hjalp jo, ikke sant? Det hjalp i hvert fall på meg, jeg var 

jo: «å hva skal jeg gjøre nå, liksom». (…) da ville jeg høre med (terapeuten) 

først. Det sa jeg til mamma også. (…) det hjelper å snakke med henne, fordi jeg 

vet at hun jobber med det (…) hun (terapeuten) kommer med alternativer … 

 

Tea sier at hun gjennom samtalene har øvd seg på å si mer ifra, og viser til faren som 

prater og prater uten å slippe andre til: 

 

Man lærer å si ifra (…) Jeg prøvde å si – da sa jeg – tror jeg – at jeg ikke fikk 

komme til orde, men jeg husker ikke om det var meg eller terapeuten som sa 

det. 

 

Familiesamtalene synes å ha vært en kontekst hvor Tea har fått mulighet og hjelp til å 

sette ord på sine opplevelser av å stå imellom foreldrene, og lojaliteten hun har til 
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begge. Terapeuten fremstår som en støttespiller for Tea i forhold til foreldrene, og er 

hennes hjelper, uten at det går på lojaliteten løs i forhold til foreldrene.  

 

Tea forteller at noen ganger har hele familien møtt til samtaler, far, mor og henne. Hun 

har også hatt samtaler med far, og med mor, dvs. uten at begge foreldrene har vært 

sammen i samtalene med henne. Hun har også fått tilbud om samtaler med terapeuten 

alene. Hun sier det har vært fint, fordi det kan være temaer hun synes er vanskelig å 

snakke om med foreldrene alene, eller hun er redd for å såre foreldrene: 

 

(…) det beste med å snakke alene er, da er det jo jeg som snakker selv, ikke 

sant? Men det som er best, egentlig, er vel at jeg får spørsmålene og så svarer 

jeg så godt jeg kan, ikke sant?  

 

Tea sier at terapeuten har kommet med alternativer og overlatt til henne å ta 

avgjørelsen. Det kan virke som om denne fleksibiliteten mellom samtaler alene og 

sammen med foreldrene har vært rammer som har gitt henne mulighet for å utvikle 

selvrefleksjon og bli bedre kjent med egne ønsker og behov. Slik Mead kan tolkes, kan 

selvrefleksjon forstås som noe som oppstår i den konkrete situasjon i møtet mellom 

egne erfaringer og den andres reaksjon, i handlingen, språket og i følelsene som 

kommer til uttrykk (Honneth, 2008; Mead, 2005). Selvbevissthet og selvrefleksjon kan 

sees i lys av utviklingsprosess og språkutvikling som en form for kompetanse som hele 

tiden er i prosess og utvikling og avhengig av de sosiale relasjoner barnet inngår i. Tea 

synes å se seg selv, både fra et «innenfra»- og et «utenfra»-perspektiv, samtidig som 

hun også gir uttrykk for at det er en pågående utviklingsprosess hun er i. 

Selvrefleksiviteten Tea øver seg på ser ut til å ha gode muligheter i den anerkjennende 

relasjonen hun og terapeuten har skapt. Anerkjennelse av egne behov er ifølge 

Honneth en vei til god psykisk helse og en motsetning til fremmedgjøring i forhold til 

en selv (Honneth & Jay, 2008).  

 

Tea formidler at problemene nå er håndterbare for henne. Familieterapien er nesten 

avsluttet. Det virker som Tea forstår at hun kan bidra til å få det bedre selv om hun 

mener at det er foreldrene som har hovedansvaret. Kompetansen Tea viser i forhold til 

å være aktør i eget liv er uavhengig av hvem som har skyld og innebærer at hun ikke 

inntar offerrollen. Anerkjennelsens betydning synes å vise seg ved at Tea får 

bekreftelse på sitt strev samtidig som hun lærer nye måter å forholde seg på til de 

utfordringer hun møter. Det som kan tolkes som krenkelse av Teas behov, ved at hun 
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blir stilt mellom sine foreldre og i en vanskelig lojalitetskonflikt, ser også ut til å bli en 

prosess for utvikling for Tea og en anerkjennelse av hennes kompetanse.  

 

8.5.5 Terapeuten: et godt hjelpemiddel 

Jonas på 13 år sier han ble spurt av foreldrene om hva han tenkte om at familien skulle 

ta imot tilbud om familiesamtaler. For familien innebar det å flytte inn på 

familieavdelingen for en kortere periode. Han sier han tenkte seg om og at 

beslutningen deretter ble tatt i fellesskap i familien: 

 

(…) Jeg tenkte om det var noe vi faktisk trengte. Og da hadde jeg noen dager å 

tenke meg om.(…) Jeg bestemte meg sånn passe fort at vi kunne prøve det. (…) 

vi kom frem til at vi skulle gjøre det. 

 

Slik Jonas beskriver at han ble tatt med på beslutningen om å delta i familieterapi, kan 

det tolkes som en anerkjennelse av hans meninger og av hans plass i familien. Jonas 

mener at det hjalp familien til å få det bedre, fordi de fikk snakket sammen om 

familiens problemer og fikk hjelp til å uttrykke både følelser og meninger. Han 

beskriver terapeutene som «et godt hjelpemiddel» for at familien skulle få det bedre:  

 

(…) de (familieterapeutene) var et veldig godt hjelpemiddel for oss til å snakke 

med mamma og pappa. Så det ble en løsning.  

 

Slik han bruker begrepet «hjelpemiddel», kan det forstås som at Jonas ser på 

terapeutene som utenforstående som hjalp familien til å få det bedre. Han gir uttrykk 

for respekt for terapeutene og viser en tydelig intensjon ved å ta imot tilbudet om 

familiesamtaler.  

 

Jonas legger vekt på at hele familien ble hjulpet, og han har ikke fokuset kun på seg 

selv. Det virker som han tenker relasjonelt og ser seg selv som en del av familien hvor 

hans bidrag er viktig. Han reflekterer over hva som skjedde i familiesamtalene, over 

språket terapeutene brukte, og sin egen rolle. Han synes at terapeutspråket kunne være 

litt vanskelig og at terapeutene brukte noen metaforer som kunne være vanskelig å 

forstå: 
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Noen ganger var det vanskelig å forstå absolutt alt (…) jeg prøvde, jeg prøvde 

virkelig. (…) Det er ikke noe dumt med den metoden, men jeg bare følte at den 

skjønte jeg ikke helt fullstendig, men det gikk for så vidt greit.  

 

Metaforer er mye brukt i familieterapi fordi det kan bidra til utvidet forståelse, men 

også treffe eller romme noen andre nyanser enn samtalen ellers gir mulighet for. Det 

kan høres ut som metaforbruken i denne sammenheng ikke var tilpasset barnet godt 

nok.  

 

Jonas gir uttrykk for ønske om å forstå, og at han bidrar så godt han kan for at familien 

skal få det bedre. Han forteller videre: 

 

(…) de sa litt om hva de tenkte, men det var mer sånn at vi fikk uttrykke oss 

mer når alle sammen snakka. Alle hadde meninger å si. Noen var forbløffet, 

noen hadde svar, noen ikke. Jeg fikk i hvert fall sagt nok. Jeg sa jo det jeg hadde 

lyst til å si, eller – det er jo ikke alle ting man skal si.  

 

Jonas sier flere ting på en gang her. Han kan tolkes dit hen han kunne bli forbløffet, og 

også at andre i familien ble det. Det kan bety at han kan møte nye perspektiver med 

åpent sinn. Han sier også at han ikke sa alt, fordi han vurderer at det ikke alltid er alt 

man skal si, og han bruker uttrykket «hvite løgner». Jonas er også ganske tydelig på at 

man skal si ting som er viktige, men hele tiden vurdere hva som kan såre. Noen 

ganger, mener han, kan det likevel være nødvendig å si det som er viktig, selv om man 

kommer i skade for å såre den andre:  

 

(…) hvis det er noe man må få overstått, og hvis man da sier noe dumt, så kan 

man si det er viktig, eller gjøre opp for seg. Gjøre sånn at «det var ikke vondt 

ment», det var sånn det var, og noen ting må bare bli sånn. 

 

Jonas gir her uttrykk for en moralsk kompetanse som inneholder refleksivitet i forhold 

til situasjoner og kontekster som krever ulik vurdering. Han vektlegger det som både 

Laitinen (2009) og Løgstrup (1999) mener er nødvendig: en moralsk vurdering i den 

enkelte situasjon, som krever begrunnelse. Jonas begrunner og eksemplifiserer også 

situasjoner hvor hvite løgner kan benyttes, og når det ikke kan benyttes. Slik Jonas 

beskriver seg selv, er han ganske reflektert over hva som kan sies og ikke sies, og han 

kan forstås å ha vært ganske aktiv i samtalene. Han mener selv han fikk mulighet til å 
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si det han ønsket å si. Slik Jonas uttrykker seg, gir han inntrykk av at han kjenner seg 

anerkjent og respektert som et likeverdig medlem av familien og at det også bidrar til 

hans aktive deltakelse i familiesamtalene.  

 

Anerkjennelse er nært knyttet til blant annet begrepene autonomi, gjensidighet og 

likeverdighet i Honneths teori (Honneth, 2008). Autonomi handler om frihet til 

selvbestemmelse og begrunnes i å bli møtt med gjensidighet og likeverdighet i de ulike 

anerkjennelsesdimensjoner. Honneth (2008, s. 33) viser til at i kjærlighetsrelasjonen, i 

familien, blir individets konkrete behov anerkjent og grunnlaget for selvtillit lagt, 

mens i rettsdimensjonen blir det enkelte individs rettigheter anerkjent og grunnlaget 

for selvrespekt lagt. Selvtillit, selvrespekt og følelsen av selvverd veves sammen og 

bidrar til en opplevelse av å stole på seg selv i ulike situasjoner og kontekster, hevde 

sin rett og kunne bidra med en tro på at det en bidrar med, kan være viktig. 

Anerkjennelse og utvikling av god selvfølelse henger sammen, også utvikling av ulik 

kompetanse, og uten at det virker uforenlig med å møte utfordringer i 

kjærlighetsrelasjonen, slik Jonas og hans familie har erfart. Jonas gir uttrykk for både 

sosial og emosjonell kompetanse, han vurderer og begrunner hva som er «hvite 

løgner» og hva som bør sies. Han gir uttrykk for å arbeide for familiens beste, og evner 

å se ut over seg selv og egne interesser. Og han gir ikke opp om situasjoner kan være 

vanskelige.  

 

Det kan virke som Jonas har med seg erfaringer av å bli møtt med likeverd og 

gjensidighet, både i relasjonen til sine foreldre og i erfaringen fra familieterapien, som 

bidrar til at han opplever seg som et viktig familiemedlem og en viktig deltaker i 

familiesamtalene. Jonas sitt forhold til sine juridiske rettigheter fremkommer ikke. 

Empirien viser at alle barna ønsker å bli behandlet med respekt. Det kan være slik at 

opplevelsen av å bli behandlet med respekt og anerkjennelse i hverdagen for barna 

betyr å få sine rettigheter ivaretatt, selv om en slik opplevelse vil være avhengig av 

alder. Jonas' erfaringer og egenskaper virker selvfølgelig også inn på konteksten og 

relasjonen til terapeut, og også foreldre, og kan forstås å ha medvirket til en 

kommunikasjon preget av anerkjennelse.  

 

8.5.6 Vi snakker mer med hverandre nå enn før  

Hanna på 13 år og Maren på 15 år er søstre, og blir intervjuet sammen. Begge har gått 

til familiesamtaler sammen med sin mor. Det har vært et konfliktfylt forhold mellom 
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foreldrene, og jentene bor sammen med mor. Begge gir uttrykk for at det har vært bra 

å gå til samtaler. Maren sier «det er bra» og at «det hjelper», men har vanskelig for å si 

hva som hjelper. Hanna gir uttrykk for å være enig, men heller ikke hun kan 

umiddelbart si hva som har vært bra: 

 

Det er jo bra at en er med, men jeg vet liksom ikke helt hva jeg synes om det. 

 

I fortsettelsen sier hun at det også av og til kan være litt kjedelig, og at tiden går 

langsomt. Litt lenger ut i intervjuet sier Hanna:  

 

Bra, og jeg vet ikke … har liksom tenkt over ting som jeg ikke har tenkt på før. 

 

Uttalelsen kan forstås dit hen at hun har fått nye tanker om familiens vansker og 

kanskje også egen påvirkning i forhold til kommunikasjon og relasjonsvanskene i 

familien i løpet av samtalene. Søsteren Maren sier det er blitt bedre fordi: 

 

Mamma og pappa krangler mye mindre, også meg og hun (søsteren).  

 

Maren beskriver at hun var «surere» før, og bekrefter at hun nå har det bedre fordi det 

er mindre problemer. Også mellom henne og Hanne. Når hun er lei seg kan hun 

snakke med mamma på en annen måte enn før: 

 

(…) da snakker jeg som regel bare med mamma. Men er det sånne småting som 

egentlig ikke er så viktig, så bare sier jeg det til henne (til Hanne). Men vi 

snakker mer med hverandre enn før. 

 

Og Hanne tilføyer: 

 

Og så greier vi å heve oss mer over ting enn det vi gjorde før. 

 

Slik Hanne og Maren kan forstås, er kommunikasjonen i familien blitt bedre, og de 

velger i større grad ut hvilke konflikter som er viktig å snakke om.  

 

Maren mener det har vært vanskelig å stå imellom moren og faren, og mener barn bør 

få velge selv hvem de skal holde med. Hun mener også at barn som går i 

familiesamtaler bør få tilbud om å snakke alene med en terapeut, samtidig som 
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samtaler sammen med foreldrene er viktig. Det er viktig å få mulighet til å snakke 

alene, fordi:  

 

Å snakke uten foreldre i tilfelle de ikke tør når foreldre er der.  

 

Maren kan fortolkes slik at det kan være lettere å snakke uten foreldre, fordi en unngår 

å såre dem. Hun mener også det er viktig at barn er med til familiesamtaler, fordi: 

 

Vi får sagt det vi vil og trenger ikke gå rundt og tenke på at det er noe vi vil si 

og ikke får sagt det, på en måte. Eller hvis vi har spørsmål til foreldrene våre, så 

er det litt enklere når det er andre folk. 

 

Hun begrunner ikke hvorfor det er lettere når det er «andre folk» til stede. Men det kan 

være for henne slik Tea begrunner støtten hun opplever fra terapeuten, i situasjoner 

hvor hun har vanskeligheter med å være tydelig på egne meninger og behov av frykt 

for å såre foreldrene.  

 

Både Hanne og Maren sier de forsto alt som ble sagt i familiesamtalene. Hanne 

forteller at terapeuten pleide å skrive ned alt som ble sagt, og etterpå leste hun det 

høyt. Hun sier: 

 

Det var på en måte greit for meg, så visste jeg om det var noe jeg hadde glemt å 

si. 

 

Det kan forstås som at Hanne opplevde seg sett, hørt og bekreftet på sine utsagn. 

Hanne gir også uttrykk for at det var viktig for henne at hun kjente hun hadde frihet til 

å snakke – eller til å la være å svare: 

 

Når jeg sier at jeg ikke skjønner noe, så er det ikke sånn at jeg blir tvungen til å 

gjøre det … at jeg må svare på et spørsmål. Så sier jeg at jeg helst ikke vil svare 

– ikke sant. 

 

Hanne bekrefter at hun opplevde denne friheten som å bli møtt med respekt.  

 

Slik både Hanne og Maren beskriver sin opplevelse av å delta i familiesamtaler, virker 

det som begge sitter igjen med en følelse av å være bekreftet, samtidig som de også 
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har opplevd frihet til å delta, og også til å være tause. Det kan bety at begge jentene har 

kompetanse på å være tydelige i forhold til meninger og behov, og at denne 

kompetansen har fått utvikle seg i familiesamtalene. Den bekreftelse hver av jentene 

fikk underveis, ser ut til å ha vært en anerkjennelse av viktige behov. Samtidig har 

også jentenes rettigheter blitt ivaretatt, idet de har fått anledning til å si sine meninger. 

De har også fått mulighet til å beskytte seg, ved at de har fått tilbud om 

individualsamtaler. Begge har opplevd en rett til ikke å si noe. Ut fra Honneths teori 

om anerkjennelse kan dette forstås slik at familiesamtalene har bidratt til å styrke 

jentenes selvfølelse, deres tillit til egne meninger og følelser, men også deres 

opplevelse av å bli verdsatt som autonome individer, hvor deres rett til 

selvbestemmelse over egne grenser ble respektert.  

 

8.5.7 … det hadde litt med personen vi snakket med  

Emma på 15 år deltok sammen med faren, moren og broren i flere familiesamtaler 

hvor alle møtte sammen hver gang. Emma mener det var unødvendig med 

familieterapi og at den kranglingen familien hadde ikke var mer enn det som er 

normalt. Hun mener krangling kan gjøres verre enn det er: 

 

Av og til føles det som at hvis vi krangler, hvis vi først er uenige, så har vi som 

familie et stort problem. Jeg synes ikke det var et problem. Det skjedde av og 

til, det skjedde her og der. Men det er for meg litt sånn som det skal være, 

egentlig. (…) En periode kan det være litt vel mye, men jeg synes likevel ikke 

det er noen grunn til å gå på en sånn plass. 

 

Hva Emma mener med «å gå på en sånn plass», er uklart, men det tolkes ikke 

umiddelbart positivt i den sammenhengen uttrykket fremkommer. Likevel sier Emma 

at det var helt greit å være med, sånn cirka 5 på en skala fra 1–10. Og som hun sier: 

«Det kan jo ikke komme noe vondt ut av det.» Om innholdet i samtalen sier hun at alle 

var med og bestemte innholdet, hva de skulle snakke om hver gang.  

 

(…) de (terapeutene) så begge sider av saken, men de ble litt stillestående, vel 

rolige og bare lytta. Så det var like greit en dialog vi kunne hatt hjemme. (…) 

Det var bare å snakke i forhold til hva vi sa. Hvordan de oppfatta oss og sånn i 

forhold til mor og far. (…) egentlig kunne de ha utfordra mer. 
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Emma sier flere ting: både at terapeutene «så begge sider av saken», samtidig som hun 

sier at de kunne ha utfordret mer. Det kan tolkes slik at hun ikke opplevde å bli helt 

forstått, eller at terapeutene ikke forsto familiens problemer godt nok. Terapeutene var 

litt for tilbakelente, etter Emmas mening. Hun mener det burde være tydelig for 

terapeutene hva som var vanskelig for henne, og hun kjente seg til tider ganske 

frustrert: 

 

De (terapeutene) var behjelpelige og alt sånn … men det hjelper ikke hvis 

vedkommende som sitter på den andre sida ikke forstår det.  

 

Samtidig sier hun at hun kanskje tror terapeutene forsto hennes frustrasjon, men at de 

ikke sa noe om det eller spurte henne. En hovedutfordring som fremkommer i 

intervjuene med terapeutene og terapeutenes refleksjon over familiesamtalene, er at 

det kan være vanskelig for terapeutene å forstå barnet, og vite hvor grensene går i 

forhold til hvor mye terapeutene skal spørre eller reflektere.  

 

Løgstrups (1983, s. 161–174) begrep urørlighetssone blir brukt som et uttrykk for at 

alle mennesker har en privat sone og en grense for hva vi ønsker å invitere andre 

mennesker inn i. Også motivasjonen for å opprettholde denne grensen er privat. Det 

enkelte menneskets grenser skal ifølge Løgstrup overholdes, og han viser til skam som 

en sentral følelse dersom noen trør over vår grense eller angriper motivasjonen for 

ønsket om å opprettholde det private rommet. Han problematiserer hvordan grenser 

kan komme til å overskrides i terapi.  

 

Det kan være denne grensen terapeuten prøvde å overholde i forhold til Emma og 

familien. Bakgrunnen for at familien ønsket familiesamtaler fremkommer ikke, annet 

enn at det var «krangling» i familien. En mulighet er at Emma har vært lojal mot de 

temaer foreldrene har brakt på bane, og at de temaer som var viktige for Emma ikke 

ble tematisert. Det kan være terapeuten har fornemmet denne lojaliteten og ikke valgt å 

utfordre den. En annen mulighet er at Emma mener hun har antydet viktige temaer 

som terapeutene har overhørt eller ikke ønsket å tematisere. 

 

Barn kan betraktes som mer sårbare enn de voksne fordi de barn, men også fordi de er 

i en sårbar situasjon når familiens indre anliggender blir gjenstand for andres blikk og 

refleksjon. Samtidig viser empirien at barna er kompetente, ved at de mestrer 

vanskelige situasjoner i terapi når samtalen blir tilrettelagt på en god måte. 
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Terapeutene sier at det kan være vanskelig å forstå barnets uttrykk, og det kan tolkes 

slik at risikoen for å krenke barnet skaper usikkerhet og kommer i konflikt med ønske 

om å anerkjenne barnet. 

 

Ifølge Emma er noen terapeuter dyktigere enn andre, og for henne handler dyktighet 

mer om personlige egenskaper enn om faglig kunnskap. Hun har erfart at det er 

forskjell på terapeuter, og noen inngir mer tillit enn andre:  

 

(…) Jeg følte det hadde litt med personen vi snakket med. Vi hadde et par timer 

der det var inne en annen som jeg synes var veldig bedre og veldig mye 

flinkere. Jeg følte hun vi hadde møtt var veldig … hun sa bare det hun på en 

måte skulle si. (…) jeg følte det var veldig faglig, de har liksom ting de skal si 

og råd å gi … og alt sånn, og for all del, bra råd, men jeg satt ikke igjen med en 

veldig sånn forandring inne i meg, verken i meg selv eller andre. Men det var 

ikke negative ting, det var det ikke. 

 

På spørsmål om hva som var annerledes med den andre terapeuten som var med i 

familiesamtalen kun kort tid, sier Emma:  

 

(…) hun var, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si det, men hun ga kanskje litt 

mer av seg selv på, en måte, i stedet for … hun var med på et annet plan enn det 

der «dette er jobben min». (…) hun var – en litt annen type person, veldig 

imøtekommende og veldig lett å snakke med, og hun hadde satt seg litt mer inn 

i vår side og veldig i hver enkelt sin side i forhold til den andre vi hadde. (…) 

jeg følte hun var mer til stede. 

 

En forståelse av Emmas refleksjoner over det relasjonelle forholdet til terapeuten er 

erfaringer av hva som gir henne en opplevelse av kontakt og av å bli forstått – til 

forskjell fra en relasjon preget av avstand og fremmedhet. En god relasjon for Emma 

er preget av åpenhet og tilstedeværelse. Emma beskriver det som en god opplevelse 

når terapeuten viser at han/hun er interessert i henne, men også i de andre 

familiemedlemmers ulike meninger. Det virker som Emma opplever seg sett, hørt og 

forstått, og hun gir uttrykk for en relasjon preget av anerkjennelse. Emmas beskrivelse 

av «den andre» terapeuten er at denne terapeuten lot seg styre av sine egne forklaringer 

på Emmas og de andre familiemedlemmenes problemer, og ga råd som ikke passet.  
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Terapeut–barn-relasjonen kan belyses både ut fra begrepene anerkjennelse og 

krenkelse, med referanse til Honneths teori, men også ut fra tillit–mistillit og med 

referanse til Løgstrups nærhetsetikk. Empirien viser at det for terapeutene kan være 

vanskelig å vurdere hva barna kan oppleve som anerkjennelse eller krenkelse, eller hva 

som inngir tillit – eller mistillit – i relasjonen.  

 

8.5.8 Kjedelig – men jeg våkna når de snakka til meg 

Åsmund er en gutt på 15 år. Det har vært mye høylytt krangling og konflikter i 

familien, og Åsmund har ofte fått skylden for familiens vansker. Han forteller at 

moren bestemte at de skulle ta imot tilbud om familiesamtaler: 

 

Åsmund:  Det var mamma, det. Det var i hvert fall ikke meg. 

