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1 INNLEDNING 
“Ingen ville tenke på å frata noen briller, høreapparat eller rullestol etter 6 mnd. fordi 
de tenkte at de nå kunne se, høre eller gå? Kognitive funksjonsnedsettelser kan 
vanskelig endres, men det finnes hjelpetiltak som kan vise om det er mulig å 
kompensere for manglende funksjon i foreldrerollen.” (Thronsen & Young, 2015, s. 
32). 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

I vårt første studieår i 2013 deltok vi på en dagskonferanse i regi av skolen. På denne 

konferansen var det en forelesning om utviklingshemning og foreldreskap. I denne 

forelesningen fikk vi et innblikk i rapporten ”Barnevernsarbeideres erfaring med mødre som 

har intellektuelle funksjonshemninger” (Gundersen & Young, 2010). Videre ble vi presentert 

for et australsk foreldreveiledningsprogram, Parenting Young Children. Dette 

foreldreveiledningsprogrammet er rettet mot foreldre med kognitiv funksjonsnedsettelse. To 

lektorer ved vår høgskole, Thronsen og Young, var i prosessen med å oversette dette 

programmet til norsk, og tilpasse det til norsk kultur. Dette arbeidet er senere presentert i en 

rapport som ble utgitt i 2015 (Thronsen & Young, 2015). En case vi har jobbet med fra 

fylkesnemnda omhandlet en far med kognitiv svikt (FNV-2012-296-AGD). Han fikk 

veiledning av barnehagen at hans sønn måtte dusje to dager i uken da sønnen luktet ille. Faren 

ble kort tid etter innkalt til nytt møte da problemet vedvarte. Far på sin side hadde sørget for at 

sønnen dusjet to ganger i uken, slik som veiledningen var, men hadde valgt å gjøre dette på 

mandag og tirsdag. Denne casen viste oss at uten å sikre en felles forståelse og tilrettelegge 

kommunikasjonen vil det fort oppstå misforståelser og frustrasjon. 

Gjennom studieforløpet har tanken om hvordan andre profesjoner ser på utviklingshemning, 

og intellektuelle funksjonsnedsettelser interessert oss. Med bakgrunn i tidligere nevnte 

forelesning, case, og rapporten til Thronsen og Young (2015), ønsket vi å se nærmere på 

hvordan det statlige barnevernet arbeider med denne gruppen. 

Barnevernet og barnevernspedagogene jobber for barn og unges beste (Utdannings- og 

forskningsdepartementet, 2005). Vi vil i denne oppgaven konsentrere oss om et 

vernepleiefaglig perspektiv på tilrettelegging av kommunikasjon til foreldre med intellektuell 

funksjonsnedsettelse. Mennesker med funksjonsnedsettelser kan oppleve at omgivelsene 

hindrer dem i deltakelse grunnet omgivelsenes krav til funksjon (Linde & Owren, 2011, s. 

38). Funksjonshemninger, medfødt eller ervervet, er en varig tilstand og vil kreve langsiktige 
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tiltak og tilrettelegging (Holden, 2009, s. 23). Dette brakte frem spørsmål om hvordan 

barnevernet arbeider med slike utfordringer. 

1.2 Problemstillingen 

Vi har valgt følgende problemstilling: 

Hvordan tilrettelegger barnevernet kommunikasjon med foreldre med intellektuelle 

funksjonsnedsettelser, og hvordan kan denne forbedres? 

 For å få en bedre forståelse for vår problemstilling er vi først nødt til å redegjøre for 

følgende: Hva er intellektuelle funksjonsnedsettelser? Hva vi legger i begrepet 

kommunikasjon, og hvorfor må den tilrettelegges? Avslutningsvis må vi redegjøre for 

forskjellen mellom det statlige og kommunale barnevernet. 

1.2.1 Intellektuelle funksjonsnedsettelser 

I vår problemstilling har vi valgt å bruke begrepet “intellektuelle funksjonsnedsettelser”. 

Dette begrepet har vi blant annet hentet fra studien: ”Barnevernsarbeideres erfaringer med 

mødre som har intellektuelle funksjonshemninger” (Gundersen & Young, 2010). Den viser til 

at denne typen funksjonsnedsettelse har mange navn, blant annet lærevansker, kognitiv svikt, 

kognitiv begrensning og lettere psykisk utviklingshemming. De trekker frem flere engelske 

begrep som intellectual disability, learning disabled, parental disabilities og intelectual 

limitations (Gundersen & Young, 2010, s. 7). I dette studiet bruker de begrepet 

funksjonshemninger. Ved vårt valg av å bruke begrepet funksjonsnedsettelse stemmer dette 

overens med begrepet brukt i nyere forskning innen dette tema (Thronsen & Young, 2015). 

Dette er også i overensstemmelse med GAP modellen vi kommer nærmere inn på senere i 

oppgaven. 

1.2.2 Tilrettelagt kommunikasjon og informasjon 

I vår problemstilling har vi spurt hvordan barnevernet tilrettelegger kommunikasjon. Gjennom 

arbeidet med oppgaven og intervjuene ser vi at det er kan være flere måter å tolke begreper 

som kommunikasjon og informasjon. På den ene siden har dette blitt tolket ut i fra et lineært 

perspektiv med sender, budskap og mottaker (Eide & Eide, 2007, s. 66-69). Innenfor 

barnevernets arbeidsfelt vil dette inkludere informasjonsbrosjyrer, vedtaksbrev og lignende. 
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Den andre måten å tolke begrepene på er gjennom et dialogisk perspektiv der man anser 

informasjon og kommunikasjon som en tosidig meningsutveksling der turtagning, initiativ og 

respons vektlegges (Eide & Eide, 2007, s. 69-75). Denne formen for informasjonsutveksling 

vil da kunne forståes som den kommunikasjonen som skjer under møter, telefonsamtaler og 

veiledning av foreldrene der flere parter er delaktig. 

“At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et meneske hen til et bestemt sted, 
først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er 
hemmeligheden ved al hjælpekunst [...] For i sandhet at kunne hjælpe en anden må jeg 
forstå mere end han - men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår.” 
(Kierkegaard i Røkenes & Hanssen, 2012, s. 177). 

For å hjelpe andre må man forstå mer enn vedkommende, og det er sin egen mer-forståelsen 

en må være bevisst. At vi som profesjonsutøvere kan mer enn mottakeren. Skal man lykkes 

med å hjelpe den andre personen må man møte personen der den er, og begynne der. Man må 

være ydmyk og ønske å forstå personen man skal hjelpe. Når man forstår hvor den andre er, 

kan man formulere seg og kommunisere på en måte som er tilrettelagt mottakeren. 

Hvordan man skal tilrettelegge denne kommunikasjonen blir et spørsmål om valg av metode. 

Innenfor vernepleierens arbeidsfelt finner vi flere metoder for kommunikasjon som er 

tilrettelagt for mottakere med kognitive nedsettelser (Nordlund, Thronsen, & Linde, 2015, s. 

60). 

1.2.3 Hvilken del av barnevernet? 

I problemstillingen har vi beskrevet at vi ønsker å se på hvordan barnevernet tilrettelegger 

kommunikasjon. Barnevernet i Norge kan røft deles inn i to deler. Det kommunale 

barnevernet skal sikre at barn og ungdom som lever under forhold som kan skade deres helse 

og utvikling får den nødvendig hjelp og omsorg de trenger, til rett tid (Barne- ungdoms- og 

familieetaten, 2015). Denne delen av barnevernet er ofte det som blir referert til som 1. 

linjetjenesten og det er disse som fatter vedtak i barnevernssaker. En del av forskningen vi 

bruker i denne oppgaven er basert på intervjuer innen denne delen av barnevernet. 

Det statlige barnevernet, Barne-, ungdoms- og familieetaten, kjent som Bufetat, har ansvar for 

etablering og drift av institusjoner. Disse bistår det kommunale barnevernet med plassering av 

barn utenfor hjemmet. De skal også bistå kommunene med rekruttering, og formidling av 

fosterhjem (Barne- ungdoms- og familieetaten, 2015). Det er dette som er 2. linje tjenesten, 

og det er innenfor denne delen av barneverntjenesten vi har funnet alle våre informanter. 
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1.3 Aktualitet 

Problemstillingens aktualitet kommer frem i Norges rapport til FN (Barne- og 

likestillingsdepartementet, 2015) når Norge skal svare på vår oppfølgning av “FN-

konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD”). Her 

skrives det følgende: 

“Det anslås at det fødes rundt 600 barn pr. år der minst en av foreldrene har en 
kognitiv vanske. Videre anslås det at rundt 25 % av alle plasseringstiltak i barnevernet 
kan handle om at foreldrene har kognitive vansker. I mange av disse sakene er det 
tilleggsbelastninger som rus og psykiatri. [...] En forskningsrapport konkluderer 
videre med at de tiltakene som settes i verk i disse familiene, i all hovedsak ikke blir 
tilpasset de spesielle utfordringene som denne gruppen har. Barnevernet bruker ofte 
de samme tiltakene overfor denne gruppen som de bruker overfor familier med andre 
utfordringer. Veiledning og rådgivning blir benyttet, men denne er ikke tilpasset disse 
foreldrenes behov. Barne-, ungdoms og familiedirektoratet følger opp ved å øke 
barneverntjenestenes kompetanse om foreldre med kognitive vansker, samt bidra til at 
barn i disse familiene blir godt ivaretatt.“ (Barne- og likestillingsdepartementet, 2015, 
s. 45). 

