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Den kunnskapen trenger Norge.

Dere har delt viktige og nødvendige råd om hvordan 
politikere, fagfolk og studenter skal forstå hvorfor barn 
bruker vold og hva de må gjøre for å gi god hjelp og møte 
dere trygt. Dere har hatt mange grunner til å ikke gjøre 
det.

Dere vet godt hvordan skole, politi, barnevern og BUP 
kjennes. Dere vet også hvordan det kjennes å bruke vold, 
hvorfor det skjer og hvordan voksne kan møte det og 
stoppe det på trygge og hjelpsomme måter.
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Når vi får is rundt hjertet, 
trenger vi voksne som kan smelte isen 
i stedet for å gjøre den tykkere

Det er alltid en grunn til at det blir vold, 
det kan være ord, toneleie, blikk, lyd, lukt  
alt dette kan trigge vonde følelser 
Det kan være utrygghet med den voksne eller 
situasjonen eller at vi er usikre og redde  
Aldri glem det som voksen, vi tror det kan 
hjelpe deg

Når vi har brukt vold, vær ærlig og modig 
fortell hva du føler på en varm måte 
fordi du ønsker at vi skal forstå 
Husk å fortell oss at du skjønner 
at vi ikke er slemme, farlige eller dumme

Kjeft og straff gjør isen rundt hjertet tykkere 
Anmerkninger, glattcelle, ransaking, 
belønninger og konsekvenser gjør vondt verre. 
Vi mister tillit 
Stopp oss trygt, når vonde situasjoner skjer

S k o l e  B a r n e v e r n  P o l i t i  B U P

Is rundt hjerte Når noe alvorlig har skjedd, ikke ring foreldre 
før dere har avtalt med oss. Konsekvensene av  
at dere ringer foreldre kan dere aldri vite 
Når dørene lukkes hjemme, er det ofte ikke 
trygt, redde eller sinte foreldre lager isen rundt 
hjertet tykkere

Avtal med oss om hva, når, til hvem og hvordan 
informasjon om oss skal sies videre til andre 
fagfolk og foreldre, da kan is smelte og vi kan 
fortelle det viktigste, dere trenger å vite dette 
for å hjelpe oss

Store møter kjennes ofte utrygge 
Det kan kjennes som om det er møter der 
de voksne skal gi hverandre informasjon og 
bestemme over hodene på oss, små møter, 
planlagt med oss kan gjøre det tryggere og da 
kan vi snakke ærlig 
Sammen kan vi finne hjelpsomme løsninger

Viktigst av alt, vi gjør så godt vi kan, ut ifra 
hvordan vi har det inni oss ALLTID, og  vi 
trenger voksne til å smelte isen rundt hjertet 

S k o l e  B a r n e v e r n  P o l i t i  B U P
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Spørsmålene som er stilt:

Hvorfor bruker barn vold? 
Hvor gammel var du første gang du brukte vold? 

Skolen: 
Hva er/var bra og hva er/var ikke så bra i møte med skolen? 
Hvordan kan skolen møte barn som er sinte eller bruker 
vold? 
Hvordan kan skolen stoppe barn trygt, i situasjoner med 
vold?

Politi:
Hva er/var bra og hva er/var ikke så bra i møte med politiet? 
Hvordan kan politiet hjelpe barn som bruker vold? 
Hvordan kan politiet stoppe barn trygt, i situasjoner med 
vold?

Barnevernet og utekontakten:
Hva er/var bra og hva er/var ikke så bra med 
barneverntjenesten? 
Hva er/var bra og hva er/var ikke så bra hos utekontakten? 
Hvordan kan barnevernet og utekontakten hjelpe barn som 
bruker vold? 
Hvordan kan barnevernet stoppe barn trygt, i situasjoner 
med vold?

Bup:
Hva er/var bra og hva er/var ikke så bra i møte med BUP? 
Hjalp det til å få det bedre? 
Hvordan kan BUP hjelpe barn som bruker vold? 
 

Om undersøkelsen
Undersøkelsen SINT UTENPÅ, VONDT INNI er kunnskap 
direkte fra 101 barn i alderen 13-20 år. De er fra Oslo, Viken, 
Trøndelag, Vestland, Rogaland, Agder, Troms og Finnmark, 
Møre og Romsdal. De er invitert sammen med skoler, 
utekontakt og uteseksjon, barnevernstjenester, SLT og politi.

I forkant av undersøkelsen ba vi om innspill fra fagfolk i 
ulike tjenester. Vi fikk mange nyttige inspill, som ble brukt i 
undersøkelsen.

Alle barna bestemte selv om de ville delta og om de ville 
snakke i grupper eller alene. En del barn fikk i en runde 
to muligheten til å gå i dybden på spørsmålene de fikk i en 
runde en. Undersøkeren var tilgjengelig for barna i etterkant 
av samtalene, for å støtte og svare på ting, ved behov.

Erfaringer og råd fra intervjuer og samlinger ble 
dokumentert i referater. Fabrikkarbeidere med erfaring fra å 
systematisere data, oppsummerte barnas erfaringer og råd. 
Erfaringer og råd som oftest gikk igjen fra mange barn på 
mange steder i landet, ble til hovedsvar som presenteres i 
denne rapporten. Dette er presentert i tekst eller punkter.

Hvordan forklares vold:
Barna som har deltatt har brukt vold som å slå, sparke, 
klore, kvele, slåss, rane, true og bruke kniv. Dette har 
blitt gjort mot både voksne og andre barn. De voksne har 
vært offentlige ansatte, ukjente eller noen i familie eller 
omgangskrets. Fokuset i undersøkelsen har ikke vært på 
annen kriminalitet, som salg av rus, stjeling og hærverk.
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Barns menneskerettigheter
FNs barnekonvensjon ble gjort til norsk lov i 2003, 
gjennom menneskerettsloven. Flere av rettighetene i 
barnekonvensjonen står også i Grunnloven. Bare noen av 
rettighetene er tatt inn i de ulike særlovene. Ideen har vært 
at menneskerettsloven skal brukes sammen med særlovene.    

Barnekonvensjonen gir barn prosessuelle rettigheter. Dette 
er rettigheter som beskriver hvordan barn skal bli møtt i alle 
handlinger og avgjørelser som angår dem. Dette er barns 
rett til informasjon, til å uttale seg fritt og til respekt for sitt 
privatliv. Disse rettighetene skal sikres før man kan vurdere hva 
som er det beste for barnet.

FNs barnekomité utarbeider generelle kommentarer om 
tolkningen av konvensjonsteksten. Høyesterett har i HR-
2018-2096-A fastslått at de generelle kommentarene 
skal tillegges betydelig vekt. Derfor må de generelle 
kommentarene også vektlegges i møte med barn som er i 
konflikt med loven.

BARN SOM BRYTER LOVEN HAR OGSÅ 
PROSESSRETTIGHETER
Barn som bryter loven, ber oss forstå at det alltid er en grunn 
til at de dumme tingene skjer. Å finne inn til grunnen bør 
være viktigste fokus for å forhindre at det skjer igjen. For å 
lykkes med det, må de møtes på en trygg måte.

Det er stort samsvar mellom det barn forklarer som viktig 
for å bli møtt trygt og barns prosessrettigheter. Disse 
rettighetene gjør det mulig å møte barnet på en måte som 
sikrer at barn kan fortelle om dumt som har skjedd. På den 
måten kan tillit til voksne bevares, barns rettigheter sikres og 
saker bli raskere oppklart. 

Nasjonale myndigheter og alle som jobber med barn 
har en plikt til å kjenne til og bidra til å sikre barns 
prosessrettigheter. Mer om prosessrettighetene følger her.

Hvordan vurdere hva som er til barnets beste
- etter BK art. 3 og Grl. 104 
FNs barnekonvensjon sier at barnets beste skal være et 
grunnleggende hensyn i alle handlinger og avgjørelser 
som berører et barn. Det gjelder både når politiet har en 
mistanke mot et barn, stopper barnet på gata, tar det inn til 
bekymringssamtale eller avhør. 

For å finne ut hva som er til barnets beste, må de voksne 
sikre at barnet har fått tilstrekkelig og forståelig informasjon, 
at barnet fritt får gi uttrykk for sine meninger, og at barnets 
rett til privatliv ivaretas. Dette er barns rettigheter i prosess. 
De må være oppfylt før man kan avgjøre hva som er til 
barnets beste. 

Barnets rett til informasjon 
- etter BK art. 12 - i forbindelse med at barnet skal få uttale seg 
fritt 
FNs barnekomité slår fast at barn har rett til å få den 
informasjonen som er nødvendig for å kunne uttale seg fritt. 
Dette innebærer at barnet blant annet skal få informasjon 
om:

 • situasjonen og saken
 • hva som skjer om barnet deler informasjon om det som 
har skjedd

 • hvilke beslutninger som skal tas og hvilke alternative 
løsninger som finnes

Informasjonen skal gis på en hensynsfull og forståelig måte, 
den må gjentas når det trengs, og barnet må underveis få ny 
informasjon i saken. Retten til informasjon er en forutsetning 
for at barnet skal kunne uttale seg fritt om handlinger og 
avgjørelser som skal tas. Denne rettigheten er derfor veldig 
viktig.
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Barnets rett til å uttale seg fritt 
- etter BK art. 12 og Grl. § 104 
Ved alle handlinger og avgjørelser som vedrører dem, har 
barn rett til å uttale seg fritt - om hva barnet tenker og 
mener om det barnet skal uttale seg om. Dersom voksne 
foreslår andre løsninger enn det barnet ønsker, må barnet få 
uttale seg om hvordan barnet tror dette vil bli. Barnets rett 
til å uttale seg fritt er ikke avhengig av samtykke fra foreldre 
eller andre med foreldreansvar. Som utgangspunkt kan ikke 
barnets beste brukes som begrunnelse for at barn ikke blir 
hørt i ulike prosesser. 
Ordet fritt betyr at voksne skal sørge for et miljø der barnet 
føler seg respektert og trygg når det skal uttale seg. For å 
gjøre det trygt, må barnet gis anledning til å ha med seg en 
person det har særlig tillit til. Så langt det er mulig, må barn 
få snakke med en voksen de er trygg på. Barnet må også 
kunne uttale seg på et sted som kjennes trygt.

Å uttale seg fritt, innebærer også at barnet:
 • ikke skal utsettes for manipulasjon, påvirkning eller press
 • skal gi uttrykk for sine egne synspunkter, ikke andres
 • får nok og forståelig informasjon til å kunne uttale seg fritt
 • får uttale seg direkte til den som skal bestemme, hvis 
barnet ønsker det. Alternativt må det sikres at barnets 
uttalelser kommer trygt frem til beslutningstaker

 • har rett til å mene hva det vil, og si hva det ønsker, og dette 
skal inngå i vurderingen av hva som er til barnets beste

 • sine uttalelser skal tillegges vekt, i samsvar med barnets 
alder og utvikling

Dersom det vurderes at barnets uttalelser ikke skal 
tillegges vekt, må det dokumenteres og begrunnes hvilke 
konsekvenser det kan ha for barnet å handle i strid med 
barnets uttalelser. Vurderingen av om handlingen eller 
avgjørelsen gir en så gunstig virkning for barnet at det klart 
veier opp for ulempene med å handle i strid med barnets 
synspunkter, må også dokumenteres og begrunnes.

Barnets rett til respekt for sitt privatliv 
- etter BK art. 16, Grl. § 102 og EMK art. 8 
Barnekonvensjonen presiserer at ingen barn skal utsettes for 
vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv. I praksis betyr 
det at fagfolk ikke automatisk kan dele opplysninger fra eller 
om barnet innad i tjenesten, med andre tjenester eller med 
foreldre.

Det må foreligge en hjemmel i lov som tillater slik deling, 
og inngrepet i barnets privatliv må være nødvendig. I mange 
tilfeller deles opplysninger, fra eller om barnet, uten at 
barnets rett til privatliv blir vurdert. Om opplysninger blir delt 
uten at barn vet, kan barnet miste tillit til den voksne som 
deler. Å ivareta barns rett til respekt for sitt privatliv er en 
viktig forutsetning for barns rett til å uttale seg fritt.