  

Intervjuer:  Hva tenkte du da hun sa det? 

 

Åsmund:  Jeg tenkte ikke stort  

 

På spørsmål om han fikk snakket om det som var viktig for han, sier han: 

 

Åsmund:   Nei, ikke alltid. (…) jeg må vente, ofte, fordi de andre skal si noe.  

Jeg må vente på tur. 

 

Intervjuer:   Når det var din tur da, når du hadde noe du hadde lyst til å si? 

 

Åsmund:  Jeg kunne si hva jeg ville. Bare det handla om saken. Jeg kunne 

ikke snakke om noe annet.  

 

Intervjuer:  Kunne du hatt lyst til å snakke om noe annet? 

 

Åsmund:  Nei, egentlig ikke. 

 

Intervjuer:  Hvem bestemmer hva det skal handle om? 

 

Åsmund:   Det vet jeg egentlig ikke, har egentlig aldri fulgt med, men jeg 

tror det er mamma eller pappa eller de som jobber der. 
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Åsmund bruker uttrykket «de som jobber der», og det gjenspeiler et noe distansert 

forhold til terapeutene og til samtalene:  

 

(…) Du blir jo vant til det … (…) du er jo ikke sjenert. Jeg bare hilste på de og 

så satte jeg meg ned. Jeg tenkte ikke, tenkte: bare en time – så er jeg ferdig. 

 

Åsmund sier at han kjedet seg mye i samtalene. Slik han beskriver sin tilstedeværelse, 

virker det ikke som han tar særlig del i det som skjer. En måte å forstå hans manglende 

deltakelse på, er at han ikke helt skjønner hensikten med samtalene, sin egen rolle i 

familiens vansker, og at motivasjonen er utenfor han selv: hos moren, faren og 

terapeutene. Slik han beskriver seg selv og sin deltakelse kan det gi assosiasjoner til 

Honneths drøfting av individer som blir fremmedgjort i forhold til seg selv, men også 

til omgivelsene. Honneth drøfter at selvfremmedgjøring kan forstås som en 

«forglemmelse» av anerkjennelse av seg selv, og derfor også i forhold til andre 

(Honneth & Jay, 2008, s. 71). Å anerkjenne seg selv, kan forstås som å ha nærhet til, 

forstå og ivareta egne behov, følelser og meninger. Ut fra Honneths forståelse er det de 

relasjoner og ulike sammenhenger individet er en del av, som kan få «vekket til live» 

den anerkjennelseskompetanse som er glemt.
187

  

 

Åsmund har utviklet strategier på å holde ut, spesielt i samtalene da hele familien var 

samlet. Han sier at det var annerledes i de samtalene hvor det kun var han og moren til 

stede sammen med terapeutene:  

 

(…) Nei, da var jeg ikke i min egen verden, for da prata de til meg hele tiden, 

ikke sant? (…) Ellers må du jo skrike for å få oppmerksomheten.  

 

Det virker som Åsmund har erfaringer med å måtte kjempe om plassen når hele 

familien er til stede, og at han mer eller mindre har gitt opp den kampen. Resultatet 

later til å være at han trekker seg inn i seg selv. Når kun han og moren er sammen med 

terapeutene, opplever han tydeligvis i større grad å bli invitert inn i samtalen. Ut fra 

Honneths teori (2008) er en fortolkning at han da blir sett og anerkjent på sin 

tilstedeværelse og invitert inn i en intersubjektiv dialog. Åsmunds reaksjon er 

umiddelbar; ved at han blir gitt oppmerksomhet, våkner han og tar del i dialogen.  

                                              
187

 Jfr. kap. 5.2.3. 
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Det kan være at spenningsfeltet det utgjør å få oppmerksomhet, og samtidig være i et 

fellesskap og tåle at andre får oppmerksomhet, også er en del av Åsmunds utfordring.  

 

Samtidig sier Åsmund at han ikke hadde utbytte av familiesamtalene og har ingen tro 

på at det hjelper å snakke sammen. Likevel – gir han uttrykk for at han har fått det 

bedre. Han sier at det skyldes at han har skjerpet seg, i tillegg til at moren belønner han 

for bedre oppførsel. Det kan fremstå som et paradoks at terapeutenes målsetting er å få 

familiemedlemmene til å forstå hverandre bedre, mens Åsmunds mål har vært å 

skjerpe seg. 

 

8.5.9 Avsluttende refleksjoner: Forskningsspørsmål 5 

Felles for alle barna er at de på noe ulike måter formidler at terapeuten er en som skal 

hjelpe familien til å få det bedre. Terapeuten er, som tidligere beskrevet, utenfor 

kjærlighetsrelasjonen (Honneth, 2008), men får likevel nært innblikk i familiens 

private sfære. De fleste av barna gir uttrykk for gode erfaringer etter å ha deltatt i 

familieterapi og opplever terapeuten som en god støtte når familien snakker om 

vanskelige tema. For et par av barna kan det stilles spørsmål ved om de opplever at 

familieterapien har hjulpet, og for ett av barna virker det som terapien kun var en 

forvirrende opplevelse. 

 

Intervjuene med barna viser at barna er sårbare, men også kompetente aktører som 

deltar aktivt i den familieterapeutiske kontekst. Det er forskjell på hvor verbale barna 

er og hvor åpne de er i forhold til å snakke om seg selv og familiens deltakelse i 

familieterapi.  

 

Sårbarheten fremkommer ved at barna er underlagt de voksnes definisjonsmakt i 

forhold til hva som er anerkjennelse og krenkelse av barns behov. Sårbarheten kan 

forstås ut fra barnas avhengighet og lojalitet til foreldrene, som noen ganger kan gå på 

bekostning av at barna får gitt uttrykk for sine meninger og behov, fordi de er redde 

for å såre foreldrene. Noen av barna sier at det derfor er fint å få mulighet til å snakke 

alene med terapeuten. Empirien viser også at noen av barna kan fortolkes som 

forsiktige, eller utrygge, og viser også skepsis i den terapeutiske relasjonen. Det kan 

likevel forstås som tillit til voksne og/eller håp om at terapeuten kan hjelpe, fordi de 

deltar og bidrar, selv om de er pålagt å være med eller ikke helt skjønner hensikten.  
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Intervjuene med barna viser kompetansen hos barna. Barna samarbeider for at familien 

skal få det bedre og viser evne til selvrefleksivitet i forhold til hva de selv kan bidra 

med. Flere av barna synes å ha lært nye måter å kommunisere og forholde seg til 

foreldre og søsken på. Barna gir i stor grad uttrykk for å kunne ivareta egne behov i 

vanskelige situasjoner, samtidig som de også ivaretar foreldrene. Tilliten som 

gjenspeiles i intervjuene med barna kan også knyttes opp mot tro på at terapeuten vil 

dem vel, at deres rettigheter blir ivaretatt og at de har tillit til at de selv kan bidra til å 

få det bedre.  

 

Barna har tydelige meninger i forhold til hvordan de ønsker at de selv og familien skal 

bli møtt av terapeuten i familieterapi. De ønsker å bli møtt med respekt og 

likeverdighet. Empirien viser at det samsvarer med terapeutenes ønsker og verdier, 

samtidig som det viser seg at det kan være vanskelig i enkelte situasjoner. Noen av 

terapeutenes teknikker synes ikke alltid å fungere så godt, for eksempel gir Markus 

uttrykk for at terapeutenes nysgjerrighet og mange spørsmål var forvirrende, og Jonas 

viser til at han ikke forsto terapeutenes bruk av metaforer.  

 

Kapittel 8.6 drøfter barnas refleksjoner over sin deltakelse i familieterapi sett i forhold 

til terapeutenes refleksjoner. 

 

 

8.6 Familieterapeutenes utfordringer – barnas opplevelser 

8.6.1 Innledning og struktur på kapittelet 

Dette kapittel drøfter terapeutenes refleksjoner over barns rolle i familieterapi, 

terapeut–barn-relasjonen og barnas erfaringer over sin deltakelse i familieterapi. 

 

Ivaretakelse av barnets autonomi fremkommer som viktig for terapeutene, samtidig 

som det noen ganger kan være vanskelig å forstå barnet. Terapeutene opplever det som 

profesjonsetisk utfordrende å tolke barna rett, hva barnet har behov for i den enkelte 

situasjon, og hvordan respektere barnets grenser. Det kan være vanskelig å beskytte 

barnet mot de voksnes vansker og samtidig skape rom for at barnet får mulighet til å 

være aktiv deltaker i familiesamtalene.  

 

Barnas refleksjoner gir viktige perspektiver som utfyller terapeutenes erfaringer, blant 

annet ved at barnas ulike kompetanser kommer tydelig frem.  
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Mange av barna mener terapien har hjulpet og viser stor grad av tillit til voksne. Det 

kan gi grunnlag for å drøfte hvorvidt det er et gap mellom terapeutenes 

problematisering av profesjonsetiske utfordringer i forhold til ivaretakelse av barns 

behov i familieterapi. Forskjellene må sees i lys av at intervjuene med barna har et noe 

annet fokus enn intervjuene med terapeutene, og at utvalget er forskjellig. Barnas 

lojalitet til foreldre og den asymmetriske relasjonen mellom voksne og barn er også en 

viktig faktor.  

 

Uansett er det ikke uten videre hensiktsmessig å vurdere funnene fra empirien med 

barna som mer «sann» enn empirien fra terapeutene, og omvendt. Funnene kan drøftes 

som utfyllende i forhold til hverandre ved at de belyser ulike perspektiver ved barns 

deltakelse i familieterapi.  

 

Kapittel 8.6.2 drøfter terapeutenes refleksjoner i forhold til terapeut–barn-relasjonen 

og har fokus på asymmetrien i relasjonen og ulike etiske perspektiver. Kapittelet 

drøfter også terapeutenes refleksjoner i forhold til hvordan terapeuten kan ivareta både 

foreldre og barn uten at noen av dem opplever seg krenket. 

 

Kapittel 8.6.3 beskriver barnas refleksjoner om terapeut–barn-relasjonen som i 

utgangspunktet kan synes mindre komplisert for de fleste barna enn terapeutenes 

beskrivelser kunne tyde på. Samtidig blir barnets sårbarhet og avhengighet i forhold til 

voksne tydeliggjort. 

 

Kapittel 8.6.4 beskriver barnas kompetanse, blant annet evnen til samarbeide, til å lære 

nye måter å kommunisere på, og hvordan de ivaretar både seg selv og foreldrene. 

 

Kapittel 8.6.5 drøfter hva som er «rett» anerkjennelse ut fra både terapeutenes 

refleksjoner og tolkninger av intervjuene med barna, og sett i lys av Honneths teori om 

anerkjennelse. 

 

Kapittel 8.6.6 er avsluttende refleksjoner i forhold til barnas erfaringer og terapeutens 

opplevelser, og drøfter blant annet tillit i terapeut–barn-relasjonen. 
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8.6.2 Terapeutenes refleksjoner i forhold til terapeut–barn-relasjonen 

Intervju med terapeutene, og terapeutenes refleksjoner over video av familiesamtaler, 

viser at de fleste gir uttrykk for tvil om hvordan relasjonen til barnet skal vektlegges, 

slik Britt, familieterapeut ved Bup, er sitert i kapittel 8.2: 

 

… hvor mye skal en som terapeut være den som prøver å få til en dialog og en 

relasjon til barnet, eller skal en mer tenke at en skal være den som hjelper 

foreldrene å få det?  

 

Sitatet viser som tidligere drøftet, terapeutenes ambivalens i forhold til hvor mye 

terapeuten skal legge vekt på å skape en relasjon til barnet eller i stedet fokusere på 

foreldrene. Empirien viser at terapeutene velger ulike strategier og tilnærminger. Noen 

ganger velger de å jobbe med foreldrene for å lære foreldrene å bli bedre foreldre, men 

også for å beskytte barnet. De fleste terapeutene møter familien samlet, og noen har 

også samtaler med barnet alene. Når barnet er til stede, enten i familiesamtaler eller 

individualsamtaler, kan en profesjonsetisk utfordring være, som beskrevet 

innledningsvis, å forstå og tolke barnet rett.  

 

Empirien viser at de fleste terapeutene har holdninger og ønske om å møte barnet i en 

gjensidig subjekt–subjekt-relasjon. De ønsker å få til en relasjon og dialog med barnet 

på barnets premisser. Samtidig har terapeuten et subjekt–objekt-perspektiv fordi de i 

kraft av sin terapeutrolle observerer og har et metaperspektiv på foreldre–barn-

relasjonen og barnets situasjon.  

 

Slik empirien kan tolkes, er mange av terapeutene usikre på hva relasjonen til barnet 

skal inneholde eller innebære. Det kan forstås ved en drøfting av terapeutens rolle i 

forhold til barnet: 

 

Voksen–barn-relasjonen er i utgangspunktet asymmetrisk ved at de voksne har makt i 

relasjonen. Lysaker (2010, s. 45) refererer til Honneth (2008), som hevder at 

anerkjennelse kan være både symmetrisk og asymmetrisk. Der anerkjennelsen er 

symmetrisk, sammenfaller symmetrien med begrepet gjensidighet. Lysaker mener at i 

foreldre–barn-relasjonen er forholdet både gjensidig og asymmetrisk, fordi relasjonen 

består av gjensidig kjærlighet, men også asymmetrisk, fordi foreldrene har ansvaret for 

barnet.  
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Terapeut–barn-relasjonen er asymmetrisk, men består ikke av den samme gjensidighet 

i kjærlighet som i foreldre–barn-relasjonen. Selv om relasjonen er asymmetrisk, kan 

forholdet likevel være preget av en holdning om likeverd og gjensidighet. Terapeutene 

har i utgangspunktet en definisjonsmakt i forhold til barnet, fordi de er voksne og har 

en rolle som kan komme i konflikt med ønsket om gjensidighet i relasjonen. 

 

Terapeutenes ønske om å anerkjenne både foreldre og barn i profesjonsetisk 

vanskelige situasjoner er et viktig perspektiv som er drøftet i kapittel 8.3. Terapeutenes 

beskrivelser viser kompleksiteten i de profesjonsetiske utfordringer, og ulike etiske 

perspektiver gjenspeiles i møte med barna.  

 

Ærlighet, respekt og anerkjennelse av både voksne og barn kan defineres som 

profesjonsetiske dyder eller plikter hos terapeutene som i etisk vanskelige situasjoner 

kan være vanskelig å leve opp til. Terapeutenes konkrete møte med det enkelte barn 

synes å synliggjøre de voksnes ansvar for barnet og barnets avhengighet av de voksnes 

anerkjennelse.  

 

Sinnelagsetiske perspektiver preger konkrete situasjoner, spesielt hvor terapeutene 

opplever at barnet blir krenket, eller også situasjoner hvor terapeuten har medfølelse 

med foreldres strev. Ønsket om ikke å krenke foreldrene kan bidra til at krenkelsene av 

barnet blir oversett. 

 

Plikt- og konsekvensetiske perspektiver setter også sitt preg på terapeutenes 

holdninger og handlinger: klare normer for hva som er rett og galt i forhold til 

foreldres ansvar, og normer som begrunnes i at dårlig omsorg gir negative 

konsekvenser for barna på sikt.  

 

8.6.3 Barnas refleksjoner i forhold til terapeut–barn-relasjonen 

Barnas beskrivelse av terapeut–barn-relasjonen later umiddelbart til å være mindre 

komplisert enn terapeutenes beskrivelser. Barnas oppfatninger av sin rolle i forhold til 

terapeuten og voksne generelt kan forstås ut fra flere perspektiver. Noen av barna 

omtaler voksne, det vil si terapeuter, foreldre og også barnevernsarbeidere, som én 

kategori, slik Markus (kap. 8.5.1) og Andreas (kap. 8.5.2) gjør. Det fremkommer 

tydelige normer hos flere av barna om at det er de voksne som skal ha 

definisjonsmakten og ha ansvaret for å ta vare på barn. 
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Ulike etiske perspektiver kan tolkes inn i barnas beskrivelse av terapeut–barn-

relasjonen. Viktige verdier for barna er i overensstemmelse med terapeutenes 

profesjonsetiske dyder; de ønsker å bli møtt med gjensidighet, ærlighet, respekt og 

anerkjennelse. Barna kan forstås å ha tillit til terapeuten, og sinnelags- og 

nærhetsetiske perspektiver kan tolkes inn i barnas beskrivelse av terapeut–barn-

relasjonen. Barna viser tillit blant annet ved at de stoler på at terapeuten er 

profesjonell, slik Frikk (kap. 8.5.3), Tea (kap. 8.5.4) og også Jonas (kap. 8.5.5) gir 

uttrykk for. Barna ser ut til å finne trygghet i at terapeuten møter mange andre familier, 

både voksne og barn, som sliter med noe av det samme. Tilliten kan begrunnes i at de 

stoler på at terapeuten vil «det beste», og at flere av barna opplever terapeuten som en 

støttespiller. Enkelte av barna, som Markus (kap. 8.5.1) og Andreas (kap. 8.5.2), gir 

også uttrykk for en form for tillit som kan tolkes som respekt for en voksen autoritet.  

 

Løgstrup (1999) beskriver tillit som en del av de spontane livsytringer barn (og 

voksne) naturlig møter verden med – så fremt tilliten ikke er skadet. Tillit kan forstås 

slik at den ikke står i motsetning til en holdning av respekt i forhold til voksne, 

fortolket inn i Honneths definisjon av anerkjennelse (Honneth, 2008; Lysaker, 2010, s. 

93–112). Tillit er ifølge Løgstrup preget av gjensidighet. Dersom relasjonen er preget 

av en respekt for autoritetspersoner og gir seg utslag i redsel, forstås den derfor ikke 

som tillit.  

 

Skepsis, eller en form for en avventende holdning, kan ikke forstås å være en 

motsetning til tillit, slik som Emma (kap. 8.5.7) gir uttrykk for. Særlig ikke til 

fremmede voksne som har en rolle som innebærer å hjelpe familien med de problemer 

de strir med. Emmas skepsis handlet også om at hun ikke var helt enig i at familien 

skulle til familiesamtaler.  

 

Intervjuene med barna viser at den tillit barna gir uttrykk for til terapeuten, kan forstås 

forskjellig. Noen gir tydelig uttrykk for en trygghet om at terapeuten er til å stole på, 

andre er mer forsiktige, slik som Åsmund (kap. 8.5.8). Han sier at terapien var 

kjedelig, og at han «ga opp» og valgte å være taus når hele familien var til stede. Når 

det kun var han og moren som var sammen med terapeutene, og han ble invitert inn i 

dialogen, tok han imot invitasjonen. Han gir uttrykk for at han synes det var fint, og 

det kan forstås som tillit til terapeutene. Markus (kap. 8.5.1) kan forstås å gi uttrykk 



292 

 

for respekt for voksenautoritet, samtidig som han også later til å ha tillit selv om han 

virker fortvilet og forvirret.  

 

Når barna opplever terapeuten som støttespiller, viser det barnas sårbarhet i forhold til 

foreldrene. Relasjonen kan forstås å være sårbar for barnet ut fra 

kjærlighetsrelasjonens grunnleggende betydning, slik Honneth begrunner den ved 

hjelp av Winnicotts objektrelasjonsteori (Honneth, 2008, s. 104–116). Sårbarheten 

handler om barnets kamp for autonomi – samtidig som barnet er helt avhengig av 

tilhørighet og anerkjennelse fra foreldrene. Empirien viser at terapeuten er barnas 

støttespiller fordi terapeuten hjelper barnet til å si ifra om egne meninger og behov, 

slik Tea (kap. 8.5.4), men også Hanne og Maren gjør (kap. 8.5.6). Slik de kan forstås, 

blir det mindre skummelt å si ifra med terapeutens støtte og tilstedeværelse. 

 

Familieterapi kan defineres som en sårbar situasjon, fordi familien har vansker som de 

utleverer til fremmede. Løgstrup (1999) skriver at tilliten er skjør fordi det kan være et 

risikoprosjekt å utlevere sin sårbarhet til «en annen». Selv om barna viser tillit til 

terapeuten, gir de også uttrykk for at lojaliteten er hos foreldrene. Terapeuten er en 

hjelper og en utenforstående. Barna viser også at de vurderer hva som kan sies, og hva 

som ikke kan sies. Jonas (kap. 8.5.5) begrunner ganske tydelig at han ikke alltid synes 

det er moralsk riktig å si alt en mener eller tenker. Han argumenterer for at det av og til 

er riktig å bruke «hvite løgner». Slik han kan forstås, er dette avgjørelser han tar 

uavhengig av terapeutens støtte. 

 

Ingen av barna beskriver noe som kan sammenlignes med terapeutenes «klemme» 

mellom foreldre og barn, annet enn at barna er redde for å såre foreldrene. Jeg spurte 

ikke barna direkte om dette, og barna beskriver heller ikke situasjoner hvor de blir 

utsatt for krenkelser av foreldrene, eller situasjoner hvor de er blitt valgt bort av 

terapeutene. 

 

8.6.4 Barn som kompetente aktører  

Som jeg har beskrevet, viser empirien at terapeutene oppfatter barna som sårbare og i 

behov av ivaretakelse og beskyttelse. Empirien viser også at terapeutene ønsker å 

tilrettelegge for at barn skal få si sine meninger og sammen med familien erfare nye 

måter å kommunisere og forholde seg til hverandre på. 
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Kapittel 8.5 viser at barna fremstår som kompetente, aktive aktører i den 

familieterapeutiske kontekst. Barna samarbeider på ulike måter, viser tillit, er 

selvrefleksive og ivaretar både seg selv og foreldrene, og de tilegner seg læring om 

kommunikasjon og relasjonsferdigheter. Barnas kompetanse i forhold til samarbeid 

fremkommer ved den positive innstillingen til familieterapi flere av barna gir uttrykk 

for.  

 

Frikk kan forstås slik at han har stor tillit til at terapeutene kan hjelpe familien til å få 

det bedre. Jonas fikk mulighet til å ta del i bestemmelsen om familien skulle delta i 

familieterapi, og velger deltakelse ut fra familiens beste. Tea står midt i en konflikt 

mellom foreldrene – og vet at det er foreldrenes ansvar å ordne opp seg imellom. 

Likevel finner hun ut av hva hun selv kan ta ansvar for – slik at hun kan få det bedre. 

Hun øver seg på å si ifra om egne behov. Emma er ikke enig med moren i at familien 

skal i terapi, men stiller opp. Hun reflekterer over hva hun trenger for å bli sett på egne 

behov. Emma gir uttrykk for at hun ønsker å bli forstått, og kjenner på frustrasjon når 

hun ikke blir det. Det fører til at hun reflekterer over hva som for henne bidrar til en 

god relasjon med terapeuten. Andreas kan forstås å ta vare på seg selv ved å velge å 

stole på de voksne. Åsmund ser ut til å velge å trekke seg inn sin egen verden når han 

opplever at han ikke har mulighet til å komme «på banen» med sine meninger, men 

han deltar i dialogen når muligheten er der. Hanne og Maren reflekterer over hva de 

har lært, og viser hva de gjør annerledes i relasjon og kommunikasjon med hverandre 

og foreldrene. Markus virker forvirret, samtidig som han gir uttrykk for et ønske om å 

få det bedre og gjøre seg forstått. 

 

8.6.5 Hva er rett anerkjennelse av barnet?  

Intervjuene med barna kan forstås slik at selv om terapeutens intensjon er å få til en 

subjekt–subjekt-relasjon, så kan relasjonen være preget av at terapeuten eller 

foreldrene definerer betingelsene og kanskje tror at barnet opplever seg bekreftet og 

anerkjent. Det er i så fall ikke en relasjon og kommunikasjon preget av gjensidighet. 

