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Rettigheter

Barns medvirkning i barnevernet 
- honnørord eller rettesnor?
Intensjoner og målsetting for barnevernets organisasjoner og fagfelt om 
aktivt deltakende barn - virker det i praksis? 

Nyere syn på barn og barndom utfordrer  
et barnevern som kanskje ikke snakker  
nok med barn og som samtidig har krav  
på seg til å gjøre barn mer synlig som 
deltakere. Endringer i forekomst av barns 
deltakelse i egne barnevernssaker, er tema 
for min mastergradsstudie i sosialt arbeid. 

Om studien
Gjennom å lese fra barnevernets internt 
produserte dokumenter har jeg søkt å få 
innblikk i hvor fremtredende barneperspek-
tivet, inkludert barnas eget perspektiv, er i 
dag sammenlignet med for 10 år siden. 
Barnevernets beskrivelser av barn og deres 
behov, henvisning til barns utsagn og 
samtaler med barn, ble registrert fra to 
tidspunkt 2000 og 2009, før og etter tre 
viktige endringer som har vært gjennomført 
i løpet av disse årene: Et nytt fagdataverk-
tøy ble innført i perioden 2001, barne-
vernstjenesten ble omorganisert 2004 og 
inkorporering av barnekonvensjonen i det 
nasjonale lovverket førte til at barnevernlo-
ven ble endret i 2003, der aldergrense for 
barns rett til å utrykke sin mening ble 
endret fra 12 til 7 år. Disse endringene 
fremhever alle som målsetting at barnet, 
eller brukeren, i større grad skal høres og 
delta, noe jeg forventer har innflytelse på 
barnevernarbeidernes faglige dokumenta-
sjon og fokus på direkte kontakt med 
barnet. Hovedfunn fra den kvantitative 
analysen ble presentert for barnevernarbeid-
ere i undersøkelseskommunen i et fokus-
intervju. 

I stedet for at politiske, organisa-
toriske og faglige endringer skulle 
bidra til økt brukermedvirkning 
og mer inkluderende tjenester, 
også for barna, er det funn i min 
undersøkelse som kan tyde på at 
barnas deltakelse i egen barne-
vernprosess er mindre fremtre-
dende i 2009. 

Barna og deres behov omtales mer i 
2009 enn i 2000, noe som kan peke i 
retning av at barnevernarbeidere opplever 
et økt barneperspektiv med fokus og 
bevissthet på betydningen av barnet som 
deltaker. Samtidig peker andre funn i 
undersøkelsen i retning av at barna i praksis 
ikke involveres og deltar i tråd med 
barnekonvensjonen, barnevernloven og 
fagfeltets uttalte målsettinger om barns 
medvirkning. Funn i studien peker på at 
holdninger til hva barn bør og kan delta i 
og forståelser for barns behov for beskyt-
telse, påvirker barnevernets begrensninger i 
å inkludere barna. 

Barnevernets samtaler med 
barn
I norsk fagmiljø og barnevernlitteratur har 
det lenge vært sett som viktig å snakke med 
barn og å ta hensyn til deres oppfatninger 
(Sandbæk, 2001, Strandbu, 2006, Vis, 
2006, Gamst, Langballe og Jacobsen, 
2010). En rekke forskningsrapporter i 
Norge og andre land har konkludert med at 
barna i barnevernet ofte ikke blir sett eller 
hørt (Sandbæk 2004 og Sandberg 2008). 

En forskningsoversikt fra 2003 over 
nordiske og engelsktalende lands undersø-
kelser, konkluderte (Egelund og Hestbæk 
2003:213) med at barn blir oversett i 
forbindelse med plassering utenfor 
hjemmet og at barna oppfattet seg som 
maktesløse og som objekter for andres 
beslutninger. Flere studier basert på 
gjennomgang av saksdokumenter og 
intervjuer med sosialarbeidere bekrefter 
bilder av at barna ofte fremstår som 
bifigurer (Sandbæk 2001, Cederborg 2000, 
Oppedal 1997, Christiansen, Havnen og 
Havik 1998, her i NOU 2000:12, Husby 
2000). Det oppsiktsvekkende ved min 
undersøkelse er ikke manglende deltakelse 
fra barn, men mønsteret som peker i 
retning av at færre barn blir involvert i dag 
enn for 10 år siden.