Barnet må få vite hva som kan skje med det barnet forteller, 
før en voksen begynner å snakke med et barn. Når fagfolk 
vurderer å dele opplysninger fra eller om barnet med andre, 
er det en handling eller en avgjørelse som berører barnet. 
Derfor må voksne informere barnet om at det vurderes å 
dele opplysninger, og la barnet uttale seg fritt om dette, før 
opplysninger deles. Dette gjelder for alle barn uavhengig av 
alder. Det må også vurderes om det er til barnets beste å 
dele opplysningene.

Dette betyr ikke at andre fagfolk, tjenester eller foreldre 
aldri skal få opplysninger fra eller om barnet. Men 
fremgangsmåten med å sikre retten til informasjon og til å 
uttale seg må følges, og det må finnes en hjemmel for å dele. 
I tillegg må voksne vurdere om det er nødvendig å dele.
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TIL NASJONALE  MYNDIGHETER
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Trygghetsprinsipper 
For at barn skal kunne fortelle det strevsomme eller vonde 
sånn at voksne skal kunne forstå, ta gode avgjørelser og gi 
god hjelp, må barnet oppleve at det kan snakke fritt. For å få 
til det, må barnet oppleve at det kjennes trygt nok. Bygd på 
hovedsvarene fra barn, har mange voksne mye de må lære, 
for å kunne legge til rette for at barn skal kunne snakke 
trygt. Bygd på hovedsvarene fra barn som bruker vold, må 
flere voksne i ulike systemer for barn, kunne mer om dette. 
Hvilken kompetanse voksne har, avgjør mye. Hovedsvarene 
fra barn på hva som avgjør trygghet er tydelige:

Alle voksne må kunne
 < Forstå og vise til barn at de vet at barn gjør så godt de kan

 < Forstå at de har hovedansvaret for kontakten med barn

 < Legge til rette så barn kan snakke trygt

 < Gi barn reell mulighet til å snakke først og alene

 < Sikre at barn kan ha med seg en person de er trygg på

 < Møte barn med snillhet, varme og følelser

 < Stille konkrete dybdespørsmål 

 < Møte vold og sinne med trygghet og forståelse

 < Stoppe barn på måter som oppleves trygge for dem

 < Avtale hva, til hvem, når og hvordan noe skal fortelles videre 

 < Samarbeid om løsninger og tiltak

Denne kompetansen må alle voksne som jobber med barn ha 
for å kunne gi god hjelp til barn.

Syn på barn
Grunnleggende endring i hvordan snakke om barn
Ofte beskrives barn som bruker vold, som kjenninger av 
politiet, gjengangere, unge kriminelle, gjengmedlemmer 
eller farlige gjerningsmenn. Barn kan bli beskrevet som de 
som ingen kan hjelpe eller at de er en fare for samfunnet. 
Nasjonale myndigheter kan også gjøre dette, kanskje uten å 
forstå hva dette gjør inne i barn. 

Barn kan kjenne på ære og stolthet av å gjøre vonde 
handlinger, som å være skumle eller truende. De kan bygge 
en identitet på dette. De kan føle seg dømt og miste mye 
respekt for voksne. Det kan kjennes som om de voksne 
forstår «ingenting». De kan begynne å tro på det de voksne 
sier og få veldig vonde tanker om seg selv. Voksne i skoler 
og tjenester kan uttale seg i media om at disse barna må 
stoppes og fjernes fra gatene. Løsningene kan da ofte bli 
raske og strenge.

Fra konsekvenser til forståelse
Det kan være vanskelig å ta innover seg og kjenne på at barn 
som bruker vold, veldig ofte har opplevd veldig vonde ting 
tidligere i livet. Det er derfor til å forstå at samfunnet tenker 
at når noen har brukt vold, må dette få konsekvenser. Å ha 
opplevd vonde ting, kan ikke være noen unnskyldning. 

Men vet vi at denne bruken av konsekvenser er klok? Vet vi at 
det hjelper barna? Barn kan ha blitt straffet hele sitt liv. De 
har blitt straffet hjemme, på skolen, i barnevernet, av politi 
og kanskje også i rettssystemet. Svar som går igjen fra barn, 
forklarer at det å gi dem konsekvenser eller straffe dem, vil 
kunne gjøre vondt verre.



16 17

Offentlige myndigheter uttrykker stadig at vi ønsker disse 
barna inn i samfunnet igjen. Hvis myndighetene på alvor 
mener dette, må det bli tydelig at myndighetene forstå at 
det handler om noe vondt eller strevsomt inni barn når de 
bruker vold. Reaksjonene, tiltakene og satsningene som 
bestemmes, må vise at myndighetene forstår dette.

Anbefaling fra barn
 < Offentlige myndigheter må tydelig gi uttrykk for en 
forståelse av at barn som bruker vold, strever med noe. 
Satsinger og tiltak må bygges på dette synet på disse barna.

Politikeres ansvar
Politikere får kunnskap direkte fra barn
Deler av dagens lovverk og retningslinjer bidrar til å gjøre 
livet mer utrygt for barn som bruker vold. Dette vet vi fordi 
hovedsvarene fra barn peker direkte på noe av det nasjonale 
rammeverket. Politikere har vedtatt dette i beste mening. De 
har ofte hatt lite kunnskap direkte fra barn å bygge på, om 
hvordan tiltakene de vedtar blir for barn. Barn ber politikere 
ta ansvar for å etterspørre og bruke kunnskap direkte fra 
barn når de vedtar satsinger, retningslinjer, lover og tiltak 
som har betydning i barnas liv. Det som vedtas kan hjelpe 
eller gjøre det verre for dem. Hvordan fagfolk opplever 
at tiltakene hjelper, trenger ikke å være det samme som 
hvordan barna opplever det.

Politikerne tar ansvar for hvordan de snakker om barn
Noen politikere uttaler seg stadig i media om at noe må 
gjøres for å få slutt på at barn bruker vold. Portforbud, 
flere fengselsplasser og lukkede institusjoner er forslag 
som kan dukke opp. Noen politikere ønsker en “tøffere 
holdning” og mer konsekvenser ovenfor barna. Politi får 
noen steder beskjed om å passe bedre på. Politikere snakker 

om nulltoleranse. Hovedsvar i denne undersøkelsen sier 
at når barn opplever at politiet ransaker og bruker makt 
unødvendig, kan det oppleves som om de dyttes vekk fra 
samfunnet. Dette får store konsekvenser for barna. Politikere 
har et stort ansvar for hvordan de snakker om barn. 

I FNs barnekonvensjon, generell kommentar nr 96. står 
det: ”For å skape en positiv atmosfære for en bedre 
forståelse av de underliggende årsakene til barne- og 
ungdomskriminalitet, og en rettighetsbasert tilnærming til 
dette sosiale problemet. (...) I den forbindelse skal partene 
søke å fremme et aktivt og positivt engasjement(...)”. 

Barn ber politikere ta ansvar for å snakke fint om barn. Dette 
må de gjøre både fordi barnekonvensjonen forteller det, 
og fordi det politikerne sier påvirker synet folk får på barn. 
Samtidig påvirker det hvordan barna blir møtt - eller støtt vekk.

Anbefalinger fra barn 
 < Politikere sikrer at de har kunnskap direkte fra barn om 
hva som er hjelpsomt for barn som bruker vold, før de 
vedtar lover eller satsinger. 

 < Politikere snakker tydeligere om rettigheter til barn 
som bruker vold og årsakene til at barn bruker vold. 
Politikere som uttaler seg i media kjenner tydelig på dette 
ansvaret for å sikre at satsinger og tiltak de foreslår, er 
hjelpsomme for barn.

 < Politikere tar ansvar for å snakke med snille ord som gjør 
at samfunnet etterpå forstår mer og at barn som bruker 
vold ikke dyttes vekk.



18 19

Politiets rammer
Riksadvokaten bidrar til tryggere rammer
“Det er ingen grunnleggende konflikt mellom god 
kriminalitetsbekjempelse og menneskerettigheter”.  
Dette står på Riksadvokaten sine nettsider. Det er fantastisk, 
fordi det kan gi politiet mulighet for at politiet får noen 
andre føringer for sitt arbeid enn de har i dag. Samtidig 
sier barnekonvensjonen tydelig at maktbruk og maktmidler 
mot barn er siste utvei, alt annet skal være prøvd først. Et 
hovedsvar i undersøkelsen er at barn opplever at politiet fort 
bruker ransaking, håndjern, skjold og lignende. De opplever 
sjelden av at politiet først prøver noe annet. Å bruke makt og 
maktmidler oppleves som en av politiets rutine.

Barn som bruker vold har mange viktige rettigheter. Disse 
kan bli brutt for eksempel når barn opplever å bli spurt ut 
og avhørt av patruljene ute, uten at barna forstår om de blir 
snakket til som vitne eller mistenkt og hva dette innebærer. 
Barn ber alle politifolk ta ansvar for og forstå alvoret i at barn 
har sterke rettigheter og at disse er ufravikelige. Barn bør 
ikke avhøres verken som vitne, fornærmet eller mistenkt i 
en akutt situasjon. For barn kan det være vanskelig å forstå 
anmelder- og vitneansvaret på riktig måte, eller forstå at 
man som mistenkt ikke har plikt til å forklare seg. Politiet 
kan ikke sette barn i slike vanskelige situasjoner. Det kan 
være farlig for rettssikkerheten til barn. Rettighetene og 
konsekvensene av å fortelle må forklares for barn i rolige og 
trygge omgivelser. 

Handlingsplan med kunnskap fra barn
Justisdepartementet skal lage en ny og revidert 
handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet. Mange 
handlingsplaner er laget tidligere. Hovedsvarene i denne 
undersøkelsen sier at selv om voksne har ment det beste, 
har mange tiltak og satsinger hjulpet lite. Innholdet i den 
nye handlingsplanen blir viktig og det blir viktig at kunnskap 
direkte fra barn får en grunnleggende plass.

Utdanning og opplæring med kunnskap fra barn
Politihøyskolen sine grunnutdanninger og videreutdanninger  
forandres regelmessig. Politidistriktene har regelmessige 
opplæringsdager. Her finnes mange muligheter for å 
inkludere mer kunnskap direkte fra barn. 

Barn ber om at kunnskap direkte fra barn er del av 
grunn- og videreutdanningene, og opplæringsdagene 
for fagfolkene rundt i Norge. Den må være med for at 
politiet skal kunne møte barn tryggere, mer hjelpsomt og 
effektivt. Stortingspolitikere, departement, direktorat og 
politiutdanningene har ansvar for at kunnskap barn har om 
hva som oppleves som trygt og nyttig politi for barn er del av 
utdanning og opplæring.

Anbefaling 
Riksadvokaten lager et rundskriv og en retningslinje om at 
barn ikke kan avhøres på stedet og at barn må avhøres trygt 
og på en måte som ivaretar deres rettigheter

 < Justisdepartementet reviderer straffeprosessloven sånn at 
det politiet gjør, blir tryggere for barn. Kunnskap fra barn 
vises tydeligere i loven. 

 < Justisdepartementet og Riksadvokaten gir tydeligere 
føringer for bruk av makt og maktmidler mot barn.

 < POD lager et opplæringsprogram om barns rettigheter i 
møte med politiet og om hvordan politiet kan stoppe barn 
trygt.

 < Handlingsplanen til Justisdepartementet tar 
grunnleggende opp i seg kunnskap direkte fra barn.
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Rammer for skole og hjelpesystem
Nye lovverk kan bidra til tryggere rammer
Regjeringen foreslår nye lover for Stortinget og 
stortingspolitikerne. De har ansvar for at lovene bidrar til 
skoler og hjelpetjenester som oppleves trygge og nyttige for 
barn. Barns rettigheter kan tydeligere bli del av nye lovverk. 
Barns rett til å få informasjon, til privatliv og til å uttrykke 
seg fritt, kan få en viktigere plass. Beskrivelsene i lovene av 
hvordan barnets beste skal vurderes, kan bli mer i tråd med 
FNs barnekonvensjon.

Ny barnelov kan sikre at barns rettigheter etter 
barnekonvensjonen tydeligere vil gjelde alle barn i Norge og 
dermed gi tryggere rammer for alle barn i møte med alle de 
offentlige systemene. 