Historien med blant annet Andreas kan tolkes slik at barn, fordi de er sårbare i relasjon 

til de voksne, kan tilpasse seg de voksnes definisjon på en slik måte at de ikke får den 

hjelp til trenger til å gi uttrykk for sine meninger og behov.  

 

Empirien – med støtte i teorien (Mead, 2005; Stern, 2003) – gir innblikk i at barn kan 

ta opp i seg de voksnes definisjon av seg selv slik at den blir en del av barnets 
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selvoppfatning. Det gir grunnlag for å stille spørsmål ved om det er en risiko for at 

barnet kan få bekreftelse på egenskaper som oppfattes som negative «egenskaper ved 

eller i barnet» som ikke er kontekst- eller relasjonsrelatert. Empirien gir innsyn i 

terapeutenes mulighet for definisjonsmakt. Fortolkningen av intervjuet med Frikk som 

oppfatter seg selv som «irriterende og plagsom» (kap. 8.5.3.1), og også noen av de 

andre barnas beskrivelse av sine vansker, viser hvordan terapeuten kan stå i fare for å 

overta foreldres (eller andre voksnes) definisjoner av barnet som kan være negative 

selvdefinisjoner barnet har gjort til sine.
188

 Dersom terapeuten bekrefter barnet på 

barnets definisjoner av seg selv, og selv om barnet opplever seg sett fordi barnet 

opplever terapeutens beskrivelse som «sann», kan det likevel stilles spørsmål ved 

denne formen for bekreftelse.  

 

Empirien fra intervju med terapeutene og terapeutenes refleksjoner over 

familiesamtalene viser en tendens til at skyld kan bli pålagt enten barnet eller 

foreldrene. Terapeutene opplever det profesjonsetisk utfordrende i situasjoner hvor 

barnet blir gjort til syndebukk for familiens vansker. Terapeutene synes i stor grad å 

legge skylden på foreldrene for familiens og barnas vansker.  

 

Det kan fremstå som en utfordring for terapeutene å finne balansen mellom ikke å 

årsaksforklare ved å tillegge foreldrene skyld, og å bevare en systemisk og 

relasjonsorientert forståelse av familiens vansker. Det virker også som det er en 

balansegang å anerkjenne det enkelte familiemedlem og samtidig utfordre foreldrene 

på deres ansvar i forhold til barnet. I kapittel 8.3.2 fremkommer en drøfting av hva 

som er rett anerkjennelse i forhold til foreldre som terapeuten vurderer ikke er gode 

nok foreldre. Hva som er rett anerkjennelse av barnet, er et tema som er belyst spesielt 

i kapittel 8.4, og som blir tydeliggjort i intervjuene med barna – som beskrevet 

innledningsvis i dette delkapittel.  

 

Ut fra min fortolkning bekrefter intervjuene med barna terapeutenes opplevelse av at 

det kan være vanskelig å forstå og anerkjenne barnet på rett måte. Empirien viser at 

når barn tilpasser seg, blir tause eller ikke får til å uttrykke seg tydelig, stiller det ekstra 

utfordringer til de voksne i forhold til å forstå barnet. Det er en utfordring fordi barnets 

«urørlighetssone» (Løgstrup, 1983) også kan forstås som barnas beskyttelse av seg 

selv, som barnet trenger. Barna fremstår forskjellige i forhold til å kunne uttrykke seg, 

                                              
188

 Det er ikke sikkert dette skjedde i Frikks situasjon – men eksempelet viser hvordan det kan skje.  
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og til å forstå terapeutenes språk, samtidig som flere av barna tydelig gir uttrykk for å 

kjenne seg forstått. Noen av barna opplevde samtalene som hjelp til å få nye ord og se 

nye sammenhenger. Andre har opplevelsen av ikke å bli forstått og blir helt avhengig 

av de voksnes definisjon og valg i den enkelte situasjon.  

 

8.6.6 Avsluttende refleksjoner: Terapeutenes opplevelser – og barnas erfaringer  

Intervjuene med barna har belyst terapeutenes utfordringer i forhold til å forstå barnet 

og hva som er rett anerkjennelse av barnet.  

 

Barna har bidratt til å sette søkelys på at barn i stor grad møter til familieterapi med 

tillit, samtidig som trygghet i situasjonen også må skapes. Barna har også synliggjort 

forskjellene; de har med seg ulike relasjonserfaringer. Barnas omsorgssituasjon er 

forskjellig, familieterapiens kontekst er fremmed, og barna deltar på ulike premisser; 

noen er med fordi de ønsker det og forstår hensikten, andre følger «bare» med på de 

voksnes anbefalinger.  

 

Intervjuene med barna har også bidratt til å belyse hvor viktig det er å reflektere over 

hva som kan være rett anerkjennelse i forhold til hvert enkelt barn. Terapeutens – og 

foreldrenes – definisjonsmakt i forhold til barnet er et tydelig perspektiv, og faren for 

at bekreftelse som er ment som anerkjennelse i stedet kan bli krenkelse og 

opprettholdelse av en negativ identitet, er til stede.  

 

Barna er også tydelige på at terapeuten er en «hjelper» i forhold til familiens vansker, 

og terapeuten defineres utenfor kjærlighetsrelasjonen. Det tydeliggjør barnas lojalitet 

og tilhørighet til sine foreldre og sin familie. Barnets situasjon i 

kjærlighetsdimensjonen kan, som beskrevet, forstås ut fra avhengigheten til foreldrene, 

og samtidig i lys av barnets kamp for autonomi og selvstendighet og kamp for 

anerkjennelse. Intervju med terapeutene, og terapeutenes refleksjoner over video av 

familiesamtaler, viser at barnas kamp for autonomi er et tydelig perspektiv. Også 

intervjuene med barna viser at de kan trenge hjelp og støtte til å uttrykke sine 

meninger og behov i forhold til foreldrene. 

 

Barn er sårbare fordi de er av avhengige av voksne, og de er kompetente – slik 

empirien fra barna tydelig viser. Empirien fra terapeutene drøfter blant annet hva som 

er krenkelse av barn, og også hva som til enhver tid kan defineres som barns beste.  
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8.7 Oppsummering og grunnlag for videre drøfting  

8.7.1 Oppsummering av kapittel 8  

Jeg har i kapittel 7.10 oppsummert og konkludert i forhold til problemstilling I og 

forskningsspørsmål 1–5.  

 

Kapittel 8 er en teoriinformert drøfting av det empiriske materialet. Kapittelet utdyper 

konklusjonene i kapittel 7.10. Denne oppsummering gir innblikk i de viktigste 

perspektiver i de ulike delkapitler i kapittel 8 i forhold til problemstilling I, som lyder: 

 

Hvordan reflekterer familieterapeutene over profesjonsetiske utfordringer de 

opplever i forbindelse med barns deltakelse i familieterapi?  

og som er utdypet ved forskningsspørsmål 1–5. 

 

I delkapittel 8.2 drøfter jeg terapeutrollen og terapeutenes definisjon av familieterapi. 

Det viser terapeutenes holdninger til seg selv og det profesjonsetiske ansvar og gir 

innblikk i hva terapeutene forstår som viktige perspektiver i familieterapi. Hvordan 

familieterapi kan defineres, har terapeutene ulike perspektiver på. Noen av terapeutene 

strever med å definere familieterapi, slik som Britt: «Jeg synes fortsatt jeg sliter med 

det der. Hva er terapi, og hva er ikke terapi.» Alle terapeutene definerer likevel 

familieterapi som noe annet og «mer» enn individuell terapi. De legger vekt på det 

systemiske og relasjonelle perspektiv, slik for eksempel Petter
189

 gjør, ved å vise til at 

«om noen har problemer i en familie, så får det konsekvenser for alle». Empirien viser 

forskjell i forhold til om terapeutene betrakter terapi som noe som er målrettet, eller 

som samtaler hvor temaer «blir til» i samtalen her og nå. Denne forskjellen gjenspeiler 

seg som to ytterpunkter: ut fra synet på terapeuten som mulig rådgiver, eller terapeuten 

som en ikke-vitende samtalepartner. Flere av terapeutene beveger seg mellom og i 

ytterpunktene. 

 

I delkapittel 8.3 er hovedfokus terapeutenes refleksjoner over foreldre–barn-relasjonen 

og terapeutens refleksjoner over egen rolle i forhold til foreldrene og barnet 

(hovedfokus: forskningsspørsmål 1 og 2). Foreldre–barn-relasjonen handler om 

innholdet i relasjonen: det som skjer «imellom» foreldrene og barn, som holder 

                                              
189

 Jfr. kap. 8.2. 
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relasjonen sammen.
190

 Honneths (2008) beskrivelse av foreldre–barn-relasjonen er 

«kjærlighetsrelasjonen». Det handler blant annet om emosjonell tilknytning og alle de 

erfaringer foreldre og barn har sammen. Slik det fremkommer av kapittel 7.10.1, 

handler de profesjonsetiske utfordringer om at terapeutene opplever at barnet på ulike 

måter blir krenket av sine foreldre. Kapittel 8.3 beskriver ulike nyanser av de 

profesjonsetiske utfordringer som er knyttet til at foreldre ikke får til å ivareta barnets 

perspektiver godt nok. Terapeutene ønsker å anerkjenne både foreldre og barn uten at 

noen av dem opplever seg krenket, men får det ofte ikke til.  

 

Et sentralt perspektiv i dette delkapittel er hvordan barn kan beskyttes mot foreldres 

vansker, og hvordan terapeuten kan legge til rette for at barnets stemme skal bli hørt. 

Hva som er rett anerkjennelse og hvordan anerkjenne foreldrene og barnet på rett 

måte, er det overordnede tema. Terapeutene gir uttrykk for å være fortvilet på barnets 

vegne, samtidig som de viser forståelse, og også medfølelse, for foreldrenes situasjon. 

 

Ulike etiske perspektiver kan fortolkes inn i terapeutens møte med foreldre og barn, og 

som utgangspunkt for terapeutenes handlinger: 

 

 Pliktetiske perspektiver i forhold til meninger om hvordan foreldre bør ivareta 

sitt barn.  

 Konsekvensetiske perspektiver i forhold til barnets reaksjoner på krenkelsene.  

 Sinnelags- og nærhetsetiske perspektiver i møte med det enkelte barn og den 

enkelte forelder, hvor empati og medfølelse viser seg.  

 Terapeutenes ønske om å anerkjenne og respektere både foreldre og barn kan 

fortolkes som profesjonsetiske dyder eller plikter. 

 

De ulike etiske perspektiver er ofte vanskelig avgrensbare fra hverandre. 

Anerkjennelse og respekt kan defineres både som plikter og dyder. Også plikt-, 

sinnelags- og nærhetsetiske perspektiver er nært knyttet sammen i empirien. 

 

Et eksempel er Unni, terapeut ved familiekontor,191 som refererer til samtale med Mari 

på 11 år og hennes mor:  

 

                                              
190

 Jfr. begrepsavklaring i kap. 1. 
191

 Jfr. kap 8.4.1.  
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(…) så jeg tenker den følelsen hennes er så … det er viktig at jeg løfter den 

fram som noe som er: «selvfølgelig ble du skuffa. Du har lov til å bli lei deg for 

det».  

 

Sinnelags- og nærhetsetiske perspektiver kan fortolkes ut fra terapeutens beskrivelse 

av situasjonen og empati og medfølelse med jentas situasjon. Samtidig sier hun at jenta 

har lov til å bli lei seg, og senere i sitatet fremkommer tydelige normer i forhold til hva 

hun mener er en fars plikt:  

 

Jeg synes ikke Mari har noe urimelig krav, en skulle forvente det av pappaen 

sin. (Unni, intervju, familiekontor) 

 

Empirien gjenspeiler også de spenningsfelt som fremkommer i terapeutenes definisjon 

av familieterapi, som berører behandlingsideologi og hvordan handle rett på en måte 

som fremmer foreldrenes refleksivitet og ivaretakelse av barnet. Det berører spesielt 

spenningsfeltet mellom et individorientert vs. et systemisk eller relasjonsorientert 

perspektiv i forhold til ivaretakelse av barnet i familiesystemet.192 Empirien viser at 

terapeutene er uklare omkring barnets deltakelse i familiesamtaler. Uklarheten handler 

blant annet om når barnet skal delta, om barnet skal delta og hvordan barnet skal 

ivaretas. En mulig fortolkning er at dette kan gjenspeile en uklarhet i forhold til 

terapeutenes syn på barn (barneperspektiv
193

) eller holdning til barnets deltakelse i 

familieterapi. Selv om barnet betraktes som en del av familiesystemet, er likevel 

barnets rolle i forhold til deltakelse i familieterapi uklar. Er barnet et «vedheng» til 

sine foreldre, det vil si skal barna være med på foreldrenes premisser, eller skal barnet 

betraktes som et eget, selvstendig individ med egne meninger? En annen fortolkning 

kan handle om terapeutens ubehag ved å utsette barnet for situasjoner som «ikke er bra 

for barn» og terapeutens ønske om å beskytte barn mot foreldres vansker eller 

krenkelser.  

 

                                              
192

 Jfr. kap. 3.  
193

 Jfr. kap. 4.2.1.  
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I delkapittel 8.4 er hovedtema hvordan terapeutene anerkjenner, eller forsøker å 

anerkjenne, barnet i den enkelte situasjon. Hovedfokus i kapittelet er hvordan 

terapeuten reflekterer over barns deltakelse i familieterapi og over terapeut–barn-

relasjonen (hovedfokus: forskningsspørsmål 3 og 4).  

 

Slik det fremkommer i kapittel 7.10.3 og 7.10.4 og kapittel 8.4, er en hovedutfordring 

for terapeuten i møte med barnet hvordan han/hun kan forstå barnet og komme barnet i 

møte på en måte som barnet opplever som anerkjennelse. Terapeutene gir uttrykk for 

at det kan være vanskelig å tolke barnets atferd når barnet for eksempel er taus eller 

veldig urolig.  

 

Empirien kan forstås slik at terapeuten anerkjenner barnet i den konkrete situasjonen 

på bakgrunn av et profesjonsetisk skjønn som favner kompleksiteten i den enkelte 

situasjon. Kompleksiteten handler om foreldrenes krenkelse av barnet, samtidig som 

terapeuten vurderer hvordan han/hun kan anerkjenne barnet, helst også foreldrene, i 

den aktuelle situasjonen. Empirien viser at terapeuten samtidig har et blikk på 

relasjonen og ofte også historiene som foreldre og barn har sammen. Barnets atferd og 

uttrykk i situasjonen, og terapeutens relasjon til barnet, inngår i skjønnsutøvelsen. En 

del av det komplekse bildet er terapeutens følelser, faglige kunnskap og personlige 

erfaringer som empirien også gir et innblikk i.  

 

I delkapittel 8.5 kommer barnas refleksjoner over sine erfaringer med å ha deltatt i 

familieterapi til uttrykk (forskningsspørsmål 5). Kapittel 7.10.5 viser at det er viktig 

for barna å bli møtt med respekt og anerkjennelse. Det er de samme verdier som 

terapeutene legger vekt på som viktige. 

 

De fleste av barna gir uttrykk for gode erfaringer med å ha deltatt i familieterapi, og 

gir uttrykk for tillit til terapeuten. Alle barna karakteriserer terapeuten som en som skal 

bidra til å hjelpe familien til å få det bedre. Slik barna kan tolkes, definerer de 

terapeuten som en som er utenfor familiesystemet. 

 

Barna fremstår som både sårbare og kompetente. Sårbarheten kan forstås ut fra 

avhengighet av og lojalitet til foreldrene. Noen av barna kjenner seg samtidig ikke helt 

forstått. Enkelte fremstår som forsiktige, og noen gir uttrykk for at de er redde for å 

såre foreldrene. Kompetansen kommer spesielt til syne ved barnas ønske om å 

samarbeide for at familien skal få det bedre.  
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Delkapittel 8.6 er en drøfting av terapeutenes opplevelser sett i forhold til barnas 

erfaringer. Et perspektiv i denne sammenheng er hvorvidt det er et gap mellom 

terapeutenes problematisering av de profesjonsetiske utfordringer i forhold til 

ivaretakelse av barna og barnas erfaringer ved deltakelse i familieterapi. 

 

Slik jeg har beskrevet, er det ikke grunn til å vurdere empirien fra barna som mer 

«sann» enn empirien fra terapeutene. Som jeg har drøftet, kan noe av forklaringen 

være at intervjuene med barna er foretatt ut fra et noe annet utvalg,194 og med et noe 

annet fokus i intervjuene, enn med terapeutene. Andre sentrale perspektiver som blir 

drøftet i kapittel 8.6, er hvordan asymmetrien i terapeut–barn-relasjonen påvirker 

barnas uttalelser, og også barnas behov for å beskytte både seg selv og foreldrene. 

 

8.7.2 Oppsummerende perspektiver for videre drøfting 

Kapittel 8 danner grunnlag for etisk refleksjon i kapittel 9. Hovedperspektiver i 

kapittel 9 er hvordan etisk refleksjon kan legge til rette for at familieterapeuten som 

moralsk subjekt kan bidra til at barns perspektiver og muligheter blir ivaretatt 

(problemstilling II). Barns rett til beskyttelse og til å bli hørt er sentrale perspektiver i 

denne sammenheng (forskningsspørsmål 6). Viktige temaer i empirien vil bli drøftet 

opp mot profesjonsetiske perspektiver og terapeutens utøvelse av det profesjonsetiske 

skjønn. 

 

Slik det fremkommer av kapittel 8, inneholder de profesjonsetiske utfordringer normer 

i konflikt, og ett fokus er å klargjøre og begrunne terapeutens normer og verdier. Det 

handler blant annet om behandlingsideologi og de spenningsfelt som fremkommer av 

empirien i forhold til et individuelt vs. relasjonelt, systemisk perspektiv. Terapeutenes 

syn på barn og hva som fremmer barns mestring og kompetanseutvikling, er et annet 

sentralt fokus. Sentralt er også terapeutenes holdninger til foreldrerollen når foreldre 

sliter psykisk og/eller har store vansker i livet sitt. Sist, men ikke minst, er det et viktig 

tema hvordan terapeutens følelser og erfaringer kan påvirke det terapeutiske felt.  

 

Både i kapittel 8 og kapittel 9 er den røde tråd: Hva er rett anerkjennelse både av 

foreldre og barnet i profesjonsetisk vanskelige situasjoner? 

  

                                              
194

 Jfr. kap. 6.4.2. 
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Kapittel 9: Etisk refleksjon over barns deltakelse i familieterapi  

 

Problemstilling II: Hvordan kan etisk refleksjon over barns deltakelse i 

familieterapi bidra til at barns perspektiver og muligheter blir ivaretatt i 

familieterapi? 

 

9.1 Innledning 

Kompleksiteten i familiens vansker gjenspeiler seg i terapeutenes opplevelse av de 

profesjonsetiske utfordringer. Det faglige og det profesjonsetiske skjønn er vanskelig å 

avgrense fra hverandre. Skjønnet utøves ut fra en sammensatt helhet, bestående av 

blant annet terapeutens erfaringer og hans/hennes teoretiske og faglige orientering. 

Familiens aktuelle situasjon, og «timingen» for den konkrete samtale påvirker 

konteksten og terapeutens skjønnsutøvelse. Relasjonen mellom terapeut og 

familiemedlemmer, hvor ulike normer og verdier møtes, er en sentral dimensjon.  

 

Profesjonsetiske utfordringer eller dilemmaer er vanligvis forbundet med ubehag fordi 

det ofte handler om å velge mellom verdier. Etisk refleksjon kan tydeliggjøre hvilke 

verdier som er i konflikt og bidra til økt bevissthet om terapeutens valg av handling i 

den profesjonsetisk vanskelige situasjon.  

 

Voksnes krenkelser av barn er et hovedtema i empirien. Det handler om synlige 

krenkelser: barn som blir utsatt for vold i den omsorgssituasjon de lever i. Og det 

handler om mindre synlige krenkelser: foreldre som er så opptatt av egne problemer at 

de ikke ser sine barn. Foreldrene utsetter barnet for krangling og konflikter eller gjør 

barnet til syndebukk. De terapeutiske hovedutfordringer er hvordan terapeuten kan 

ivareta barnets autonomi i profesjonsetisk vanskelige situasjoner, og samtidig ivareta 

foreldrene. Terapeuten vet at barnets viktigste relasjon er foreldrene, og dersom barnet 

skal bli hjulpet, må de få til et godt samarbeid med foreldrene. Det handler også om 

hvordan terapeuten kan komme foreldrene i møte på en god måte og lære foreldre til å 

bli bedre foreldre uten å krenke foreldrenes selvfølelse.  

 

Dette kapittel tematiserer hvordan etisk refleksjon over barns deltakelse i familieterapi 

kan bidra til at barns perspektiver og muligheter blir ivaretatt i familiesamtalen. Jeg 
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vektlegger et kontekstuelt, men også universelt etisk perspektiv.195 Jeg trekker tråder 

spesielt til Honneths teori om anerkjennelse, i noen grad også til Løgstrups etikk med 

vekt på tillitsbegrepet, samt familieteori.  

 

I delkapittel 9.2 drøfter jeg perspektiver som omhandler begrunnelse av det 

profesjonsetiske skjønn. 

 

I delkapittel 9.3 har jeg fokus på terapeut–barn-relasjonen og på hvordan barnets 

autonomi kan ivaretas i profesjonsetisk vanskelige situasjoner. Jeg drøfter 

autonomibegrepet i et individuelt vs. relasjonelt perspektiv. Kapittelet drøfter også hva 

som kan være anerkjennelse og krenkelse av barnet rettigheter. Etisk refleksjon om 

barnet som sårbart og kompetent blir belyst ved en kontekstuell tilnærming. 

 

Delkapittel 9.4 har fokus på terapeut–foreldre–barn-relasjonen i et normativt vs. ikke-

normativt perspektiv. Dette blir belyst ved den spenning som familieterapifagfeltet har 

vært og er preget av, og som gjenspeiles i empirien, mellom en 

sosialkonstruksjonistisk, «ikke-vitende» tilnærming og en positivistisk, «vitende», 

rådgivende tilnærming. Jeg drøfter videre om foreldre som strever psykisk kan 

defineres som sårbare, og om de kan stilles til ansvar som foreldre i en 

familieterapeutisk situasjon. 

 

Delkapittel 9.5 har som tema terapeutens selvrefleksivitet omkring egne følelser og 

reaksjoner. Kapittelet har tittelen «Følelser som guide eller hinder», og viser at 

terapeutens følelser og reaksjoner kan være nyttig kunnskap, men også være til hinder 

for anerkjennelse.  

 

Avslutningsvis i delkapittel 9.6 oppsummerer og drøfter jeg hvordan etisk refleksjon 

med anerkjennelse som grunnlag kan bidra til at barns perspektiver og muligheter blir 

ivaretatt i familieterapi. I delkapittel 9.6.1 foreslår jeg etiske refleksjonsmodeller til 

bruk i terapeutens møte med profesjonsetiske utfordringer. 

 

9.2 Normer i konflikt: Begrunnelse av det profesjonsetiske skjønn  

Familiesamtalen er rammen for utøvelsen av det profesjonsetiske skjønn. 

Interaksjonen med familiemedlemmene, barnet og foreldrene som etiske subjekter gjør 

                                              
195

 Jfr. definisjon kap. 2. 
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familiesamtalen til et moralsk felt hvor etiske perspektiver tematiseres. Hensikten er å 

belyse det moralske felt som skapes i møtet mellom familieterapeuten, barnet og 

foreldrene.  

 

Terapeutens verdier blir utfordret i møte med den enkelte familie. Anerkjennelse og 

respekt av både foreldre og barn er viktige profesjonsetiske verdier, samtidig som det 

fremkommer at det er utfordrende for terapeutene å få til i de situasjoner de opplever 

som profesjonsetisk vanskelige. 