I Dagbladet kunne vi nylig lese en artikkel med undertittelen: “2003: Etter en IQ-test ble hun 

fratatt sine to barn. 2016: Svanhild lever et normalt familieliv, og venter nå sitt femte barn.” 

(Jarlsbo, 2016). Dette er en av de mest omtalte barnevernssakene i 2003, “Svanhild-saken”. 

Artikkelen handler om “Mamma Svanhild” som i 2003 ble fratatt sine 2 barn etter en IQ-test. 

Kommunen hadde i 2002 engasjert en psykolog som foretok en utredning av hennes 

intelligens. Saken endte den gang med at barnevernet uten forvarsel hentet barna hennes. 13 

år etter er disse to fremdeles plassert i fosterhjem. Svanhild har fått to nye barn siden den 

gang, som fremdeles bor sammen med henne. De blir fulgt opp av barnevernet og har fått 

familieveiledning. Direktør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat region nord sier at tilsvarende 

sak ville, på bakgrunn av barnevernets økte åpenhet, kompetansehevning og fokus på 

ressurser i barnets nettverk, blitt håndtert annerledes i dag (Jarlsbo, 2016). 

Interessen for tema ser vi også har økt den seneste tiden med tanke på hva som er publisert av 

forskning og offentlige dokumenter i løpet av de siste årene. Dette vil vi vise til senere i 

oppgaven. 

1.4 Offentlige føringer 

Så hvorfor tenker vi at barnevernet skal tilrettelegge kommunikasjonen i kontakt med 

foreldrene? Barne- og likestillingsdepartementet har gitt ut en veileder som heter “Oppfølging 
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av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon.” (Barne- og 

likestillingsdepartementet, 2009). Veilederen er rettet mot ansatte i det kommunale 

barnevernet, men beskrives også som nyttig for ansatte innen det statlige barnevernet. 

Veilederen beskriver at individuell oppfølging av foreldre også er en nødvendig del av 

oppfølgingen av barnet, og til barnets beste. Dette for at man skal kunne legge til rette for 

muligheter til at foreldrene skal kunne komme i posisjon til å kunne igjen ha omsorg for 

barnet (Barne- og likestillingsdepartementet, 2009, s. 9). 

Lov om barneverntjenester § 4-16 sier:  

“Barneverntjenesten har etter omsorgsovertakelsen et løpende og helhetlig ansvar for 
oppfølgingen av barnet, herunder et ansvar for å følge utviklingen til barnet og 
foreldrene. [...] Barneverntjenesten skal kort tid etter omsorgsovertakelsen kontakte 
foreldrene med tilbud om veiledning og oppfølging. [...]” (Barnevernloven, 1993). 

Vi ser her at både veileder og lovtekst nevner oppfølging og veiledning av foreldrene som en 

nødvendig del av oppfølgingen av barnet, og for barnets beste. Begge kildene snakker om 

oppfølgning av foreldre etter at en omsorgsovertakelse er vedtatt. Det vil si at barnet er 

plassert på en institusjon eller et fosterhjem. Disse to plasseringsalternativene faller da inn 

under det statlige barnevernets ansvarsområde. Vil det da kunne være viktig at det ikke bare 

er det kommunale barnevernet som trenger kompetanse på dette, men også det statlige? 

1.5 Oppgavens oppbygning 

Videre skal vi presentere den forskningen vi legger til grunn og de teoretiske rammene rundt 

forståelsen av målgruppen vi skal skrive om. Vi vil så presentere teori i forbindelse med 

viktigheten av tilrettelagt kommunikasjon og hvordan mangel på tilrettelegging kan skape 

funksjonshemmende barrierer. Siden vi har hentet inn egen data fra det statlige barnevernet 

redegjør vi for vårt metodevalg. Vi trekker også da frem vår forforståelse, etiske overveielser 

og erfaringer vi gjorde oss under denne prosessen. Intervjudataene viser vi gjennom en 

analyse der vi henter ut undertema som kom opp under intervjuene. Etter dette drøfter vi våre 

egen data opp mot den aktuelle forskningen vi har funnet. Avslutningsvis vil vi oppsummere 

oppgavens innhold og konkludere med svar på problemstillingen. 
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2 AKTUELL FORSKNING OG TEORI 

Vi oppdaget tidlig at det er mangelfull forskning og teori innenfor temaet vår problemstilling 

spesifikt omhandler. Dette er også belyst i den litteraturen vi har funnet (Gundersen & Young, 

2010, s. 9), og trekkes frem i rapporten “Foreldre med kognitive vansker i møte med 

barnevernet” (Tøssebro, Midjo, Paulsen, & Berg, 2014, s. 1-4). Vi vil nå presentere den 

aktuelle forskningen vi har lagt til grunn for vår drøfting, for så å se på grunnleggende teori 

innenfor intellektuelle funksjonsnedsettelser, språk og kommunikasjon, og avslutningsvis 

hvordan man kan se på funksjonsnedsettelser som et resultat av manglende tilrettelegging. 

2.1 Dagens forskningsgrunnlag 

Av aktuell forskning vil vi nå trekke frem Gundersen og Young (2010), Thronsen og Young 

(2015), Tøssebro et al. (2014) og Pistol (2009).  

2.1.1 “Barnevernsarbeideres erfaringer med mødre som har intellektuelle 

funksjonshemminger” 

”Barnevernsarbeideres erfaringer med mødre som har intellektuelle funksjonshemminger” 

(Gundersen & Young, 2010) er en kvalitativ studie med hovedfokus på det kommunale 

barnevernets erfaringer med- og vurderinger av omsorgssituasjonen for barn som lever i 

familier der mor har kognitive begrensninger.  

I studien stilles det spørsmål til om ansatte i den kommunale barneverntjenesten har den 

nødvendige kompetansen og kunnskapen som skal til for å vurdere disse mødrene, og deres 

potensiale som foreldre (Gundersen & Young, 2010, s. 5). De belyser at mødrene med denne 

funksjonshemningen kan være vanskelig å oppdage, da deres forhold til omsorgsevne ikke er 

synlig eller åpenbar. De befinner seg i en intellektuell gråsone. Mødrene blir gjenkjent på 

bakgrunn av sosioøkonomiske variabler som mangelfull, eller ingen utdanning, 

utilfredsstillende boforhold og at de er ustabile i arbeidslivet (Gundersen & Young, 2010, s. 

31). 

2.1.2 “Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet” 

Forskningsrapporten “Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet” (Tøssebro et 

al., 2014) er en studie som presenterer familier der en eller begge foreldre har kognitive 



Høgskolen i Sørøst-Norge  Aktuell forskning og teori 

Steinar Vikholt og Thor Ulstrup – Bacheloroppgave 2016 9 

utfordringer. Bakgrunnen for denne studien er at kunnskapen om denne gruppen er begrenset, 

og det er et behov for å vite hvordan omsorgssituasjonen er i familier hvor det er foreldre med 

utviklingshemning eller kognitive vansker.  

Fra rapporten leser vi at hjelpeapparatets kompetanse er en viktig forutsetning for å kunne gi 

hjelp (Tøssebro et al., 2014, s. 83). Det foreligger mye kunnskap om tema, men i 

hjelpeapparatet er kompetansen relativt svak, og tiltakene er i liten grad tilpasset behovene til 

disse familiene. De viser også til at det i Norge er svært lite forskning på området, og at det 

også internasjonalt er behov for heving av kunnskapsgrunnlaget (Tøssebro et al., 2014). 

Denne rapporten sier også noe om hvor stor målgruppen er. Anslagsvis snakker vi om 20 % 

av omsorgsovertakelsene fattet av barnevernet handler om foreldre med kognitiv svikt 

(Tøssebro et al., 2014, s. 74). 

2.1.3 “PYC i Norge” 

Veiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) er opprinnelig et australsk program 

som er oversatt og tilrettelagt til norsk språk og kultur (Thronsen & Young, 2015). Dette 

veiledningsprogrammet tar for seg veiledning av foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser 

i møte med barnevernet. I PYC er det familiene som eier målene, og programmet bygger på 

familiens deltakelse. Programmet bygger på rollespill, sjekklister, bilder og veldig detaljerte 

og konkrete beskrivelser av områder for samspill. Dette er læringsstrategier som er tilpasset 

personer med kognitive funksjonsnedsettelser (Thronsen & Young, 2015, s. 40). 