Ny opplæringslov kan bidra til en tryggere skole for alle 
barn, også de barna som har det vanskelig eller vondt og 
som på skolen viser dette ved å bruke vold. Norge kan 
tydelig velge vekk paragrafer som gir de voksne i skolen 
mulighet til å bruke tvang, med unntak av nødverge eller 
nødrett. Paragrafene om å gi konsekvenser til barn gjennom 
karakterer i orden og oppførsel og gjennom anmerkninger, 
kan erstattes med paragrafer mer i tråd med rettighetene 
barn har, etter barnekonvensjonen. 

Barnevernlov kan sikre at barnevernet ikke kan sette inn 
tiltak i familien til et barn som bruker vold, uten at årsakene 
til hvorfor barnet gjør dette, er kommet fram. Loven kan også 
sikre at barn som bruker vold, ikke blir flyttet på tvang i et 
år. Den kan endres til at barn bare for en kort periode kan 
bli flyttet på tvang, og at de voksne i denne tiden har stort 
ansvar for å klare å gjøre det trygt nok for barn, slik at barnet 
kan få det bedre.

Retningslinjer, rutiner og tiltak med kunnskap fra barn
Statlige retningslinjer revideres og nye lages. I kommuner og 
i tjenester lages rutiner for hvordan møte barn som bruker 
vold. Kommuner har rutiner som beskriver hva de voksne i 
skolen skal gjøre, hvis en elev bruker vold. Beskrivelsene kan 
bedre sikre barns rettigheter. Barn må sikres informasjon og 
få vite hvis det de forteller, deles til andre voksne. Rutinene 
må sikre at barn får snakke trygt.

Retningslinjer for barnevernets ansvar for barn som begår 
lovbrudd beskriver tiltak barnevernet skal bruke, når barn 
bruker vold eller gjør annen kriminalitet. Her kan tiltakene i 
større grad bygge på hovedsvar fra barn som bruker vold.

Skoler og hjelpetjenester rundt i Norge kan gå gjennom sine 
satsinger og tiltak og sikre at de bygger på barns rettigheter 
og at de inkluderer kunnskap direkte fra barn. Tiltak i skole, 
barnevern og BUP som har som målsetting å behandle barn 
for symptomer eller som tar utgangspunkt i barnets atferd, 
må vurderes opp mot barns rettigheter og hovedsvarene fra 
barn om hva som er nyttige tiltak. 

Kompetanse bygd på det barn trenger 
Mer kompetanse er ofte svaret når utfordringer dukker 
opp. Når barn viser sterke smerteuttrykk eller oppleves 
farlige, sendes barn ofte videre til fagfolk med enda mer 
ekspertkompetanse. Men har Norge nok kunnskap fra barn 
selv om hva slags kompetanse barn som bruker vold aller 
mest trenger? Vet vi at mer ekspertise i seg selv vil sikre at 
systemene for barn oppleves trygge? Bygd på kunnskap fra 
barn, må skoler, hjelpetjenester og politi, ansette nok voksne 
med egen erfaring fra møter med disse systemene, til å 
hjelpe barn som bruker vold.
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Anbefaling 

 < Barns rettigheter blir en tydelig del av Barnelov, 
Opplæringslov og Barnevernlov

 < Retningslinjer og rutiner bygger på barns rettigheter og 
på hovedsvar fra barn til hva som gjør tjenester og tiltak 
trygge og nyttige

 < Tiltak med utgangspunkt i symptomer og atferd, 
revideres. Det sikres at alle tiltak i regi av det offentlige 
bygger på at barn som bruker vold gjør dette fordi noe er 
vanskelig eller vondt i livet deres og at vold er det de får 
til, i de situasjonene de bruker vold.

 < Utdanninger og kompetansesatsinger tar på alvor at for 
å bli treffsikre må de grunnleggende bygge på kunnskap 
fra dem systemene de utdanner til, er til for.

Kjære alle sammen  
Kjære ministere og stortingspolitikere, vil dere lage lover som 
sikrer at barns rettigheter etter barnekonvensjonen blir del av 
de nye lovene? Vil dere passe på at satsingene dere vedtar, har 
et grunnleggende syn i seg om at barn må få hjelp med det 
som er vanskelig eller vondt og ikke med symptomene de viser? 
Vil dere passe på at utdanninger, kompetanseløft og andre 
satsinger som dere vedtar, bygger på kunnskap direkte fra barn 
og dermed bidrar til å gjøre fagfolkene mer kompetente ut fra 
hva barn opplever som kompetente?

Kjære Helsetilsynet og Statsforvaltere, vil dere sjekke 
tjenestene sånn at flere av menneskerettighetene barn har, 
blir undersøkt? Vi ber dere sjekke om barn får tilstrekkelig 
og forståelig informasjon, om barn får si sin mening trygt og 
uten påvirkning, om barns rett til privatliv forstås og sikres. 
Vi ber dere også sjekke om disse rettighetene legges til 
grunn, før barnets beste vurderes.

Kjære departement og direktorat, vil dere lage utdanninger, 
opplæringer og retningslinjer sånn at det som er viktig 
for barn, får en mye større plass? Vil dere sikre at barns 
rettigheter på alvor blir del av retningslinjer og opplæring, 
sånn at det bidrar til tryggere tjenester for barn?  

Kjære fagfolk, vil mange flere av dere og innenfor de 
rammene som nå finnes, kjempe for systemer som sikrer 
at barns rettigheter blir tatt mye mer hensyn til? Og vil dere 
bidra til at barns rettigheter får den plassen de er bestemt å 
ha, som i alle prosesser og beslutninger i livet til et barn?

Kjære utdanningsinstitusjoner, vil dere grundig gå igjennom 
det som dere lærer bort til studentene - både av teori, 
metoder og ferdigheter - og finne ut om dette stemmer 
med rådene fra barn og rettighetene barn har etter 
barnekonvensjonen?
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Viktige tall
101 barn har deltatt i undersøkelsen 
Gjennomsnittsalderen for første gang bruk av vold var 10 år.

Barnevernet: 
90 av de 101 har vært i kontakt med barnevernet 
Få svarte at kontakten med barnevernet hadde gjort situasjonen 
bedre 
BUP:  
55 av de 101 har gått til BUP ( ikke alle svarte på dette).  
Få svarte at å gå til BUP hadde hjulpet dem 
Politi:  
96 av 101 har møtt politifolk som har gjort noe bra for dem 
98 av 101 har hatt flest utrygge møter med politiet 
80 av 101 har problemer med å ringe politiet, når de trenger hjelp  
Skolen:  
83 av 101 har opplevd at voksne i skolen gjør slik at de føler seg avvist.  
En liten del av barna har hatt miljøarbeidere som har hjulpet dem. 
4 av 5 barn i undersøkelsen har opplevd at voksne i skolen har avvist 
og møtt dem på måter som kjentes utrygge. 

Alle barna i undersøkelsen:  
4 av 5 barn i undersøkelsen har opplevd vonde ting i oppveksten.  
De har sett andre bruke vold, opplevd vold, opplevd at foreldre ruser 
seg eller gjør kriminalitet, opplevd seksuelle overgrep eller opplevd 
omsorgssvikt i oppveksten. 

45 av 101 har opplevd vold i familien

Nesten ingen av barna i undersøkelsen har fortalt om det vonde 
de har opplevd til noen i det offentlige. Av de få som har fortalt, 
opplevde de at tillit ble ødelagt, gjennom at voksne gjorde ting uten å 
samarbeide med dem

Vondt i oppveksten
Oppsummerte erfaringer
Hvilke typer vondt barn kunne oppleve i oppveksten:

 y levde i fattigdom, med rus, vold eller seksuelle overgrep
 y sett foreldre eller andre i familien slå hverandre og kjent på 

uro og redsel
 y måtte ta ansvar for søsken fra altfor tidlig alder
 y kjent på at de ikke har blitt passet på, på måter som 

kjentes trygge
 y foreldre har bedt dem stå opp for seg selv, eller slå andre

Hvordan det kunne bli for barn:
 y de har manglet ord for disse følelsene
 y de har lært av foreldre at sinne er en måte å vise at noe er 

vondt
 y de har lært at vold er sånn det skal være og sånn ting skal 

gjøres
 y det har samlet seg følelser av uro, redsel, tristhet, 

håpløshet og frustrasjon

Sitater
Det handler om barndommen. Har man det vondt hjemme, så 
blir det ofte sånn at man sjøl bruker vold.

I tillegg til de vonde tingene fra oppveksten, lærte jeg at vold er 
måten å løse problemer. Når du føler deg liten, blir det på en måte 
tryggere å bruke vold.

Jeg ble mobbet. Pappa sa at jeg måtte vise hvem som var sjefen 
og at jeg skulle bruke vold for å sette dem på plass.

Jeg bodde hjemme med foreldre, faren min var heroinist og 
svært voldelig mot mamma. Han slo og voldtok henne.

Min storebror og jeg levde på flukt fra pappa i mange år. Mamma 
er snill, men klarte ikke å beskytte oss. Så ga hun foreldreretten til 
barnevernet.
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Det nådde et punkt, som ingen ville hjelpe meg. Skolen ga 
fullstendig faen. Da gjorde jeg som pappa, forsvarte meg med 
vold. Orket ikke mer dritt.

Hjemme opplevde jeg vold og kontroll. Jeg ville bort fra familien. 
Sinne bygget seg opp. Først  slo jeg til veggen. Også begynte jeg å 
slå til andre som var frekke meg med. Jeg måtte få det ut.

Vondt blir til sinne
Oppsummerte erfaringer
Hvordan vondt inni barn kunne bli til sinne:

 y de har uttrykt sinne eller brukt vold når vonde følelser er 
samlet inni dem

 y de har sterkt ønsket at de voksne kunne forstå
 y de har først vært morsomme, frekke, eller vanskelige å få 

kontakt med
 y de har først prøvd å si fra ved å ruse seg, strevd med mat 

eller annet med kroppen
 y de har fått ut vondt som de ikke vil kjenne på, vold blir som 

en slags selvskading  
 y de kunne greie å skru av følelser inni seg ved å bruke vold

Hvordan det kunne bli for barn:
 y de hadde ikke villet være slemme, gjøre noe dumt eller 

såre noen
 y når de fikk vondt inni seg, kunne sinnet komme
 y når sinnet kom, kunne de oppleve at voksne ikke forsto
 y når voksne ikke forsto at de hadde det vondt, kunne det bli 

kaos 
 y når de ble sintere og sintere, kunne det gjøre mer og mer 

vondt

Sitater
Jeg ble mer og mer sint med årene jeg. Folk er frekke mot deg og 
kaller moren din for stygg ting. Da smeller det.

Jeg begynte å blir voldelig på barneskolen. Da var begeret fullt på 
en måte. Det var ingen av lærerne som spurte meg om hvorfor 
jeg var voldelig. Jeg var lei av å ikke få til skolen og samtidig bare 
få kjeft hele tiden. Jeg tror ikke noen av lærerne likte meg.

Man blir tråkket på, av alle, av lærere og andre elever. Når det 
bygger seg opp, så blir man aggressiv. Aggresjonen vokser, og 
man blir sintere og sintere.

Opplevd mye, fikk ikke gjort noe med det fordi vi var små. Når 
vi kom i 8 klasse ga vi faen og skulle få det ut, politiet og bv og 
lærere snakket med oss hver uke. Men vi ga faen. De prøvde men 
det de gjorde hjalp ingenting,

Det er deilig å bli slått når man er sur. Det er som en type 
selvskading nesten. Man er sint og ønsker å få det ut følelsene, 
man vil bli slått.

Du får ut følelsene dine. De dårlige følelser. Hvis man sloss får 
man det ut. Alt handler om følelser. Vi brydde oss ikke om følelser. 
Orka ikke følelser.

Det er noe som plager oss og som er kjipt inni oss. Hvis ikke du 
har funnet det ut så har du ikke gjort jobben din. Ingen er født 
drittsekk. Det er noe som har skjedd. Det er noe som plager oss.

Føler seg ikke likt
Oppsummerte erfaringer
Hvilke måter barn kunne føle at de ikke ble likt:

 y de har kjent på hvordan det er å ikke bli likt av andre barn
 y de har blitt kalt stygge ting som har gjort vondt
 y de har hatt få venner fordi ingen vil leke med dem
 y de har ikke blitt invitert til bursdager og aktiviteter
 y familien har hatt mindre penger, vært fra en annen kultur, 

eller vært i barnevernet
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Hvordan det kunne bli for barn:
 y det har kjentes som om de ikke var gode nok for noen
 y de har kjent på at det er noe galt med dem og at de er 

mindre verdt
 y de har skrudd av følelsene inni seg, når det kjentes ut som 

noe var galt med dem og at de var mindre verdt 
 y sinne ble en måte å skjule følelsene på
 y de har brukt vold for at ikke følelsen av å være lite verdt 

skulle få lov å ta plass inni dem
 y de har blitt en annen på utsiden, når det vonde tok mye 

plass inni dem

Sitater
Skolen var ikke plassen for meg. Jeg løp mye rundt i gangene og 
fant på mye tull. Jeg synes det var vanskelig å lese og skrive og de 
tingene der.