Manglende deltakelse fra barn i 
barnevernets prosesser kan ha bakgrunn i 
flere faktorer. Barn har blitt holdt utenfor i 
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forhold til å snakke for seg, enten fordi de 
ikke anses som kompetente i å ta beslutnin-
ger, fordi de skal skjermes eller fordi de blir 
betraktet som ikke tillitsvekkende vitner 
om deres egen situasjon. Vis (2004) fant i 
sin studie at saksbehandlerne opplevde at 
de snakket mindre med barn enn de 
ønsket. De sier at de vegret seg for å utsette 
barn for ytterligere belastninger, frykt for 
dårligere samarbeid med foreldrene og 
manglende kompetanse i å snakke med 
barn.  

Jeg antar at forklaringen på diskrepan-
sen mellom ord og lære når det gjelder 
barns medvirkning i barnevernet er 
sammensatt. Både ressurstilgang, kunnskap 
om barn og hvordan de kan inkluderes, 
samt holdninger til barn i organisasjonen, 
saksbehandlere og folk flest vil ha innvirk-
ning. 

Masteroppgaven peker på at både 
organisasjon og fag, og samspillet dem 
imellom, er sammenhenger som det er 
verdt å undersøke nærmere, men berøres 
ikke her. Holdninger og dilemma knyttet 
til motsetningsforholdet mellom barns 
behov for deltakelse og beskyttelse og 
maktforholdet voksne–barn, er tema  
videre. 

Føringer for barns rettigheter 
En generell endring av barnets stilling i 
samfunnet har gitt barna en sterkere 
posisjon både i familien og samfunnet, og 
har påvirket lovgivning og barns rettighet 
til deltakelse. FN Barnekonvensjon av 1989 
er opprinnelig motivert for å beskytte barn, 
der artikkel 3 og 12 er de mest sentrale. 
Artikkel 3 omhandler prinsippet om 
barnets beste og er av sentral betydning for 
tolkning av hele konvensjonen. Artikkel nr. 
12 om barnets rett til å bli hørt, omhandler 
barns rett til fritt å gi uttrykk for sin 
mening i alle forhold som angår dem selv. 
Disse meningene skal tillegges vekt i 
samsvar med barnets alder og modenhet. 
Utgangspunktet skal være at barnet har 
evne til å danne seg egne synspunkt, og de 
har rett til å gi uttrykk for disse. Det skal 
ikke være opp til barnet å bevise at det har 
denne evnen, men det pålegges en forplik-
telse til en kompetent vurdering av hva som 
skal til for å fremme hvert enkelt barns 
deltakelse. 

Sentralt for tolkningen av barnas 
rettigheter er barnekonvensjonens kontroll-
organ sin utdyping av artikkel 12 (CRC/C/
GC/ 12:2009). Her legges det vekt på at 
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det å høre barn ikke må bli et mål i seg  
selv. Det blir sett som en selvstendig verdi å 
få uttale seg, der deltakelse betyr at å 
inkludere barn ikke skal være noe forbi-
gående, men et utgangspunkt for en aktiv 
utveksling av synspunkter mellom barn og 
voksne der de blir informert, får uttale seg, 
og blir tatt på alvor. 

I hvilken grad synes barn å bli 
informert 
Å være informert, slik barnekonvensjonen 
presiserer det, innebærer at det gjøres 
forberedelser for å ivareta barnet ved å sørge 
for at barnet er informert om sin rett og 
orientert om hvilken betydning det vil ha 
for utfallet av saken at barnet legger fram 
sine synspunkt.

Til tross for at informasjon er første 
forutsetning for deltakelse for at barnet skal 
kunne treffe klare beslutninger, fant jeg lite 
spor av dette i dokumentene. I 2009 var 
det for 60.4 prosent av barna ikke spor av 
at de var informert, en nedgang fra 2000 da 
det var 53.2 prosent. Kun for 20.9 prosent 
av barna var det dokumentert at de var 
informert om innholdet i sin kontakt med 
barnevernet i 2009. 

Mine informanter vektla at de gir barna 
informasjon om hva som skal skje, for 
eksempel når de skal i besøkshjem eller i 
fosterhjem. Jeg trekker ikke i tvil at 
barnevernarbeiderne gjør det. Spørsmålet er 
om dette gjøres for alle barn i kontakt med 
barnevernet, om det gjøres i tilstrekkelig 
grad og i samsvar med lovverket og 
barnevernfaglige krav. 