Rapporten trekker frem at det innenfor barnevernet den siste tiden har blitt en prioritering av 

veiledende hjelpetiltak i stedet for kompenserende tiltak (Thronsen & Young, 2015, s. 32). 

Overfor målgruppen PYC er rettet mot vil disse varige hjelpetiltakene være helt nødvendig. 

Det er fra denne rapporten vi har hentet sitatet i innledningen til denne oppgaven. Den sier at 

det ikke er noen som kunne tenke seg å ta fra noen en rullestol eller et høreapparat etter 6 

måneder, fordi at man på denne tiden burde ha lært seg å gå eller høre (Thronsen & Young, 

2015, s. 32). På samme måte kan en ikke forvente at en person med en varig, kognitiv svikt 

kan lære seg å kompensere for en manglende funksjon i foreldrerollen etter et 

foreldreveiledningskurs over kortere tid. 

PYC er ment som en veiledningsmetode, der foreldrene vil få et permanent hjelpemiddel til 

foreldrerollen (Thronsen & Young, 2015). 
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2.1.4 “Föräldrar med intellektuelle begränsningar” 

Annen forskning innen feltet er FIB-prosjektet fra Sverige “Föräldrar med intellektuelle 

begränsningar” (Pistol, 2009). Prosjektet hadde som formål å utvikle støtte- og hjelpeinstanser 

til familier hvor en av foreldrene hadde en utviklingshemning eller intellektuell 

funksjonsnedsettelse. Prosjektet tok utgangspunkt i barns behov for gode oppvekstmiljø, og 

foreldrenes behov for støtte og veiledning i foreldrerollen.  

Vi ser i denne rapporten at når Pistol skulle gjøre sin kartlegging definerte han brukergruppen 

veldig bredt. Han inkluderte blant annet foreldre som befinner seg i den kognitive “gråsonen”, 

IQ ned mot lettere funksjonshemning, personer som har Asbergers syndrom eller ADHD 

(Pistol, 2009, s. 8). I denne rapporten trekker han også frem viktigheten av at de profesjonelle 

som jobber med målgruppen har god kunnskap om foreldre med utviklingshemninger 

(svensk: utvecklingsstörning), slik at manglende kunnskap ikke blir en vanskeliggjørende 

faktor for samarbeid (Pistol, 2009, s. 6). Dette prosjektet har derfor tatt initiativ til 

kompetansehevning innenfor feltet, med temadager med titlene: “Vad är 

utvecklingsstörning?”, “Vad är neuropsykiatriska funktionshinder?”, “Utvecklingsstörning 

och psykisk störning”, “Barns psykologiska utveckling” og “Sociala berättelser” (Pistol, 2009, 

s. 7). 

2.2 Foreldre med intellektuelle funksjonsnedsettelser, hvem er de? 

Som tidligere nevnt favner Pistol (2009) bredt når han skal forklare spennet i ulike typer 

kognitive vansker. Dette er en liste som blant annet inneholder: Vansker med lesing, skriving 

eller regning, planlegging og struktur på dagen, hukommelse og abstrakt tenkning (Pistol, 

2009, s. 8).  

En annen måte å se foreldre med intellektuelle funksjonsnedsettelser på, er at dette dreier seg 

om en gruppe mennesker som befinner seg i nedre del av normalkurven, ned mot lettere 

psykisk utviklingshemning (Gundersen & Young, 2010, s. 10). Diagnosen lettere psykiske 

utviklingshemning kan bli satt når noen befinner seg lavere enn 2 standardavvik fra 

normalkurven (Imsen, 2005, s. 369). IQ- tester kan si oss om det finnes en psykisk 

utviklingshemning, men anvendelsen av slike tester er ingen direkte indikator på omsorgsevne 

(Gundersen & Young, 2010).  
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Gundersen og Young (2010) oppsummerer sine informanters uttalelser, fra kommunalt 

barnevern, at de i stor grad kjenner igjen målgruppen ut i fra sosioøkonomiske variabler: 

Mangel på utdanning, dårlig økonomi, ustabile arbeidsforhold og ofte utilfredsstillende 

boforhold. Dette er også kjennetegn på flere foreldre barnevernet kommer i kontakt med, men 

når det kommer til foreldre med intellektuelle funksjonsnedsettelser så er det en spesiell 

utfordring at de i tillegg ligger i en kognitiv gråsone (Gundersen & Young, 2010, s. 31). 

2.3 Språk og forklaringsmakt 

En fagperson må være bevisst at en kan ramme noe av det mest sentrale i den andres liv 

gjennom sine formuleringer i kommunikasjonen; selvfølelsen (Røkenes & Hanssen, 2012, s. 

179). Vi er alle sårbare, og gjennom å ikke tilrettelegge sin kommunikasjon kan man få andre 

til å føle seg hjelpeløs, liten, dum, foraktet og liknende (Røkenes & Hanssen, 2012, s. 179). 

For å forstå hvordan man skal legge frem kommunikasjonen må man først forstå den andre. 

Et aspekt av språket er makten den kan inneholde. Vi kan anse makt som både noe positivt og 

noe negativt (Damsgaard, 2010). “Makt til” som noe positivt, der en som sosialarbeider kan 

hjelpe noen. “Makt over” i negativ betydning, der man kan ha herredømme over noen, eller ha 

definisjonsmakt over andre. Språk har også dette maktaspektet ved seg. Gjennom 

kommunikasjon kan man bruke språket til å undersøke, skape samhandling og nyanserte 

bilder av årsakssammenhenger. På den andre siden kan språket man bruker føre til makt over 

mottaker ved at det er anklagende, dominerende og påståelig (Damsgaard, 2010, s. 62). 

2.4 Nedbygging av funksjonshemmende barrierer  

Vi lærte tidlig i vår vernepleierutdanning om den nordiske relasjonelle (GAP) modellen. GAP 

modellen sier at en funksjonsnedsettelse ikke er en egenskap ved individet, men en 

uoverensstemmelse mellom individets forutsetninger og samfunnets krav til funksjon (Linde 

& Owren, 2011). Det er viktig å poengtere at dette ikke bare gjelder uttalte krav, at noen 

krever noe av andre, men også om krav som ligger i hvordan omgivelsene er utformet og 

fungerer. Innenfor vår problemstilling kan vi da tenke på utformingen av offentlig 

informasjons- og veiledningsmateriell. Det relative aspektet peker på at hvor 

funksjonshemmet en person er avhenger av konteksten. Det vil si den konkrete situasjonen 

han eller hun befinner seg i, og hvilke funksjoner denne krever. Modellen sier at man skal 

legge vekt på å tilpasse situasjonen etter personens forutsetninger og ferdigheter (Linde & 
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Owren, 2011, s. 38). Modellen avviser funksjonshemning som en egenskap ved individet. 

“Funksjonshemning er med andre ord ikke en individuell egenskap, men et forhold eller 

situasjon som kan oppstå i et individs møte med samfunnet” (NOU 2005:8, 2005, s. 37).  

Tenker vi vår problemstilling inn i denne modellen, kan vi da se at ved å tilrettelegge 

kommunikasjonen man gir til foreldre med intellektuelle funksjonsnedsettelse, vil man gjøre 

deres grad av nedsettelse mindre. Samfunnets krav til funksjon vil da være bedre tilpasset 

individets funksjonsnivå. Det er usikkert om man vil oppnå dette, men man vil i alle fall 

minske gapet mellom disse to faktorene. Etter denne modellen vil man da senke 

vedkommende sin “funksjonshemning” (Linde & Owren, 2011, s. 39).  
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3 METODISK TILNÆRMING OG ETISKE OVERVEIELSER 

I forarbeidet til oppgaven måtte vi finne ut hva slags metode vi ønsket å bruke, og tilnærming 

vi ønsket å ha til denne. På bakgrunn i vår problemstilling, valgte vi å benytte oss av 

kvalitativt intervju som metode med en induktiv tilnærming. Dette fordi vi allerede viste hva 

som stod i lovtekster og offentlige føringer, men vi ønsket å se nærmere på hvordan dette ble 

gjort i praksis. Samtidig ville vi muligens få frem andre underliggende tema som 

informantene ville snakke om. 

3.1 Vår forforståelse, og hvem snakker vi om? 

Når vi i vår problemstilling har valgt å benytte begrepet intellektuell funksjonsnedsettelse er 

dette på bakgrunn i blant annet vår forforståelse. I starten av arbeidet med oppgaven satt vi 

oss ned for å redegjøre for hverandre vår forforståelse, og erfaringer rundt temaet. Vår egen 

forforståelse er vår måte å se og forstå bestemte begreper eller teorier på (Røkenes & 

Hanssen, 2012, s. 153). Vi følte dette var viktig for å få en felles forståelse, og finne ut hva vi 

tar som en selvfølge, og ikke setter spørsmålstegn ved. Egen kunnskap og forforståelse er 

sjeldent noe man reflekterer over (Rugkåsa & Brodtkorb, 2009, s. 33). På denne måten fikk vi 

innsyn i den andres tanker og synspunkter som ved senere analysearbeid kan spille inn og 

påvirke arbeidet. 