Lagkameratene mine på fotballen likte meg ikke og skrek at jeg 
var dårlig. Jeg bannet til treneren og gikk ut av laget. I mange år 
ga jeg faen i fotball.

Folk sa rett ut til meg at jeg ikke var kjekk. Norske gutter sa til meg 
at jeg var stygg. Når man blir voldelig handler det om mange ting 
som har skjedd før, det bygger seg opp inni seg. Jeg blir pissed 
hvis jeg ser at folk mobber.

De vet ikke hva vi har opplevd. De norske barna vil ikke henge 
med oss som er fra familier der barnevernet er blanda inn. I vår 
kultur skal man ta med alle, men det funker ikke sånn der jeg bor.

Mamma betyr alt for meg. Jeg er opplært til å tenke at mor er det 
kjæreste vi har. Det svir i følelsene når folk kødder med henne.

Vi merker at de tenker dårlig om oss. Blikkene de gir oss er litt 
skumle.

Han har attituden,” jeg vet bedre enn deg”. Det får vi nok av 
hjemme, trenger ikke dra på klubben for å oppleve det.

Vil høre til 
Oppsummerte erfaringer
Hvilke måter barn kunne føle at de ikke hørte til:

 y de har kjent på uro eller utrygghet i familien
 y de har ikke hatt venner eller en klasse de følte de hørte til 
 y de har ikke hatt noen de kunne snakke med om følelsene 

de kjente på
 y de har ikke hatt voksne de var trygge på og kunne fortelle 

det viktigste til

Hvordan det kunne bli for barn:
 y de kunne kjenne seg utenfor, ensomme, til lite nytte, til bry 

eller en plage for samfunnet
 y de lette etter å være i vennegjenger med noen som kjente 

på mye av det samme
 y de har slåss, ranet, gjort vold eller kriminalitet, for å 

beskytte hverandre og seg selv
 y de har prøvd hardt for å fortsette å høre til i vennegjengen

Sitater
Det er som å ha en ekstra familie, vi ser på hverandre som brødre. 
Det er som å ha to familier. Den hjemme og gjengen ute. Vi har 
kjent hverandre så lenge at vi ikke vil dra fra hverandre. Vi fikser 
opp i det som trengs.

Vennen min hører på meg fordi han vet at jeg vet hva det handler 
om. Vi har alltid hverandre.

Uansett, du må alltid stå opp for deg selv og gjengen din, hvis ikke 
blir du sett på som svak. Du får rykte på deg at du er en tulling. 
Man blir sett på som en tulling en god stund. Du må ha gruppa di, 
hvis ikke har du ingen.

De kan ikke lure oss. Vi vet alt som skjer. Ingen av oss kommer til 
å la de starte. Det er kjærlighet. Vi passer på hverandre.

Det handler om vennene dine. Hvis det er vanlig i vennegjengen, 
så blir vold måten man uttrykker seg på og løser ting
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SKOLE
erfaringer og råd2
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ERFARINGER FRA SKOLEN

Synet på barn
Oppsummerte erfaringer
Hvilke måter barn kunne merke hvilket syn voksne hadde på 
dem:

 y de merket raskt hvordan de voksne på skolen så på dem
 y de merket det hvis en voksen de ikke kjente, hadde fått 

informasjon om dem
 y de merket det i øynene, ordene eller kroppsspråket
 y de merket det når de ble satt i roller de ikke ville ha, fra 

andre barn eller fra voksne 
 y det kjentes som noen voksne så på dem som vanskelige, 

fra de var ny på skolen
 y de fikk flere skeptiske og mistenksomme ord enn varme 

ord og klemmer
 y de fikk tilsnakk, anmerkninger eller ble tatt ut av 

klasserommet
 y de kjente om voksne var redde for dem, ut fra hvordan de 

så på og snakket til dem
 y de kjente at voksne kunne være redde for dem, ut fra hvor 

de ble plassert i klasserommet
 y de merket når en voksen forsto at de ikke ville vondt, selv 

om de var harde utenpå

Hvordan det kunne bli for barn, når de tenkte voksne hadde 
dårlig syn på dem:

 y det kunne lage vonde følelser og mye utrygghet inni dem
 y de kunne miste tillit til voksne og se på dem som noen som 

vil dem vondt
 y de mistet motivasjonen til å prøve
 y de ga opp å se på de voksne som noen de kunne stole på 

eller samarbeide med
 y det kunne føles som om det var voksne mot barn

Sitater
De på skolen skjønte ikke en dritt av hva det jeg gjorde handlet 
om. Jeg var annerledes og ble mobbet. De visste ikke det heller.

De tror jeg har ADHD eller noe. Lærere snakker piss om meg og 
de andre elevene snakket dritt om meg og familien min.

Når lærere på skolen anmeldte meg sa jeg til læreren, hør her, jeg 
bryr meg ikke om du anmelder meg. De liker meg ikke og da er 
på en måte alt kjørt.

De på skolen her forhåndsdømmer. En gang var det noe som 
hadde skjedd, noe slåssing, og da bare antok de at det var oss. Det 
gjør faktisk litt vondt. Og man blir bare så lei av det.

Jeg sa rett ut at jeg blir mobba og at en elev hadde slått meg. Men 
jeg ble den som fikk skylda. En voksen tok tak i meg, og da slo jeg.

Jeg gikk fra å være stille, til å bli sint. Jeg ble det problembarnet. 
Du havner i en boble, der du ikke kan snakke med de voksne. De 
forstår ikke, har ikke tid og du låser deg inn i deg selv. Da får jeg 
ikke snakke om det som er vondt hjemme.

Jeg lærte fra jeg var sju eller åtte, at jeg ikke var verdt noe og ikke 
var god nok.

Det virket som skolen var forberedt på at jeg ikke var flink eller 
noe. For de var på meg helt fra starten.

De voksne likte meg ikke og det ble en krig. Vi gikk mot hverandre 
hele tiden.

Det synet de voksne hadde på meg, fikk jeg på meg selv.

Jeg droppet ut av skolen fordi jeg følte meg forskjellsbehandlet.  
De behandler meg annerledes enn andre. Jeg blir sett som en 
vanskelig gutt og problembarn. Det blir vanskelig å ikke bli sint da. 
Jeg tror lærerne mine så på meg som en umulig unge, som aldri 
ville høre etter. 

Det var den følelsen jeg hadde. Det var jo et rop fra meg, egentlig 
alt jeg gjorde var et rop.

Jeg gadd ikke krangle på anklagene, de betydde ikke så mye. Jeg 
sa bare unnskyld. Ville bare at de skulle bli ferdig med å kjefte.
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Passe inn
Oppsummerte erfaringer
Hvordan barn kunne kjenne at de ikke passet inn:

 y handlinger og ord fra dem, gjorde at de ble dårligere likt
 y de hadde ikke penger til klær og aktiviteter 
 y de kom fra en annen kultur
 y de ble ikke invitert til bursdager, aktiviteter eller fester
 y de opplevde plaging fra andre barn
 y noen voksne prøvde å hjelpe dem med å passe inn
 y noen voksne stilte spørsmål sånn at barn merket at de ville forstå
 y få voksne fikk til å hjelpe dem

Hvordan det kunne bli for barn når de ikke passet inn:
 y de vonde følelsene ble til sinne
 y de brukte vold som beskyttelse 
 y det ble utrygt å være på skolen
 y de kjente seg ensomme, frustrerte, lei seg eller triste
 y de tenkte at voksne var utrygge eller redde for å gjøre noe
 y de merket ikke at voksne forsto at barn ikke vil være slemme

Sitater
Jeg ble mobba. I chattegrupper, messenger og msn og sånne 
steder. Jeg hadde dysleksi og det ble mange skrivefeil. Folk erta 
meg. Jeg ble frustrert og sint. Da skrev jeg enda flere feil, ble enda 
sintere og ville jeg svare dem med vold.

Før hang vi bare med hverandre, vi spilte fotball og var på 
fritidsklubben. På ungdomsskolen begynte folk rundt å kalle oss 
fattige. Det var et stort skille mellom dem og oss.

Jeg ble aldri invitert i bursdager på barneskolen. Alle kunne få 
invitasjoner på hyllene sine, over knaggen gangen. Jeg fikk aldri.

Jeg måtte ut av timen for å få piller. Det var ubehagelig, alle spiser 
lunsj og så må jeg ut og få piller. Hva faen er galt.

Jeg var sjalu på de som hadde playstation, masse nye jakker og 
sånn. Jeg hadde ingenting. Det gjorde sånn at jeg ikke passet helt 
inn liksom og det gjorde vondt.

Det var meg og en annen utlending i klassen. Jeg ble ofte sendt 
på gangen. Da ble det lettere å lære av han andre, som var frekk. 
Nå vet jeg at jeg må true for å bli hørt.

Voksne som forstår
Oppsummerte erfaringer
Hvordan voksne kunne vise at de forsto:

 y lærere prøvde å snakke med barn om hva sinne handler 
om

 y lærere prøvde ikke å løse konflikter der og da, men snakke 
om hvorfor det blir konflikt

 y voksne med egen erfaring fra å ha det vanskelig, kunne 
forstå på en annen måte

 y voksne som ville snakke for å forstå, kunne samtidig være 
strenge og sette grenser

Hvordan det kunne bli for barn når voksne ville forstå:
 y det ble lettere og tryggere når de voksne som ville forstå, 

var på skolen
 y de opplevde at disse voksne ikke var ute etter dem
 y når flere voksne med erfaring fra å ha det vanskelig var 

der, ble det lettere 
 y voksne kunne bli lei seg og strenge, hvis de var ærlige om 

hvorfor og ville forstå
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Sitater
På skolen min har de en som har gått gjennom det samme, som 
skjønner oss. Han var sånn som oss, men har forandret seg. Å 
snakke med han, hjalp skikkelig.

Noen av de har opplevd mye selv, de kan gi råd. De snakker med 
oss om at det ikke er bra, de angrer. Det hjelper å prate med folk 
som har opplevd det samme.

En av miljøarbeiderne er superstreng. Men hun er ikke redd. 
Hun har vært igjennom masse masse. Hun deler av seg selv og 
forklarer hvorfor hun er streng.

Vi liker lærerne og klasserommet her. De har forandret alt. Vi føler 
at noen bryr seg om oss, da får vi motivasjon og blir glade. Livet 
blir bedre.

Noen lærere glemmer du ikke. Hun ene glemmer jeg aldri. Hun 
har hatt alle helvetesgruppene. Hun fikk de som hadde dårlig 
selvtillit til å få god selvtillit.

Dere ser forskjellen mellom lærerne her og andre skoler, de er 
mer med oss. Når jeg er lei meg, snakker de med meg. 

Før var jeg sur hele tiden. Jeg tenkte at det ikke er noe i dette livet 
for meg. Det ville bli jailern, og jeg hadde ingenting å miste. Så 
kom han som forandret alt. Han kunne forstå fordi han ikke dømte.

Fortelle videre til andre voksne
Oppsummerte erfaringer
Hvordan barn kunne merke at noe ble fortalt videre til andre 
voksne:

 y de merket at en annen voksen plutselig vet noe de fortalte 
til bare en voksen

 y de voksne kunne fortelle videre småting eller mer alvorlige 
ting

 y voksne delte informasjon og diskuterte bekymring rundt 
barn, i grupper eller team

 y voksne delte informasjon uten først å spørre om barns 
opplevelse eller løsninger

Hvordan det kunne kjennes for barn når noe ble fortalt 
videre:

 y det kunne kjennes som om noen snakket bak ryggen din, 
uten at du vet hvorfor 

 y de kunne tro at de voksne ville hjelpe, men forsto ikke at 
det kunne gjøre stor skade

 y de kunne tro at voksne ikke brydde seg nok til å tenke 
grundig over hva de gjorde

 y de kunne tro at voksne ville få kontroll når barna gjorde 
dumme eller vonde ting 

 y de kunne slutte å bry seg, bli sinte, gi faen - og slutte å 
stole på voksne

 y de lurte på om voksne ikke forstår hvor mye vondt det kan 
lage i barn

Sitater
Jeg tror ikke på taushetsplikt. Jeg fortalte noe til læreren, så ringte 
hun rett til barnevernet uten at jeg visste. Hun aner nok ikke 
hvordan akkurat det ødela alt.