Det urovekkende er at dette antallet steg 
fra 41.3 prosent til 70 prosent. Kun for 30 
prosent av barna i 2009 var det dokumen-
tert at de hadde vært i kontakt med 
barnevernet minst en gang.

I hvilken grad blir barna hørt og 
får sagt sin mening 
Skal barnevernet leve opp til forventing- 
ene i lovverket, skal ikke bare barna bli 
informert og lyttet til, de skal høres. I  
min undersøkelse forekom det spor etter  
at barnas mening var hørt i 39.6 prosent i 
2009. For 60.4 prosent av barna fant jeg 
ingen spor som kunne tyde på at de var 
hørt. 

Barnevernkonvensjonen tillegger 
barnevernet ansvar for å utvikle gode 
fremgangsmåter for å vurdere barns 
kapasitet. Det tar tid å la barna utrykke  

seg, og det krever kompetanse for å forstå 
barnas språk. Å ta barn på alvor innebærer 
at det barna formidler tas med inn i 
drøftingene og de diskusjoner barnevern-
arbeideren har med seg selv og andre (Tiller 
1991, her i Strandbu 2007, Skjervheim 
1996).

Tillegges barnets mening 
behørig vekt? 
At barns synspunkter skal tillegges  
”behørig vekt” betyr at det barnet selv 
formidler skal vurderes på lik linje med  
alle andre innspill i saken. Det innebærer  
at barnevernet gir informasjon om utfallet 
av prosessen, forklarer hvordan deres 
synspunkter er blitt tatt hensyn til, tolket 
og brukt (CRC/C/GC/12:2009). Tilbake-
meldingen er en garanti for at barnets 
synspunkter ikke bare blir hørt som en 
formalitet, men også tatt alvorlig. Dette er 
en tydeliggjøring av at barns medvirkning 
ikke skal være et tillegg til andres uttalelse, 
en bekreftelse på det de voksne har tenkt 
om hva som er barnets beste, men en reell 
stemme inn i saken som må drøftes og som 
man forholder seg til. 

Fra barnevernjournalene i 2009 fant  
jeg at 68.8 prosent aldri fikk sine meninger 
gjengitt. For 27.2 prosent ble det henvist til 

hva de hadde uttalt i forbindelse med sin 
situasjon. 

Medvirkning, deltakelse og 
ansvar
Barnekonvensjonen og barnevernlovens 
føringer om deltakelse, medvirkning og 
medbestemmelse i saker som angår barn, er 
begreper som gir mulighet for ulike 
forståelser. Barnekonvensjonens skille 
mellom å konsultere og informere, å høre 
på dem og følge deres ønsker, kan ses som 
en konkretisering av forholdet mellom 
medvirkning og medbestemmelse, der 
sistnevnte innebærer større grad av 
deltakelse fra barnets side. Reell medbe-
stemmelse vil i tillegg bety at barn involve-
res i beslutningsprosessen og deler makt og 
ansvar for de beslutningene som tas (Backe 
Hansen, 2004).

”Forandringsfabrikken” som har et 
prosjekt med tidligere barnevernsbarn, 
knytter sin målsetting for prosjektet opp 
mot barnevernkonvensjonens artikkel 12, 
og har fokus på deltakernes egne styrker og 
muligheter til å påvirke barnevernet.  Marit 
Sanner (Winswold og Solberg, 2010) 
uttaler seg kritisk til en slik hierarkisk stige, 
hvor det ultimate mål er å dele makt og 
ansvar. Sanner ser det som viktigst at barn 
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blir tatt med på råd og at deres meninger 
blir tatt på alvor.

Barns rett til aktiv medvirkning i 
henhold til barnekonvensjonen er knyttet 
til ”alder og modenhet” og kan forstås som 
at de ikke automatisk skal få avgjørende 
vekt. Backe Hansen (2004) mener at det i 
norsk lovgivning kan argumenteres for at 
hovedvekten legges på å konsultere eller 
informere barn, mens det å høre på dem og 
følge deres ønsker gjøres avhengig av 
voksnes vurdering av deres alder og 
modenhet.