Fra vår siste praksisperiode hadde vi begge opplevd situasjoner der ansatte kunne komme med 

uttalelser som “Ja, men vi har informert dem, så da må de forholde seg til det. Hvorfor kan de 

ikke bare forstå det?”, og “Hvorfor skjønner de ikke, nå er de bare vanskelige”. Dette er 

eksempler på uttalelser som bærer preg av at man leter etter en egenskapsforklaring av 

individet. Det vil for eksempel si at man tilegner personen eller personene egenskaper, som 

for eksempel å være vanskelige eller motarbeidende (Damsgaard, 2010, s. 75). Derimot kan 

sannheten være så enkel at det er snakk om at de faktisk ikke forstår ut fra de forutsetningene 

man legger til grunn. Dette er noe vi så igjen fra den tidligere nevnte saken om faren som 

dusjet sønnen sin to ganger i uken; på mandag og tirsdag (FNV-2012-296-AGD). I disse 

situasjonene var vi begge enige om at det ofte kunne være mangel på tilrettelagt 

kommunikasjon, eller at personalet ikke anså det som sin oppgave å forsikre seg at budskapet 

var oppfattet. Dette kunne ligge til grunn for konflikter og utfordringer som kunne vært 

unngått ved at man sikret seg en felles forståelse.  
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Vår forforståelse om dette temaet førte oss da videre til en tanke: Kan det være slik at man i 

samfunnet kunne “påføre” andre en “intellektuell funksjonsnedsettelse” ved å ikke 

tilrettelegge kommunikasjonen man gir til dem? Dette stod i tråd med den tidligere nevnte 

GAP modellen for hvordan man kan anse en nedsettelse. 

3.2 Kilde- og litteratursøk 

Etter å ha redegjort for vår forforståelse startet vi et innledende kildesøk. Dette for å skape oss 

et bilde av hva som allerede er skrevet om temaet (Dalland, 2012, s. 68). Vi erfarte tidlig 

vanskeligheter med å finne ny og relevante forskning på området. Vi tok kontakt med Ellinor 

Young og Anne Thronsen, to høyskolelektorer og forskere ved Høgskolen i Sørøst-Norge, 

som vi viste hadde skrevet om dette temaet. Under samtale med Young fortalte hun oss om 

arbeidet de hadde gjort så langt, og hvilke utfordringer de hadde møtt på. En av de største 

utfordringene de hadde møtt på var, som vi også hadde oppdaget, mangelen på nyere relevant 

forskning og teori. Hun åpnet for muligheten til å konferere med henne videre hvis det var 

behov for dette. Denne muligheten benyttet vi oss av under validering av data. 

3.3 En kvalitativ metode - induktiv tilnærming.  

I denne oppgaven er vi interessert i å få svar på barnevernansattes erfaringer, holdninger og 

faglig tilnærming til en bestemt gruppe foreldre som vi vet er i kontakt med 

barnevernstjenesten (Tøssebro et al., 2014). Når dette er ønsket, så egner en kvalitativ metode 

seg best (Larsen, 2007). Da kan det også hende at vi kommer frem til uformelle holdninger og 

tema som kanskje ikke vil være skrevet ned noen plass i arbeidsrutiner, veiledere eller annen 

fremstilling av hvordan det er å jobbe innen et fagfelt. 

Vi har også en induktiv tilnærmingsmåte. Det vil si at vi startet med en veldig uklar 

problemstilling og vi ønsket heller ikke å prøve ut noen spesifikke hypoteser gjennom våre 

intervjuer (Larsen, 2007, s. 22). Dette kommer frem når vi startet arbeidet med følgende 

problemstilling: “Hvordan tilrettelegges informasjon til foreldre med intellektuelle 

funksjonsnedsettelser som er i kontakt med barnevernet?”. Denne ble senere endret siden vi 

gjennom vårt innledende arbeid raskt fant ut at det var lite tilrettelegging å finne innenfor 

feltet, og vi ønsket videre å se hva som kunne gjøres for å tilrettelegge denne 

kommunikasjonen bedre. 
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3.4 Ustrukturert intervju 

Ved å innhente historier gjennom intervjuer, vil vi komme nærmere en forståelse av 

problemstillingen vår. Intervjuobjektene vil kunne presentere sine egne historier, og beskrive 

sin egen opplevelse av praksis gjennom en dialog med intervjuerne (Kvale, 1997). Ved å 

velge ustrukturert intervju som metode for datainnsamlingen vil vi presentere åpne spørsmål 

og ikke veilede informanten så mye underveis i samtalen (Larsen, 2007). Vi vil ikke ha god 

mulighet for å sammenligne svarene vi får mellom de forskjellige informantene, men vi vil 

kunne få en bedre forståelse for informantens holdninger og hva informantene selv mener er 

dagsaktuelt innenfor vår problemstilling. Det er dette vi senere definerer som hovedfunn. Vi 

utarbeidet en intervjuguide (Vedlegg 1) med spørsmålene som skulle belyse 

problemstillingen. Disse spørsmålene var delt inn i temabolker. Vi utarbeidet også et 

samtykkeskjema for deltagelse i intervjuene (Vedlegg 2). 

3.5 Utvelging av informanter 

Siden denne studien ikke har som formål å generalisere ut i fra våre undersøkelser, har vi 

valgt å foreta en ikke-sannsynlighetsutvelging av informanter (Larsen, 2007). Det vil si at vi 

trenger ikke et snitt av representanter innenfor vår tema for å til slutt kunne trekke 

konklusjoner som er generaliserbare. Videre ble det en skjønnsmessig utvelging ut fra noen 

enkle kriterier. Det første kriteriet er at de har en bachelorgrad som barnevernspedagog. Dette 

for å sikre at vi har en grunnleggende felles sosialfaglig forståelse. Denne felles faglige 

forståelsen er å finne igjen i felles innholdsdel i rammeplanene for vernepleie og 

barnevernsfaget (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2004, 2005). Videre ønsker vi at 

informantene skal ha fått tid til å skaffe seg noen erfaringer i fagfeltet sitt etter endt 

utdannelse, siden det er erfaringer og historier vi blant annet spør etter. Derfor har vi satt som 

et kriterium at de må ha jobbet minimum 3 år innenfor barnevernet. Utenom dette trengte de 

ikke å ha noen spesifikk kunnskap på forhånd om temaet vi skal belyse. 

3.6 Rammeverk og gjennomføring 

“Intervjuet er en scene hvor kunnskap produseres gjennom interaksjon mellom intervjuer og 

intervjuperson” (Kvale, 1997, s. 75). For at denne intervjuscenen skal bli så god som mulig er 

det nødvendig å forme noen rammer rundt intervjuet. Selve intervjuet blir beskrevet av en 
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intervjuguide. I tillegg til denne er det flere andre aspekter vi måtte tenke på og tilrettelegge 

for. 

Alle intervjuene ble gjennomført på informantenes arbeidsplass. Ved å gjennomføre 

intervjuene her møtte vi dem i deres eget arbeidsmiljø der det kan tenkes at de slappet mer av, 

og det var lettere å få til en avslappet uformell tone. Samtidig ga flere av informantene 

inntrykk av at det var vanskelig å finne tid i skjemaene sine for intervjuet, og flere av avtalene 

ble flyttet på. Til tross for dette følte vi oss velkomne og informantene hadde stort ønske om å 

dele sin erfaring når intervjuene først fant sted. 

Under forarbeidet, og utformingen av intervjuguiden måtte vi ta stilling til hvordan vi skulle 

dokumentere intervjuene. I litteraturen om kvalitative forskningsmetoder (Kvale, 1997; 

Larsen, 2007) beskrives det hvordan en bør ta opp intervjuet for så videre transkribere dette 

før man gjennomfører en analyse. Etter samtale med vår veileder, kom vi frem til at selve 

transkriberingsarbeidet for fire intervjuer kom til å være såpass ressurskrevende at det for 

denne oppgavens formål var tilstrekkelig å ta notater under intervjuene. For å kvalitetssikre 

notatene tok vi opp intervjuene på bånd, som vi etter samtalene brukte for å rette på eventuelle 

uklarheter i notatene, og for å hente ut direkte sitater. Opptakene ble slettet med en gang 

etterarbeidet med notatene var ferdig. Intervjuguiden er delt inn i temabolker med spørsmål 

tilhørende hver spesifikke bolk. 