 

Jeg har innledningsvis referert til Grimens definisjon av profesjonsmoral, som er de 

normer og verdier som ligger til grunn for profesjonsutøverens holdninger og 

handlinger, og definert profesjonsetikk som refleksjon over profesjonsutøverens 

normer og verdier
196

 (Grimen, 2008b, s. 144). Det profesjonsetiske skjønn må 

begrunnes. En etisk refleksjon i forhold til terapeuten som moralsk aktør vil ifølge 

Toulmin innebære en refleksjon over den profesjonsetiske utfordring og deretter 

kritisk refleksjon over de normer som ligger til grunn (Grimen & Molander, 2008, s. 

182; Toulmin, 1958).
197

 Jeg har tidligere vist til Laitinen (2009) som mener at 

anerkjennelse må være av rett slag, og at den derfor alltid krever en etisk 

begrunnelse.
198

 

 

Etikk kan som beskrevet i kapittel 2, forankres i to hovedperspektiver: en universell og 

en partikulær, kontekstuell tilnærming.  

 

Med referanse til Hegel vektlegger Honneth (2009, s. 162) anerkjennelse som 

grunnelementet i etikken.
199

 Det universelle og kontekstuelle perspektiv gjenspeiler 

seg i de tre ulike anerkjennelsessfærer. Honneth (2009, s. 164) argumenterer for en 

pluralistisk tilnærming til moralsk praksis fordi livet og livets etiske utfordringer er 

komplekse og sammensatte. Han definerer anerkjennelse kontekstuelt: 

 

En intersubjektiv relasjon mellom personer som samhandler i ulike sosiale 

kontekster (privatliv, sivilsamfunn og staten) (Lysaker, 2010, s. 9).  

 

                                              
196

 Jfr. kap. 2.4. 
197

 Jfr. kap. 5. 
198

 Jfr. kap. 8.3.2 hvor temaet er drøftet.  
199

 Jfr. kap. 5.  
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Samtidig hevder Honneth nødvendigheten av et universelt etisk perspektiv som uttrykk 

for samfunnsverdier.  

 

Det universelle perspektiv drøftes i empirien i forhold til det juridiske grunnlaget for 

barnas rettigheter, men kan også være terapeutens verdigrunnlag blant annet med 

referanse til normative teorier om barn og barns utvikling.
200

 Det kontekstuelle 

perspektiv synliggjøres i fortolkningen av empirien, hvor terapeutenes etiske praksis 

blir beskrevet og tolket opp mot Honneths teori om anerkjennelse. Ulike etiske 

tilnærminger er fortolket inn i empirien.  

 

Etisk refleksjon har til hensikt å begrunne og kritisk analysere det profesjonsetiske 

skjønn. Jeg vil i dette kapittel reflektere over hvilke normer og verdier som påvirker 

terapeutens utøvelse av det profesjonsetiske skjønn. Ved hjelp av profesjonsetiske 

begreper som gjenspeiles i empirien, drøfter jeg hvordan etisk refleksjon kan bidra til 

at barns perspektiver og mulighet for mestring blir ivaretatt i familieterapi. 

 

9.3 Terapeut–barn-relasjonen: hvordan ivareta barnets autonomi i 

profesjonsetisk utfordrende situasjoner? 

9.3.1 Barnets autonomi: et individuelt og/eller relasjonelt perspektiv?  

Jeg har tidligere vist til at autonomi i profesjonsetisk sammenheng er knyttet til 

profesjonsutøverens moral og innebærer en verdi som handler om klientens rett til 

selvbestemmelse.
201

 Jeg har også vist til at autonomibegrepet kan forstås fra ulike 

perspektiver: som et psykologisk eller sosiologisk begrep der det empirisk kan 

foreligge grader av autonomi, og som en etisk verdi eller et filosofisk ideal.  

 

Det relasjonelle perspektiv fremkommer som et overordnet, generelt perspektiv for 

alle terapeutene. Terapeutene definerer det relasjonelle perspektiv ved å vise til 

relasjonens betydning mellom foreldre og barn. Barns status som et eget, selvstendig 

individ fremstår som uklart. Det er derfor relevant i denne sammenheng å drøfte 

hvordan autonomibegrepet kan forstås – som et individuelt og/eller relasjonelt 

begrep
202

 – fordi det kan virke inn på hvordan terapeutene forholder seg til barnets 

                                              
200

 Jfr. kap. 4, ulike teorier om barn og barns utvikling.  
201

 Jfr. kap. 2.4.1 og kap. 5.2.4. 
202

 Kap. 5: Bl.a. Staffan Nilsson (2005), som i sin doktorgrad skiller mellom to grunnleggende måter å forstå 

selvaktualisering på: relasjonell vs. internalistisk modell av selvaktualisering. Den relasjonelle tilnærming 
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autonomi. Empirien viser at terapeutene opplever normkonflikt mellom å anerkjenne 

enten foreldrene eller barnet. Terapeutene ønsker å anerkjenne begge parter og 

samtidig ivareta barnets autonomi.  

 

Honneth (2008) beskriver individets utvikling av autonomi som en relasjonell prosess, 

samtidig som han ved henvisning til Winnicott beskriver den spenningen individet 

hele livet står i mellom behovet for selvstendighet og avhengighet. Kompleksiteten 

vises ved at behovet for anerkjennelse er knyttet til dette spenningsforholdet. 

Anerkjennelsens formål er ifølge Honneth individets autonomi, som innebærer 

mulighet og rett til selvrealisering og selvbestemmelse. Det er en autonomi som 

bunner i intersubjektive relasjoner og gjensidighet mellom individet og 

samfunnsfellesskapet (Honneth, 2008, s. 237). 

 

Slik Honneth beskriver kjærlighetsrelasjonen, viser den primære relasjoners betydning 

for utvikling av tilknytning og identitet og barnets lojalitet i forsøk på å beskytte 

relasjonen. En familieterapeutisk, relasjonell tilnærming vil derfor også kunne 

defineres til å ha fokus på å ivareta «familiens autonomi».
203

 En slik forståelse 

gjenspeiler en holdning til at familien er den beste kontekst for barn å vokse opp i 

(Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 1995). Ivaretakelse av barnets 

autonomi blir i dette perspektiv et spørsmål om å ivareta relasjonen mellom barnet og 

foreldrene – selv når foreldrene utsetter barnet for krenkelser.
204

 Honneth legger 

avgjørende vekt på kjærlighetsrelasjonens betydning ved å hevde at «muligheten for 

selvtillit er nedlagt i kjærlighetserfaringen» (Honneth, 2008, s. 181). Honneth 

anvender ordet muligheten. Det kan forstås slik at barnet kan få erfaringer av 

anerkjennelse, men også av krenkelser, i denne relasjonen. Kjærlighetsrelasjonen kan 

defineres som en maktrelasjon hvor foreldrene har definisjonsmakten, fordi de 

definerer de livsbetingelser barna vokser opp under. Barnet kan i utgangspunktet ikke 

velge seg ut av relasjonen fordi det er født inn i de kulturelle, sosiale og psykologiske 

betingelser foreldrene er en del av. Empirien viser også ganske tydelig at de fleste 

                                                                                                                                             
vektlegger hvordan selvaktualisering bygger på at mennesket utvikles i møte med andre mennesker og med en 

felles kulturelt delt verden. Den internalistiske tilnærming er basert på en prosess hvor menneskets søken etter 

selvrealisering er en prosess hvor det enkelte individ utvikler indre kapasiteter.  
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 Begrepet «familiens autonomi» blir brukt i NOU 1995:26 (Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet). 
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 Jfr. drøfting av grense for melding til barnevernet i kap. 8.3. 
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terapeuter mener at barns vansker er foreldreskapt – og en lineær årsak–virkning-

forståelse tar dermed plass fremfor en sirkulær, systemisk forståelse.  

 

Ulike fagideologier og -teorier belyser relasjonsbegrepet forskjellig. Hvorvidt en 

teoretisk drøfting av ulike, motsetningsfylte fagideologier og -teorier har sin plass i en 

etisk refleksjon, kan problematiseres i forhold til relevans i den praktiske hverdag. 

Terapeutene synes å ha en pluralistisk tilnærming i forhold til anvendelse av de 

familieterapeutiske teorier med røtter i ulike fagideologier og paradigmer.
205

  

 

Jeg mener det uansett er viktig med refleksjon omkring de fagideologier som ligger til 

grunn, blant annet fordi de gjenspeiler et syn på kunnskap og på hva som påvirker 

menneskets «væren».
206

 Det er også viktig i forhold til ivaretakelse av barnets 

perspektiver og muligheter i den familieterapeutiske situasjon, fordi empirien viser at 

terapeutene opplever et spenningsfelt mellom å ivareta barnet, forelderen eller 

familiesystemet.  

 

Et sentralt perspektiv i familieterapifagfeltets ideologi er at individets problemer er 

relasjonelle.
207

 Fagfeltet har i stor grad tatt avstand fra diagnoser, sykdomsbegrep og 

problemer som noe som tilhører det enkelte individ. Fagfeltet har avvist selvet som 

noe indre. Med referanse til Bateson er selvet blitt forstått som et relasjonelt fenomen 

knyttet til kommunikasjon og kontekst (Wie-Torsteinsson, 2001, s. 38). Også den 

sosialkonstruksjonistiske tradisjon kritiserer ideen om selvet som en substans eller noe 

indre. Tradisjonen er opptatt av det språklig konstruerte «livsselvet» og 

argumentasjoner går ut på  at opplevelsen av et selv ikke er en statisk enhet, men en 

historisk prosess (Lundby, 1998, s. 59–61). 

 

Empirien viser at terapeutene trekker veksler både på systemiske og 

sosialkonstruksjonistiske synspunkter. Terapeutenes definisjoner av familieterapi 

gjenspeiler et tydelig systemisk preg. I beskrivelsen av hvordan de jobber, og også i 

språket flere anvender, vises narrativ, sosialkonstruksjonistisk inspirasjon. Mange av 

terapeutene bruker språk som gir referanse også til utviklingspsykologi og 

tilknytningsteorier. Det fremkommer i måten de snakker om samspill mellom foreldre 

og barn på, og at barnets behov ikke blir godt nok ivaretatt.  
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Som beskrevet innledningsvis,
208

 er familieterapifagfeltet etter hvert også inspirert av 

nyere utviklings- og tilknytningsteorier som spesielt vektlegger samspillets betydning i 

foreldre–barn-relasjonen. Daniel Sterns selvutviklingsteori er en av teoriene som har 

påvirket fagfeltet. Stern knytter selvbegrepet til intersubjektivitet
209

 ved at opplevelsen 

av et subjektivt selv danner utgangspunktet for intersubjektiv kommunikasjon og 

evnen til å dele «oppmerksomhet, intensjoner og følelser med andre» (Stern, 2003, s. 

19). Sterns forståelse av selvet er et selv med ulike selvområder og som er i utvikling 

hele livet.  

 

For å ivareta barnet i en familieterapeutisk situasjon mener jeg det er viktig å forholde 

seg til barnet som «noe mer» enn relasjonen eller kun «som en del av» familien hvor 

de voksne har definisjonsmakten. Det er mulig å tenke både–og i et relasjonelt 

perspektiv og et individuelt perspektiv. Terapeuten kan se barnet som en del av de 

gjensidige relasjoner som er i familien, hvor barnet påvirker med sin atferd og påvirkes 

av foreldre og søskens atferd. Samtidig er det mulig å ha en holdning til barnet som et 

eget individ, med en «substans», et selv i utvikling og interaksjon med omgivelsene. 

Jeg tror det øker muligheten for at terapeuten forholder seg til barnet som et moralsk 

individ som kan tematisere seg selv – med samme respekt som terapeuten har i møte 

med foreldrene. Det vil kunne bety en økt bevissthet om foreldrenes definisjonsmakt 

av barnet.  

 

Selv om sosialkonstruksjonistiske tilnærminger ikke tar høyde for selvbegrepet på 

samme måte, med vekt på språklige konstruksjoner, mener jeg det er mulig å forene et 

utviklingsperspektiv med sosialkonstruksjonismens vekt på narrativer, kultur, kontekst 

og språkets betydning. Selv-begrepet er til syvende og sist uansett en konstruksjon. 

Det er et begrep som ved anvendelse av kunnskap som ivaretar barnets behov og 

kompetansutvikling også synliggjør ivaretakelse av barnets autonomi.
210

  

 

9.3.2 Universelt etisk perspektiv: Anerkjennelse eller krenkelse av barnets rettigheter? 

Empirien viser at terapeutene gir uttrykk for at de har ansvar og plikt i forhold til å 

ivareta barnet og beskytte det mot krenkelser fra de voksne. Det gjenspeiler normer om 
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 Ulike syn på barns behov og kompetanse blir drøftet i kap. 9.3.4.  



308 

 

at barnet er den mest sårbare part i relasjonen. Plikten utløses i møte med barnet. 

Empirien viser at når barnet er til stede, blir terapeuten utfordret på en annen måte enn 

når barnet ikke deltar. Barnet blir tydeligere, og det gjør også de krenkelser barnet blir 

utsatt for.  

 

Barns beste et flertydig begrep og vanskelig å definere.
211

 Ulikt lovverk er til hjelp og 

sier noe om hva som er grunnleggende behov for alle barn. Foreldre–barn-relasjonen 

blir i lovverk og retningslinjer beskrevet som grunnleggende viktig for barns utvikling 

og er uttrykk for gjeldende samfunnsnormer. Begrepet foreldre–barn-relasjonen kan, 

som beskrevet helt innledningsvis i kapittel 1, defineres ut fra alt som holder 

relasjonen sammen: biologi, emosjonell tilknytning, erfaringer etc. Det biologiske 

prinsipp er et grunnprinsipp i FNs barnekonvensjon (Haugli, 2011, s. 55) og i 

barnevernloven og bygger på at det er et sterkt bånd mellom foreldre og barn som i seg 

selv har en egenverdi for barnet.
212

 Barn har krav på å bli møtt med ubetinget 

følelsesmessig omsorg og betingelser som muliggjør utvikling av barnets potensial, 

evner og muligheter (Honneth, 2008; Laitinen, 2007, s. 248–270). 

 

Barnekonvensjon (Haugli, 2011, s. 55) og lovverk
213

 slår fast at barn har behov for 

beskyttelse. Ingen barn skal utsettes for alvorlige krenkelser som vold og 

omsorgssvikt, definert som langvarige fysiske og psykiske krenkelser. Det er også i 

tråd med samfunnsholdninger og terapeutenes normer. Terapeutens ansvar er i så måte 

klar ved at opplysningsplikten til barneverntjenesten trer i kraft når barn utsettes for 

alvorlige krenkelser.  

 

Likevel – er det ikke så enkelt. Terapeutene beskriver en form for «gråsone»-

krenkelser. Det kan forstås som krenkelser hvor melding til barneverntjenesten ikke 

nødvendigvis vurderes som aktuelt, eller det gjelder i saker hvor barneverntjenesten er 

eller har vært inne i bildet uten at barnets situasjon er bedret.
214
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Slik empirien fremstår, virker det ikke som terapeutene er i tvil om at gråsone-

krenkelser er krenkelser av barnet. Empirien viser at terapeutene mener «det ikke er 

bra for barnet» når foreldrene ikke får til å se barnets ulike behov og ta barnets 

perspektiv og dette er et negativt mønster i foreldre–barn-relasjonen.
215

 Terapeutenes 

utfordringer handler om hvordan de kan ivareta barnet, og samtidig foreldrene, på en 

måte som fremmer foreldre–barn-relasjonen.  

 

En universell, pliktetisk tilnærming er samfunnets rettesnor for ivaretakelse av barnet. 

Honneths normgrunnlag: plikten til å identifisere krenkelser og plikten til å 

anerkjenne, er universelle betingelser som gir føringer for en etisk refleksjon og et 

profesjonsetisk skjønn. 

 

Ivaretakelse av barnet som rettssubjekt begrunner Honneth også med referanse til 

kjærlighetsdimensjonen:  

 

Mens kjærligheten fremskaffer det psykiske grunnlaget i ethvert menneske for å 

kunne stole på behovsimpulser, skaper selvrespekten en bevissthet i mennesket 

om at det kan respektere seg selv fordi det fortjener å bli respektert av alle andre 

(Honneth, 2008, s. 128). 

 

Ut fra Honneths teori vil krenkelser av barnets rettigheter bidra til svekkelse eller være 

til hinder for utvikling av autonomi og selvrespekt. 

 

Det er primært foreldrenes ansvar å ivareta barnas rettigheter, slik det også 

fremkommer som en tydelig norm hos terapeutene. Samfunnets plikt trer inn som en 

sekundær instans og som et sikkerhetsnett når barns behov ikke blir godt nok ivaretatt. 

Familieterapi kan defineres som et forebyggende tiltak og en del av sikkerhetsnettet. 

Terapeutene kan tolkes slik at de i profesjonsetisk vanskelige situasjoner hvor gråsone-

krenkelser av barn fremtrer, kan være i tvil om hva som er terapeutens ansvar i forhold 

til foreldrenes, eventuelt barnevernets ansvar.  
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Et sentralt prinsipp i barnekonvensjon (Sandberg, 2011, s. 94) og i lovverk
216

 er at 

barnet har rett til å bli hørt. I drøftingen av barnets rettigheter problematiserer 

professor ved Institutt for offentlig rett Kirsten Sandberg den betydning barns 

lojalitetskonflikt kan ha for barnets uttalelser. At barnet har rett til å uttale seg, er et 

selvfølgelig prinsipp i familieterapi. Samtidig er det gjenstand for drøfting hvorvidt 

barnet blir gitt denne muligheten når tryggheten som skal til for å uttale seg, ikke er til 

stede, blant annet på grunn av de voksnes vansker, slik empirien viser.  

 

Ivaretakelse av barnets rettigheter krever juridisk kunnskap. Det krever også kunnskap 

om barn og familier. Fagfeltet er inspirert av ulike teorier om barns utvikling og 

familieteoretisk kunnskap. Det innebærer samtidig også en forståelse av og refleksjon 

over terapeutens rolle i forhold til barnet og foreldrene når terapeuten blir i tvil om 

hvorvidt barnets rettigheter blir ivaretatt. Som det fremkommer, er det ikke like enkelt 

å avgjøre når det er grunn til å melde fra til barneverntjenesten. Terapeutens rolle som 

terapeut og hjelper, av og til også som barnevernets forlengede arm, som forebyggende 

tiltak, kan bidra til at ansvaret for å tydeliggjøre barnets situasjon viskes bort i forsøket 

på å hjelpe, fordi det blir for mange perspektiver å ivareta: familiens, foreldrenes og 

barnets. Også hjelpeperspektivet kan komme i konflikt med en uro om hvorvidt 

barnets omsorg er god nok. Et perspektiv er også at samfunnets terskel for å melde 

saker til barnevernet er ganske høy, fordi det er spesifisert til å gjelde «mishandling, 

alvorlige atferdsvansker og omsorgssvikt» i henhold til lov om barneverntjenester  

§ 6-4.  

 

Schiratzkis (2003) skille mellom en rettslig og utenomrettslig standard kan være til 

hjelp i en profesjonsetisk refleksjon. Den rettslige standarden handler om barnets beste 

i begrenset forstand, den utenomrettslige har en videre standard. Når rettsspørsmål 

berører barn, er den minste felles nevner at barn skal beskyttes. Når barnets beste 

anvendes som en utenomrettslig standard, inngår normalt all den kjærlighet, omsorg 

og omtanke som et barn trenger. Schiratzki mener at det utenomrettslige skiller seg fra 

det rettslige prinsippet ved at det ikke kan fremtvinges. Det avhenger av den enkeltes 

evne og gode vilje. Det samfunnet kan gjøre, er å tilrettelegge på best mulig måte 

(Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2008; Schiratzki, 2003).  
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Schiratzkis definisjon skaper overgang til en drøftelse av et kontekstuelt etisk 

perspektiv fordi Schiratzki tydeliggjør skillet mellom den rettslige og utenomrettslige 

standard. Terapeutenes domene kan i hovedsak forstås å være det utenomrettslige. Jeg 

har i kapittel 8.2 definert det terapeutiske rommet til å være et rom i grenseland 

mellom den subjektive verden og den sosiale verden. 

 

Den rettslige sfæren er barnevernets og rettsapparatets sfære.
217

 Terapeutens 

tilrettelegging for å støtte eller frembringe «den enkeltes gode vilje» kan ikke styres av 

pliktetiske normer – men av nærhetsetiske og dydsetiske perspektiver. Jeg vil 

begrunne dette ytterligere i kapittel 9.6. 

 

9.3.3 Kompetansebarnet vs. behovsbarnet. Et kontekstuelt etisk perspektiv for å 

ivareta og fremme barnets autonomi 

Jeg har i kapittel 9.2 definert et kontekstuelt etisk perspektiv som å ta hensyn til alt 

som påvirker en etisk valgsituasjon og at etikken blir utformet i praksis. Det handler, 

som jeg også tidligere har beskrevet, om den enkelte terapeuts normer og verdier som 

skal begrunnes i en etisk refleksjon knyttet opp mot den enkelte situasjon.  

 

Empirien viser at terapeutene i stor grad mener at barnet trenger beskyttelse fra de 

voksnes vansker. I en etisk refleksjon om hvordan barn og barns muligheter kan 

ivaretas i familieterapi, er terapeutenes forhold til hvor eller hva de henter sin 

kunnskap fra – og hva de tror på – viktige perspektiver. De ulike teorier har ulike 

sannheter som lett kan tas for gitt. Også kritikken av de teoriene kan være lett å ta for 

gitt. Det kan bidra til at barnet og barnets relasjon til sine foreldre mistes av syne, fordi 

de blir fortolket opp mot en referanseramme som ikke passer eller gir de rette nyanser. 

En refleksjon omkring hvilken kunnskap som anvendes, forutsetter et kritisk blikk på 

teoretisk kunnskap og relevant forskning.  

 

Jeg har i kapittel 4 trukket noen historiske linjer og gitt en grov oversikt over 

forskjellige perspektiver på barn og barns utvikling som påvirker fagfeltets og 

terapeutenes kunnskapsgrunnlag. Fremstillingen viser at synet på barn er i endring, fra 

et syn på barnet som inkompetent og sårbart og til barnet som en kompetent og aktiv 

deltaker (Angel, 2010; Sommer, 2003). Det fremkommer kritikk mot det «gamle» 

synet på barn, og det henvises i brede ordelag til teorier som er foreldet fordi de er for 
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statiske og tar for lite hensyn til kontekst og kulturelle forskjeller. Et kritisk blikk også 

på kritikken er nødvendig fordi man ellers kan komme i fare for å miste kunnskap som 

kan gi utfyllende perspektiver i synet på barn – sammen med ny forskning og nyere 

utviklingsteorier. 

 

Et ensidig syn på barn som aktive og kompetente kan gjøre det vanskelig å få øye på 

hva barnet trenger fra de voksne, og ansvaret kan i for stor grad bli lagt på barnet 

(Angel, 2010). På samme måte kan et ensidig syn på barn som «behovsindivider» 

miste av syne barnets potensialer og kompetanser, og være til hinder for utvikling og 

mestring (Laitinen, 2007, s. 248–270). 

 

Holdninger om at barn er kompetente kan overse barnets behov for beskyttelse, fordi 

barn ikke skal måtte mestre overgrep, vold eller daglige krenkelser. En slik holdning 

kan frita de voksne for ansvar. Samtidig vil barn alltid prøve å mestre situasjonen så 

godt de kan, ut fra de erfaringer og forutsetninger de har i situasjonen. Barnets 

handling kan derfor karakteriseres som mestring eller beskyttelse av seg selv, og også 

av foreldrene (Helgeland, 2012; Meadus & Johnsen, 2000).
218

  

 

Krenkelser er ifølge Honneth en subjektiv opplevelse. Noen former for krenkelser er 

av en art og et omfang at det er overkommelig for barnet, og slik barneombudene i de 

nordiske land beskriver som en del av de utfordringer som følger med det å være 

menneske og som bidrar til å mestre livets utfordringer (Waage et al., 1999).
219

 Andre 

former for krenkelser er som beskrevet i kapittel 8.3, mer eller mindre udiskutabelt 

krenkende og til hinder for utvikling av barnets autonomi.  