Selvbestemmelse i spesielle spørsmål ved 
en viss oppnådd alder, er ikke hjemlet i 
konvensjonen. Det innebærer at voksne 
ikke kan overlate ansvaret til barna med 
begrunnelse om at de bestemmer selv. Barn 
og voksne tar i praksis beslutninger i 
felleskap med andre på grunnlag av det 
beste argumentet og det vil dermed dreie 
seg mer om medbestemmelse enn selvbe-
stemmelse, også for barn (Strandbu, 2007). 
Myndiggjøring og ansvarliggjøring er to 
perspektiver som i praksis kan oppleves 
som dilemma. Å gi barna rett til å uttale seg 
i saker som angår dem, som å vurdere sitt 
eget behov for besøkshjem eller plassering i 
fosterhjem, bidrar kanskje til at barna blir 
sett som aktør på denne måten, men det 
kan hende vi samtidig belaster barnet med 
mer ansvar enn det barnet kan tåle 
(Backe-Hansen, 2004). Å se barn som 
aktivt deltakende aktører betyr ikke at de 
ikke samtidig kan være ofre. Også barne-
konvensjonen fremhever det ansvaret som 
pålegges 

myndigheter i forhold til å sikre at retten til 
å bli hørt blir praktisert på en måte som 
sikrer full beskyttelse for barnet. Barn skal 
kunne utrykke seg fritt fra press og selv 
velge om de vil benytte seg av retten til å bli 
hørt.  ”Fritt” er videre i sin natur knyttet til 
barnets ”eget” perspektiv. Barnet har rett til 
å gi utrykk for sine egne synspunkt, og ikke 
synspunktene til andre (CGC/C/
GC/12:2009).

Barnekonvensjonens og barnevernloven 
gir barna rett til medvirkning, et begrep 
med ulike forståelser. Ulike forståelser av 
barns medvirkning gir også ulike barneper-
spektiv.

Barneperspektiv og barnets 
perspektiv
En naturlig forlengelse av å se barnet som 
et medvirkende, meningsskapende og 
meningssøkende subjekt, er at man legger 
vekt på barnets erfaringer og opplevelser 
(Wetrhus, 2009). Den norske barneforsk-
eren Per Olav Tiller var en av de første som 
arbeidet med et begrep om barneperspektiv. 
Hans tilnærming tok utgangspunkt i barnet 
selv, det som barn selv ser, hører og 
opplever som sin virkelighet (Tiller, 1991, 
her i Strandbu, 2007). Samarbeidsparter og 
foreldre, kan gi informasjon om hvordan 
akkurat disse personene ser barnet. Denne 
informasjonen må trianguleres og ses i 
sammenheng med barnets oppfatninger for 
å kunne gi et helhetlig og mer utfyllende 
bilde av barnets livsverden. Først da skapes 
det mulighet for korrigering av feiloppfat-

ninger og muligheter for å utelukke at 
det kun er de voksnes projeksjoner 

vi får tilgang til (Tiller, 1991, 
her i Strandbu, 2007). 

Gamst og Langballe 
(2004) omtaler 

barneperspektivet 
som et ”innenfra 

perspektiv”, 
hvor de 
forsøker å se 
hvordan 
verden ser ut 
fra barnets 
ståsted. De 
knytter 
barneper-
spektivet til 
relasjonen 
mellom 
barnet og 

den som 

spør, der maktforholdet mellom barnet og 
den voksne, er sentralt. Å tilstrebe et mest 
mulig symmetrisk forhold blir viktig, da 
det har stor betydning for hva barnet 
formidler fra sin verden (Gamst, Langballe 
og Jacobsen, 2010). 

Strandbu og Skivenes sitt tredelte 
barneperspektiv inkluderer voksnes 
forståelse for dette barnet, hva barnet 
ønsker og hva som er til beste for dette 
barnet sett fra de voksne, samt hva barnet 
selv ønsker og mener (Strandbu, 2007). 
Det å se det samme som barnet består ikke 
bare i å se i det samme synsfeltet, men i å se 
inn i det med de samme begrepene som 
barnet (Strandbu, 2007). 

Når det gjelder barn kan vårt syn på å 
skjerme noen ganger komme i veien for å se 
på barnet som et objekt som vi må beskytte 
(Strandbu, 2007). Den som objektiverer 
kan ikke være deltaker og med i den andre 
sin forståelse, men blir stående igjen i sin 
forståelse av den andre (Skjervheim, 1996). 
Om vi ikke engasjerer oss i barnets 
problem, ikke tar barnets meninger til 
ettertanke og diskusjon, objektiverer vi 
barnet og det blir ikke lett å ta det barnet 
sier alvorlig.