De må jobbe med hjertet for å få det til sammen med barn. De må 
kjenne etter i hjertet sitt hva de driver med. Da ville de ikke gått 
bak ryggen til folk.

Etter det stolte vi ikke på henne mer. Det gjør skolen vanskeligere.

Jeg ble redd for at de skulle lage noe kaos hjemme, og mamma 
ble så trist av det og lei seg.

På barneskolen hadde de full oversikt over sånne praktiske ting. 
Hvis jeg kom uten jakke liksom, så ringte de hjem. Da slutter man 
å stole på dem ass.

De på skolen bare sa ting videre og gjorde ting så sjukt stort. Jeg 
kunne ikke si en dritt til dem, da hadde de tatt meg fra mamma. 
Men jeg skulle hatt hjelp.

Når skolen ringer hjem så hjelper ikke det noe, det bare ødelegger 
alt. Foreldrene mine kan få vite noe, men ikke driv med baksnakking.
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Kjeft og konsekvenser
Oppsummerte erfaringer 
Hvordan barn kunne få kjeft eller konsekvenser:

 y de har opplevd å få mye kjeft, både på skolen og av foreldre
 y på skolen kunne kjeft komme i situasjoner i klasserommet, 

etter friminutt eller etter hendelser i fritiden som de 
voksne på skolen får høre om

 y voksne har sagt strenge eller skarpe ord, med streng 
stemme

 y voksne har gitt strenge blikk eller snakket med et strengt 
tonefall

 y voksne har møtt vonde følelser med å ringe hjem, gi 
anmerkninger, sende barn på gangen eller med å vise bort 
barn fra skolen

Hvordan kjeft eller konsekvenser kunne bli for barn:
 y kjeft fra voksne på skolen kunne gå rett inn i hjertet eller 

sette seg fast i kroppen
 y det hjalp dem ikke til å oppføre seg på en bedre måte
 y det har skapt uro, utrygghet, redsel eller tristhet
 y det har gjort at de har laget beskyttelse foran hjertet sitt, 

som kan bli tykkere
 y det har ødelagt tillit til voksne og dyttet dem vekk fra 

skolen
 y det kunne gi dem et dårligere syn på seg selv
 y det har gjort at de kunne skru av følelsene sine
 y det ble ikke tilfeldig hvilke voksne de brukte vold mot
 y nesten alltid kom volden mot en voksne de opplevde at på 

en eller annen måte brukte makt mot dem, ved ikke snakke 
fint til dem, være streng på en utrygg måte, oppleves frekk, 
gjøre ting bak ryggen til deres, eller gi konsekvenser på en 
skummel eller nedverdigende måte

Sitater
Kjeften gikk ikke inn på meg først. Men så ble ting verre og jeg 
fikk så mye kjeft.  Jeg ble sint og det begynte å gjøre vondt

Jeg ble møtt med kjeft når jeg gjorde vold. Følte at læreren så en 
side av saken og ikke greide å forstå mer enn det.

Lærerne forhåndsdømte meg, og skjelte meg ut. I starten var det 
vondt at de var så frekke. Jeg pleide å ta dop for å slippe å føle på 
hvordan skolen kjentes.

Man blir helt nummen av å få kjeft. Jeg har blitt så vant til det, at 
jeg bare koblet helt vekk. Innimellom klikker det for meg, så det 
vonde samler seg nok et sted.

En lærer var så sint på meg og tok meg veldig hardt i armen. Jeg 
fikk blåmerker. Jeg ble skadet nok hjemme, så at jeg skulle få nye 
blåmerker på skolen var vondt.

Enten blir du gal i hodet eller gir helt faen. Det er på en måte bare 
det du kan velge mellom.

Hvem fant opp anmerkninger? Det hjelper i hvert fall ikke. Jeg vet 
ikke hvor mange. Over hundre anmerkninger, jeg bryr meg ikke.

Jeg var vant til ekstrem vold, men ingen visste. På toppen av 
volden hjemme, skulle de voksne på skolen prøve å oppdra meg.

Læreren sa hun gjorde det for mitt eget beste, men det var tull. 
Hun gjorde det for å få problemet ut av klassen. Det blir man sint 
av. En annen lærer forsto og tok meg inn i sin klasse.

Det hjelper ikke å samle de som har slåss i et rom og be dem si 
unnskyld. Det skjer igjen. Unnskyld er bare et ord, uten mening. .

Jeg fikk anmerkning og utvisning. Jeg bryr meg ikke, har ikke en 
shit å si. Folk blir egentlig bare mer sinte av utvisning. Det gikk 
mye bedre når de forsto det.

Lærerne utviste meg, og prøvde å gjøre masse greier. Men jeg ga 
faen da. De forsto ingenting. Heldigvis forsto miljøarbeideren og 
jeg kunne endelig fortelle om det som skjedde hjemme. 

I friminuttene måtte jeg få respekt, ta igjen liksom for det som 
skjedde inne i timene. Folk skulle ikke få se ned på meg, så det ble 
trusler og slåssing. Det hadde ikke stoppa hvis ikke en av lærerne 
forsto at jeg var en snill gutt.
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RÅD TIL SKOLEN
Vold handler alltid om noe
Barn vil at læreren snakker med dem om følelser, om at 
barn kan være forskjellige og hva det handler om. Barn 
trenger å snakke om forskjellig tema som det å leve med lite 
penger, hvordan barns fritid er, hva mobbing kan handle om, 
og om skilsmisse. De trenger å snakke om hva sinne, glede 
og sorg gjør med barn. Barn må snakke om disse tingene 
fra de er små sånn at de tidlig lærer om følelser og at alle er 
forskjellige.

For å møte barn på en måte som oppleves trygg og nyttig, 
må du huske at når barn blir sinte så handler det om noe. 
Du kan, uten at det var meningen, ha gjort noe som trigget 
vonde følelser. Det kan gjøre alt der og da veldig utrygt. Det 
kan være en lukt eller lyd, som minner om noe vondt som 
har skjedd. Barnet ber om at du alltid skal forstå og huske, 
at det handler om noe som er vondt inni dem. Barn ber om 
at voksne forklarer når de kjenner på ulike følelser, sånn 
at barn kan forstå. Barn vet at voksne på skolen også er 
mennesker og kan bli redde, frustrerte og lei seg. Det vises 
på voksne, og når de ikke forklarer blir det veldig utrygt. 

Bli godt kjent, for trygghet
De voksne på skolen må legge til rette for å hjelpe barn med 
å bli kjent med hverandre i klassen. Det er lurt at barn vet 
hva de andre er glad i og ikke så glad i, hva som gjør dem 
glade og hva som kan gjøre dem lei seg, hva som kan gjøre 
dem redde og hva som kan gjøre dem trygge osv. Det å bli 
kjent litt dypere, er ifølge barn, ofte nyttig bruk av tid. Da kan 
barna bedre forstå hverandre, og bli tryggere på hverandre. 
Det blir tryggere å være i klassen, for flere ulike barn.

Etter helger og ferier, er det lurt å bli litt kjent på nytt. Ved 
ukestart kan det være en bitteliten bli kjent-aktivitet, etter 

ferier kan de være litt lengre. Dette er også viktig når det 
kommer en ny elev i klassen eller en elev har vært borte 
lenge. Det er også fint når læreren blir kjent med hver og en 
elev i klassen. Da kan voksne bedre forstå hvorfor barna gjør 
som de gjør. Kanskje de kommer fra en familie som strever, 
kanskje de ikke har det så bra hjemme, eller kanskje har de 
det ikke så bra på skolen. Er barn trygge på at du kjenner 
dem litt blir alt tryggere og de kan lettere fortelle til deg.

Møt med varme, stopp trygt
Møt barn med ydmykhet og varme. Barn trenger ofte 
kjærlighet fra dere voksne på skolen, for å kunne være trygge 
der. Ikke møt barn kaldt eller hardt, selv om de har gjort 
dumme ting. Husk det handler om noe som er vondt inni 
dem, som de kanskje ikke har fått snakka om. De trenger 
like mye menneskevarme som alle andre barn. Skolen har en 
kjempemulighet til å gi barn den kjærligheten.

Når barn er i ferd med å gjøre noe vondt eller dumt mot 
seg selv eller andre, så trenger de voksne som stopper dem 
med trygghet. Barn forstår at voksne kan bli redde når barn 
har så sterke uttrykk, men inni dem er de også redde eller 
lei seg, og noen ganger fortvilte eller desperate. De trenger 
voksne som forteller dem at de vet at barn ikke er slemme, 
men har det vondt. Barn trenger voksne som forteller at de 
er glade i dem uansett hva de gjør. De trenger voksne som 
tør å komme nær og holde rundt dem, og fortelle at ting 
kommer til å ordne seg.

Nå inn til følelsene 
Når noe dumt skjer og du skjønner at det handler om noe 
som er strevsomt eller vondt inne i barnet, må du prøve å 
nå inn. Du kan si til barnet at du vet at barnet ikke vil noe 
vondt eller være slem, og at du forstår at det handler om noe 
inne i barnet. Spørsmål du for eksempel kan stille kan være: 
“Kan du fortelle hva som skjer nå? Hvordan kjennes det inni 
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deg? Vil du fortelle meg om hva som egentlig gjør at det blir 
sånn? Gjorde jeg noe som ble dumt for deg?” Dersom barnet 
fortsetter å være veldig sint, kan du fortelle litt om hvordan 
det kjennes inni deg. Fortell også hvis du er usikker, lei deg 
på barnets vegne eller hvis du er redd, når barnet er sint. Du 
kan si at du prøver så godt du kan, men at du ikke helt vet 
hvordan du kan hjelpe. Som voksen kan det hjelpe barnet at 
du sier litt om dine følelser. Du kan støtte barnet gjennom å 
være ærlig og vise barnet at følelser ikke er noe farlig.

Vurder risiko med foreldrekontakt
De voksne på skolen må alltid huske at de ikke kan vite 
hvordan foreldre oppleves for barn. Du kan bidra til at barn 
får det verre hjemme, med mer vold og kontroll. Før foreldre 
kontaktes, sjekk alltid med barnet hva barnet tenker. Vis at 
du vil forstå om det er trygt for barnet at skolen tar kontakt 
med foreldrene. Hvis barn uttrykker med kroppsspråk eller 
sier at foreldrene ikke bør varsles, må du som voksen gå i 
dybden for å finne ut hvorfor. Du kan for eksempel si: «Jeg 
vet mange barn har det vanskelig hjemme, og at det kan bli 
bli verre hvis skolen ringer hjem. Kan det bli vanskelig for 
deg, hvis jeg ringer hjem og snakker med de om hva som 
har skjedd? Kan vi to ringe sammen? Det du svarer nå, vil jeg 
ikke fortelle videre, før vi to har avtalt hvordan. Du kjenner 
foreldrene dine best og vet best hvordan det blir for deg hvis 
vi ringer hjem nå. Jeg vil gjøre det som er tryggest for deg.» 
Hvis barnet sier at du ikke kan ringe hjem nå, må du finne ut 
hvorfor. Når det er gjort, kan du vurdere risikoen, sammen 
med barnet.

Avtal hva som skal sies videre
De voksne må alltid samarbeide med barna, hvis noe skal 
sies videre. Dette gjelder både til foreldre og til andre 
fagfolk. Avtal i starten av en samtale hvordan det som barnet 
forteller, kan beskyttes. Dette er helt grunnleggende for at 
barn skal få tillit til deg. Det er først når barn har tillit at de 
klarer å fortelle om hva som er vondt og du får mulighet til 

å hjelpe. Hvis du tenker noe må sies videre, spør barnet hva 
det synes om det. Hvis barnet ikke vil at det skal fortelles 
videre, må du finne ut hvorfor. Hvis barnet synes det er greit 
at du sier det videre, må du avtale med barnet hva som skal 
sies, hvem det skal sies til og når det skal sies.

