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• Hvorfor er det vanskelig for barnevernet å få til en god oppfølging av foreldre etter 
omsorgsovertakelse?

1) Å kombinere rollen mellom hjelp og kontroll
2) Foreldre vil ikke bli fulgt opp av barnevernet

• Familievernets oppfølging av foreldre: www.bufdir.no/barnevernsforeldre
• Aksjonsforskning og medforskning
• Empirisk materiale:

a) Intervjuer og fokusgrupper med 6 foreldre som er fratatt omsorgen. Alle hadde
erfaring med familievernets oppfølgingstilbud

b) Intervjuer og fokusgrupper med 7 terapeuter fra familievernet. Alle hadde
erfaring med oppfølging av foreldre

c) En medforskergruppe bestående av to foreldre, to saksbehandlere fra 
barnevernet, to terapeuter fra familievernet og tre forskere

Bakgrunn for studien

http://www.bufdir.no/barnevernsforeldre


Sosialkonstruksjonisme
Virkeligheten er i endring og forstås ulikt
Diskursteori
Vi forstår verden gjennom vår kultur, historie og sosiale 
fellesskap vi er en del av
Posisjoneringsteori
Vi både inntar og får tildelt ulike posisjoner som vi forstår 
verden utfra
Goffmanns interaksjonisme
Vi oppfatter oss selv gjennom blikket til andre. Vår identitet 
består av en fast og en flytende komponent, og påvirkes av vår 
interaksjon med omverdenen



Foreldrene fortalte:
1. Det er vanskelig å forstå hvorfor barna er plassert
2. Det er ikke noe poeng i å kjempe imot systemet
3. Du er ikke lenger mislykka



”Det ville vært lettere å gå til en 
kirkegård. Da ville jeg i det 
minste forstått”

1. Det er vanskelig å forstå hvorfor barna           
er plassert



2. Det er ikke noe poeng i å kjempe imot 
systemet

I: Hvordan vet du hva du skal gjøre når du ikke forstår 
hvorfor barnet ditt er plassert?

M: Vi vet ikke det. Vi må gjette oss til det. Er for 
eksempel 1000 kroner for mye å betale for et par sko? 

I: Sjekker barnevernet hvor mye dere bruker på sko? 

M: Nei. Men dette er automatiske tanker som oppstår 
ved hver handling jeg gjør. Jeg er vant til at det meste 
brukes mot meg ved neste rettssak. 



«De åpner opp sine armer, du er ikke lenger 
mislykka”

3. Foreldrenes møte med familievernet



Results:

• Når egne følelser truer faglige idealer (1-2)
• Når det er ulike versjoner av virkeligheten (2-3)
• Når terapeuten reagerer på systemet (1-3)



1. Individuelt nivå

2. Teoretisk nivå

3. Systemnivå

Figur: Terapeutens profesjonelle identitet



Når terapeutens egne følelser truer 
deres profesjonelle ideal (nivå 1-2)

Jo mer maktesløs jeg føler meg, jo mer ivrig blir jeg på 
å handle, å gjøre endringer på deres vegne. Jeg vil 
gjerne hjelpe, altså gjøre noe. Vi blir så følelsesmessig 
involverte. Det føles som om det er så lite vi kan gjøre 
for dem”



Når det er ulike versjoner av 
virkeligheten (nivå 2-3)

T1: ”Jeg vil gjerne tro på dem. Men etter mange år i 
barnevernet, der jeg har blitt utsatt for løgn og falske 
historier mange ganger, vet jeg at dette er vanskelig for 
meg. Jeg har blitt lurt mer enn en gang for å si det forsiktig”. 

T2: ”Historiene foreldrene forteller er hva de ønsker å 
fortelle. Disse historiene er en del av en større historie med 
flere lag, som vi må hjelpe dem å utforske”



manipulasjon konfrontasjon

Gi omsorg myndiggjøring

Lukke muligheter, redusere 
alternativer

Hierarkisk
Relasjon/ ikke 
Delt kunnskap

Åpne muligheter, øke alternativer

Dialogisk
kunnskap

Karl Tomm´s Etiske posisjoner:
(sitert i Strong, 2005)



Makt

Ikke makt

Bevisst Ikke bevisst

Weingartens vitne-teori:

Grønt Rødt

Gult Svart



Når terapeuten reagerer på systemet 
(nivå 1-3)

Det vanskeligste for meg er ikke om deres historier stemmer
eller ikke. Det vanskeligste for meg er hvordan de har blitt møtt 
av barnevernet med ikke å bli trodd. Dette viser en holdning 
overfor disse foreldrene der deres verdighet ikke har blitt holdt 
høyt. 



Foreldre

Barnevernet

Familievernet



Hvordan kan vi legge til rette for god
oppfølging av foreldre uten omsorg?

• Tørre å reflektere over egen profesjonelle rolle
• Åpne opp for ulike faglige tilnærminger og anerkjenne disse
• Tilstrebe et faglig samarbeid mellom barnevernet og familievernet
• Å hjelpe og støtte foreldre krever tillit, tid, og villighet til å se andre

perspektiver og forståelser
• Barnevernet har en krevende dobbeltrolle i disse sakene, men det

betyr ikke at det ikke er verdt å tilstrebe en relasjon til foreldrene

TAKK FOR MEG!

ellen.syrstad@vid.no
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