Holdninger og syn på barn påvirker bar-
neperspektivet. Et barneperspektiv som 
inkluderer barnets perspektiv, synes å 
forutsette at barnet bringer frem sitt eget 
perspektiv, at dette blir forstått av de 
voksne og vurdert på lik linje med andre 
innspill. Utfordringen ligger i hvordan 
voksne kan forstå barnets perspektiv, i 
forholdet mellom voksnes syn på barn og 
barns eget synsfelt. 

Min undersøkelse viser at barna i større 
grad ble omtalt i 2009. Når barnevernar-
beiderne utrykker at: ”Barnets stemme blir 
definert ut fra vurdering av barnas behov”, 
forstår jeg det slik at barnevernarbeideren 
vurderer, beslutter og iverksetter tiltak ut 
fra sin vurdering av hva som er barnets 
behov.  Dette kan representere det kollek-
tive syn på hva som er bra for barn, der de 
voksne på vegne av barnet tar med barnets 
stemme inn i barnevernets prosesser. Andre 
utsagn som ”Har mange dialoger om barnet 
som ikke tas med barna” peker også i retning 
av at barna er i fokus for barnevernarbei-
dernes drøftinger, uten at dette involverer 
barna. Det er mulig barnevernarbeiderne 
forsøker å se verden ut fra barnets ståsted. 
Selv om det er slik barnevernarbeiderne 
handler, så kommer det ikke til uttrykk i 
dokumentene som en mening eller et ønske 
fra barnet, men som et innlegg fra de 
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voksne om barnet. Barneperspektivet blir 
stående uten barnets perspektiv når dette 
ikke legges til grunn i de skriftlige doku-
menter som er barnevernets vurderings- og 
beslutningsgrunnlag. 

Holdninger og dilemma i synet 
på barn
Endrede holdninger til barndom har gitt ny 
kunnskap om barns kompetanse og har 
bidratt til en erkjennelse av at barn har 
kunnskaper, synspunkter, behov og 
refleksjoner som er viktige og interessante 
(Strandbu, 2007, Christensen og James, 
2000). Faktorer som har stor innvirkning er 
hvilke betingelser samtalene blir foretatt 
under, den voksnes kompetanse og i 
hvilken grad strategiene som velges er 
tilpasset barna (Gamst, Langballe og 
Jacobsen, 2010). Det er den voksnes evne 
til å lytte og være oppmerksom på barnet 
som er det viktigste og som er avgjørende 
for kvaliteten på informasjonen som 
kommer fra barnet.

Emosjonell utvikling påvirkes av 
belastninger i barnas liv. Omsorgssvikt 
vekker sterke følelser i barn og vil påvirke 
deres kognitive funksjon og kapasitet til å 
vurdere temaene. Barnets kognitive evner, 
dets forståelse for språk og begrep og evne 
til selv å formidle, har sammen med 
hukommelse og emosjonell utvikling, 
innvirkning på samtalen. Barn er unike, og 
på samme måte som voksne har de ulike 
forutsetninger for å formidle seg. 

Samtidig som barns behov og ønsker 
skal frem, peker andre nåtidige praksiser i 
den motsatte retning og legger vekt på barn 
som utskilte og avvikende, der selvstendig-
het og rettigheter følges av overvåkning og 
sosial kontroll. Det er også et spørsmål om 
denne tvetydighet er uttrykk for å se barna 
som utestengt for adgang til visse rettighe-
ter, eller beskytter vi en sårbar sosial gruppe 
(Qvortrup, 1994). De siste årene synes 
utviklingen når det gjelder å forebygge 
risiko å ha gått mot større grad av sosial 
kontroll av hensyn til å beskytte barnet mot 
farer og skade. Barns posisjon i samfunnet 
har endret seg fra sterk sosial deltakelse 
med minimal beskyttelse på 1700- og 
1800- tallet, til sterk beskyttelse av barn 
med minimal deltakelse på nittenhundre-
tallet, der beskyttelse også har medført at 
de ikke lenger ble en del av samfunnets 
arbeidskraft og deltakere på lik linje med de 
voksne (Strandbu, 2007). Synet på barns 
behov for beskyttelse innvirker på vårt 
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forhold til barn som aktører, og gjenspeiles 
i handlinger, holdninger og praksiser.