Forstå at straff gjør det verre
Når barn gjør dumme eller slemme handlinger, vet oftest 
barnet inni seg hvorfor dette har skjedd. Barn vet hvilke 
følelser de kjenner på og hvorfor det dumme skjedde. De 
voksne vet oftest ikke denne sammenhengen. Ofte kan barn 
da tenke at de ikke har gjort noe galt. Når konsekvenser og 
straff da kommer, kan det fort bli med på å gjøre noe verre. 
Det kan kjennes som voksne starter en krig  og bidra til 
at barn blir sintere. De vil rettferdiggjøre det de mener er 
årsaken eller starten på det som har skjedd. Straff gjør også 
at barn mister respekt og tillit til den eller de voksne som gir 
straff. For å kunne slutte med det vonde, må barn få snakka 
om de vanskelige følelsene og hva de handler om. Ved bruk 
av konsekvenser og straff, låses ofte disse mulighetene.

Dumme og slemme handlinger skal ikke unnskyldes. 
Allikevel må alle voksne i skolen vite at disse handlingene 
alltid har en forklaring. Barn vil ikke være slemme og de vil 
ikke gjøre slemme handlinger. Barn gjør så godt de kan, ut 
fra hvordan de har det inni seg. Når barn har det strevsom 
og dumt, kan derfor dumme handlinger skje. Akkurat da 
er det viktig at du som voksen møter barnet med åpenhet, 
forståelse og varme. Sjansen for å forstå hvorfor det dumme 
skjedde er da mye større. Sjansen for at barnet og den 
voksne da sammen kan finne fram til hva som kan skje 
videre, er også mye større og barnet kan få bedre hjelp. 
Åpenhet, forståelse og varme hjelper også for å bygge tillit 
mellom voksne og barn. Når barn får tillit, er sjansen stor 
for at barn ikke vil gjøre vondt eller bli så sint.
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ERFARINGER 
90 av 101 barn i undersøkelsen har vært i kontakt 
med barnevernet. Mange har også vært i kontakt med 
utekontakten. Noen har truffet barnevernet få ganger, og 
andre har hatt kontakt ofte. Noen har blitt flyttet. Noen 
barn vet at barnevernet er i kontakt med foreldrene. Noen 
har prøvd å fortelle det viktige til barnevernet. Få svarte at 
kontakten med barnevernet hadde hjulpet dem.

Voksne i barnevernet
Oppsummerte erfaringer
Hva kunne kjennetegne gode voksne i barnevernet

 y prøvde å forstå hvordan livet til barnet kjennes
 y bestemte ikke hva de mente før de hadde pratet med 

barnet
 y lyttet med hjertet og viste at de ikke dømte barnet
 y viste at de forsto at det er grunner til at vold skjer
 y fortalte ikke noe om barnet videre, før de snakket med 

barnet om det
 y hadde egen erfaring fra å ha strevd og fra møter med ulike 

systemer, og derfor kunne sette seg inn i det barnet har 
opplevd og kjenne igjen følelsene

 y snakket med barn uten å prøve å være “lojale” til 
systemene

 y så på barn som brukte vold som noen som har det vondt, 
ikke som farlige

Sitater
En i barnevernet er helt fantastisk. Han hører på hvordan det er og 
setter seg i den situasjonen.

Hun jeg hadde før, følte jeg at jeg kunne snakke med om alt. Hun 
var veldig snill og prøvde hardt å forstå. Hun var veldig kompis. 
Jeg tror det er fordi hun hadde hatt det vondt i livet sitt hun også.

Han var super, han var så åpen og ville bare forstå i stedet for å si 
alle løsningene.

Jeg kunne stole på henne. Jeg stolte ikke på henne i starten. Det 
var ærligheten som snudde det helt rundt.

Når voksne kjennes som eksperter
Oppsummerte erfaringer
Hva kunne gjøre at voksne kjennes som eksperter

 y voksne kunne sette i gang tiltak, uten at barn var med å 
bestemme

 y voksne kjentes lite nysgjerrige, som om de ikke trengte å 
forstå fra barn

 y voksne snakket “rett fra boka”, det kjentes ut som de visste 
best 

 y voksne kunne ha et strengt og noen ganger kaldt 
kroppsspråk

 y voksne ville være veldig flinke og snakket om at ting måtte 
gjøres riktig

 y voksne snakket hardt og brukte ord som var vanskelige å 
forstå

 y voksne hadde lite kroppsspråk og fortalt veldig lite om seg 
selv

 y voksne kunne sette merkelapper på dem
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Sitater
Du merker raskt forskjell på en som kommer med papir og stiller 
spørsmål og en som starter å snakke om andre ting. De kan ikke 
snakke så stivt, da er de ingen vits i.

Barnevernet lytter veldig dårlig. De kjenner deg ikke, men likevel 
så lager de seg et bilde av hva som er best for deg. Det er bare som 
å snakke til luft.

Ingen av oss har noen gang fortalt hvordan vi egentlig har hatt 
det. Selv om alle oss mener vi egentlig kunne trengt det. Vi har 
hjulpet oss selv, og det er trist.

De kan ikke bestemme over mitt liv, hvis de ikke er interessert i å 
høre om mitt liv

Jeg har vært i systemet hele barndommen. De har satt inn mange 
tiltak, men aldri spurt meg om ting. De forsto ikke at jeg levde 
med overgrep og vold.

Det som også er dårlig med barnevernet er at de tror ikke på barn. 
Det er de som bestemmer om argumentene dine er bra. Om det 
er rett eller galt. Vil de ha rett så har de rett. 

Informasjon
Oppsummerte erfaringer
Hva barn kunne ha manglet informasjon om:

 y hva barnevernet er og konkret hva det kan hjelpe med
 y hvem barnevernet snakker med
 y hva barnevernet har tenkt å gjøre
 y hvorfor barnevernet gjør som de gjør
 y hvorfor barnevernet mente de måtte bli flyttet

Hva barn kunne ha fått informasjon om:
 y historier av foreldre om hvor fæle barnevernet er
 y rykter om barnevernet
 y noe informasjon som hjalp for å forstå hva barnevernet 

kunne hjelpe med

Hvordan det kunne bli for barn:
 y de har vært redde for å bli flyttet hvis de forteller noe til 

barnevernet
 y de hadde lite tillit til barnevernet
 y de hadde blitt flyttet uten å forstå og kjente på mye sinne 

Sitater
Jeg ble usikker på hva som skulle skje. Jeg ble sintere av det. og 
redd og lei meg.

Jeg hadde hørt masse dritt gjennom foreldrene. De tar barn uten 
grunn. Midt på natten, også vet du ikke bakhistorien.

Hvis jeg hadde hørt mer om de, så hadde jeg ikke vært så negativ 
til de når de først var der for å hjelpe.

Barnevernet kom inn i klasserommet og spurte etter meg. Jeg 
forsto at det handlet om meg. Jeg satt der og holdt kjeft. Kan 
du være med oss ut, sa de. Jeg nektet, så kom politiet inn i 
klasserommet. De dro meg gjennom skolegården.

Jeg visste at hvis jeg fortalte hvordan det var så kom jeg til å måtte 
flytte og tanken på det var skummel. Jeg visste så lite om hva som 
kunne skje.

Det var skummelt at de skrev ned alt, da visste jeg at jeg kunne bli 
tatt for ting senere. De sa ikke noe om hvorfor de skrev det.

Fortelle videre
Oppsummerte erfaringer
Hvordan voksne kunne fortelle videre:

 y foreldrene ble kontaktet når noe dumt hadde skjedd
 y når barn prøvde å fortelle til de voksne, kunne flere voksne 

få vite det
 y barnevernet fortalte til foreldre uten å ha vurdert risikoen 

for barnet godt nok
 y barnevernet snakket mer med og visste da mer fra 

foreldrene enn barna
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Hvordan det kunne bli for barn:
 y de var redde for at hvis de sa noe til barnevernet, så ville 

det fortelles videre til foreldre, skolen, politi, utekontakt 
eller BUP

 y barnevernet fortalte mindre ting videre og barn kunne ikke 
fortelle de alvorlige tingene  

 y det kjentes som at barnevernet trodde mer på de voksne 
enn på barna

 y de fortalte ikke hvordan de hadde det hjemme til 
barnevernet

 y hvilken hjelp familien fikk, ble bestemt uten at det 
vanskelige hadde kommet frem

 y tiltak for å fikse på barnet ble satt inn, uten å vite hva 
problemet var for barnet 

 y det ble mer vold og maktbruk hjemme etter at barnevernet 
kom inn i familien

Sitater
Du kan ikke stole på barnevernet. De sier ting videre. De voksne 
snakker med hverandre. Man kan ikke fortelle noen ting til dem.

De må slutte å bare spør og spør og spør. Det jeg svarer, bruker 
de mot meg. Det fucker seg bare opp hvis jeg sier noe. De burde 
bruke tida på å lære seg hvordan de får tillit.

Jeg skjønner ikke at det kan være sånn at de som skal hjelpe deg, 
bare kan ta med seg det du sier og gjøre det de og noen andre 
voksne synes er best.

Barnevernet er verre enn politiet fordi de sier alt videre til alle. 
Hver gang jeg har snakka med barnevernet, kommer det flere nye 
voksne som jeg må snakke med.

De forventer at vi skal stole på dem, bare fordi de jobber i 
barnevernet. Men hvordan kan noen voksne tro det? Vi har ikke 
akkurat tillit til noen, så hvorfor til dem?

Møter
Oppsummerte erfaringer
Hvorfor møter kunne kjennes utrygge:

 y det var mange voksne på møtene
 y barna fikk sjeldent være med å bestemme hvilke voksne 

som skulle være der
 y de fikk sjeldent være med å bestemme hva som skulle 

snakkes om
 y de fikk sjelden mulighet til å ha med seg en voksen de følte 

seg trygg på
 y det som var viktig for dem, var ofte ikke tema på møtene

Hvordan det kunne bli for barn:
 y det kunne kjennes som møtene var til for de voksne 
 y møtene opplevdes ikke som trygge nok til å kunne fortelle 

det som var viktig
 y det kjentes som om resultatet og hva det skulle snakkes 

om var bestemt på forhånd 
 y det kjentes ikke ut som barna trengte å være der
 y møtene kunne kjennes kjedelig, vonde eller skumle for 

barna

Sitater
Noen ganger er det møter med politi, barnevern og skole på 
samme tid. Skjønner ikke vitsen at jeg sitter der, for de skal bare 
fortelle hva jeg har gjort galt og hva jeg må gjøre nå. De har ikke 
tenkt å høre, og derfor sier jeg heller ingenting.

Når jeg er i de møtene, føler jeg at jeg blir liten og krympa. 

Jeg ble til en negativ person, når alle bare snakke negativt om 
meg. Hvis jeg prøver å hinte til at jeg ikke har det bra, kjennes det 
som de ikke vil snakke om det

Når politiet og bv skal være med i møter med skolen, så har de alle 
sammen snakket sammen først. Hvorfor skal man si noe da? Det 
er ikke vits.
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Utekontakten
Oppsummerte erfaringer
Mange av barna har møtt utekontakten og uteseksjonen. 
Noen steder har det vært uklart hvilke av disse tjenestene 
barna har beskrevet, fordi de ikke helt har visst. Vi skriver 
derfor her utekontakten, dette inkluderer da svar om begge 
tjenestene.

Oppsummerte erfaringer
Hvordan utekontakten kunne kjennes trygg:

 y voksne har opplevdes som trygge og som noen de kan 
fortelle til

 y voksne har fortalt om seg selv og virket ærlige
 y voksne har samarbeidet med dem om hvem som skal få 

vite hva og hvordan ting skal gjøres når det har oppstått 
vonde situasjoner

 y voksne har vært med dem til folk i andre systemer

Hvordan det kunne bli for barn:
 y det har hjulpet barn med å ikke bruke vold når ting er 

vondt, å snakke om det istedenfor 
 y det har hjulpet at utekontakten er med på “laget” deres, for 

å få de andre systemene til å samarbeide med barna

Hvordan utekontakten kunne kjennes utrygg:
 y voksne har fortalt ting videre
 y voksne skrev ned hvor barna var, når de var der og kunne 

gi informasjonen videre

Hvordan det kunne bli for barn:
 y de har mistet mye tillit
 y har føltes som om de voksne “overvåkte” og kontrollerte, 

mer enn å hjelpe

Sitater
Hun i uteseksjonen er ganske trygg. Vi kjenner dem og de 
kjenner oss.