 

Mestring og beskyttelse av barnet kan defineres som vanskelig å avgrense i forhold til 

hverandre. En nyansering og tydeliggjøring av begrepene kan i en etisk refleksjon 

bidra til hvordan terapeuten kan se til at barnets perspektiver og muligheter blir 

ivaretatt i familieterapi.  

 

Barn beskytter seg i vanskelige situasjoner, samtidig som de forsøker å mestre. Barn 

trenger beskyttelse fra voksne i noen situasjoner, samtidig som barnet også kan trenge 

hjelp til å mestre. Begge fenomenene, både mestring og beskyttelse, gir informasjon 
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om hva barn trenger av de voksne. Som jeg har beskrevet innledningsvis, argumenterer 

jeg for et syn på barnet på en og samme tid som både sårbart og kompetent.
220

 

Fenomenene er ikke ekskluderende, men utfyllende. Implisitt i dette synet er en 

forståelse som bygger bro mellom nature–culture-dikotomien ved at barn kan forstås 

både ut fra biologiske, sosiale og kulturelle forutsetninger (Prout, 2005). 

 

9.3.3.1 Relasjonens betydning – når tilliten utfordres 

Respekt for barnets grenser kan forstås som grunnleggende for dannelse av tillit i 

relasjonen. Løgstrup (1999) hevder at tilliten er «gitt» i den forstand at den hører til i 

menneskets tilværelse og utfordres i møtet mellom mennesker. Nortvedts (2005) 

nærhetsetiske perspektiv på profesjonsetikkens grunnlag vektlegger empati som en 

grunnleggende forutsetning for det etiske møtet med den andre. Hans tilnærming 

samsvarer med Løgstrups nærhetsetiske perspektiver – og tillit forstås som et 

relasjonelt fenomen. 

 

Barna definerer terapeuten som en utenforstående og som en «hjelper». Empirien kan 

tolkes slik at de fleste av barna har tillit til at terapeuten kan hjelpe familien. De gir 

uttrykk for tillit til terapeutens kompetanse og erfaring, og dessuten en følelse av at 

terapeuten virkelig ønsket å hjelpe. Dette «ønske» som noen av barna har fornemmet, 

er ikke nødvendigvis verbalt, men noe terapeuten kan uttrykke ved varme, 

engasjement, innlevelse og interesse. Barna sier noe om hva som skaper tillit. Andreas 

sier for eksempel at det er viktig at terapeuten er «likesidig» i forhold til begge parter 

og behandler voksne og barn «likt». Frikk sier at terapeutene «liker meg som jeg er» 

og «de lo ikke, hvis jeg hadde noe jeg slet med eller noe sånt».
221

 Andreas og Frikks 

beskrivelse av hva som for dem bidrar til å skape tillit, kan forstås som universelle 

fenomen av anerkjennelse, en betingelsesløs anerkjennelse «for den en er».  

 

Empirien fra både terapeuter og barna viser at terapeut–barn-relasjonen noen ganger 

blir utfordret. Emma
222

 gir uttrykk for hva hun opplevde som ikke tillits- og 

relasjonsskapende: terapeuten som hun beskriver som distansert og «faglig», til 

forskjell fra terapeuten som viste nysgjerrighet i forhold til det enkelte familiemedlems 
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opplevelse. Maren
223

 gir uttrykk for negative erfaringer med hjelpere som hun mener 

var for pågående, og hun opplevde seg invadert. Frihet til å snakke og til å være taus er 

derfor blitt viktig for Maren. Når relasjonen blir utfordret, kan også tilliten bli svekket. 

Noen av barna gir også uttrykk for det som kan fortolkes som respekt for 

voksenautoritet, som igjen kan forstås på ulike måter. Det kan tolkes som erfaringer 

med at de voksne bestemmer uansett, som negative erfaringer eller et forsøk på 

beskytte relasjonen ved ikke å utfordre den.  

 

De fleste av terapeutene opplever det som vanskelig å tolke barn som er tause eller 

urolige eller er vanskelige å komme i kontakt med. De beskriver at det er utfordrende 

når de ikke opplever respons fra barnet. I forsøk på å komme i kontakt er de redde for 

utfordre barnet for mye og derved komme i fare for å krenke barnets autonomi.
224

 

Terapeutene opplever det som en vanskelig balansegang når det gjelder hvor mye og 

hvordan de skal utfordre barnets grenser når barnet ikke engasjerer seg i samtalen. Det 

kan forstås som at terapeuten står i en normkonflikt mellom et ønske om å respektere 

barnets behov for å beskytte seg selv og sine foreldre, og et ønske om å hjelpe barnet i 

å mestre den vanskelige situasjonen. Jeg har drøftet Løgstrups begrep urørlighetssone i 

forhold til terapeutenes balansegang med å utfordre barnets grenser. Løgstrup (1983) 

viser til at individets motivasjon ikke skal mistenkeliggjøres. Likevel kan etisk 

refleksjon for å prøve å forstå barnets atferd eller taushet være viktig for å komme 

barnet i møte på en anerkjennende måte.  

 

Det kan være vanskelig å definere hva som er profesjonsmoral – og hva som tilhører 

«allmennmoralens» domene.
225

 Kanskje det er slik at noen av terapeutene utfordrer 

barnets urørlighetssone mer i en terapisammenheng enn hun/han ville ha gjort dersom 

det var et barn i egen familie eller nær omgangskrets, ut fra en begrunnelse om 

profesjonsetisk ansvar og definering av egen terapeutrolle. Det vil kunne defineres 

som en paternalistisk handling i det godes hensikt. En terapeutisk og etisk begrunnelse 

relatert til den aktuelle kontekst må imidlertid ligge til grunn.  

 

Terapeutens evne til metarefleksjon og selvrefleksjon blir viktig: refleksjon over 

barnets uttrykk, men også over terapeutens egne følelser og reaksjoner i situasjonen.
226
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Empirien viser at mangel på gjensidighet og respons er utfordrende for terapeutene, 

både fordi terapeutene er redde for å krenke barnets grenser, men også fordi det er 

frustrerende for terapeuten. Terapeutene velger ulike strategier. Én terapeut sier at 

hennes strategi er å gjøre seg «responsuavhengig»
227

 når barnet er taust. Terapeuten 

kobler av behovet for respons, som også kan forstås som et behov for anerkjennelse. 

Behovet for anerkjennelse er ifølge Honneth et universelt behov – og derfor også et 

behov hos terapeuten. Samtidig er det slik at eget behov for anerkjennelse ikke skal 

styre terapeutens anerkjennelse av barnet.
228

  

 

De profesjonsetiske utfordringer for terapeutene er, som beskrevet, i stor grad knyttet 

til situasjoner hvor terapeuten opplever at foreldrene ikke greier å sette seg inn i hva 

barnet trenger og ivareta barnets ulike behov. Det handler blant annet om foreldre som 

av ulike grunner strever i eget liv.  

 

Forskning viser at barn med psykisk syke foreldre kan utvikle beskyttelsesstrategier 

ved å ignorere problemene i familien og ønske å la være å snakke om problemene 

(Meadus & Johnsen, 2000). Det kan være en del av forklaringen på at terapeutene 

opplever det vanskelig å komme i kontakt med noen av barna. Barn som lever i en 

vanskelig familiesituasjon kan beskytte seg uten helt å vite hva de beskytter seg mot, 

og trenger voksenstøtte for å beskytte seg og mestre på en konstruktiv måte. I et 

forskningsprosjekt hvor det ble forsket på barn med psykisk syke foreldre,
229

 

fremkommer at familiemedlemmene beskytter hverandre. Kommunikasjonen i 

familiene var preget av taushet omkring den psykiske lidelsen og skapte usikkerhet og 

tvil for både barn og voksne. Barna er redde for å vite, men også usikre på hva de 

ønsker å vite. De voksne er usikre på hva de skal fortelle til barna fra egen historie 

(Helgeland, 2012).  

 

Forskning viser at beskyttelse kan være en positiv faktor for barns psykiske helse. 

Forskjellen fra beskyttelse som hindrer utvikling av autonomi, er at i den gode form 

for beskyttelse har barnet bevissthet om hva det beskytter seg mot. Barnet har fått 

informasjon og forklaring på forelderens psykiske lidelse og er gitt tillatelse fra 

foreldrene til å beskytte seg mot foreldrenes vansker. Det betyr for eksempel at barnet 

oppfordres til å delta i sosiale aktiviteter utenfor hjemmet og foreldrene bidrar til å 
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frita barnet for skyld og dårlig samvittighet (Beardslee et al., 2003; Cogan, Ridell & 

Mayes, 2005). Konsekvensen av denne kunnskap fordrer refleksjon over flere 

spørsmål som kan utforskes i dialog med barnet,
230

 blant annet om hva som er barnets 

forståelse av sin egen og foreldrenes/familiens situasjon, og hva trenger barnet av 

informasjon og støtte.  

 

Barneforsker Oddbjørg Skjær Ulvik (2009, s. 9) viser i et delprosjekt knyttet til 

prosjektet «Snakk med oss»
231

 at forskning i forhold til barnevernsbarn viser at barnas 

beretninger kan preges av flertydighet og ambivalens og at komplekse relasjonelle 

vurderinger inngår. Ulvik viser til at det er eksplisitte eksempler på at barn ikke ønsker 

å bli hørt, i betydningen å bli fortolket bokstavelig, og at de kan frykte hvordan de 

voksne vil håndtere det dersom barnets mening blir tatt til følge.  

 

Fallgruven med et universelt perspektiv basert på generell kunnskap om barn er at en 

kan miste av syne det enkelte barns perspektiver og for eksempel bli opptatt av 

metodiske tilnærminger basert på regler eller «oppskrifter» på hva som er lurt å spørre 

om. Et annet perspektiv er det som Angel (2010) viser til, med referanse i 

barnevernsforskning, at det er en fare for å konstruere barns liv med henvisning til det 

som ansees som normalt. Dette fordi det som regnes som et godt liv, eller bra for barn 

flest, ikke nødvendigvis gjelder for det enkelte barn. Anvendelse av generell, 

forskningsbasert kunnskap kan gi viktig kunnskap og bidrar til refleksjon, men krever 

uansett en kontekstuell tilnærming og et fenomenologisk blikk for det enkelte barn og 

den enkelte familie.  

 

De profesjonsetiske utfordringer handler også om at barnet blir negativt definert av 

foreldrene. En etisk refleksjon i forhold til terapeutens ivaretakelse av barnets 

autonomi i situasjonen vil for det første innebære en terapeutisk bevissthet på hva som 

skjer. Deretter en refleksjon av hva som ut fra barnets perspektiv vil være 

anerkjennende eller oppleves som krenkende respons i situasjonen ut fra den aktuelle 

kontekst. Barnet kan oppfatte terapeutens eventuelle kritiske refleksjoner av 

foreldrenes atferd eller uttalelser som en negativ definisjon av foreldrene. Ut fra 

lojalitet til foreldrene kan barnet oppfatte det som en krenkelse også av seg selv – 

samtidig som noen vil kunne oppleve det som en støtte. Empirien viser at terapeutenes 
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strategier er ulike, men de fleste terapeuter bruker refleksjon som metode og i en 

hensikt som kan være å gi barn og foreldre alternative og nye oppfatninger. Det er 

viktig at terapeuten metareflekterer over hvordan han/hun anvender refleksjon som 

metode, både i forhold til hvordan refleksjonen utøves og hvordan barnets perspektiv 

blir ivaretatt. En annen strategi terapeutene anvender er å dele opp samtalen og snakke 

med foreldre og barn hver for seg. Det er en strategi som kan gi barnet pusterom, og 

mulighet til å ta inn terapeutens alternative perspektiver. Samtidig gir det en mulighet 

til å snakke med foreldrene om temaet uten at barnet blir krenket i situasjonen. En 

etisk refleksjon som ivaretar barnets behov for beskyttelse og mestring, må derfor 

nødvendigvis ha fokus på hva som av barnet kan oppleves som anerkjennelse, og hva 

som kan være krenkende. Dersom terapeuten sier hva han/hun mener er «rett», fordi 

han/hun anser ærlighet som en viktig verdi, kan responsen likevel ut fra barnets 

perspektiv oppfattes som krenkende.  

 

Kapittel 8.4 viser hvordan terapeutene på ulike måter forsøker å anerkjenne og ivareta 

barnets autonomi. Som allerede beskrevet, viser empirien at overordnede 

profesjonsetiske verdier for terapeutene er anerkjennelse og respekt for både foreldre 

og barn. Verdiene kommer til uttrykk i måten den enkelte terapeut møter det enkelte 

barn på, alle vektlegger å skape kontakt ved å være empatiske. Terapeutene ønsker å 

skape gjensidighet i kommunikasjonen og «se og høre» og bekrefte det enkelte barn. 

Viktige verdier som fremkommer er ivaretakelse av barnets lojalitet til sine foreldre, 

skape håp, bygge bro mellom foreldre og barn – og også å gi barnet frihet til å delta på 

sine egne premisser. Kapittelet viser hvordan terapeutene på ulike måter forsøker å gi 

det enkelte barn mulighet for mestring: for eksempel terapeuten som velger å «sette 

barnet fri» fra en samtale på de voksnes premisser,
232

 eller terapeuten som forsøker å 

få barn og foreldre til å finne et annet språk for å løse konflikter.
233

  

 

Empirien viser også at det kan være vanskelig for terapeuten å bekrefte barnets 

kompetanse. Et eksempel er Sebastian
234

 som forsøker å komme på banen i en 

familiesamtale hvor moren dominerer med hva hun har på hjertet. Terapeutene 

forsøker på ulike måter å få stoppet moren, uten særlig hell. Videoopptaket viser at han 

reiser seg og tegner på tavlen hva han ønsker å formidle. Han blir ikke skikkelig hørt, 

og formidler også litt senere verbalt hva han ønsker å si.  
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Å bli hørt på sine meninger fremkommer som viktig for Sebastian. Empirien fra 

intervjuene med barna bekrefter at det er et viktig tema, selv om noen av barna legger 

hovedansvaret på de voksne. 

 

Flere av barna gir uttrykk for at de trenger støtte for å mestre, de trenger hjelp til å 

finne ordene, og emosjonell støtte til å uttrykke sine meninger. De er lojale mot sine 

foreldre, men har også kompetanse på å ivareta egne behov.  

 

Kapittel 8.4 viser at det ikke finnes en «standardmåte» å anerkjenne barnet på. 

Anerkjennelse, som er beskyttelse av barnet – samtidig som barnets gis mulighet for å 

mestre – må søkes ut fra et kontekstuelt etisk perspektiv.  

 

9.4 Terapeut–foreldre–barn-relasjonen. Hvordan lære foreldre å bli bedre 

foreldre? 

Et normativt vs. et ikke- normativt perspektiv  

 

9.4.1 Hva påvirker terapeutens normer? Terapeuten som dialogpartner eller som 

utfordrer?  

Jeg har i kapittel 3 beskrevet at det familieterapeutiske fagfelt er inspirert av ulike 

fagideologiske og teoretiske retninger og at det har vært – og til dels ennå eksisterer – 

et spenningsfelt mellom det naturvitenskapelige og det postmoderne, 

sosialkonstruksjonistiske paradigme. Empirien viser at terapeutene er pluralistiske i sin 

tilnærming, samtidig som ytterpunktene også gjenspeiles. Jeg vil i dette delkapittel 

drøfte spenningsfeltet mellom en «ikke-vitende» vs. «vitende» ekspertholdning – og 

vise betydningen av en slik refleksjon ut fra ønsket om å ivareta barnets autonomi i 

familieterapi.  

 

Jeg har tidligere henvist til Karin, terapeut ved Bup sin uttalelse hvor hun sier: «og så 

skal vi på en måte ikke mene noe, og jeg sitter jo og mener noe».
235

 Karin gir uttrykk 

for et kritisk blikk på familieterapiutdannelsens noe ensidige fokus på å være «ikke-

vitende», utforskende og spørrende. Hun gir uttrykk for strev med å omdanne sine 

meninger til hypoteser som ikke er for normative i sin form. Samtidig blir det tydelig 
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at refleksjoner ikke bare er terapeutens undringer, men kan også være sterke meninger 

i forkledd utgave. Barneperspektivet kan i slike situasjoner bli utydelig 

 eller forsvinne.  

 

Empirien viser at mange av terapeutene gir råd og er tydelig normative i forhold til 

foreldre om hva de mener er bra eller ikke bra med hensyn til barna når de utfordres på 

at foreldrenes handlinger er i sterk strid med egne normer.
236

 Noen av terapeutene kan 

også forstås slik at de opplever det ubehagelig å gi råd og være ekspert.  

 

Historisk har rådgivning hatt sin plass i det familieterapeutiske fagfelt. I 1960–70-

årene var terapeutene både rådgivende og aktive i forsøket på å endre dysfunksjonelle 

familiestrukturer. Ideologisk bakgrunn var da generell systemteori. Terapeuten 

studerte familiesystemet utenfra og objektivt og foreskrev hva som var rett endring 

(Goldenberg & Goldenberg, 2008). Lov om familiekontor § 1 vektlegger også 

rådgivning som en del av samfunnsoppdraget. 

 

Når terapeuten mener at noe er mer «sant» enn noe annet, og hevder dette, kan det 

forstås slik at terapeuten mener han/hun besitter en kunnskap som han/hun mener er til 

klientens beste. Empirien viser at terapeutene anvender kunnskap med referanse til 

blant annet utviklingspsykologi og forskning for å forsvare barnets beste. Ut fra et 

profesjonsetisk perspektiv kan det forstås som paternalisme, og en måte å ta 

terapeutisk ansvar på i forhold til barnets beste. Det bekrefter den asymmetriske 

relasjon, og er i utgangspunktet ikke gjensidighet i dialog.  

 

Anerkjennende handlinger er ifølge Honneth etiske handlinger med de til enhver tid 

«gyldige» samfunnsnormer som rettesnor. Samtidig er hva som er gyldige 

samfunnsnormer gjenstand for drøfting. Honneth (2008) bruker begrepet kulturell 

verdihorisont når han henviser til mangfoldet av samfunnsnormer. Det kan blant annet 

innebære at terapeuten gir uttrykk for sine holdninger, for eksempel ved å gi råd 

grunnet i empirisk kunnskap, som kan være i konflikt med foreldres handlinger. Leer-

Salvesen viser med henvisning til den skotske filosof David Hume (1711–1776) til at 

man bør være forsiktig med å trekke slutninger fra er til bør, det vil si resultater fra 

forskning eller andre autoriteters er-sannheter til at slik bør det være for det enkelte 
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individ (Hume, 1739/2000; Leer-Salvesen, 2011). Dette ut fra respekt for kulturelle 

forskjeller og konteksters påvirkning.  

 

Drøftinger i forhold til en ikke-vitende og en vitende, normativ terapeutisk holdning 

kommer lett i motstrid til hverandre – samtidig som empirien viser at de fleste 

terapeutene gjør begge deler. Likevel kan empirien forstås slik at det er den 

sosialkonstruksjonistiske fagideologi som er de gangbare synspunkter i det teoretisk 

orienterte familieterapeutiske landskap, samtidig som fagideologien konkurrerer med 

annen type kunnskap og samfunnsnormer om hva som er bra for barn.  

 

Jeg har tidligere argumentert for at det er nødvendig  å drøfte fagideologiske og 

teoretiske påvirkninger. Slik sitatet fra Karin kan forstås, er det viktig fordi det 

fremkommer at fagideologien påvirker terapeutens normgrunnlag og begrenser 

moralske handlinger. Dersom det er slik at moralske reaksjoner blir feil i den 

familieterapeutiske praksis og fagideologiene blir tvangstrøyer i stedet for gode 

bidragsytere, er det grunn til å stoppe opp og stille spørsmål ved hva det handler om. 

Det kan stilles spørsmål ved hva det er som gjør at en terapeut med mange års praksis 

ikke tør utfordre fagfeltets ideologi. Er de ulike fagideologier så uforenlige, og på en 

slik måte, at terapeuten tvinges til å velge side? Eller er det en terapeutisk kultur som 

utfordres? Er den sosialkonstruksjonistiske fagideologi ikke forenlig med praksis når 

normer utfordres?  

 

Det kan også stilles spørsmål ved om det kan ha sammenheng med den postmoderne 

tidsånden hvor individualitet og den enkeltes autonomi og råderett over eget liv er 

sentrale verdier. Etiker Terje Mesel (2008) viser i sin avhandling om leger og 

profesjonsetikk til at autoriteter som leger har hatt sterk makt, og at denne makten i det 

postmoderne samfunn utfordres. Det er en svekket makt hos profesjoner som tidligere 

var blant de sterkeste.  

 

Karins uttalelse gjenspeiler at hun kjenner på ubehag ved å anvende den terapeutiske 

norm om ikke å gi uttrykk for hva hun mener, og derved heller ikke kunne anvende sin 

kunnskap til klientens beste. Karins perspektiv gjenfinnes i kritikk til 

konstruktivismen, blant annet fra den argentinske familieterapeut Salvador Minuchin, 

om at terapeuten som moralsk subjekt blir utydelig i sin «ikke-vitende» posisjon 
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(Minuchin, 1996).
237

 Hans kritikk av konstruktivismen kan like godt gjelde den 

sosialkonstruksjonistiske fagideologi. Minuchin mener blant annet at 

konstruktivismens ideer om å unngå maktforholdet i terapeut–klient-forholdet ikke er 

mulig å realisere, fordi terapeut–klient-forhold er et asymmetrisk forhold. Han mener 

også at fagideologien kaster på båten viktig kunnskap idet de reduserer den 

terapeutiske prosess til en samtale mellom klient og terapeut. Barn–voksen-relasjonen 

er også et asymmetrisk forhold, og barn vil være underlagt de voksnes definisjonsmakt 

fordi de er barn.  

 

Førsteamanuensis May-Brit Solems (2008, s. 6) uttalelser kan forstås å gi uttrykk for 

de samme holdninger. Hun viser til at familieterapeuter har ansvar for familiers «well-

being». Hun sier:  

 

Dersom vi trekker oss fra normativ tenkning der det er påkrevd, gjenstår 

likegyldigheten og i beste fall tvetydigheten. Det er da fare for at 

barneperspektivet kan bli borte i familiearbeid med et systemisk narrativt 

utgangspunkt. 

 

Slik terapeutene beskriver de profesjonsetiske utfordringer, er det situasjoner som kan 

tolkes inn i Solems forståelse av «der det er påkrevd».  

 

Hva som gjør at terapeutene vanskelig gir slipp på en fagideologi som ikke fungerer i 

profesjonsetisk vanskelige situasjoner, kan belyses fra flere perspektiver. Det kan 

belyses ut fra den enkelte terapeuts normer og verdier. Som beskrevet i kapittel 3, blir 

det hevdet at den enkelte terapeuts normer og verdier virker inn på valg av terapeutiske 

teorier (Fife & Whiting, 2007).  

 

En annen vinkling er hvordan terapeutens utdannelse og kunnskap virker inn på å 

forme individets profesjonsetiske normer og verdier. Repstad (2002b, s. 153) viser til 

at utdanningssosiologien har ulike syn på profesjonssosialisering. Det er i hovedsak to 

syn. Det ene synet regner med at ferdigheter og verdier tilegnet i utdanningen (særlig 

langvarig utdanning) blir trukket med inn i yrkesutøvelsen og vedlikeholdes gjennom 

kontakt med kolleger i samme profesjon. Det andre perspektivet er at utdanning sees 

på som en inngangsbillett til yrkeslivet og at sosialisering og nylæring først og fremst 
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skjer i arbeidskonteksten. Repstad (2002b, s. 156) skriver at det er en mye brukt 

forskningsstrategi å spørre arbeidstakere om hva de selv mener har mest betydning: 

arbeidslivet, utdanning eller aktuell arbeidssituasjon. Han gir uttrykk for at en slik 

tilnærming kan være metodisk problematisk fordi det forutsetter at folk har god innsikt 

i hva som former deres liv.  