Fordi barn trenger beskyttelse og ikke 
har makt til å ta beslutninger og delta fullt 
ut, er de avhengig av de voksnes autoritet. 
Beskyttelse, avhengighet, makt og autoritet 
er en del av det som definerer barndom og 
grenser mellom voksne og barndommens 
posisjon, der et asymmetrisk maktforhold 
gjør barn avhengig av voksne. I vår 
kulturelle forestilling om barns behov for 
beskyttelse, er barn avhengige, samtidig 
som de også har krav på rettferdighet, noe 
som kan representere en utfordring for 
voksen autoritet (Qvortrup, 1994). 
Manglende deltakelse og inkludering av 

barn kan ha sammenheng med at de 
utfordrer de voksnes perspektiver. Muligens 
er det en slik holdning som kommer til 
syne i undersøkelser som viser at barnvern- 
arbeidere lar være å spørre fordi de er trygge 
på sin egen vurdering og mindre trygge på 
at barnet er av samme oppfatning (Haar-
berg Aas, 2009 og Vis, 2004).

Dilemma mellom beskyttelse 
og deltakelse 
I barnekonvensjonen er det ikke gjort noen 
hierarkisk rangering eller prioriteringer 
mellom de ulike artikler og kan dermed 
være en faktor som bidrar til at det oppstår 

spenninger og motsetninger. Særlig 
fremtredende er spenningsforholdet 
mellom de to ulike syn på barn som 
fremkommer i retten til beskyttelse i 
artikkel 3 og retten til deltakelse i artikkel 
12. Forståelse av at for mye ansvar og 
involvering kan være skadelig skaper 
spenning mellom deltakelse og beskyttelse. 
Noen vil hevde at barnevernarbeidere lar 
være å spørre barn fordi de opplever at 
barns medvirkning kan pålegge barna for 
mye ansvar og kollidere med retten til 
beskyttelse (Husby, 2000 og Vis, 2004). 
Barn må beskyttes mot å ta beslutninger 
eller føle press om å utrykke meninger i 
vonde eller kontroversielle forhold.

En intensjon om å beskytte barnet for 
unødvendige påkjenninger, synes å være  
en av barnevernarbeidernes forklaringer for 
at barnet ikke involveres i egen barneverns-
sak.  

”er verre for barna – vi beskytter de”(….) 
”Når vi ikke har ideelle løsninger, dokumen-
terer vi ikke at vi har kranglet med Bufetat 
(statlig barnevern) i flere dager. Og så fikk vi 
ikke det tilbudet vi mener er best for barnet, 
bare det nest beste og da går vi for det overfor 
barnet. Fremlegger det positivt overfor barnet 
etter at det er avklart.”

Et spørsmål som kan knyttes til dette 
utsagnet er hva barn tåler. Hva må de tåle, 
og hvilken kompetanse må barn ha for å 
kunne reelt delta? Barnevernarbeiderne 
velger å ”Skjerme barna for ytterligere andre. 
Gjelder når de ivaretas av andre, skåne 
barna”.

Et annet utsagn som også peker mot 
holdninger til å beskytte barna er: ”Åpner 
ikke for så mye valg. Får de valg blir de mer 
ansvarlige”. Slike utsagn kan representere 
det andre undersøkelser også viser, at det er 
utbredt blant barnevernarbeidere og 
”skåne” barn for samtaler av hensyn til 
barnet, samtidig som de mener at de bør 
snakke med barna (Nybø 2006, Vis 2004). 

Barnekonvensjonen utdyper at det  
ikke er et motsetningsforhold mellom  
barns rett til beskyttelse og barnets beste. 
Det er to generelle prinsipper der det ene 
slår fast at barnets beste skal være målet, 
mens det andre presenterer fram-
gangsmåten, som er å høre på barna. 
Artikkel 3 og 12 har et gjensidig avhen-
gighetsforhold, der hensynet til barnets 
beste ikke kan gjennomføres uten at 
barnets rett til deltakelse blir respektert, 
samtidig som barnets beste forsterker 
funksjonaliteten til barnets rett til deltak-
else, og gjør det enklere for barn å spille en 
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viktig rolle i beslutningsprosesser som 
berører deres liv (CRC(/C/
GC/12:2009:18).