3.7 Etterarbeid av intervju og verifisering 

I etterkant av hvert av intervjuene dro vi til skolen hvor vi satt oss ned med notater. Mens vi 

begge hadde intervjuene ferskt i minnet noterte vi oss hvordan vi leste kroppsspråket til 

informantene, stemningen, og andre faktorer som kan gi en kontekst for videre analyse av 

notatene (Kvale, 1997). Vi testet validiteten til notatene ved at vi systematisk gikk igjennom 

dem og beskrev hvordan vi tolket disse. Der vi følte oss usikre på meningen til 

intervjuobjektet, eller vi var uenige, brukte vi lydopptakeren for å lytte til hva som faktisk ble 

sagt, og i hvilken kontekst det ble sagt i. Vi avsluttet med å oppsummere overfor hverandre 

hvordan vi tolket helheten i intervjuet. Ut fra dette ble vi enige om enkeltsitater vi 

transkriberte ut i fulltekst ved hjelp av opptakene. Lydopptakene ble så slettet. 

Siden det er flere måter å tolke data som er hentet inn gjennom en analyse er det viktig at 

leseren kan feste lit til at utvelgelse og kontekstualisering av intervjuuttalelser gir et korrekt 
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bilde. En måte å gjøre dette er ved å være flere tolker (Kvale, 1997, s. 136). Gjennom analyse 

og bearbeiding har vi vært to studenter som har jobbet med dataene. I tillegg til dette fikk vi 

til et nytt møte med Ellinor Young, høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Som 

tidligere nevnt er hun en forsker som må sies å ha mye kunnskap om dette tema. Hun ga oss 

gode tilbakemeldinger på våre data, og hvordan vi kunne tolke disse. 

Til sammen mener vi at dette i høy grad verifiserer det vi skal bruke som grunnlag for vår 

videre drøfting. 

3.8 Etiske refleksjoner og metodekritikk 

“Etiske avgjørelser hører ikke til noen enkelt del av intervjuundersøkelsen, men må foretas 

gjennom hele forskningsprosessen” (Kvale, 1997, s. 65). Dette viser at vi gjennom arbeidet 

med oppgaven ikke kan ha etikk som et element på en arbeidsliste som vi kan huke av som 

“utført” i prosessen. Vi har gjennom hele arbeidet kommet borti etiske vurderinger og 

refleksjoner. Vi har opplevd hvor nyttig det har vært å diskutere disse med hverandre, ikke 

alltid for å komme frem til et svar om “rett eller galt”, men ofte som en bevisstgjøring og en 

bedre forståelse av en selv og sine holdninger. 

Som beskrevet redegjorde vi tidlig i prosessen for hverandres forforståelse av temaet og rundt 

problemstillingen. Dette for å gjøre den andre, og en selv, bevisst på hva vi tidligere hadde 

erfart. Vi kan ikke unngå å tolke andre uten å gjøre det ut fra ens egen forforståelse (Røkenes 

& Hanssen, 2012, s. 153). Dette fikk vi erfart når vi i etterarbeidet til intervjuene skulle sette 

oss ned for å kvalitetssikre notatene. Ved et par tilfeller var vi uenige om hva intervjuobjektet 

hadde ment, men selv etter å ha hørt intervjuobjektets setning på lydopptaket var det 

fremdeles ingen entydig forståelse mellom oss. Vi måtte da høre opptaket fra start til slutt for 

å få en bredere forståelse for utsagnene og i hvilken kontekst de var sagt i. Ved å være bevist 

vår egen forforståelse kunne vi se hvordan vi ubevisst brukte dette inn i tolkningen av 

intervjuobjektene. Dette så vi også når det ble diskutert hvilke sitater vi skulle trekke ut for å 

bruke i oppgaven. Selv om sitatene var korrekte kunne vi lett velge sitater utenfor konteksten 

de var uttrykt i, og vi måtte være veldig bevisst at vi ikke tilegnet intervjuobjektene uttalelser 

eller holdninger de ikke hadde, for å få dataene til å stemme overens med vår egen 

forforståelse. 
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Gjennom utdanningen vår har vi fått et godt samarbeid med barnevernpedagogstudentene. Vi 

har en del felles undervisning og vi har også hatt tverrfaglig gruppearbeid. Dette har gjort at vi 

har fått en forforståelse om at vi som vernepleiere nok har en bedre faglig forankring innen 

temaet kognitive og intellektuelle nedsettelser. Det etiske dilemmaet vi kjente på var at vi som 

vernepleierstudenter hadde en problemstilling som omhandlet en annen profesjon. Under 

forarbeidet gjorde vi det klart for hverandre at vi ikke på noen måte skulle ut å kritisere en 

annen profesjon, men kun skape oss et bilde om hvordan situasjonen er, og hva som er 

barnevernspedagogers erfaringer rundt dette. Denne etiske problemstillingen tok vi opp med 

flere barnevernstudenter, veilederen vår og andre ansatte ved høgskolen for å være sikker på 

at vi ikke ville bli oppfattet som bedrevitere, eller profesjons-kritiserende overfor 

intervjuobjektene. For å unngå dette var vi tydelige på å innta en nysgjerrig og spørrende rolle 

der vi ikke satt med noen fasit, men hadde en fenomenologisk tilnærming (Kvale, 1997, s. 72-

73). En fenomenologisk tilnærming til intervjuet betyr at vi ønsker å forstå verden fra 

profesjonsutøverens eget ståsted. At intervjuobjektet er den som skal lære oss (Kvale, 1997, s. 

72-73). Når vi i intervjuguiden presenterte vår problemstilling har vi veldig kort definert hva 

vi mener med begrepet “intellektuelle funksjonsnedsettelser”, men kun som en pekepinn til 

intervjuobjektet. Utover dette kunne personen selv fortelle hva han/hun mente kom inn under 

dette begrepet. I de fleste intervjuene fungerte denne spørrende holdningen veldig bra. I 

ettertid ser vi at ved det ene intervjuet ble vi kanskje tolket som at vi skulle sjekke eller 

kvalitetssikre arbeidet som ble gjort ved denne institusjonen. Intervjuobjektet var tidlig veldig 

tilbaketrukken og redd for å svare “feil”. Dette kan ha vært en konsekvens av det vi var redd 

for, å bli oppfattet som profesjonskritiserende, eller vi kan ha vært for dårlig med å informere 

om konfidensialitet. Etter intervjuet diskuterte vi dette sammen uten å komme til en 

konklusjon, annet enn at det kan ha vært en kombinasjon. Dette ga oss nyttig lærdom i 

hvordan vi fremstår i slike intervjusituasjoner og hvordan vi må være sikre på å informere 

intervjuobjektet om konfidensialitet, informert samtykke og eventuelle konsekvenser ved å 

delta (Kvale, 1997). 

Siden vi har jobbet med en undersøkelse innenfor det barnevernfaglige feltet og vi spør etter 

tilrettelegging av kommunikasjon til en sårbar gruppe er det veldig viktig at vi behandler all 

informasjon med den største konfidensialitet. I samarbeid med veilederen vår kom vi frem til 

at den sikreste metoden for å forsikre seg om konfidensialitet var at vi ikke samlet inn denne 

informasjonen i hele tatt. Under “briefingen” til intervjuet informerte vi om viktigheten om at 

selv vi som intervjuere ikke måtte få tilgang til informasjon som kunne identifisere 
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enkeltpersoner eller hendelser. Ved at vi ikke mottok denne informasjonen var det heller ikke 

behov for å anonymisere dette i notater eller under transkribering. Lydopptaket vi hadde ble 

slettet straks etter notatene var renskrevet, og sitatene hentet ut, maks to timer etter intervjuet 

var avsluttet. Siden det ikke er av vår interesse å sette opp problemstillingen vår mot et 

geografisk bestemt område er dette heller ikke oppgitt.  
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4 FREMSTILLING AV ANALYSE OG INTERVJUDATA 

Vi vil nå ta for oss hvilke informasjon vi har funnet gjennom våre intervjuer. Som tidligere 

nevnt har vi intervjuet fire barnevernspedagoger som alle er ansatt i det statlige barnevernet i 

Norge. Alle informantene er, eller har vært, ledere i barnevernsinstitusjoner og har jobbet der i 

lengre tid. Når vi presenterer sitatene er informantene gjengitt med nummer. Dette for å vise 

at vi bruker informasjon fra flere informanter, og har ingen annen betydning. 

Gjennom analysen av data har vi fortettet uttalelsene fra informantene inn i et skjema 

(Vedlegg 3) som gir oss oversikt over hvilke informanter som grovt sett mener det samme. 

Som presentasjonsmetode bruker vi “tematisering” som metode, der vi tar utgangspunkt i 

intervjuguidens tema og leter etter eventuelle undertema og hovedfunn (Dalen, 2011, s. 69-71; 

Dalland, 2012, s. 180-183). Undertema kan være synspunkter eller meninger vi ser 

intervjuobjektene selv trekker frem og kan gå på tvers av intervjuguidens tema (Dalland, 

2012). Vi velger å kalle våre undertema for hovedfunn, dette for å belyse dette ytterligere. 