 

Familieterapeuter har som beskrevet i kapittel 2, ulik fagbakgrunn, og lengden på 

utdanningene varier. Terapeutene har et felles familieteoretisk grunnlag, men ulik form 

på utdanningene.238 Empirien er ikke detaljert fortolket med henblikk på forskjeller ut 

fra grunnprofesjons tilhørighet, men det fremkommer ikke tydelige forskjeller ut fra 

utdanning i opplevelsen av spenningsfeltet mellom de fagideologiske ytterkanter.  

 

Det som terapeutene i tillegg til teorien har felles, er at de er en del av en 

familieterapeutisk kontekst og i større eller mindre grad påvirket av institusjonens 

kultur.  

 

Det fremkommer i empirien uttalelser som viser kulturelle normer ved den aktuelle 

institusjon, og som blant annet handler om at noen av institusjonene ikke har praksis 

for å ha individuelle samtaler med barnet alene, slik Vivian, terapeut ved Bup, 

uttrykker: «aldri individualsamtaler med barn. Det skal mye til for at vi gjør det 

her».239  

 

Det er grunn til å stille spørsmål ved begrunnelsen for den etablerte praksis. Tallene 

fra familiekontor viser at barn i svært liten grad blir inkludert. Slik det fremkommer i 

kapittel 2, er det de siste år kun i 4–5 prosent av alle samtalene at barn deltar. Ved 

Bup'ene er det som beskrevet, vanskelig å få eksakt oversikt over omfanget av 

familieterapi som behandlingsform, men det er grunn til å anta at individualterapi er 

dominerende (Mæhle, 2000).
240

 Dette på tross av antakelser om at en stor andel av 

barnas vansker er familierelatert (Norsk Pasientregister, 2011). 

 

Professor i organisasjonsteori Børre Nylehn og Leer-Salvesen (2002) drøfter 

spørsmålet om profesjon og dannelse. Begge vektlegger at individer blir sosialisert inn 
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i arbeidskulturer, og at sosialiseringen har stor påvirkning på individets dannelse. 

Nylehn hevder at vi er mindre autonome enn vi liker å tro – og viser til 

samfunnsnormer som former oss og som kan bidra til svekkelse av det individuelle 

verdigrunnlag, blant annet fordi vi opplever at vi har liten påvirkningsmulighet i den 

store sammenheng. Det igjen kan bidra til et gap mellom holdning og handling som vi 

blir vant til og som påvirker menneskets moral. Samfunnsnormenes påvirkning, både 

storsamfunnets og arbeidslivets kontekster, har ifølge Nylehn og Leer-Salvesen større 

sosialiseringskraft enn kunnskap. Dersom Nylehns meninger skal overføres til den 

familieterapeutiske kontekst, kan det gapet mellom holdninger og handlinger som kan 

fortolkes av empirien i forhold til at barns behov ikke blir ivaretatt, i noen situasjoner 

forstås ut fra en holdning og erkjennelse om at «det er ikke alt vi kan gjøre noe 

med».241 Samtidig gir både Nylehn og Leer-Salvesen uttrykk for at kunnskap, 

undervisning og veiledning i forhold til etiske perspektiver er viktige 

sosialiseringsfaktorer som ikke må underkjennes.  

De ulike perspektiver jeg her kort har tematisert, mener jeg er viktige i en etisk 

refleksjon, fordi det handler om bevisstgjøring av egne normer og verdier i forhold til 

de verdier som gjenspeiler seg i jobbkultur og samfunn.  

 

9.4.2 Kan foreldre som strever defineres som sårbare? Anerkjennelse i et 

solidaritetsperspektiv  

Honneths solidaritetsperspektiv handler om respekt og likeverd mellom individ og 

samfunn. Alle mennesker trenger å oppleve seg sosialt verdsatt for å kunne forholde 

seg positivt til sine egenskaper og ferdigheter (Honneth, 2008, s. 130). Ut fra Honneths 

perspektiv handler det om enkeltindividets opplevelse av å kunne yte til fellesskapet, å 

kunne bidra til samfunnet med noe som samfunnet har behov for. Terapeutrollen kan 

defineres som en slik ytelse. Det kan også foreldrerollen. Terapeuten og foreldrene 

møtes og har et felles mål som handler om at familien skal få det bedre. 

Familiesamtalen er møtestedet hvor ulike normer og verdier om utøvelse av 

foreldrerollen ideelt drøftes i en holdning av gjensidig respekt. Empirien viser at dette 

også er terapeutenes verdigrunnlag – samtidig som det ikke alltid er like enkelt å få til. 

Empirien kan også forstås slik at terapeutene strever med å tematisere foreldrerollen i 

samtale med foreldrene, både fordi terapeuten kommer i klemme mellom barnet og 

foreldrene, og fordi de får medlidenhet med og ikke ønsker å krenke foreldrene.  
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 Jfr. kap. 7.5.1., sitat: «de lever jo i det». 
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Jeg har i foregående kapittel drøftet hvordan terapeuten som moralsk subjekt kan 

forholde seg til barnet og foreldrene i situasjoner hvor terapeuten opplever at barnet 

blir krenket. Empirien viser terapeutene i noen situasjoner kjenner på behovet for å 

«legge lokk» på foreldrenes krenkelse av barnet, fordi situasjonen oppleves som for 

vanskelig for terapeuten å forholde seg til.  

 

Jeg har i kapittel 8.3.2 drøftet spesielt denne profesjonsetiske utfordring i forhold til 

hva som er anerkjennelse av foreldre i situasjoner hvor terapeuten opplever at de 

krenker barnet sitt. Jeg har drøftet hvordan anerkjennelse kan være å synliggjøre for 

foreldrene deres krenkelse av barnet. Begrunnelsen for denne tilnærming er tolkning ut 

fra Honneths moralske grammatikk. Ved å identifisere krenkelsene gjøres behovet for 

anerkjennelse synlig. Det betyr en synliggjøring av krenkelsen av barna, men også av 

at foreldrene krenker seg selv og foreldre–barn-relasjonen når de krenker barnet.
242

 

Temaet er likevel gjenstand for ytterligere drøfting. Det kan sees på som en 

videreføring av tematiseringen av terapeuten som normativ: «ekspert» eller rådgiver – 

og med den sosialkonstruksjonistiske, «ikke-vitende» fagideologi som den annen 

ytterkant. Jeg vil fortsette begrunnelsen jeg påbegynte i kapittel 8.3.2 ved å belyse 

temaet i empirien som omhandler foreldre som ifølge terapeutene «sliter». Terapeutene 

beskriver foreldrenes slit forskjellig: noen bruker begrepene psykiske vansker, 

psykiske lidelser, psykisk sykdom, mens andre beskriver at foreldrene har problemer. 

Slik terapeutene beskriver utfordringene, kommer vanskene til syne i forhold til barnet 

ved at foreldrene ikke greier å ta barnets perspektiv og være refleksive nok i forhold til 

eget foreldreansvar. 

 

Honneth (2008) bruker begrepet sårbare grupper om grupper i samfunnet som ikke 

nyter sosial anseelse, som for eksempel mennesker med psykiske lidelser. Honneths 

solidaritetsperspektiv innebærer solidaritet med det han betegner som sårbare grupper. 

En etisk refleksjon over hva en som terapeut forstår med psykisk lidelse, er derfor 

viktig. Som beskrevet innledningsvis, defineres psykiske lidelser som psykiske 

vansker av en slik type eller grad at det kvalifiserer til en diagnose.
243

 Ulland, Bøe og 

Sæther (2013) drøfter begrepet psykisk helse ut fra Verdens helseorganisasjons 
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 Jfr. kap. 8.3.2. 
243

 Jfr. kap. 2.2.2 Styringsdokumenter for familiekontor og avdelinger for barn og unges psykiske helse.  
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(WHO) definisjon
244

 og viser til at psykisk helse som fenomen blir forstått ut fra 

individets samspill med sine omgivelser og samfunnet – noe som samsvarer med 

Honneths synspunkter. Ulland, Bøe og Sæther viser til det noe forvirrende 

begrepsmangfoldet i forhold til fagfeltet psykisk helse, og begrunner uoversiktligheten 

i ulike fagideologier hvor den medisinske diskurs har hatt en maktposisjon. Denne 

posisjon blir nå utfordret, idet de argumenterer for at psykisk helse er sammensatt og 

at kunnskapsgrunnlaget må være noe mer enn naturvitenskap og biologi. Også 

brukernes og de pårørendes stemmer må høres og tas med, samtidig med at en 

tverrfaglig tilnærming kan bidra til utvikling av kunnskap i fagfeltet (Ulland et al., 

2013).  

 

Hva som forstås med sårbare grupper, kan også tematiseres ytterligere. 

Førsteamanuensis Beate I. Hovland ved Forskningsetiske komiteer (2008) knytter 

forståelsen av begrepet til ulike grader av sårbarhet – knyttet til kontekst og de 

relasjoner individet er en del av – i samspill med personens egenskaper og 

disposisjoner (biologisk, psykologisk og erfaringsmessig bagasje) og ytre omgivelser. 

Sårbarhet kan defineres fra ulike perspektiver: filosofiske, etiske, psykologiske, 

sosiologiske og biologiske. Sårbarhet blir knyttet til det felles menneskelige; vi er 

dødelige, vi er avhengige av hverandre, av naturen, kulturen. Fordi vi som mennesker 

tilhører en sårbar gruppe, gjenspeiler det en forskjell når noen betraktes som mer 

sårbare enn andre (Hovland, 2008).  

 

En fellesbetegnelse på foreldre som sliter psykisk, er derfor vanskelig å finne. Likevel 

er viktige samfunnsverdier knyttet til det å mestre foreldrerollen, slik empirien også 

viser.
245

 Ikke å mestre foreldrerollen gir grobunn for skyld og skamfølelse (Halsa, 

2012; Helgeland, 2012).  

 

Førsteamanuensis i sosiologi, Astrid Halsa (2008, s. 158; 2012), beskriver i sin studie 

av mødre som har psykiske plager, «normalitetskampen», hvordan mødrene forholder 

seg til de kulturelle normer eller moralske regler om hva som er «riktig». Halsa viser 

til hvordan psykisk sykdom i vår kultur er sterkt forbundet med begreper som 

                                              
244

 WHOs definisjon: «Mental health is not just the absence of mental disorder. It is defined as a state of well-

being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can 

work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community» (Herrman, Saxena 

& Moodie, 2005). 
245

 Jfr. kap. 8.3.2. 
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irrasjonalitet, manglende ansvar, tap av kontroll, mangel på kapasitet, skade på andre 

og skade på seg selv (Bowers, 2000; Halsa, 2008, 2012). Samtidig viser hun til at 

foreldreskap blant annet forbindes med trygghet, forutsigbarhet, stimulering, ansvar og 

tilgjengelighet. I hennes studie fremkommer det motstridende forestillinger som viser 

seg å ha betydning for mødrenes mestringsstrategier. Ved gjennomgang av mer enn 

2000 internasjonale artikler og fagbøker om foreldrestøttende tiltak finner Halsa at 

tillit er en avgjørende faktor i relasjon til foreldrene og for å få foreldre med på laget 

(Halsa, 2008, 2012). 

 

Vetlesen (2013) drøfter temaet fra en annen vinkel og ut fra et annet perspektiv. Hans 

fokus er foreldre som begår grov omsorgssvikt i forhold til egne barn, og som selv har 

vært utsatt for omsorgssvikt som barn. Vetlesen drøfter spørsmålet med fokus på 

temaet «straff eller behandling». Han viser til at straff og behandling bunner i ulike 

perspektiver: Straff betoner handlingens konsekvenser ut fra utøverens sinnelag og 

motiv, mens behandling fokuserer på årsaks- og forhistorie hos den som har begått 

omsorgssvikten eller volden. Skam er uansett et sentralt tema i drøftingen, fordi det 

har sammenheng med utøverens ansvarsfølelse. Vetlesen viser til at ansvarsfølelse 

henger sammen med følelser som skam og skyld. Følelsene setter individet i kontakt 

med egen aggresjonsutøvelse og gir grunnlag for empati med hva han/hun har påført 

barnet. Fravær av skyldfølelse er derfor urovekkende.  

 

Vetlesen drøfter hva som kan være en moralsk ansvarlig reaksjon, og sier:  

 

Den moralsk ansvarlige reaksjon vil kanskje – og jeg gjentar – kanskje – bestå i 

å møte overgriperen med anerkjennelse – ikke en ukritisk sådan, men en 

anerkjennelse som er korrigerende og grensesettende i forhold til personens 

utagering av aggresjon (Vetlesen, 2013, s. 62).  

 

Den moralsk, ansvarlige reaksjon kan forstås å ivareta både samfunnets normer og 

grenser for hva som ikke er akseptabelt, ved å synliggjøre krenkelsene: ved straff eller 

behandling. Vetlesens drøfting er relevant fordi ansvarliggjøring av foreldrene også er 

anerkjennelse av foreldrene som likeverdige individer med moralsk tilregnelighet. 

Synliggjøring av foreldrenes krenkelser av barnet går derfor hånd i hånd med 

anerkjennelsen av forelderen som individ. Ut fra Honneths perspektiver vil det kunne 

gi foreldrene muligheter til bidra med ytelser og deltakelse ut fra et samfunnsmessig 

gjensidighetsperspektiv, og i sin tur økt selvrespekt.  
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Kontrasten til et sosialkonstruksjonistisk, ikke-vitende perspektiv virker stort. Er det 

mulig å ha en fagideologi grunnet i dialog, gjensidighet og respekt og samtidig 

synliggjøre for foreldre de krenkelser de utsetter sine barn for? 

 

Jeg mener at det er mulig. Solems (2008, s. 6)246 uttalelse: «dersom vi trekker oss fra 

normativ tenkning der det er påkrevd» kan forstås slik at en tilnærming som er 

inspirert av nøytral, ikke-normativ terapeutisk holdning kan være bra, så lenge 

«gangbare normer» ikke blir vesentlig utfordret. Når normgrunnlaget blir utfordret, 

blir terapeuten som moralsk subjekt utfordret, og terapeuten er ansvarlig i situasjonen i 

forhold til den annen – her forelderen. Det er i tråd med Honneths, men også 

Løgstrups, perspektiver om individets moralske ansvar. Den terapeutiske utfordring er 

hvordan terapeuten kan bidra til å støtte forelderen til å ta gode valg.247 

 

Halsas (2012) referanse til tillit som avgjørende faktor for å få foreldrene med på laget, 

er et sentralt perspektiv.
248

 Empirien fra intervjuene med barna kan forstås slik at tillit 

er viktig for terapeut–barn-relasjonen. Forskning viser at relasjonens betydning, 

forstått som terapeut–klient-allianse som innebærer et tillitsforhold, er en avgjørende 

faktor i terapi. Terapeutens evne til empati og engasjement er en sentral faktor 

(Wampold, 2009, s. 149).
249

 

 

Løgstrups (1999) beskrivelse av tillit viser at det er et vanskelig begrep å 

konkretisere.
250

 Tillit kan forstås som en holdning av uforbeholden aksept av den 

andres verd– som i denne sammenheng handler om en intensjon om ikke å krenke den 

andre. Det handler om væremåten, det som ikke blir sagt, men som «ligger imellom»: i 

blikk, måten uenighet og forskjell i normer blir kommunisert på, og et uttrykk som 

gjenspeiler at terapeuten vil den andre vel. Det betyr at terapeuten også må være åpen 

for å lytte til den andre. Nortvedt (2005, s. 1) mener at etisk ansvar og tillit ikke skapes 

ved regler for kommunikasjon, eller kun ved refleksjon, men at det er et ansvar som 
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 Jfr. kap. 9.4.1.  
247

 Det finnes i fagfeltet og tilgrensende fagfelt et utall av metoder og tilnærminger for trening av 

foreldrekompetanse, jfr. fotnote 28. Jeg har ikke eksplisitt fokus på enkeltmetoder i denne sammenheng. Valg av 

terapeutisk tilnærming er avhengig av den enkelte terapeuts ideologi. 
248

 Jfr. kap. 9.4.2. 
249

 Jfr. også kap. 3.8. 
250

 Jfr. kap. 2.4.2.2  
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skapes i møte med den konkrete andre med det han beskriver som en «grunnleggende, 

ikke-refleksiv sensibilitet». 

 

Løgstrups tillitsbegrep er forankret i nærhetsetikk. Professor i helsefag Åshild Slettebø 

(2012a) viser med henvisning til Grimen (2008c) at profesjonsmoralens funksjon skal 

være et vern mot illegitim utøvelse i profesjonens navn. Profesjonsmoralen skal sikre 

at samfunnet har tillit til det mandat profesjonene forvalter for samfunnet. Slettebø 

viser til at tillit, ut fra tenkningen til Løgstrup (1999) og Grimen (2008c), kan sies å ha 

to former: 

 

1. Spontan tillit man umiddelbart møter den andre med, den tilliten man 

møtes med for å ha et handlingsrom (Løgstrups perspektiv) og 

 

2. En tillit som vokser frem som man må gjøre seg fortjent til, der 

tjenestemottakeren erfarer tjenesteyteren som kompetent og ansvarlig og 

som hun/han kan overlate seg selv og sin egen helse til for å være 

behjelpelig med mulige helseplager (Grimens perspektiv)  

(Slettebø, 2012b, s. 119).  

 

Slettebø mener at tillit ut fra Løgstrups etikk er en nødvendig forståelse for 

profesjonsetikken og at det er en forutsetning at tjenesteyter respekter den spontane 

tillit som den andre utleverer seg med (Slettebø, 2012a). Hun argumenterer med at 

Grimens forståelse av tillit kan medføre en fare for at det kan oppstå en mer 

pliktorientert forståelse av tillit, som noe man kan bruke for å oppnå makt og autoritet 

overfor for den andre.  

 

Jeg er enig i Slettebøs argumenter, og også med Nortvedt (2005), som mener at 

profesjonsetikkens grunnlag må baseres på nærhetsetiske perspektiver og empati som 

en grunnleggende forutsetning. Samtidig tolker jeg ikke Grimens argumentasjon som 

motstridende, men utfyllende, i forhold til at terapeuten også har ansvar for å 

tilrettelegge situasjonen på best mulig måte for å skape handlingsrom for barnet og 

foreldrene i den terapeutiske situasjon. Empirien viser blant annet at det i situasjoner 

som er preget av at foreldrene har behov for å snakke om sine vansker, og hvor 



329 

 

terapeutens medfølelse med foreldrene kan komme i konflikt med anerkjennelse av 

barnets behov.251  

 

9.5 Følelser som guide eller hinder 

9.5.1 Moralske følelser  

Følelser har i enkelte filosofiske tradisjoner i hovedsak blitt ansett som noe som må 

holdes under viljens kontroll (Haidt, 2003; Vetlesen & Nortvedt, 1996, s. 11). Den 

amerikanske filosof Martha Nussbaum (2001) argumenterer for at etisk teori må 

inneholde teori om emosjoner. Hun viser til at følelsene påvirker våre moralske 

vurderinger; de kan rettlede oss i vanskelige situasjoner, men også føre oss på villspor. 

Det er derfor viktig at en etisk refleksjon kan ha fokus på hvordan følelser kan bidra til 

anerkjennende handlinger, men også gi mulighet for feiltolkninger og krenkelser.  

 

Det familieterapeutiske fagfelt har tradisjon for og trening i å ivareta klientenes 

perspektiver, høre deres historier og forstå deres følelser. Fagfeltet har imidlertid liten 

tradisjon for refleksjon over hvordan terapeuten som person påvirker den terapeutiske 

kontekst (Jensen, 2007; Protinsky & Coward, 2001; Roberts, 2005). Dette til forskjell 

fra den psykoanalytiske tradisjon, hvor begrepene overføring og motoverføring er 

brukt om relasjonelle prosesser mellom terapeut og klient. Denne tradisjonen anser det 

som nødvendig at terapeuten har forståelse for prosessene, og det forutsetter at 

terapeuten har god innsikt i hvordan hans/hennes egen personlige historie kan påvirke 

hans/hennes reaksjoner i en terapeutisk relasjon.  

 

Familieterapi har fokus på kommunikasjon og interaksjon, og på det som skjer mellom 

mennesker, heller enn intrapsykiske prosesser. Professor i familieterapi Per Jensen 

(2007, s. 39) viser i sin doktorgradsavhandling at det er sammenheng mellom de 

private erfaringer og historier terapeuten har med seg, og hans/hennes praksis som 

terapeut: 

 

Therapy constitutes arenas for self-disclosure. Private and professional themes 

and self-disclosure meet in the same area – therapy. However, there is not much 

research in this field of family therapy. 
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 Jfr. videre drøfting i kap. 9.5.  
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Hans forskning viser at terapeuten kan bruke sine erfaringer som ressurs og som 

kunnskap, men de personlige erfaringene kan også virke inn på terapeutens valg i 

forhold til å utforske bestemte temaer i samtalen. Jensen mener det er viktig at 

fagfeltet setter fokus på betydningen av at terapeutens personlige og private erfaringer 

påvirker praksis.  

 

Trana og Nilsson (2000, s. 545) viser til at terapeuten som en nødløsning kan handle ut 

fra sin egen affekt for å redusere ubehaget i situasjoner han/hun opplever som 

ubehagelige, uten å ha et bevisst forhold til hva som skaper ubehaget. De argumenterer 

derfor for at terapeuter oppøver bevissthet i forhold til hvordan egne følelser og 

opplevelser kan påvirke situasjonen.  

 

Ifølge Honneth blir våre erfaringer aktualisert i møte med nye hendelser. Følelser er 

reaksjoner på hendelser; noen følelser er vi familiære med, andre trenger vi å forstå 

bedre (Honneth, 2007). Dette forutsetter selvrefleksjon fra terapeutens side.  

 

Følelser, emosjoner og affekter er begreper som brukes om hverandre, og defineres 

først og fremst ved hjelp fra psykologiske teorier.252 Haidt (2003, s. 2) beskriver 

moralske følelser som en form for «undergruppe» av følelser eller emosjoner. Han sier 

at en måte å definere moralske følelser på er: «moral emotions are the emotions that 

respond to moral violations, or that motivate moral behavior». Det vil si emosjoner, 

eller følelser som respons på hva som er moralsk krenkende, eller som motiverer 

moralsk atferd. Haidt knytter denne definisjonen til en universalistisk oppfatning av 

moral, fordi følelsene angir moralske standarder og ikke knyttes til individets 

erfaringer. En annen tilnærming for definisjon av moralske følelser er ifølge Haidt: 

«those emotions that are linked to the interest or welfare either of society as a whole or 

at least of persons other than the judge or agent» (Haidt, 2003, s. 2). Og – slik det kan 

forstås – er denne definisjon knyttet opp til en kontekstuell tilnærming til moral.  

 

                                              
252

 Definisjon av begrepene ut fra et psykologisk affektbevissthetsperspektiv: Affekt kan defineres som et 

grunnleggende biologisk system som gjennom menneskelig kontakt suksessivt utvikles mot en høyere 

kompleksitet. Følelser viser til den subjektive kvaliteten og kvantiteten ved opplevelsene. Følelsesbevissthet 

defineres som en subjektiv opplevelse av at en affekt er utløst, og forutsetter både en subjektiv opplevelse og 

selvrefleksjon Emosjoner kan defineres som en kompleks kombinasjon av minner om tidligere erfaringer og de 

affekter som disse i sin tur utløser (Johnsen & Torsteinsson, 1997, s. 77).  
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Empirien viser at terapeutene i de profesjonsetisk vanskelige situasjoner kan reagere 

med empati og medfølelse, men også fortvilelse og skyldfølelse, over ikke å vite hva 

som er rett handling som kan bidra til at barnets situasjon kan bli bedret.253 Det er 

følelser som kan beskrives som moralske følelser, fordi de kan sees i sammenheng 

med terapeutens moralske normer i forhold til hva de mener er bra eller ikke bra at 

barnet utsettes for fra de voksne.  