Vi vet hvem mannen hennes her, og barna hennes. Det er trygt.

Hvis de ser oss, så skriver de ned det. De vil bare buste oss med 
det de gjør.

Utekontakten er de eneste voksne som skjønner oss. De setter 
opp møter for å prøve og fikse problemer. Vi har gjort mindre 
dumme ting, på grunn av dem.

De hører på oss, snakker med oss og gir oss sjanser. De spør 
hvem jeg stoler mest på og hvis noe alvorlig skjer og de må bryte 
taushetsplikten. Uansett sier de fra før de gjør det. Uteseksjonen er 
de eneste som holder tett.
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RÅD

Barn må vite nok

Gi informasjon i skolen
Barnevernet må fortelle alle barn hva barnevernet er, hva 
de kan hjelpe med, og hva voksne ikke har lov til. De må si 
at voksne ikke har lov til å bruke vold, si stygge ting til barn 
eller gjøre vonde eller dumme ting med kroppen til barn. De 
må bruke helt konkrete eksempler når de forklarer. Barn må 
få vite hvordan de kan ta kontakt med barnevernet, og hva 
som skjer hvis de forteller. Barnevernet må også fortelle at 
de fleste barn får hjelp hjemme, men at barn også kan bli 
flyttet i fosterhjem eller institusjon.

Gi informasjon i undersøkelsen
For å være sikker på at barn vet hva barnevernet er og kan 
kan hjelpe med, må du som jobber i barnevernet gi hvert 
enkelt barn informasjon om dette i starten av undersøkelsen. 
Dette må skje hver gang du møter barn for første gang. 
Barn trenger at du er ærlig om alt, for å kunne fortelle 
det viktigste og for å være trygg på at du ønsker dem godt. 
Fortell barn alt som handler om dem. De trenger å vite hva 
du vet fra foreldre og andre, hva du tenker og mener burde 
gjøres og om planen fremover.

Trygghet viktigst

Snakk med barnet først og alene
Det mest grunnleggende for at barn skal være trygge nok 
til å kunne fortelle til barnevernet er at de er trygge på hva 
barnevernet gjør hvis de forteller, og at de vet at barnevernet 
er der først og fremst for dem. Derfor må du som 
utgangspunkt alltid møte barn alene også ved lav alder.  Barn 
må få mulighet til å ha med seg en voksen de er trygg på, 
og få vite at dette har de rett på, i prater med barnevernet. 
Spør barn på en trygg måte og uten andre voksne til stede, 
om de vil snakke med deg alene og om de vil ha med en 
trygghetsperson.

Avtal hva som skal sies videre
Det er viktig at du alltid forteller barna at du ikke kommer 
til å fortelle noe videre, før du har avtalt med barnet hvordan 
det skal gjøres. Det er også viktig at du etter hver prat med 
et barn avtaler hva som kan bli sagt videre, til hvem, når det 
skal bli sagt videre og hvordan det skal gjøres. Hvis barnet 
sier nei til at du kan fortelle videre, må du finne ut hvorfor 
barnet sier nei, for å ta vare på tilliten barnet har til deg.

Tro på barn
Barn trenger at du tror på dem. Å tro på barn betyr at når de 
forteller noe så tror du på deres opplevelse av situasjonen. 
Du tar den innover deg, og stiller flere spørsmål for å forstå. 
Det finnes ofte ikke fakta, men det er forskjellige opplevelser. 
Derfor må du alltid ta opplevelsen til barn på alvor og tro på 
dem. Barna merker at du tror på dem når du reagerer med 
følelser, stiller spørsmål og ikke snakker imot opplevelsen til 
barnet.
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Forstå at det er en grunn bak
Barn skjønner at du kan bli redd når de bruker vold. Men de 
trenger at du forstår at det handler om noe, og viser at du 
forstår dette. Når et barn har vært involvert i en hendelse 
med vold, er det viktig at du er nysgjerrig på en ydmyk måte 
om hva dette handlet om. Barn trenger ikke at du forteller 
at det ikke er greit eller lov, de vet ofte dette. Når barn er 
vokst opp i mye vondt bygger det seg is rundt hjertet og det 
å irettesette, eller belære barnet gjør bare den isen tykkere. 
Derfor må du alltid undre over hvorfor det ble sånn og spørre 
barnet hva barnet trenger for å få det bedre inni seg. Ikke 
fokuser på selve handlingen, da kan du komme på villspor.

Egenerfaring gir tillit
Nesten alle barna har fortalt at barnevernet burde bruke 
folk med egenerfaring mye mer. Dette kan være et eget 
tiltak for barn. At de blir fulgt opp av andre som har vært i 
samme situasjon. Barna forteller at de får mye større tillit 
dersom den voksne har vært gjennom det selv, og de får håp 
av og se at de har kommet seg ut av det. Det blir som en 
“storebror” eller en “storesøster”. Dette burde Norge satse 
mye tydeligere på.

Bo trygt
For at barnevernet skal kunne hjelpe, må barnet først bo en 
plass som kjennes trygt. Hvis det ikke er trygt der barnet 
bor, blir det ikke trygt inni barnet og da går det heller ikke 
an å hjelpe. Barnevernet må sikre at barnet bor trygt. Dette 
gjør barnevernet med å spørre barnet på trygge måter, og 
ta på alvor det barnet sier. Det hjelper ikke å tvinge barn til 
å bo steder der de ikke kjenner seg trygge, ofte går de bare 
tilbake til det samme som de var i før.

Samarbeid med barnet

Lytt godt etter når barnet snakker
Barna merker på ansiktet og kroppsspråket ditt om du 
virkelig lytter. I alle samtaler med barn er du nødt til å være 
åpen til det barna sier og vil høre. Du kan ikke gå inn i en 
samtale med alle spørsmålene klare, da føles det ut som at 
du egentlig ikke vil snakke med barnet. Når barn forteller, er 
det viktig at du viser at du følger med og bryr deg.

Bestemme til beste for barn
Før løsninger skal bestemmes, må du alltid høre godt etter 
på hva barnet mener. Hvis barnet ikke har fått snakket 
med barnevernet på en måte som kjennes trygg, kan du 
egentlig ikke bestemme noe i livene til barn. Det barnevernet 
bestemmer, kan gå utover livet til barnet. Derfor må det 
barnet sier ha mye å si når noe skal bestemmes. Du må 
finne fram til løsninger sammen med barnet og de må bygge 
på det barnet selv tenker er lurt. Du må tenke deg godt om 
hvis du skal bestemme en løsning som ikke bygger på det 
barnet har sagt.

Risikovurdere foreldresamarbeid
Uansett hva barnet kan ha gjort, må du vise at du vil forstå 
om det er trygt for barnet at barnevernet tar kontakt med 
foreldrene. Hvis barn uttrykker med kroppsspråk eller sier at 
foreldrene ikke bør varsles, må barnevernet gå i dybden for 
å finne ut hvorfor. Hvis du først har snakket med de voksne 
hjemme, avgjør dette ofte hva barnet kommer til å fortelle 
deg. Sjansen er mye mindre for at barnet snakker med deg 
om det du trenger å vite. Barn merker at du har hørt andre 
voksnes forklaringer og at du har de i hodet når du snakker 
med barnet.
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Gi veiledning til foreldre i samarbeid med barnet
For at foreldreveiledning skal bli hjelpsomt og nyttig er det 
viktig at barna er med å bestemme hva foreldrene skal 
veiledes på. Barna kjenner foreldrene og bor med dem på 
godt og vondt. De vet hva foreldre er gode på, og hva de kan 
bli bedre på. Uten at barna er med å bestemme innholdet i 
veiledningen, kan veiledningen bomme veldig. Fortell barnet 
at du ikke aner hvordan det er å bo med foreldrene, og at du 
trenger å vite for å gi best mulig hjelp.

Samarbeid med barnet om møter
For at møter skal kjennes trygt og at barnet ser vitsen med 
å møte opp, må barnet bli samarbeidet om hvordan møter 
skal være på en trygg måte. Spør barnet om hvor og når det 
passer å ha møtet, og hvem barnet vil ha med. Hvis det er 
noen barnet ikke vil ha med i møtet, spør barnet om hva det 
handler om og ta det på alvor. Avtal med barnet på forhånd 
hva som skal være tema på møtet, spør barnet hva den 
ønsker ut av møtet, og snakk med barnet om hva det er greit 
at det snakkes om og hva som ikke er greit at det snakkes 
om.

Avtal med barnet om hva slags tegn det kan gi dersom det 
blir ubehagelig og ønsker at du skal stoppe opp eller gi 
beskjed til de andre voksne. 

Stoppe trygt

Vær ærlig også når du er redd
Barn forstår ofte at også barnevernarbeidere kan være 
redde. De vet også at veldig mange voksne skjuler redsel. 
Ofte kan barn likevel se redselen på de voksne, for eksempel 
hvis de blir strenge, stille eller rare i stemmen. For barn er 
det viktig at du som barnevernarbeider er ærlig om hva du 
føler og forteller om utrygghet eller redsel. Å fortelle om at 
du også er utrygg eller redd, kan gjøre det lettere for barn å 
kjenne på og fortelle om følelser. Barn trenger voksne som 
er gode forbilder og det blir tryggere for barn når voksne er 
ærlige.

Vis menneskevarme og stopp trygt
Når du er rolig, snakker snilt og er varm, blir ofte barn 
roligere. Noen ganger kan barn fortsatt være desperate, 
sinte eller aggressive. Si at du vil hjelpe. Ingen barn vil 
skremme eller såre. De vil bli stoppet, men de ønsker at 
du stopper dem som barn som har det vondt. Du må aldri 
stoppe for å straffe, men for å hjelpe. Barn må bli stoppet 
på trygge måter. Det som hjelper er at du er ærlig og viser 
menneskevarme.

Hvis du har prøvd med ærlighet og menneskevarme og 
barnet fortsatt har det veldig veldig vondt, så kan du forsøke 
å stoppe barnet trygt ved å holde rundt barn som en klem. 
Fortell at du ikke vil at barnet skal skade seg eller andre.

Forklar barnet at det er fordi du er så glad i barnet og ønsker 
det godt. Slipp barnet med en gang faren er over.
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4 BUP
erfaringer og råd
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ERFARINGER 
55 svarte at de hadde gått til BUP, men ikke alle svarte på 
dette spørsmålet. Noen har knapt møtt BUP, noen har gått 
i behandling i kort tid og andre lenge. Noen av dem som har 
møtt BUP har fortalt det viktige, noen har knapt fortalt noe. 
Få svarte at de hadde fått god hjelp der.

Voksne i BUP
Oppsummerte erfaringer
Hva som kunne kjennetegne voksne i BUP:

 y behandlere har raskt stilt spørsmål om veldig private ting
 y behandlere har fortalt lite om seg selv
 y samtalene har ofte vært inne på et kontor.
 y det kunne kjennes som om behandleren tenkte at den 

visste best
 y behandlere måtte vise følelser og reaksjoner, for at barn 

skulle kunne fortelle
 y behandlere visste hva barn trengte, uten å snakke eller bli 

nok kjent
 y BUP kunne lage konklusjoner selv om barn ikke hadde 

fortalt mye der

Hvordan det kunne bli for barn:
 y det ble utrygt når behandleren gikk rett på private 

spørsmål
 y de opplevde ikke behandleren sin som trygg nok å fortelle 

til
 y BUP måtte først lage tillit, hvis barn skulle få til å snakke 

ærlig
 y de sluttet i BUP hvis de ikke fikk til å snakke om det som 

var mest vondt

Sitater
De stiller veldig mange private spørsmål. Som de ikke har rett på å 
vite. Som; Hva jeg gjør ute, hvem jeg er med, private spørsmål.

Jeg sluttet, jeg ville ikke mer. Men de tror kanskje jeg har ADHD. 
De forteller ikke noe om seg selv, også bare spør de en vei.

BUP var kaldt. Han satt bare og skrev på arket. Han stiller bare 
spørsmål. Når de ikke reagerer vanlig på ting, blir det ikke veldig trygt.

