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Krysskulturelle dilemma på dagsorden 
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Barnevernets rolle i Norge 

1. Kontrollere og gripe inn når barn er i risiko 
    (plasseringer utenfor hjemmet)  

 
2. Tilby hjelp og støtte til sårbare barn og familier  
    (tiltak i hjemmet) 

                                          Lov om barneverntjenester, 1992 
 
   Skandinavisk barnevern: familieorientert og barnesentrert  
                            (Skivenes, 2015) 
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Flerkulturelt barnevern  
• Overrepresentasjon av etniske minoritetsbarn i 

barnevernet – særlig barn med flyktningebakgrunn  
   (Kalve og Dyrhaug, 2011; Backe-Hansen mfl., 2014) 

• Barnevernsarbeidere opplever utfordringer: språk, 
kulturforskjeller (Bø, 2015; Kriz og Skivenes, 2010, 2009; Paulsen et al 2014) 
 

• Et møte preget av både tillit og mistillit (Aadnesen, 2012; 
Fylkesnes og Netland, 2013; Marthinsen mfl., 2013) 
 

• Mistillit til barnevernet i etniske minoritetsmiljøer 
 

• Behov for «flerkulturell kompetanse» i barnevernet 
 
 

   

Avdeling / enhet 
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Forskning om foreldres møte med barnevernet 

 
 
 
 
 
 

 

• Generelt høy tillit til barnevernet i befolkningen 70% 
    Brukeres tillit til barnevernet enda høyere 76%  
     (Marthinsen et al., 2013)   
• Den emosjonelle dimensjonen må tas mer på alvor av 

saksbehandlere.   (Thrana og Fauske, 2013, s.6) 
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1) Hvordan erfarer ungdom 
med etnisk minoritetsbakgrunn 
møtet og hjelpen fra 
barnevernet? 
 
2) Hvordan erfarer foreldre 
med etnisk minoritetsbakgrunn 
møtet og hjelpen fra 
barnevernet?  
 
3) Hva er kultursensitivitet, sett 
fra ståstedet til brukere med 
etnisk minoritetsbakgrunn? 
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Foreldrene i prosjektet 

• 11 foreldre 
• Bakgrunn som flyktninger (emigrert fra land med politisk 

og/eller sosial uro) 
• Midt-Østen og Afrika 
• Botid i Norge 2 – 17 år 
• 1-7 barn 
• Hjelpetiltak  
• Akuttplasseringer midlertidig (7 stk) 
• Barn under omsorg (2 stk) 
• Ulike erfaringer – positive og negative, tillit og mistillit 
• Sentralt tema: Frykten for barnevernet blant etniske 

minoritetspersoner 
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Frykten for barnevernet 
 
Om negative oppfatninger 
av barnevernet i etniske 
minoritetsmiljøer 
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Frykt for barnevernet 

 
Hvis bare ordet begynner med å si «barneve..», 
før du slutter hele ordet [så sier folk] «nei, nei, 
nei!!!». […] Ingen elsker dem, ingen liker dem.  
      
   far, gift, tre barn, 4 år i Norge 
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Oppfatninger av barnevernet – tre tema 

Barnevernet bare tar barn 
 
Barnevernet går ikke i dialog med foreldre 
 
Barnevernet diskriminerer 
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Barnevernet bare tar barn 

En ung far fortalte at frykten for barnevernet var utbredt 
blant etniske minoritetspersoner og at dette hadde 
sammenheng med at «.. alltid de sier at barnevernet vil ta 
dine barn hvis du har gjort noe feil».  
 
En enslig mor med tre barn sa mange foreldre frykter 
barnevernet fordi «[barnevernet] bare tar, de hjelper ikke.»  
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«Prinsippet med barneverntjenesten jeg kan jeg vel forstå, 
at de er der for å hjelpe en familie i en vanskelig situasjon. 
Men mesteparten [av tiden] egentlig de skader barna, fordi 
de utplasserer barna vekk fra familien. [...] Også jeg 
merker, også jeg hører fra folk. Hvis prinsippet er å hjelpe 
både familier og barn, de kunne ha jobbet på en skikkelig 
og grei måte.» 
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Barnevernet går ikke i dialog med foreldre 

 
«Jeg fikk informasjon fra [medelever på] skolen, de sa til 
meg at hvis du møter barnevernet, når du snakker med 
barnevernet, vil de stille deg politi spørsmål: Hvorfor gjør 
du sånn? Hvorfor hjelper du ikke barna, hvorfor gjør du ikke 
… Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor?» 
 
En far fortalte at han, i eget etnisk miljø, hadde fått vite at  
«Barnehagen vil sende en melding hvis de ser noen feil 
eller problemer, som klær eller i barnas liv. Før de snakker 
med deg, vil de snakke med barnevernet.»  
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Barnevernet diskriminerer 

En ung, enslig mor som hadde bodd mesteparten av sitt liv 
i Norge sa det er en utbredt oppfatning at barna plasseres i 
norske familier «slik at de kan de oppdra dem til å bli så 
norske som mulig».  
 
«For vi som er [etnisitet], vi tror det her er moderne slaveri. 
[…] Om å ta barna fra flyktninger, de som kom her. Våre 
barn skal bli tatt fra oss av barnevernet for å få en helt 
annen kultur […]».  
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Frykten for krenkelser i møte med barnevernet 

• Frykt for å miste barna 
• Frykt for å ikke bli hørt eller tatt på alvor 
• Frykt for diskriminering 

 
• Fravær av anerkjennelse (Honneth & Fraser) 
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Implikasjoner for praksis 

• Behov for mer kunnskap  
– Hvordan påvirker frykten møtet med velferdsstaten? 
– Hvordan skape tillitsfulle relasjoner? 

• Kultursensitive praksiser – i bred forstand 
• Ikke-diskriminerende praksiser – i bred forstand 
• Økt rekruttering av fosterhjem med etnisk 

minoritetsbakgrunn 
• Behov for målrettede tiltak mht å øke tillit  
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