 

Noen følelser kan i utgangspunktet beskrives som mer ønskverdige enn andre, for 

eksempel gir empati og medfølelse vanligvis bedre assosiasjoner enn skam og skyld. 

Samtidig er det slik at både empati og skyldfølelse kan være gode veivisere i 

familiesamtaler, men kan også bidra til å hindre anerkjennelse.  

 

Empati er, som tidligere beskrevet, et begrep som kan belyses fra ulike filosofiske og 

psykologiske perspektiver.254 Empati er en grunnbetingelse for anerkjennelse 

(Honneth, 2008).  

 

Haidt (2003, s. 12) argumenterer for at compassion, det vil si medlidenhet eller 

medfølelse, er et bedre begrep enn empati. Han mener empati i større grad viser til den 

evne eller ferdighet et menneske har til å sette seg inn i andre menneskers 

følelsestilstander. Haidt viser til den amerikanske professor i psykologi Richard S. 

Lazarus' (1922–2002) beskrivelse av compassion «as being moved by another's 

suffering» (Lazarus, 1991), og til den amerikanske ordboksdefinisjonen (Webster's 

third New International Dictionary): «deep feeling for and understanding of misery or 

suffering and the concomitant desire to promote its alleviation».  

 

Leer-Salvesen (2009, s. 93) definerer medfølelse som «en følelse som svarer på en 

lidelse hos en annen» og som ofte kommer til uttrykk når en ikke regner den andre 

som fullt ut ansvarlig for det han eller hun gjør. Definisjonen gjenspeiler en 

asymmetrisk relasjon og kan motivere til paternalistiske handlinger hvor intensjonen er 

ivaretakelse av den andre, fordi den andre ikke vet sitt eget beste.  

 

Ut fra Løgstrups etiske teori kan medfølelse betraktes som en livsytring, på samme 

måte som tillit kan defineres som kjærlighetsbudskapets uttrykksform. Det er en taus 
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 Jfr. blant annet kap. 7.5.1 og kap. 8, spesielt kap. 8.3.5.  
254

 Jfr. kap. 3 og 5.  
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fordring som sanses i det mellommenneskelige og terapeutiske rom. Medlidenhet kan 

derfor tolkes som uttrykk for omsorg, varme og nestekjærlighet.  

 

Løgstrup (1999, s. 50) sier også at «ansvaret for den andre kan aldri gå ut på å overta 

hans eget ansvar». Medlidenhet kan, slik empirien viser, bidra til at terapeuten føler 

seg fristet til å dekke over foreldrenes krenkelse av barnet.255 

 

Empirien viser at terapeutene opplever skyldfølelse over at de ikke får til å ivareta 

barnet godt nok i de profesjonsetisk vanskelige situasjoner. Skyldfølelsen kan som 

tidligere beskrevet forstås å henge sammen med følelsen av å ha gjort noe galt, enten 

brudd på moralske normer eller unngåelse av handling256 (Haidt, 2003; Lazarus, 1991; 

Leer-Salvesen, 2002a). Skyldfølelse kan derfor være en god «guide» som gir 

informasjon om at det kan være en feilvurdering, eller at det er en situasjon som 

terapeuten ikke har et tydelig bevisst forhold til. Det er ikke nødvendigvis slik at 

terapeuten har «skyld», men følelsen er uansett gjenstand for refleksjon.  

 

9.5.2 Moralske normer: normkonflikt 

Jeg har argumentert for at det profesjonsetiske normgrunnlag må ha referanse både i 

profesjonsmoral som henviser til terapeutens kunnskapsgrunnlag, og i allmennmoral 

som vektlegger de nærhetsetiske perspektiver i det konkrete møte mellom terapeut og 

klient, i denne sammenheng barnet.257 Jeg har flere ganger vist til at respekt og 

anerkjennelse av både foreldre og barn kan forstås som profesjonsetiske dyder, men at 

de også kan tolkes som en profesjonsetisk plikt. For terapeutene innebærer det et ønske 

eller en plikt til å beskytte barnet mot de voksnes vansker, men også å gi barnet en 

mulighet til å få sagt hva det ønsker.  

 

Empirien viser at det konkrete møte med det enkelte barn gjør at terapeutene får en 

annen nærhet til barnet og barnets situasjon enn om barnet ikke hadde deltatt i 

samtalen sammen med foreldrene. Terapeutene gir på ulike måter uttrykk for 

følelsesmessig engasjement og fortvilelse over barnets situasjon: 

 

                                              
255

 Jfr. kap. 8.3. 
256

 Jeg har i kap. 8.4.3 drøftet tema omkring i skyld i familiesamspill og vist til Leer-Salvesens (2002) definisjon 

av skyld og skyldfølelse som to ulike fenomener. 
257

 Jfr. kap. 2.3. 
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Sissel, terapeut ved Bup, gir uttrykk for usikkerhet:258 «så hva skal jeg gjøre (…) 

gutten var jo fanga av det – det var jo situasjonen (…) jeg kjente på et vis … nesten 

…» Sissel fullfører ikke setningen, men slik utsagnet kan tolkes, er hun fortvilet over 

ikke å greie å ivareta gutten i situasjonen.  

 

Torunn, terapeut ved familiekontor,259 er fortvilet over å bidra til å føre gutten bak 

lyset: «Jeg var jo på en måte med på å 'ja, nå skulle alt bli så mye bedre'». Hun sier at 

hun ikke kunne ta fra gutten håpet om en bedre hverdag, og det kan forstås som at hun 

ikke orket å skuffe han. Både Sissel og Torunn gir uttrykk for usikkerhet og fortvilelse, 

og vet ikke hva som er rett handling i situasjonen. 

 

Et annet eksempel er Unni, terapeut ved familiekontor,260som gir uttrykk for ønske om 

å beskytte barnet fra de voksnes vansker, samtidig som hun vet at hun ikke kan det: 

«Hun unnskylder pappaen sin, og det synes jeg er utrolig vanskelig.» Unni beskriver 

det som vanskelig at jenta er lojal. Hvordan følelsen av det som er «vanskelig» er for 

Unni, beskriver hun ikke, men dette er uttrykk for empati og/eller medfølelse med 

jenta fordi jenta tar på seg mer ansvar i relasjonen til forelderen enn det hun behøver. 

Unni velger å støtte jenta på jentas vanskelige følelser i situasjonen. 

 

Petter, terapeut ved Bup,261 beskriver følelser, og også kroppslige reaksjoner, i møte 

med barnets vanskelige situasjon: «Jeg virkelig fysisk kjenner på sånn … og jeg er 

veldig i skoene på denne jenta, kjenner jeg, når dette skjer.» Petter handler ved at han 

velger å bruke sine følelsesreaksjoner i den terapeutiske situasjonen: «Og jeg sa at jeg 

fikk vondt i magen av det og kjente at jeg fysisk …» Slik Petter kan tolkes, er det en 

måte å bekrefte jenta emosjonelt på. 

 

Eksemplene viser at profesjonsmoral og allmennmoral i den terapeutiske praksis er 

vanskelig å skille fra hverandre. De viser også at følelsene motiverer til ulike 

handlinger (handlinger defineres også som det å ikke få til å si noe). Terapeutens 

kunnskap og erfaring, og empatien som utløses i møte med barnet, veves sammen. 

Sitatene og empirien for øvrig kan forstås slik at terapeutene har kunnskap og tanker 
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 Jfr. kap. 8.3.5. 
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 Jfr. kap. 8.4.3. 
260

 Jfr. kap. 8.4.1.  
261

 Jfr. kap. 8.4.4. 
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om hva som er bra for det enkelte barn, og at empatien som utløses i møtet med barnet 

forsterker ønsket om å bidra til å hjelpe barnet.  

 

Terapeutenes opplevelse av skyld kan forstås å være knyttet til terapeutens normer om 

voksnes ansvar i forhold til barn.262 Det asymmetriske forhold mellom barn og voksne, 

og at voksne har ansvar i forhold til barn, viser seg også i intervjuene med barna, og 

Andreas uttrykker det slik: «hjelp og støtte, og ting som er normalt for barn (…) 

omsorg betyr egentlig at de voksne tar deg imot, og hjelper deg og passer på deg».263 

Sitatet fra Andreas kan forstås å samsvare med terapeutenes normer om innhold i 

foreldreansvar og med referanse til samfunnsnormer som gjenspeiles i lovverk og 

retningslinjer. 

 

En fortolkning er at terapeutenes følelse av skyld kan henge sammen med forvirring 

omkring hva som er terapeutens ansvar. Hva er terapeutens ansvar i den konkrete 

profesjonsetisk vanskelige situasjon, og hva kan kreves av, eller hva slags tilnærming 

er best overfor foreldrene i en slik situasjon? Empirien kan også fortolkes som at det er 

en usikkerhet om når barnevernets ansvar trer inn i de saker som kan beskrives som 

«gråsonekrenkelser».264  

 

Terapeutene kan synes å pendle mellom to etiske perspektiver: det ene perspektivet 

ved at de fraskriver seg ansvar ved å hevde at det er foreldrenes ansvar når de opplever 

situasjoner som er uholdbare og som de ikke vet hva de skal gjøre med. Uttalelser som 

«de (barna) lever jo i det»,
265

 som fremkommer i empirien, kan være et eksempel på 

terapeutens opplevelse av maktesløshet. Det kan også forstås som ansvarsfraskrivelse. 

Følelsene kan bli et hinder for å handle til barnets beste, fordi de stopper videre 

refleksjon. Ut fra Honneths teori kan det forstås som en form for objektivisering og 

fremmedgjøring i forhold til barnas situasjon, og en måte å takle utfordringene på 

(Honneth & Jay, 2008). Et perspektiv er også at det kan være en måte å unngå 

opplevelse av skyldfølelse på ved å alminneliggjøre barnets situasjon. Det andre 

ytterpunkt gjenspeiler seg i et ansvar de fleste av terapeutene gir tydelig uttrykk for: 

Når de inviterer barnet med inn i terapirommet, har de også ansvar for at barnet ikke 
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 Jfr. kap. 8.3. 
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Jfr. kap. 7.4.4.  
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 Jfr. kap. 8.3.2.  
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 Jfr. f.eks. kap. 7.5.1. 
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«tar skade» og/eller får en opplevelse av familiesamtalen som er god og til nytte for 

barnet.266  

 

Flere av terapeutene gir likevel uttrykk for en form for avmakt i profesjonsetisk 

vanskelige situasjoner. Avmakt er uttrykk for en tilstand som kan romme ulike 

følelser. Karin, terapeut ved Bup, beskriver sin opplevelse når foreldrene ikke er i 

stand til å ta sin datters perspektiv: «Jeg kjenner på irritasjon og litt sånn … har sånn 

avmaktspreg»267 Karin skaper forbindelse mellom følelsen av irritasjon og opplevelsen 

av avmakt.  

 

Et begrep som blir brukt i helsefaglig litteratur om helsepersonells opplevelse av ulike 

etiske dilemmaer eller utfordringer, er moral distress. Begrepet blir anvendt når 

profesjonsutøveren pga. institusjonelle rammebetingelser blir forhindret fra handle ut 

fra sin moralske overbevisning – eller når den moralske handlingen resulterer i 

normkonflikt (Kälvemark, Höglund, Hansson, Westerholm & Arnetz, 2004, s. 1075). 

Det et begrep som kan være betegnende for terapeutenes opplevelser i situasjoner hvor 

terapeutene ikke får til å handle ut fra hva de oppfatter som moralsk rett i situasjonen. 

Stress, sterkt ubehag eller en opplevelse av avmakt kan være til hinder for utøvelse av 

et godt profesjonsetisk skjønn. 

 

Vetlesen og Nortvedt viser til at psykologer og filosofer hevder at følelser både har en 

affektiv, kognitiv og motivasjonell komponent, og begrepene kan være nyttige som 

utgangspunkt for refleksjon (Lazarus, 1991; Oakley, 1992; Vetlesen & Nortvedt, 1996, 

s. 11). 

 

En etisk refleksjon kan klargjøre følelsen av avmakt eller moralsk stress ved å 

identifisere avmaktens følelsesmessige innhold. Ut fra at en affekt kan forstås som en 

overordnet kategori, kan affekt beskrives som en tilstand, eller stemning (Vetlesen & 

Nortvedt, 1996, s. 27). Den affektive komponent i Karins opplevelse kan forstås som 

avmakt. Følelsene er irritasjon eller sinne, og medlidenhet.  

 

Den kognitive komponent blir av Vetlesen og Nortvedt tilskrevet individets subjektive 

dommer basert på fortolkninger av alt som påvirker situasjonen. Følelsene terapeuten 
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har i den enkelte situasjon kan virke inn på terapeutens fortolkning av den aktuelle 

situasjonen. Karins fortolkninger er at foreldrene ikke greier å ivareta jentas behov. 

Hun har medlidenhet med jenta fordi jenta har behov for å bli følelsesmessig møtt av 

sine foreldre. Medlidenheten inneholder en moralsk komponent: en norm om hva jenta 

har krav på av de voksne, og en følelsesmessig komponent: Karin tar inn over seg 

jentas smerte. Honneth viser til at følelser som oppstår i den enkelte situasjon kan være 

nye og ukjente, eller være følelser som er velkjente fra eget liv268 (Honneth & Jay, 

2008). Terapeutens fortolkning gir derfor mulighet for feiltolkning, fordi det kan være 

en overidentifisering ut fra eget erfaringsgrunnlag. Den kognitive komponent er altså 

terapeutens fortolkning, som krever terapeutisk selvrefleksivitet i forhold til egen 

historie og et terapeutisk metablikk og refleksivitet over konteksten og foreldre–barn-

relasjonen.  

 

Den motivasjonelle komponenten kan forstås å være at jenta får anerkjennelse fra sine 

foreldre. En del av terapeutens «subjektive dommer» kan derfor være fortvilelse over 

«seg selv» og det profesjonsetiske ansvar hun opplever i forhold til å endre foreldrenes 

atferd, og som hun ikke får til.  

 

Empirien gir, som beskrevet ved Petters utsagn, også eksempel på at bevissthet om 

følelsenes kroppslige uttrykk er viktig og kan brukes terapeutisk. Honneths tilnærming 

til følelser kan forstås i et dialektisk perspektiv ved at den enkelte situasjon kan gi 

gjenklang av følelser som individet har opplevd tidligere i lignende situasjoner 

(Honneth & Jay, 2008). Den nye situasjonen er likevel forskjellig fra tidligere, fordi 

konteksten er ulik. Tidligere erfaringer kan brukes som informasjon og som grunnlag 

for å utforske forskjeller, samtidig som følelsene her og nå knyttes opp mot den 

aktuelle situasjon. Den etiske refleksjon krever også her at terapeuten er bevisst på og 

tar ansvar for sine følelser og tydeliggjør og sjekker ut sine fortolkninger i situasjonen.  
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 Jfr. kap. 8.4.4, slik Petter gjør. 
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9.6 Hvordan kan etisk refleksjon over barns deltakelse i familieterapi 

bidra til at barns perspektiver og muligheter blir ivaretatt i familieterapi?  

 

9.6.1 Etisk refleksjon med anerkjennelse som grunnlag 

Som utgangspunkt for etisk refleksjon har jeg anerkjennelse som grunnbegrep. Etisk 

refleksjon er i denne sammenheng nært knyttet til terapeutisk refleksjon over de 

utfordringer terapeuten opplever i møte med foreldre og barn. Etisk refleksjon har 

likevel mer tydelig fokus på hva som kan antas å være anerkjennelse, eventuelt 

krenkelse, av barnet i den konkrete vanskelige situasjon. Jeg viser innledningsvis til at 

terapeuten tematiserer seg selv som moralsk subjekt ved å reflektere over foreldre–

barn-relasjonen, barnets rolle i familieterapi og over egen rolle knyttet til den 

familieterapeutiske kontekst.
269

  

 

Både Honneth (2008) og Løgstrup (1999) viser til den moralske ansvarlighet som er 

nødvendig hos det moralske subjekt i møte med pluraliteten og kompleksiteten i 

moralske utfordringer.  

 

De universelle, generelle etiske perspektiver kan fungere som utgangspunkt for 

refleksjon over normer og verdier. De profesjonsetiske retningslinjer for de ulike 

grunnprofesjoner vektlegger respekt for klientens autonomi, og understreker 

yrkesutøverens plikt til etisk refleksjon.270 Anerkjennelse og respekt er verdier som kan 

karakteriseres som profesjonsetiske dyder eller plikter som alle terapeutene mener er 

viktige i møte med foreldre og barn, og som samsvarer med barnas uttalelser.  

 

Ved henvisning til den amerikanske filosofen Alasdair MacIntyre (1921– ) viser 

Henriksen (1997, s. 290) til hvordan utvikling av dyder gir grunnlag for å etablere 

stabile holdninger i forhold til utfordringer i ulike sosiale kontekster. Han mener 

samtidig at moralsk subjektivitet alltid må sees i forhold til hva slags utfordringer en 

står overfor i en gitt kontekst. Han legger vekt på at kombinasjonen av holdninger og 

dømmekraft er sentrale elementer som spiller sammen med personens forståelse av seg 

selv og formålet i situasjonen når den moralske situasjon skal behandles. Henriksen 
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 Jfr. kap. 1.3. 
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 Jfr. kap. 2.2.1: Etiske retningslinjer for de profesjoner terapeutene i undersøkelsen representerer: Yrkesetisk 

grunndokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere; Yrkesetiske 

retningslinjer for sykepleiere; Etiske prinsipper for nordiske psykologer; Yrkesetikk for prester; EFTAs etiske 

retningslinjer for European Family Therapy Association. 
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refererer til hvordan MacIntyre etablerer sammenheng mellom subjektets forståelse av 

seg selv og situasjonen og viser hvordan moralsk subjektivitet impliserer en 

kontekstuell, hermeneutisk dømmekraft. Det utfordrer terapeuten på forståelsen av seg 

selv som terapeut eller samtalepartner. 

 

Det er i møtet mellom det universelle og kontekstuelle etiske perspektiv at 

utfordringene kan oppstå og terapeutens dømmekraft og profesjonsetiske skjønn blir 

satt på prøve. Empirien synliggjør kompleksiteten som utfordrer terapeuten i forhold 

til hvordan egne normer og verdier, følelser, kunnskap og erfaringer kan påvirke 

konteksten.  

 

I situasjoner hvor terapeuter opplever at foreldre krenker sitt barn, kommer terapeuten 

ofte i klemme i forhold til hvordan han/hun kan møte både foreldre og barn med 

anerkjennelse og respekt. Utfordringene handler om hvordan anerkjenne begge uten at 

noen av dem opplever seg krenket. Terapeutene forteller om situasjoner hvor de 

opplever medfølelse både med foreldre og barn. For eksempel kan terapeutens 

medfølelse med foreldres strev komme til å overskygge eller usynliggjøre de 

krenkelser foreldrene utsetter sitt barn for. Barnas lojalitet til foreldrene anses i 

faglitteraturen
271

 som er viktig perspektiv (Amato et al., 1995; Barneombudet, 2012; 

Ekeland et al., 2008; Thuen, 2013). Barna vil som oftest ikke selv synliggjøre at de 

opplever seg krenket av sine foreldre. Empirien viser at nærhetsetiske perspektiver er 

sentrale, og jeg har argumentert for nødvendigheten av nærhetsetiske perspektiver. Det 

krever samtidig at terapeuten reflekterer over intuitive opplevelser, følelser og 

reaksjoner i den konkrete situasjon.  

 

Det kontekstuelle etiske perspektiv legger vekt på etikken som blir utfordret i den 

aktuelle situasjon, og at løsningen aller helst må finnes i dialog med familien i den 

aktuelle situasjon. Det er også i tråd med hva som fremkommer av empirien som et 

ønske hos terapeutene. Empirien viser at terapeutene anerkjenner barna på ulike måter 

i situasjoner hvor de opplever at barna blir krenket: De anerkjenner barnas lojalitet til 

foreldre, de forsøker å bygge bro mellom foreldre og barn, og de støtter og bekrefter 

barna på deres følelser og opplevelser. Empirien viser også at barna i stor grad 

opplever støtte fra terapeutene.  
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 Spesielt litteratur som omhandler skilsmisseproblematikk, og barn som står midt iforeldres konflikter. 
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Jeg har beskrevet hvordan anerkjennelsen som grunn-norm innbefatter terapeutens 

plikt til å ha et åpent blikk for de krenkelser barnet blir utsatt for. Jeg mener det er 

forenlig med ivaretakelse av den tillit foreldre og barn vanligvis møter terapeuten med. 

Det er terapeutens ansvar å legge til rette for en så trygg kontekst som mulig for at 

barnet, og også foreldrene, kan delta i samtalen på sine premisser. Etisk refleksjon 

innebærer en bevisstgjøring av hvilken kunnskap terapeuten legger til grunn og 

hans/hennes egne holdninger til foreldre og barns sårbarhet, men også i forhold til 

foreldrene og barnas ansvar og kompetanser.  

 

Etisk refleksjon i forhold til anvendelse av kunnskap er en del av terapeutens 

normgrunnlag. Empirien viser at flere av terapeutene opplever å stå i klemme mellom 

en «ikke-vitende» behandlingsideologi og en mer rådgivende tilnærming. Jeg har 

argumentert for at en behandlingsideologi preget av en nøytral, ikke-vitende holdning 

ikke er forenlig med familieterapeutiske situasjoner hvor terapeuten opplever at 

foreldrene ikke greier å reflektere over at de krenker sitt barn. Den terapeutiske 

utydelighet kan bidra til at barnets perspektiv blir borte. En god ivaretakelse av barnets 

perspektiver i familieterapi krever en mer integrativ
272

 tilnærming til kunnskap.  

 

Etisk refleksjon på ulike nivåer er nødvendig:  

 

 Et generelt nivå som handler om terapeutens syn på sin utøvelse av 

terapeutrollen og som kan være viktig som selvrefleksjon og sammen 

med kolleger. Etisk refleksjon bør være en del av den enkelte institusjons 

praksis. 

 

 I tillegg er etisk refleksjon i den konkrete profesjonsetisk vanskelige 

situasjon viktig.  

 

9.6.2 Etisk refleksjonsmodell 

 

Generell etisk refleksjon 

En etisk refleksjon i forhold til terapeutrollen handler om refleksjon i forhold til 

temaer som utfordrer terapeuten som moralsk aktør i møte med profesjonsetiske 
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 Jfr. kap. 3.7 definisjon av integrativ.  
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utfordringer. Temaene utfordrer terapeuten på normer og verdier som kan utformes i 

følgende modell:  

 

I. Syn på terapeutrollen 

Behandlingsideologi. Hva tror jeg på? Hva tar jeg avstand fra? Hvorfor? 

Hvilken kunnskap (teoretisk og/eller erfaringskunnskap) er viktig i rollen 

som familieterapeut? 

Hvordan forholder jeg meg til samfunnets og institusjonens normer:  

ulike prosedyrer, regler, lovverk, bl.a.opplysningsplikt til barnevernet, 

taushetsplikt. 

 

II. Min rolle som terapeut 

Opplever jeg samsvar mellom mine idealer og min praksis? 

Hva slags forhold har jeg til min personlige historie og egne private 

erfaringers innvirkning på min utøvelse av terapeutrollen?  