Etter analysen vil vi bruke våre hovedfunn som overskrifter til drøftingen. 

4.1 Barnevernansattes kunnskap om intellektuelle 

funksjonsnedsettelser 

I denne temabolken har vi spurt intervjuobjektene om hva de selv vil legge i begrepet 

“intellektuelle funksjonsnedsettelser”. Vi ser fra svarene at intervjuobjektene gir uttrykk for at 

de har en forståelse av hvilken gruppe personer vi snakker om, men at det er vanskelig å sette 

ord på denne gruppen. Det blir brukt mange begreper i svarene. På den ene siden blir det brukt 

begreper som angir en varig, kognitiv tilstand som “kognitive utfordringer”, “lærevansker”, 

“evnemessig lavt fungerende” og “lettere PU”.  På den andre siden blir det bruk begreper på 

lidelser og sykdommer som for eksempel depresjon, ADHD, ADD og psykiske lidelser.  

Hovedfunnene våre her er at, til tross for denne vide begrepsbruken, kommer det frem at de 

fleste har en formening om hvilken gruppe vi snakker om. Det ble brukt mange begreper og 

det var også stor variasjon i hva man kan kalle bruk av anerkjente faglige begreper. Det ble 

nevnt begreper som “lettere HVPU”, til mer anerkjente begreper som “kognitiv fungering”.  

I det neste spørsmålet spør vi om informantenes kunnskap til et spesifikt veiledningsprogram, 

Parenting Young Childen, eller andre veiledningsprogram. Alle hadde kjennskap til at det 

fantes veiledningsprogram for foreldre, og noen hadde også hørt om dette spesifikke 
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programmet. Ingen av informantene brukte dette i sitt daglige arbeid. Informant 2 svarer på 

spørsmål om hvilken kunnskap de har om foreldreveiledningsprogrammer: «… men i vår 

institusjonsverden, hvis jeg holder innenfor «boksen» institusjonsverden, er det skremmende 

lite, tenker jeg.» 

Videre spurte vi om hvilke erfaringer man har med arbeid med foreldre innenfor denne 

gruppen. Svarene preges av at flere av informantene på et generelt grunnlag etterlyser et bedre 

samarbeid med foreldrene. De nevner alle at de handler på bestilling fra det kommunale 

barnevernet og at det i denne bestillingen ofte er regulert hvor mye samvær foreldrene skal ha 

med barnet. Er det lite eller intet samvær, så er samarbeidet veldig lavt.  

Informant 3: «Det er ikke de aller dårligst fungerende [vi samarbeider med]. Da ville 
ikke ungdommene vært hjemme på samvær for eksempel. De ville ikke deltatt på møtet, 
da er omsorgen til foreldrene fratatt for mange år siden. Så vi har en liten rolle inn 
da, når ungdommen bor her.. Sånn formelt i hvert fall. Det vi har… Hva skal jeg si, 
det er litt vanskelig for meg å svare på… For jeg, jeg har ikke, vi jobber ikke så mye 
med de foreldrene, vi jobber jo med de ungdommene.»  

Hovedfunnet her er informantenes ønske om denne veiledningskompetansen. De alle 

poengterer at dette er kun noe det kommunale barnevernet jobber med som støttetiltak i 

hjemmene, og at bestillingen de får fra kommunen ikke inkluderer noe som har direkte 

tilknytning til kommunikasjon med foreldre. 

Vi ser også at det kommer frem uttalelser fra en informant som kan tyde på en frustrasjon 

rundt hvem som kan sette diagnoser og manglende kunnskap hos personalet om disse 

diagnosene. Flere av informantene setter ord på at det er vanskelig å vite når foreldrene har en 

kognitiv svikt eller om det er andre forhold som spiller inn: 

Informant 1: «Når jeg har familiesamtaler eller kliniske samtaler med... med familien. 
Underveis så oppdager jeg at det er noe som ikke stemmer helt her, om vurderinger, 
om hvordan de så på ulike ting…» 

Informant 2: «Noen ganger får vi greie på det allerede der [i sakspapirer]… og noen 
ganger så oppdager vi det selv… og når vi begynner å prate med foreldrene, vi prater 
jo alltid med de, uansett si og sagt…. og da kan jo vi avdekke en del mangler der vi 
også. Da må jo vi legge oss på det nivået som foreldrene er på.»  

Informant 1: «Det er veldig krevende da. Det krever veldig mye ressurser. Du skal 
veilede de, da krever det at du har både samtale og det krever veiledning som aktivitet, 
du må gjøre ting sammen med de sånn at de skjønner hvordan de skal gjøre det. Og 
det er klart at det er ressurskrevende, og økonomi er jo alltid et gjentagende spørsmål 
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og den største faktoren for å ikke skape endring, Altså at man ikke har nok 
økonomi[ske] ressurser...» 

Hovedfunnet her er mangelen på kompetanse som trenges for å jobbe med denne gruppen 

mennesker. Informantene ønsker et godt samarbeid med foreldrene, men bestillingene fra det 

kommunale barnevernet regulerer dette i stor grad. Ressurser blir nevnt av flere i form av tid, 

kompetanse og økonomi.  

4.2 Tilrettelagt informasjon til foreldre 

Første spørsmålet handlet om tilrettelagt informasjon til foreldre innen denne gruppen. Alle 

informantene svarer at det ikke finnes slik tilrettelagt informasjon, og at eventuell 

tilrettelegging i stor grad kan avhenge av hvilken person foreldrene møter innen 

barneverntjenesten. 

Informant 1: «Det er ikke, som jeg vet om, noe hefte eller tilrettelagt kunnskap som 
blir formidla videre som hvor de skal gå veien videre. [...] Så sant ikke Bufetat har 
funnet opp kruttet det siste året så har ikke jeg sett noen katalog eller 
informasjonsbrosjyre eller rutine på hvordan man skal gjøre det [tilrettelegge 
informasjon].»  

I det neste spørsmålet, der vi spør informantene om hva de mener må til for at informasjonen 

skal tilrettelegges bedre, får vil blant annet disse svarene: 

Informant 4: ”Det kan godt hende, at man kan bruke annen metodikk. Det har jeg ikke 
tenkt på. Informasjon er noe av det vanskeligste vi gjør, så jeg tror ikke vi klarer å 
informere 100 % til alle, uansett om det er funksjonsnedsettelser evnemessig, eller de 
som ikke har det. Så det er å bli tydelig og konkret nok. Og bruke et språk som er 
forståelig, slik at de oppfatter det. Det kan godt hende at det kan lages inn i skriftlige 
ting som gjør det enklere enn hva det er pr i dag.” 

Informanten over trekker også frem at man i en del situasjoner er nødt til å sende brev som er 

av en formell natur med tanke på opplysningsplikt, rettigheter og så videre, men at det kan 

være nødvendig å gå igjennom disse muntlig med vedkommende i ettertid. En annen 

informant sier også at det ikke bare er å gi foreldrene et ark med info og forvente at de forstår. 

Man er nødt til å etterprøve om informasjonen er forstått. 

Informant 2: «Hvis det har vært store konflikter med foreldrene, så kan jo det være 
noe så enkelt som at de ikke forstår hva de er med på… De opplever at de bare blir 
trøkt ned. De makter ikke å forholde seg til det fordi de ikke forstår det. Og det er jo 
kjempe frustrerende. Hvis vi klarer å møte de med litt respekt og smidighet og forstå 
og ikke overøse de med alt av stammespråk og hvem vi er, så kan vi få til et bedre 
samarbeid.» 
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Hovedfunnet her er at alle informantene sier at det ikke finnes noe form for tilrettelagt 

informasjon. Samtidig ser vi at det blir nevnt mange gode metoder for å tilrettelegge 

kommunikasjon. De vektlegger at man kan forenkle språket i brev, bruke bilder, 

piktogrammer, færre personer å forholde seg til og at ansatte må tilpasse informasjonen til den 

enkeltes behov. 

4.3 Vernepleierens rolle i barnevernet 

Da vi startet arbeidet med oppgaven var vi veldig nysgjerrig på hvilken oppfattelse 

barnevernet hadde av vernepleierens faglige kompetanse. Vi ser i ettertid at disse spørsmålene 

ikke har direkte relevans til problemstillingen vi har valgt, og derfor inkluderer vi ikke disse, 

annet enn en observasjon: Ingen av informantene nevnte at vernepleiere kunne ha en spesifikk 

kompetanse innenfor arbeid med personer med intellektuelle funksjonsnedsettelser. 
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5 DRØFTING 

Vi har i begynnelsen av oppgaven beskrevet den aktuelle forskningen vi har funnet sammen 

med det teoretiske grunnlaget innenfor temaer som kommunikasjon, språklig makt og 

funksjonshemmende barrierer i samfunnet. Vi skal nå bruke denne forskningen og teorien opp 

mot analysen vi nettopp har presentert av de kvalitative intervjuene. Formålet med dette er å 

kunne gi svar på vår problemstilling. Titlene vi bruker videre er hentet fra hovedfunnene som 

kom opp under analysen av intervjudataene. 