Forståelser og bruk av begreper vil ikke 
alltid være entydige. I tolkningen av barnas 
beste kommer holdninger og verdier om 
barns behov for beskyttelse og deres rett til 
å delta fram. I denne spenningen kommer 
tvetydigheten fram, men ikke nødvendigvis 
tydelig som det. Når vår tids vestlige 
barndom både fremhever beskyttelse av 
barn og deres rett til deltakelse, kan dette 
tilskrives en ambivalens i forståelse av 
barndommen (Strandbu, 2007, Archard, 
2009). Tvetydigheten fremkommer i synet 
på barn som umodne, de oppfattes som 
sårbare og i behov for omgivelsenes omsorg. 
Samtidig har barn fått status som deltakere 
og skal innvies i forhold som før var 
forbeholdt de voksne (Strandbu, 2007). 
Når dette spenningsforholdet mellom 
barnets rett til deltakelse og beskyttelse 
tilspisses, kreves både balansekunst og 
orienteringsevne. Likevel bør det ikke 
motarbeides, sier Archard (2009), man bør 
heller se det som et kreativ og produktivt 
spenningsforhold, som samfunnet må 
anerkjenne i stedet for å benekte eller 
forsøke å eliminere dem, som resulterer i 
utelatelse og kontroll, med kun en forestill-
ing om rett til deltakelse. (Archard, 2009). 

Det er mulig at spenningsforholdet 
mellom deltakelse og beskyttelse påvirker 
praksisen i barnevernet, men det gir ikke et 
fullstendig svar på spriket mellom rådende 
syn på barn og praksis. Det er mulig flere 
dilemma påvirker hvordan vi ser på barn 
som aktører.

 ”Skulle barnets stemme kommet inn 
hadde det blitt ytterligere… merarbeid”?   

Som utsagnet kan antyde, er et annet 
sentralt dilemma det asymmetriske 
forholdet mellom voksne og barn. Usynlig-
gjøringen kan skyldes at svarene barnever-
narbeiderne får ved å etterlyse barnets 
perspektiv vil kreve noe av dem, svarene må 
forvaltes. Om de likevel ikke har tenkt å ta 
barnets mening inn i vurderingen i en 
barnevernssak, kan det synes nytteløst å 
etterspørre den (Strandbu, 2007). Barnets 
stemme krever tid til ettertanke og reflek-
sjon, og skriftliggjøring av argumenter som 
kanskje ikke føyer seg inn i den øvrige argu-
mentasjonen. 

Tvetydigheten i praksis har ikke bare sin 
grunn i lovens tekster, men i synet på 
barnet. Barn som kompetente og inneha-
vere av rettigheter utfordrer voksnes arena, 
der forholdet voksen–barn identifiseres av 
et ulikt maktforhold. Hvis barna gis rom 
for deltakelse, vil det være et innspill i 
barnevernets prosesser som må tas hensyn 

til. Det vil ikke bare medføre å gi fra seg 
makt, det kompliserer også arbeidet. 
Spørsmålet er derfor om fravær av barnets 
perspektiv forenkler arbeidet og gjør det 
mulig for barnevernarbeideren å gjennom-
føre arbeidsoppgavene.  

Ulike syn på barn kan medføre tvetydige 
praksiser i spenningsforholdet mellom 
deltakelse og beskyttelse, forholdet mellom 
barn og voksne og i forhold til å tenke om 
de som unike og ikke kun i form av å ha 
kollektive behov. Dette kan forklare noe av 
fraværet av barnestemmene i barnevernets 
journaler. 

Å lytte til barn, å høre på barn og å 
reagere på hva barn sier, er tre forskjellige 
ting (Roberts, 2000), og samsvarer med 
barnekonvensjon sine begreper å informere, 
høre og ha innflytelse, og utgjør ulike 
nivåer av deltakelse. Differensiering i grad 
av deltakelse og medvirkning bidrar til 
spenning, dilemma, ulike forståelser og 
praksiser. Denne undersøkelsen synes å vise 
at barn omtales og er i fokus for barnevern-
arbeiderens oppmerksomhet, men deres 
meninger er likevel lite synlig i barnevernets 
tekster. Mye tyder på at ulike holdninger til 
barns kompetanse og ulike forståelser for 
hva som er til beste for barnet, gir tvetydige 
praksiser for medvirkning. 
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