Hvilke personlig erfaringer kan jeg bruke som ressurs – og hva må jeg 

eventuelt «holde i sjakk»? 

Hva tenker jeg om hvordan mine følelser påvirker utøvelsen av 

profesjonsetisk skjønn? 

Hvordan forholder jeg meg til mine normer og verdier i familiesamtalen?  

Hvordan vises mine normer og verdier i praksis i familiesamtalen?  

 

III. Menneskesyn  

Synet på barn og barns utvikling. Hvordan kan jeg bidra til å ivareta 

barnets autonomi i en familieterapeutisk situasjon?  

(f.eks. barnet som sårbart og barnet som kompetent) 

Hva tenker jeg om terapeutens ansvar når foreldre krenker barnet i 

familiesamtalen? 

Hvilke verdier kommer i konflikt med hverandre? 

 

I tillegg er refleksjon over hva slags behandlingstilbud den enkelte familie har behov 

for, viktig. Empirien viser at det i noen av sakene antakelig kunne vært gjort et 

forarbeid som kunne ha forebygget noen av de vanskelige situasjonene. For eksempel 

sier Petter, terapeut ved Bup:  
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Der det har vært kniving og slåssing, ikke nødvendigvis fysisk, men stor 

uenighet og kamp om barna. Og det har vi gått inn i – egentlig håpløse oppdrag, 

der det har vært uklart hva det egentlig er som har vært bestillinga. Det har 

kanskje vært et ønske om å få fram hvordan barna har det.
273

 

 

Hvis det er mulig, bør familieproblematikken avklares før første fellessamtale med 

familien. Dersom det ser ut til å være tale om psykisk lidelse, store voksenkonflikter 

e.l., avtal en samtale bare med foreldrene i første omgang.274 Vurdering av det videre 

forløp bør skje med utgangspunkt i hvordan barnas situasjon på best mulig måte kan 

ivaretas. 

 

Etisk refleksjonsmodell til bruk i møte med profesjonsetisk utfordrende situasjoner 

Den følgende refleksjonsmodellen er ment som redskap i samtaler med foreldre og 

barn når det oppstår utfordringer terapeuten opplever som vanskelige å håndtere. 

Refleksjonen kan anvendes i den aktuelle situasjonen. Alternativt kan modellen 

tilpasses en egenrefleksjon eller kollegaveiledning etter familiesamtalen. Modellen kan 

kanskje virke detaljert, men er i praksis ikke nødvendigvis så omfattende når en har 

temaene i hodet. 

 

1. Bevisstgjøring og klargjøring av den profesjonsetisk vanskelige 

situasjon 

 Ta ubehaget du kjenner på alvor, kjenn etter på den følelsen du har. 

Stopp opp, «løft det opp til bevisstheten». Hva er det i situasjonen 

som aktiverer følelsen? Beskriv for deg selv hva som skjer i rommet: 

i relasjonen mellom foreldre og barn, og mellom deg som terapeut og 

foreldre og barn. Hva ser du, hva hører du, hva fornemmer du? 

Hvilke følelser knytter du til fornemmelsen du har? 
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 Jfr. kap. 7.5.1.  
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 Følg gjerne manual for samtaler, «Familiesamtaler med barneperspektiv når mor eller far er psykisk syk» 

(Helgeland, 2012, s. 188): Første samtale bør foretas med foreldrene alene for å forberede samtale med barna. 

Deretter samtale med barna. Samtalene med barna kan foretas med barna alene, med søsken sammen eller hver 

for seg, eller sammen med foreldre. Hensikten er at barna får informasjon om forelderens lidelse, og at 

terapeuten lytter til barnets historie.Avslutningsvis samtaler med foreldre og barn sammen. Hensikten er å hjelpe 

familien til å snakke sammen om familiens situasjon og om hvordan hver enkelt opplever situasjonen. Tilby 

gjerne der det er mulig å innkalle til nettverksmøte hvor familien inviterer privat og offentlig nettverk. Hensikten 

er å skape sikkerhetsnett for barna. 
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 Hvordan tror du situasjonen oppleves for barnet? For foreldrene? 

Hvordan forstår du barnets uttrykk og atferd?  

 Hva er dine fortolkninger av situasjonen? 

 

2. Avklar normer og verdier 

 Avklar dine normer og verdier i situasjonen. Hvilke verdier kommer 

eventuelt i konflikt? (Avklar om det eventuelt handler om sympati 

eller antipati).  

 Hvordan begrunner du dine verdier? Er det «dine» eller 

institusjonens verdier?  

 

3. Normer og terapeutisk kunnskap som grunnlag for handling 

Refleksjonen omkring dine verdier og normer knyttet til din opplevelse 

og til den profesjonsetisk utfordrende situasjon, danner grunnlag for 

handling. Når du har avklart og begrunnet for deg selv hva du mener er 

det beste handlingsalternativ i den aktuelle situasjonen, anvender du din 

terapeutiske kunnskap i forhold til hvordan du kan ivareta barnet på best 

mulig måte.   

 

Det utfordrer på verdier og kunnskap om hvordan barns autonomi på best 

mulig måte kan ivaretas i den aktuelle situasjonen: 

 

 Hva er anerkjennelse av barnet i situasjonen slik du oppfatter det? 

Hvordan kan du eventuelt sjekke det ut? Hva har barnet behov for? 

Hvordan kan du bidra til å støtte opp om barnet i den aktuelle 

situasjonen? 

 Hvordan kan du møte foreldrene på en måte som ivaretar og bidrar til å 

fremme barnets autonomi?  

 

En etisk refleksjon vil innebære at terapeuten hele tiden evner å ha en metarefleksjon 

over egne holdninger og handlinger, i forhold til egne normer, men også over hvordan 

han/hun kommer barnet og forelderen i møte. Jeg mener det også er viktig at 

terapeuten reflekterer over hvilke temaer som tilhører «voksenverdenen» og som ikke 

er en del av hva barnet skal ta del i. Det betyr ikke at barnet skal permitteres én gang 

for alle. Barnet kan eventuelt permitteres i en periode, for deretter å bli invitert inn i 
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samtalen igjen. Et annet alternativ er barnet også får tilbud om individuelle samtaler. 

En del av den terapeutiske refleksjon vil derfor innebære refleksjon over hvilke 

samtaler barnet skal ta del i, og på hvilke premisser barnet skal delta.  

 

Familiesamtaler gir andre utfordringer enn individuelle samtaler, fordi terapeuten skal 

forsøke å ivareta alle familiemedlemmers ulike behov. Alle typer samtaler kan være 

like viktige, samtidig som jeg tror det er viktig ikke å gi slipp på familiesamtalene som 

felles møtested for familien. Familiesamtalene kan bidra til å bryte evt. taushet 

omkring familiens situasjon og gi familien erfaringer med å snakke sammen om 

konfliktfylte og/eller vanskelige temaer. Det er ikke noen motsetning til også å gi 

tilbud om individuelle samtaler. 

 

Når foreldre har store egne vansker, enten i parforhold eller psykiske vansker, er det 

avgjørende og forebyggende for barnets psykiske helse at foreldrene gis mulighet til å 

jobbe med sine voksenproblemer.
275

 Slik jeg ser det, er ikke det uforenlig med å 

snakke med foreldrene om de krenkelser de påfører barnet sitt. Den terapeutiske 

utfordring er hvordan man snakker med foreldrene om temaet: ikke som en 

fordømmelse av foreldrene og påføring av skam, men med en holdning preget av 

omsorg for foreldre–barn-relasjonen.  

 

Det betyr at pliktetiske, men også dyds-, nærhets- og konsekvensetiske perspektiver, er 

sentrale i en etisk refleksjon av terapeut–foreldre–barn-relasjonen. Forståelse og 

empati med foreldrene er et nødvendig element i relasjonen også når foreldrene ikke 

får til å være gode nok foreldre – samtidig som det normative grunnlaget er viktig for 

ivaretakelse av barnet i situasjonen. 

  

                                              
275

 Jfr. kap. 2.2.2: tilbud ved Familie- og ungdomsteam v/ Avdeling for barn og unges psykiske helse ved 

Sørlandet sykehus som gir foreldre som trenger det tilbud om parterapi (Karlsen 2013). 
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10.0 Konklusjon  

Avhandlingen setter kritisk søkelys på familieterapiens praksis i forhold til 

ivaretakelse av barn i situasjoner hvor foreldre har nok med egne vansker og ikke ser 

sine barns ulike behov. Avhandlingen viser at etisk refleksjon på ulike nivåer er 

nødvendig for å ivareta og ha mulighet for å styrke barnets autonomi i situasjoner hvor 

foreldre krenker sitt barn.  

 

Axel Honneths teori er så vidt jeg vet ikke tidligere blitt anvendt for å belyse foreldre–

barn-relasjonen og terapeut–foreldre–barn-relasjonen, slik jeg har gjort. Anerkjennelse 

og krenkelse er sentrale fenomener i empirien. Jeg har ved bruk av empirien vist at 

Honneths tre anerkjennelsesdimensjoner er sentrale for å belyse anerkjennelse, men 

også krenkelse, av både barn og foreldre. Med utgangspunkt i Honneths teori 

argumenterer jeg for at det er viktig å ha både et kontekstuelt og universelt perspektiv i 

møte med barnet og foreldrene. Det rommer både pliktetiske, dydsetiske, 

konsekvensetiske og nærhetsetiske perspektiver.  

 

Avhandlingen viser at den familieterapeutiske «ikke-vitende» ideologi ikke holder når 

barn blir krenket. Ideologien kan bli en tvangstrøye som forhindrer en fleksibel og 

kontekstuell tilnærming i profesjonsetisk vanskelige situasjoner. Dette tydeliggjøres 

ved å vise til at terapeuten kan bidra til å usynliggjøre foreldres krenkelser av barnet 

ved at krenkelsene ikke snakkes om. Den systemiske og sosialkonstruksjonistiske 

fagideologi innehar viktige grunnholdninger i forhold til ivaretakelse av barn i 

familieterapi. Den kunnskap tilnærmingene forutsetter, kan imidlertid ikke stå alene, 

men må, slik jeg har beskrevet, sees i sammenheng med annen relevant kunnskap i 

tillegg til etisk refleksjon over praksis.  

 

Jeg har belyst hvordan bevissthet om holdninger kan påvirke terapeutens handlinger 

og argumenterer for etisk refleksjon rundt terapeutrollen, terapeutens normer og 

verdier og en integrativ holdning til anvendelse av kunnskap.  
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Summary 

 

Professional ethical challenges concerning the participation of 

children in family therapy 

 

Background – Research questions: 

This dissertation is an examination of professional ethical perspectives in the practice 

of the family therapist. The main focus is the family therapist's experience with and 

reflections around professional ethical challenges in family therapy where children 

participate.  

The participation of children in family therapy has been a much discussed subject in 

the field of family therapy throughout the years. Criticism has risen regarding the 

insufficient inclusion of children in family sessions. Such criticism is also aimed at the 

fact that when children do participate, the conversations are often dominated by adult 

concerns. The field of family therapy is strongly focused on the participation of 

children in family therapy, yet this focus is called into question by the small degree of 

participation by children.  

I have years of experience as a family therapist both in adult psychiatry and in the 

Department of Child and Adolescent Mental Health. My experience tells me that 

family therapy is important and useful. Research also supports the idea that family 

therapy is a good preemptive measure for families who struggle with communications 

and relational difficulties.  

On several occasions I have experienced conversations involving parents and children 

together that were uncomfortable. Examples of this were situations where the parents 

had difficulty 'seeing' their child, and/or where the child was silent or showed signs of 

discomfort.  

Family therapy presents different challenges than are found in individual therapy, as 

the therapist needs to see and preserve the well-being of every member of the family, 

while at the same time the child is the most vulnerable party.   
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One point at issue concerning the role of the family therapist is the ideology within 

family therapy which focuses on the 'not-knowing' therapist as opposed to the 'expert' 

who gives advice. This dichotomy is visible in the empirical data, particularly in 

situations where the therapist has the impression that the parents are violating their 

child.  

I investigate situations in which therapists experience professional ethical difficulties, 

because it is in ethically difficult situations that a therapist's morals are challenged.  

I focus on the norms and values held by the therapist, which form the basis for the 

therapist's actions in difficult ethical situations.  

My research project contains two main issues: 

I. How does the family therapist reflect upon the professional ethical challenges 

he/she encounters concerning the participation of children in family therapy?  

II. How can ethical reflection on the participation of children in family therapy 

contribute to the perspectives and potentials of children being preserved in a 

family therapy setting? 

 

Research Questions: 

 

1. How does the family therapist reflect upon the child-parent relation as it 

emerges in family therapy? 

2. How does the family therapist reflect upon his or her own role in regard to the 

child-parent relation as it emerges in family therapy?   

3. How does the family therapist reflect upon the participation of children in 

family therapy? 

4. How does the family therapist reflect upon the therapist-child relation in family 

therapy? 

5. How do children reflect upon their own experiences after having participated in 

family therapy? 
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6. How can ethical reflection contribute to ensuring that the child's need for 

protection and his/her right to be heard is met in family therapy?  

In my opinion it is important to include the child's experience with family therapy to 

shed more light on the family therapist's reflections on the participation of children. 

For this reason I included research question 5.  

I use the expression "parent-child relation" to describe the relationship between parent 

and child. This expression is understood to mean: what happens 'between' children and 

parents with a focus on communication and relation. 

 

Theoretical Perspectives:  

In addition to professional ethical theory and general family theory, I have chosen the 

German social moral philosopher Alex Honneth's theory on recognition as the 

discussion framework for my empirical data. Recognition and violation are central 

issues in the empirical data. Honneth's theory on recognition elucidates what human 

beings need to have a good life, and what creates disquietude and poor mental health 

due to the lack of recognition. Honneth links recognition to three dimensions: The 

dimension of love (the child-parent relation), the dimension of legal recognition (the 

rights of the individual), and the dimension of solidarity (reciprocity and performance 

between an individual and society). Honneth illustrates how the individual's self-

confidence, self-respect and self-esteem are dependent on recognition in each 

dimension.  

I further incorporate in my discussion framework perspectives from the Danish 

philosopher Knud E. Løgstrup's ethics on closeness. Particularly relevant is Løgstrup's 

philosophy concerning the notion of trust and the discussion of the human 'zone of 

untouchability,' which addresses the issue of closeness and distance in relations.  

 

Methods  

The premises of philosophical science on which I base my choice of method are 

inspired by phenomenology, hermeneutics, and, to a certain degree, critical theory. I 

have chosen a qualitative method approach because I wish to explore and describe the 

reflections that the therapists make of the professional ethical challenges they face in 

family therapy where children participate. I have an inductive and abductive approach. 
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I let the empirical data direct and classify the phenomena. As the categories emerge 

clearly, I have chosen theory as my resource of interpretation.  

My selected informants are 15 family therapists drawn from Family Counseling 

Offices and from the Department of Child and Adolescent Mental Health (ABup) in 

the south-east and west of Norway. In addition I selected 9 children from the same 

departments and regions, and I use 6 video recordings of family sessions. Data and 

analysis are based on interviews with the informants and children, as well as written 

reflections from 6 of the therapists on their own practice upon watching the video 

recordings. This research project has been approved by the Regional Committees for 

Medical and Health Research Ethics. 

 

Empirical data – Issue 1:  

Recognition and respect are the ruling professional ethical values for the therapists in 

question when encountering parents and children. These values are questioned when 

faced with professional ethical challenges. 

My empirical data demonstrates that these challenges can be summed up as follows:  

- How can the therapist recognize both parents and children without any party 

feeling violated? 

- How can the therapist secure the child's autonomy in situations that are felt by the 

therapist to be ethically difficult? 

Empirical data shows that professional ethical challenges largely revolve around 

children being burdened with the problems of their parents. The therapists feel that 

parental conflicts and exigencies often prevent parents from identifying with the 

child's situation and recognizing the child's various needs. Parents can violate a child 

by exposing the child to conflicts, by speaking of the child in negative terms in the 

child's own presence, or by making the child a scapegoat for the family's troubles.  

All the therapists in question wish to be a support for the child and to secure the child's 

autonomy. At the same time, the empirical data shows that the therapists face a 

dilemma concerning preserving the well-being of both parents and children in what the 

therapists experience as a difficult situation. Some of the therapists describe it as a 
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balancing act trying to decide who to support and how to support the wronged child 

while simultaneously approaching the adult carefully to preserve parental authority. 

One professional ethical challenge experienced by many of the therapists in my study 

concerns how to implement their own norms and the knowledge and experience they 

possess. Most of the therapists express doubt as to how – or whether – they can let 

their own attitudes and knowledge be known. 

Various ethical perspectives can be found in the empirical data: 

The ethical responsibility of treating children and adults with recognition and respect 

can be viewed as a professional duty, or a professional virtue. Norms and values 

concerning the ethics of duty manifest in the data as references to children's rights, and 

as therapists expressing their opinions on what children should not be subjected to by 

adults. Perspectives on the ethics of consequence are shown in the knowledge and 

experience the therapists possess concerning possible consequences for children who 

are violated. Perspectives on the ethics of closeness and the ethics of conviction are 

central in the empirical data. This is evidenced by therapists expressing compassion 

with both children and parents, as well as feelings of despair and helplessness when a 

therapist does not know how she/he should act to preserve the well-being of children 

and parents in a situation seen to be challenging.  

My empirical data shows that the therapists use various methods of recognizing the 

child. For instance by reaffirming the child's loyalty to the parents, as well as 

reaffirming the violations to which the child has been subjected. The therapists also 

attempt to bridge the gap between parents and children in conflict. Another question 

that emerges from the empirical data is how the therapists can provide a child with 

hope. Hope as a method of recognition is also discussed. 

The therapists in my study are often unsure as to how they can best secure the child's 

autonomy. For the therapists it is important not to challenge the child's boundaries and 

'the untouchable zone' in too great an extent. The vast majority of the therapists think it 

is sometimes difficult to know what form of and amount of support the child needs. It 

is often hard for the therapists to interpret the signals and behavioral expressions of the 

child. 

My empirical data shows that the children emphasize important therapeutical qualities 

that greatly coincide with what the therapists regard as important. The children 
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generally express trust that adults know best. It is significant to the children that they 

feel respected – which is concretized as a wish to be seen, heard, and understood. The 

children express that it is important that therapists treat parents and children as 'equal'. 

This indicates that therapists should be fair, but should also take into consideration the 

difference between adults and children. The children interviewed express that 

therapists must use a language that the children understand. Most of the children 

interviewed feel understood by their therapists, but not all of them. Some children say 

the sessions are boring when they take too long. One child that I interviewed is very 

clear that the most important thing to her is that the therapist is curious and interested 

in everyone's perspectives. She does not like therapists who are too academic. Another 

child seemed confused; the conversations probably were not helping him. However, to 

a convincing degree, all of my child subjects express that family therapy sessions have 

helped their families get along better. The interviews with these children show the 

competence they possess. The children cooperate to improve the family environment, 

and they show the ability to reflect upon their own situation and how they can 

contribute. The children's descriptions of the child-therapist relation seem to be less 

complicated than that of the therapists. 

I discuss the 'gap' that seems to exist between the family therapist's impression that a 

child has been violated and the trust that the children seem to have in adults. I discuss 

my findings as complementary to each other. Issues I discuss are children's loyalty to 

adults, and the asymmetrical relation between adults and children. Further, I claim that 

the imbalance must be seen in the light of methodical differences in the selection of 

and focus during interviews.  

 

Ethical normative reflection – issue II:  

Chapter 9 contains ethical reflection and normative discussion with a basis in what is 

the right recognition of parents and children in situations which the therapists find 

challenging. Some central issues I discuss are:   

- Securing a child's autonomy in situations that are ethically difficult. The notion of 

autonomy is illuminated from different perspectives: psychological, sociological 

and philosophical, with reference to professional ethics and Honneth's theory. A 

unified view of children and a child's status as an autonomous individual is not 

present in my empirical data. I argue that a child's development of autonomy ought 
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to be understood from a relational and individual perspective. A child is part of the 

family's autonomy, but also an independent individual, a subject with a 'substance,' 

a 'self,' evolving and interacting with the surroundings. I deem it important to 

facilitate development of the different competencies in children. This involves a 

view of children including 'the competent child' and 'the needy child'. I argue 

against a unilateral view of the child as competent, and against one where the focus 

is solely on the needs of the child. A one-sided view of the child as competent may 

cause the child's need for protection to be ignored. Abuse, violence or constant 

violations are not something that a child is supposed to master. Such an unilateral 

attitude may relieve adults of responsibility. In a similar fashion, a one-sided view 

of children as 'needy individuals' may lose sight of a child's potentials and 

competencies, and hinder development and achievement.  

- I further discuss the question of proper recognition of parents in situations where 

the therapist has the impression that a parent is violating their child. I discuss 

vulnerability concerning mental illness, and if or how a therapist can set demands 

for parents with mental difficulties. Referencing both Løgstrup and Honneth's 

perspectives of solidarity, I question the ethical grounds for professional ethical 

judgment regarding this issue. I argue that by the parents' own acts of violation 

being made visible, it may also be made visible to them how they violate 

themselves, and their relationship to their children. The contrast between this and a 

'not knowing' perspective is vast. I discuss this contrast and postulate that it is 

possible to have an ideology based on dialogue, reciprocity and respect, while still 

making visible to parents those violations to which they subject their children.  

- A central issue is whether a therapist's emotions may serve as 'a guide' or whether 

they are an impediment in situations involving professional ethical challenges.   

 

Conclusion  

This dissertation sheds a critical light on the practice of family therapy concerning the 

preservation of children's well-being in situations where parents are overcome with 

their own troubles and cannot see the needs of their children. This dissertation shows 

that ethical reflection on various levels are necessary to preserve and promote a child's 

autonomy in situations where parents violate their child.  
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Axel Honneth's theory has, as far as I know, not previously been used to shed light on 

the parent-child relation and the therapist-parent-child relation as I have done. 

Recognition and violation are central phenomena in my empirical data. Making use of 

empirical data, I have shown that Honneth's three dimensions of recognition are key 

when discussing recognition, but also violation, of both children and parents. With a 

basis in Honneth's theory and arguments, I argue the importance of both a contextual 

and a universal perspective in encounters with both children and parents. This entails 

perspectives of the ethics of duty, virtue, consequence and closeness.  

This dissertation demonstrates that the ideology of the 'not knowing' therapist is 

inadequate when children are being violated. This can become an ideological straight 

jacket that prevents a flexible and contextual approach in situations involving 

professional ethical challenges. One example of this is the possibility that a therapist 

may contribute to obscuring parents' violation of children by not openly addressing the 

violations. The ideology of the Systemic and Social Constructional theories contains 

important basic attitudes for protecting the well-being of children in family therapy. 

However, the knowledge that this approach entails can not stand alone, but must, as I 

have described, be seen in context with other relevant knowledge, in addition to ethical 

reflections on practice.  

I have shown how consciousness of attitudes can influence a therapist's actions. I 

therefore argue in favor of ethical reflection on a therapist's role, reflection on his/her 

norms and values, and an integrative attitude to the application of knowledge.   

I suggest a model of ethical reflection on a general level, containing reflections on a  

therapist's attitudes towards his or her own role as a therapist as well as towards 

treatment ideology, knowledge, and awareness of his/her own influence ( his/her own 

experiences, and the meaning and/or importance of his/her own emotions) in the role 

of therapist.  

I also suggest a model of ethical reflection for use when facing situations involving 

concrete professional ethical challenges. This model encourages becoming aware of 

and clarifying what a therapist finds ethically challenging. It also encourages reflection 

on a therapist's own norms and values in the concrete situation, which combined with 

therapeutical knowledge create the basis for action concerning the following: 

- What does it entail to recognize the child in a given situation? 
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- How can the therapist have an open approach to the parents and still preserve and 

promote the autonomy of the child? 

 

 

 

 

 