5.1 Varierende faglige begreper på målgruppen 

Som vi ser i vår analyse av intervjudataene kommer det frem veldig mange forskjellige 

begreper for å beskrive og omtale den målgruppen vi ønsker å skrive om. Selv i de 

forskningsrapportene vi i stor grad baserer vår oppgave på er det sprikende definisjoner av 

målgruppen (Gundersen & Young, 2010; Pistol, 2009; Thronsen & Young, 2015; Tøssebro et 

al., 2014). Barnevernsarbeiderne vi har snakket med har først prøvd å bruke en fagterminologi 

til grunn når de skal beskrive gruppen. Her blir det blandet inn begreper som kan beskrive 

sykdommer og lidelser som en kan tenke seg ville kreve behandling hos psykolog (depresjon, 

angst, traume) eller som det kan gis medisinsk behandling for (ADD, ADHD). Det kommer 

også frem begreper som er utdatert eller ikke gir mening. 

Ser man litt vekk fra de begrepene som blir brukt når informantene i vår undersøkelse skal 

beskrive personene, så gjengir alle et bilde at de er klar over hvilke personer det er snakk om, 

og at de møter dem i sitt arbeide. Dette stemmer overens med Gundersen og Young (2010) sin 

studie der barnevernspedagogene innen det kommunale barnevernet kjennetegner denne 

gruppen ved de sosioøkonomiske variablene som for eksempel: dårlig økonomi, ingen eller 

liten utdanning, og at informasjonen de får i møter ofte ikke blir oppfattet. Innenfor denne 

gruppen er det også snakk om tilleggsbelastninger som for eksempel rus og psykiatri 

(Tøssebro et al., 2014, s. 141) noe som kan føre til at det er enda vanskeligere å kjenne igjen 

den kognitive svikten.  

Ut i fra vår datainnsamling og analyse av denne ser vi at det kan være vanskelig å finne 

korrekt fagterminologi, men at de ansatte mener de likevel vet hvem det er snakk om. 

Spørsmålet kommer da opp: Hva legger man til grunn for valg av veiledningsmetode og 

informasjonsform? Skal man velge veiledningsmetode for en person med varig kognitiv 
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nedsettelse så bør dette være et varig, kompenserende hjelpetiltak (Thronsen & Young, 2015). 

Dagens praksis innenfor barnevernet er som tidligere nevnt en økning av veiledende 

hjelpetiltak (Thronsen & Young, 2015, s. 32), noe som er tidsavgrenset. Vi mener her at det er 

viktig at man har en god kompetanse om målgruppen når man skal velge mellom disse 

forskjellige hjelpetiltakene. Informantenes varierende begrepsbruk kan tyde på at denne 

kompetansen ikke er til stede. 

Selv om begrepsbruken og benevnelsen av målgruppen er varierende, nevner informantene 

mange av de samme metodevalgene som er inkludert i varige, kompenserende hjelpetiltak slik 

som Parenting Young Children. Piktogrammer, bilder, film, skuespill blir nevnt hos flere samt 

det å gi enkel informasjon og kunne utarbeide lister for daglige gjøremål. 

5.2 Valg av informasjon og kommunikasjonsform 

Alle våre informanter forteller at kommunikasjonen med foreldre innen målgruppen ikke 

tilrettelegges i stor grad. De forteller at det er avhengig av hvilke ansatte foreldrene møter, og 

hvor flink de ansatte er til å plukke opp signalene på at det er behov for tilrettelegging.  

Alle informantene kommer inn på forskjellige metoder for å informere og tilrettelegge 

kommunikasjonen de har med foreldrene. En av informantene sier det rett ut: “Informasjon er 

noe av det vanskeligste vi gjør...”. Det å velge den korrekte formen for kommunikasjon 

handler da om å treffe “brukerne” der de er slik som Kierkegaard sier (Kierkegaard i Røkenes 

& Hanssen, 2012, s. 177). Treffer vi ikke i vårt valg av kommunikasjonsform vil vi kunne 

ramme noe av det mest sårbare i andres liv, selvfølelsen (Røkenes & Hanssen, 2012). Dette 

kan igjen gjøre at vi kan misbruke vår språklige makt som profesjonelle yrkesutøvere 

(Damsgaard, 2010). En av informantene sier dette “De opplever at de bare blir trøkt ned. De 

makter ikke å forholde seg til det fordi de ikke forstår det. Og det er jo kjempefrustrerende.”. 

Gjennom å velge den korrekte metoden for informasjon og kommunikasjon vil en da kunne 

bidra til å skape tillit, god selvfølelse for mottaker, og legge til grunn for et godt videre 

samarbeid. Men aller viktigst er kanskje at gjennom å tilrettelegge informasjonen til 

mottakeren vil en også være med på å bryte ned de funksjonshemmende barrierene i 

samfunnet (Linde & Owren, 2011). 

Vi ser over at valg av feil kommunikasjonsmetode kan føre til at man ikke treffer bruker, at 

man sårer selvfølelse og at mottakeren kan føle avmakt. Dette er viktige argumenter for å ha 
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kompetanse om målgruppen for å velge rett kommunikasjonsmetode. Men innenfor 

barnevernet kan det få enda større konsekvenser. Som vi i begynnelsen nevner har vi sett 

hvordan en far fikk manglende veiledning når han skulle dusje sin sønn (FNV-2012-296-

AGD). Saken er selvfølgelig mer kompleks enn som så, men flere punkter i fylkesnemndens 

bakgrunn for avgjørelse om omsorgsovertakelse handler om at mottakeren ikke nyttiggjør seg 

av veiledningen. Lignende uttalelser kan vi finne igjen i flere andre fylkesnemndsaker der en 

eller begge av foreldrene har kognitive nedsettelser (FNV-2010-50-AGD; FNV-2002-19-

OPP; FNV-2011-119-AGD). Vi stiller oss undrende til om veiledningen virkelig er tilrettelagt 

mottakeren, eller om det automatisk forventes at mottakeren skal tilrettelegge seg den 

etablerte veiledningen. 

Som tidligere nevnt kan det være vanskelig å velge den beste metoden for kommunikasjon 

hvis ikke begrepene eller forståelse for denne målgruppen ligger til grunn. Som vi kan se fra 

foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children, brukes det her et metodevalg som 

er direkte rettet mot personer med kognitive nedsettelser. Dette er metodevalg som vi kan 

finne igjen i vår egen utdannelse som vernepleiere (Nordlund et al., 2015, s. 60), og 

inkluderer bruk av piktogrammer, bilder, film, rollespill. 

Videre blir det et spørsmål om det er kompetanse tilgjengelig som et grunnlag for valg av 

metode, og om kunnskapen om metoden er til stede i tjenesten. Våre informanter gir et 

inntrykk av at det ikke finnes tilstrekkelig kompetanse innenfor barnevernsinstitusjonene 

rundt denne type metodevalg og at det i stor grad avhenger av hvilke ansatte foreldrene møter 

på i systemet. 

5.3 Ønske om kompetanse 

Informantene sier alle at det er behov for økt kompetanse på området, og at de selv ønsker 

dette på sine arbeidsplasser. De forteller at de ser at et godt samarbeid med foreldrene er 

viktig og til barnets beste. 

Tøssebro et al. (2014) trekker frem et viktig moment, at en viktig forutsetning for å kunne gi 

hjelp er hjelpeapparatets kompetanse. Denne rapporten trekker på samme måte som våre 

informanter frem at kompetansen er relativt svak, og tiltakene i liten grad tilpasset behovene 

til disse familiene. 
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Denne manglende kompetansen kommer som beskrevet tidligere blant annet frem i 

begrepsbruken. Her så vi hvordan det ble brukt begreper som for eksempel psykiske lidelser 

og ADHD. Det er som vi også ser i svarene til våre informanter ikke tilstrekkelig kompetanse 

om metoder til bruk i foreldreveiledning. Dette vil naturlig også føre til at det i liten grad blir 

tilpasset tiltak til disse familiene. Et element vi dog vil trekke frem igjen er mangelen på 

forskning på dette området. Dette vil kanskje være medvirkende til at det tidligere ikke har 

vært et stort fokus fra barnevernet når et gjelder langvarig veiledning og tilrettelegging for 

denne gruppen foreldre.  

Vi har også fått indikasjoner fra informantene at de synes det er uklart hvem som sitter med 

ansvaret for oppfølgingen av foreldrene. Informantene henviser til at de arbeider ut i fra en 

bestilling fra barnevernstjenesten, og at det således må være det kommunale som sitter med 

ansvaret. 

Lov om barnevernstjenester § 4-16 sier at foreldre skal få tilbud om veiledning og oppfølging 

etter omsorgsovertagelse av barn. Barne- og likestillingsdepartementet (2009) sin veileder 

“Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon” sier at 

individuell oppfølging av foreldre er en nødvendighet til barnets beste, og at man skal legge 

til rette for at foreldrene igjen skal kunne ha omsorgen for barnet. Ser vi disse to i 

sammenheng ser man også viktigheten av en god kompetanse på området på tvers av 

kommunalt og statlig barnevern. 

Når det gjelder kompetansehevning ser vi i Norges rapport til FN at Bufetat skal øke 

barneverntjenestenes kompetanse om foreldre med kognitive vansker (Barne- og 

likestillingsdepartementet, 2015). Forskningen som er presentert av Gundersen og Young 

(2010), og Tøssebro et al. (2014) viser til at denne gruppen foreldre er tidvis vanskelig å 

oppdage, og at det er behov for en internasjonal kompetansehevning. 

5.4 Samarbeid med foreldre med intellektuelle 

funksjonsnedsettelser 

Våre informanter forteller at det er lite samarbeid med foreldrene innenfor det statlige 

barnevernet per dags dato. Samtidig sier de også at dette er noe de ønsker å vektlegge i større 

grad, da samarbeid med foreldrene er viktig for barna, og til barnas beste. Dette er i tråd med 

hva som sies i Barne- og likestillingsdepartementets veileder at individuell oppfølging av 
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foreldre også er en nødvendig del av oppfølgingen av barnet (Barne- og 

likestillingsdepartementet, 2009). 

Selv om informantene vektlegger og fremmer ønsket om et godt samarbeid med foreldrene, 

sier de at de handler på en bestilling fra det kommunale barnevernet. Det er denne bestillingen 

som regulerer samværet foreldrene skal ha med barnet. På bakgrunn av informantene våre kan 

det tyde på at bestillingen som omhandler de “dårligst fungerende foreldrene” regulerer til lite 

samvær og dermed også lite samarbeid.  

Samarbeidet med foreldrene vil også påvirkes av hvilken rolle man tar, eller føler man har i 

forhold til foreldrene. Informanten sier: “Så vi har en liten rolle inn da, når ungdommen bor 

her. Sånn formelt i hvert fall … vi jobber ikke så mye med de foreldrene, vi jobber jo med de 

ungdommene.” 

Rammeplanen for barnevern sier, at barnevernspedagogutdanningen er en 

sosialarbeiderutdanning rettet mot barn og unge (Utdannings- og forskningsdepartementet, 

2005). Akkurat dette, at det er barn og unge som står i sentrum merkes meget godt på 

informantene. Det er disse de har størst fokus på. Men, hvem skal da ha fokus på foreldrene 

og oppfølgning av disse? 

Det er her vi føler at vernepleierkompetansen, og den kunnskapen vernepleiere har i arbeidet 

med mennesker med kognitiv svikt burde komme bedre frem, også i barnevernet. Som vi så 

var det ingen av våre informanter som trakk frem at de viste om denne kompetansen hos 

vernepleiere. Viktigheten av dette blir ikke mindre av at nyhetsbildet omtaler saker som 

“Svanhild- saken”. Dette løfter behovet for kompetanseøkning frem i lyset og gjør dette 

synlig også utenfor barnevernet. 

Tilrettelagt kommunikasjon vil minske gapet mellom foreldrenes funksjonsnivå og 

samfunnets krav. En informant kom med et utsagn som vi føler er kjernen i all form for 

informasjon og kommunikasjon: “Informasjon er noe av det vanskeligste vi gjør, så jeg tror 

ikke vi klarer å informere 100 % til alle, uansett om det er funksjonsnedsettelser evnemessig, 

eller de som ikke har det”. 

Som vi ser i de offentlige føringene er det barnevernstjenestens ansvar i å gi oppfølging til 

foreldrene med det formålet at foreldrene skal kunne gjenoppta samværet med barnet. Våre 

informanter fra det statlige barnevernet tenker at det er det kommunale som skal utføre, og 
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som skal ha kompetanse på dette. Det blir samtidig nevnt at de har tanker om at dette ikke blir 

tilstrekkelig fulgt opp fra kommunalt hold og at dette er kompetanse de selv ønsker å ha. 

Dette for å forbedre kommunikasjonen med foreldrene rundt samværssituasjonene, og en økt 

felles forståelse i samarbeidet rundt barna.  

For å kunne skape et godt samarbeid med en annen part må en treffe personen der den er, og 

gjennom en informasjon og kommunikasjonsform som er tilpasset mottakeren. 
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6 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

Vi startet innledningen vår med et sitat om hvordan man ikke ville ta fra noen briller, 

høreapparat eller rullestol etter 6 måneder, for de måtte jo ha lært seg å se, høre eller gå på 

denne tiden. I denne oppgaven har vi vist til at samme tankegang også burde gjelde i 

barnevernet ved tilrettelegging av kommunikasjon til foreldre med intellektuell 

funksjonsnedsettelse. Man må tilstrebe en varig tilrettelegging skal man kompensere for 

foreldrenes funksjon opp mot samfunnets krav. 

Faren i casen fra fylkesnemnda er et godt eksempel på at hvis man ikke sikrer en felles 

forståelse kan det oppstå misforståelser. Misforståelser som kunne vært unngått ved 

tilrettelagt kommunikasjon. 

Vår problemstilling starter med spørsmålet «Hvordan tilrettelegger barnevernet 

kommunikasjon med foreldre med intellektuelle funksjonsnedsettelser?». Alle informantene 

bekreftet at det ikke systematisk ble tilrettelagt kommunikasjon til foreldre innenfor 

målgruppen på sine arbeidsplasser. Den eventuelle tilretteleggingen som fantes var tilfeldig 

og avhenger av hvilken ansatt foreldene tilfeldigvis møtte. Våre informanter sier at deres 

fokus er på barna og ungdommen som bor på institusjonene. Gjennom intervju og samtaler 

kommer det frem at det er lite kompetanse på området, og at de ønsker en 

kompetansehevning. De ønsker et bedre samarbeid med foreldrene. 

I vår problemstilling spør vi videre hvordan den tilrettelagte kommunikasjonen med foreldre 

med intellektuelle funksjonsnedsettelser kan forbedres. Vi ser at våre funn innenfor det 

statlige barnevernet, stemmer i stor grad overens med funnene i Gundersen og Young (2010) 

sin rapport fra det kommunale barnevernet. Det vi kan lese ut i fra dette, og på bakgrunn av 

det våre informanter forteller, er at det er et ønske og et behov for økt kompetanse. Vi ser for 

oss tre satsningsområder for å øke denne: 

Gjennom FIB-Prosjektet til Pistol (2009), var en løsning å holde temadager for å kurse de 

ansatte på kunnskapsfelt som utviklingshemning, nevropsykologiske funksjonsforstyrrelse, 

utviklingsforstyrrelser og barns psykiske utvikling (Pistol, 2009, s. 7). En annen vei å gå for å 

øke denne kompetansen vil være å satse sterkere på et tverrfaglig samarbeid der vi ser at 

vernepleiere gjennom sin utdannelse har stor kompetanse på dette (Nordlund et al., 2015, s. 

60). En tredje løsning på dette kunne også være å satse på en lengre, 5-årig 

barnevernsutdannelse som også tar for seg denne kompetansen (FOs landsstyre, 2009). 
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Når det kommer til tilrettelagt kommunikasjonsmetode for foreldreveiledning ser vi at 

Parenting Young Children bør være et satsningsområde for barnevernet. Ansatte i 

institusjoner burde ha en generell forståelse for kommunikasjonsmetodene som er brukt i 

programmet. Vårt syn er at dette vil være med å bedre samarbeidet med foreldrene og gi en 

økt kompetanse om målgruppen, noe som våre informanter også ønsker. Dette vil være med 

på å minske gapet mellom foreldrenes funksjonsnivå og samfunnets krav, noe som vil kunne 

være et viktig ledd i arbeidet med å øke foreldrenes forutsetninger for eventuelt kunne 

gjenoppta omsorgen for barna. 

Hvordan øke kunnskapen om vernepleierens kompetanse og øke det tverrfaglige samarbeidet 

rundt foreldre med intellektuelle funksjonsnedsettelser kan være grunnlaget for en senere 

diskusjon sammen med spørsmålet vi etter hvert har stilt oss: Hvorfor er oppfølgningen av de 

dårligst fungerende foreldrene minst etter en omsorgsovertakelse? Dette er en tanke som går 

imot vår forforståelse som vernepleiere der vi anser det slik at de er de «dårligst fungerende» 

som har behov for mest ressurser og veiledning. 

Det ville vært spennende å trekke frem vår problemstilling igjen om noen år. Vi ville da 

kunne foretatt intervjuer i institusjoner hvor ansatte har gjennomført utdanningen innen 

foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children.  
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