Når du skal inn der og snakke med en psykolog, kan du føle deg 
syk i hodet. De sier ikke noe tilbake. Du vil ikke åpne deg til noen 
som ikke sier noe om seg selv.

BUP var ubehagelig. Det var ikke noe for meg. Sitte å snakke med 
et helt random menneske. Jeg ville ikke gå der, men ble tvunget. 

De tenker sånn skal vi gjøre det, og sånn er det. Jeg føler ikke 
de vet hva de snakker om. De er ikke eksperter, ihvertfall ikke på 
noen måte som hjelper meg.

De snakker som de vet mer om deg selv, enn meg selv. De tror 
de vet hva jeg trenger. Men de vet ikke, de må begynne å høre på 
meg.

De har en ide på forhånd, om hva som skal hjelpe, men folk er så 
forskjellige. En ting vil ikke kunne hjelpe på neste.
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Fortelle videre
Oppsummerte erfaringer
Hvordan noe kunne bli fortalt videre: 

 y det de hadde fortalt til BUP, ble fortalt videre til foreldre 
eller andre fagfolk

 y BUP fortalte videre uten at barn fikk informasjon om det
 y foreldre ble tidlig involvert eller invitert med inn i timene
 y behandleren snakket med foreldre alene
 y voksne skulle snakke sammen om vanskelige situasjoner, 

uten barna

Hvordan det kunne kjennes for barn:
 y det har kjentes lite trygt
 y det har gjort det helt umulig å gå dit
 y de gikk der men fikk ikke snakket om det vanskeligste
 y de sluttet å gå til BUP

Sitater 
BUP er bare tull, det funker ikke. De prøver å grave, men de sier 
ting videre og man kan ikke stole på dem.

BUP er elendig. De sender oss dit, men det funker ikke. Man vil 
ikke snakke med dem. Kan ikke stole på noen der.

Det var mye å tenke på, det var jo derfor jeg hadde lite 
konsentrasjon. Hvis han i BUP fikk vite, så ville han bare fortelle 
det videre.

Jeg kunne ikke si noe der. Foreldrene mine ventet utenfor. De 
ville blitt knust.

Det viktigste
Oppsummerte erfaringer
Hvordan det kunne kjennes utrygt å fortelle det viktigste:

 y spørsmålene ble for mye på overflaten og ikke om det 
viktigste for barna

 y behandleren gikk ikke nok inn i det barna sa, men videre til 
nye spørsmål 

 y behandleren fortsatte ikke på tema barna tok opp, men på 
standardspørsmål

 y hjelpen ble ikke særlig nyttig

Sitater
De var ikke gode med å spørre om rette ting. Som det ikke hadde 
noe med det jeg sa, gikk en feil vei. De hopper fra spørsmål til 
spørsmål, fra en ting til noe helt annet. I sin egen verden.

Fikk spørsmål, om hvordan det gikk. Det går sånn vanlig. Også 
begynte han å prate med en annen pasient.

Når man opplever sånne ting (voldtekt), så blir man annerledes. 
Jeg fortalte om voldtekt til psykologen min i BUP, men vi snakket 
ikke noe særlig om det. 

De må holde seg til tema. Det viktige er å få snakke om en 
ting, sette seg inn i det og finne ut hvordan de kan hjelpe meg 
innenfor det tema.
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Diagnoser
Oppsummerte erfaringer
Hvordan diagnoser kunne bli satt:

 y de fikk først et skjema med mange spørsmål 
 y få av spørsmålene handlet om noe av det barn synes var 

viktig
 y BUP satte diagnoser og kom med hjelp som handlet om 

diagnosene

Hvordan det kunne bli for barn:
 y det kjentes ikke som noe vits å snakke ærlig, når alt 

handlet om diagnoser
 y diagnosene barn får når de bruker vold, kjentes veldig 

slemme
 y diagnosene kjentes ut som beskrivelsene av en slem 

person
 y det kjentes ut som de leter etter noe feil med dem

Sitater
De snakket mye om diagnoser. De trodde jeg hadde 
tilknytningsproblemer men tok ingen tester. Og jeg forsto fort at 
de ikke kunne hjelpe meg.

De ser bare på de gale tingene jeg hadde gjort. Når du går inn for 
å finne en diagnose, så finner du det. De finner det, men er det 
riktig?

Du kan ikke være ærlig der. Da anbefaler de 
personlighetsforstyrrelse. Jeg kommer til å lyve, hva slags annet 
valg har du? Hvem vil ha de beskrivelsene der?

RÅD TIL BUP

Trygghet viktigst

Vis varme 
Barn ber deg være varm og vise følelser. Varme er i øynene, 
i kroppsspråket, i tonen du snakker med og i ordene du 
bruker. Barn trenger at du viser følelser og reagerer sammen 
med dem. Det er fint hvis du forteller hva det gjør med deg 
å høre det barnet forteller. Det er fint hvis du gråter litt eller 
blir frustrert sammen med barnet. 

Forstå at noe er vondt
Når barn bruker vold er det et uttrykk for at noe er vondt 
inni barnet. Hvis barnet skal få nok tillit til deg til å kunne få 
god hjelp, trenger det at du forstår at volden handler om noe 
vondt. Du kan ikke fjerne sinnet, uten å fjerne vondtet. Start 
derfor ikke å prate med barnet om hvor mye vold det bruker, 
hvor ofte osv. Start heller med å fortelle barnet at du forstår 
det handler om noe, at du forstår at barnet ikke er slem og at 
du vil hjelpe.

Ikke press barn til BUP 
Når et barn ikke vil til BUP, ikke prøv å press eller overtal 
barnet. Barn som har blitt presset eller overtalt til å gå til 
BUP forteller at de da mister masse tillit til voksne og kan 
bli enda sintere. Barna føler at det sløses tid i livet deres når 
de blir sendt til BUP når de ikke vil. Barn kan tenke at den 
voksne kunne brukt den tiden på å finne ut sammen med  
dem, hva de ønsker hjelp til og hvordan de kan få denne 
hjelpen slik at hjelpen blir nyttig.
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Samarbeid

Samarbeide likeverdig
For å samarbeide likeverdig med barn, må du forstå 
hvor mye kunnskap barnet har. Du må huske at du må 
samarbeide med barnet, for å kunne gi det god hjelp. Du kan 
ikke vite hva barnet trenger, uten å snakke med barnet først. 
For at barn skal få til å si noe om det som skal bestemmes, 
må barnet få vite nok om situasjonen og alternativene. Det 
må bestemmes i samarbeid med barnet.

Risikovurdere foreldresamarbeid
Husk at du ikke kan vite hvordan foreldrene oppleves 
for barn. Barn kan være redde for å uroe, bekymre eller 
skuffe foreldrene. De kan være redde for at foreldre skal 
bruke makt eller vold. BUP må alltid vurdere risikoen ved 
å fortelle foreldre om barnet og hva barnet har sagt. BUP 
må alltid avtale med barnet hvis foreldre skal blandes inn 
i behandlingen. Uansett hva barnet kan ha gjort, må du 
vise at du vil forstå om det er trygt at BUP tar kontakt med 
foreldrene. Hvis barn viser med kroppsspråk eller sier at 
foreldrene ikke bør kontaktes, må BUP aldri gjøre dette uten 
først å gå i dybden for å finne ut hvorfor. 

Gi mulighet til å snakke trygt
Hvis barna skal få snakke om det som er vondt og grunnen til 
at de bruker vold, må det først bli trygt. For å kunne snakke 
trygt, må barn vite hva som skjer når de forteller. Møt barn 
først alene, eller med en de har valgt selv som de er trygg på. 
Si til barnet helt i starten av første prat, at du skal avtale med 
barnet før du forteller noe videre. Og husk, da må du alltid 
holde det. Etter hver time, finn ut sammen med barnet om 
noe skal sies videre. Om noe skal sies, husk å avtal hva som 
skal sies, til hvem noe skal fortelles, når det skal fortelles og 
hvordan det skal fortelles. Dette avgjør om barn kan snakke 
trygt.

Fleksibel og utenfor boksen
Barna ønsker behandlere som er fleksible på måten timene 
settes opp på. Det må kunne være forskjellige tidspunkt i 
uken, du må kunne møte dem utenfor kontoret og en time 
må kunne vare lenger enn 45 min. Med utenfor boksen 
mener barna at du strekker deg, ved å kunne ha telefonen 
tilgjengelig på kveldstid når det trengs, at du gjør morsomme 
ting sammen med barn for å bygge tillit eller at dere kan 
gjøre andre ting enn å snakke.

Forståelse for de som bruker vold

Forstå at alle barn har empati
Behandlere kan si og tenke mye forskjellig om barn som 
bruker vold. Men du kan aldri tenke at barn ER voldelige 
eller farlige. Det er alltid en grunn til hvorfor barn gjør som 
de gjør, og vold er et uttrykk for at noe er vondt. Barn gjør så 
godt de kan. Noen ganger kan vold være det eneste et barn 
får til. Det definerer likevel ikke barnet. Alle barn har empati, 
men når det er kaos inni barn, kan de gjøre handlinger som 
kan virke empatiløse. Behandlere kan ikke tenke at barn 
mangler empati, er farlige eller voldelige. Det vil barn merke, 
og da ofte stenge av følelsene sine for å beskytte seg selv.
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Minst mulig skjema og diagnoser
Skjema som kartlegger hva barn gjør og kan gjøre, hvor 
farlige de er og om de har empati for andre, kan kjennes 
veldig vonde. Hva barn svarer på sånne spørsmål og 
skjemaer, avhenger av den voksne. Skjema kan være med på 
å gjøre at barn stenger av, det kjennes for vondt å bli sett på 
sånn. Samtidig kan det da gjøre barn i stand til å gjøre enda 
farligere ting. For å kunne hjelpe et barn som bruker vold, 
må du la være å definere hvor farlige barn er og heller finne 
ut hvor vondt de har det inni seg. For at BUP skal være nyttig 
for barn som bruker vold, trenger de BUP som kan hjelpe 
dem uten å gi en diagnose. Behandlere må systematisk 
jobbe med å nå inn til det som ligger bak handlingene og er 
grunnen til at det blir vold.

Forstå at barn ikke velger å bruke vold
For at psykiske helsetjenester best skal kunne hjelpe barn 
som bruker vold, er det klare rådet fra barn at det må tenkes 
helt nytt. Den tankegangen som er brukt til nå, med å gi 
konsekvenser, straff og fokusere på oppførselen, må fornyes 
og bli klokere. For å få dette til, må det først lages forståelse 
for at vold ikke er noe barn gjør fordi de velger det, men 
handlinger som skjer fordi det er det som barn får til, i den 
situasjonen de lever i. Bygd på denne forståelsen, må det 
tenkes at barn som bruker vold, skal få hjelp. Dette forstår 
mange når det gjelder rus. Nå er tida kommet for at voksne 
som bestemmer også forstår dette for barn som bruker vold. 
Barn trenger hjelp til det som er vondt inne i barna. Da kan 
volden stoppe.
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5POLITI 
erfaringer og råd
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ERFARINGER
96 av 101 barn i undersøkelsen har møtt politi som har 
gjort noe bra for dem. Samtidig har 98 av 101 hatt flest 
utrygge møter med politiet. 80 av 101 svarte at de har 
problemer med å ringe politiet, når de trengte hjelp. Alle 
barna i undersøkelsen har møtt en eller flere i politiet som 
opplevdes som trygg eller hjelpsom. 

Trygghet og godhet
Oppsummerte erfaringer 
Hvordan barn kunne merke hvilket syn voksne i politiet har:

 y blikkene deres og måten de gikk på
 y ordene de brukte og måten de snakket på 
 y det kunne ta 10 sekund å merke om det kom en trygg eller 

utrygg politi

Hva som kunne kjennetegne trygge og gode voksne i politiet:
 y den voksne var rolige, selv i akutte, vanskelige situasjoner
 y den voksne styrte ikke situasjonen med høy stemme, 

autoritet og makt
 y den voksne klarte i kaos, med ord og kroppsspråk, å hjelpe 

barn å bli roligere
 y den voksne satte grenser og stoppet barn på en måte som 

kjentes trygg
 y den voksne hadde lite fokus på det dumme eller vonde 

barn gjorde
 y den voksne så det gode barn gjorde og det som barnet 

mestret
 y den voksne spurte grundig om hva som lå bak handlingene 
 y den voksne var ikke ute etter å straffe
 y den voksne ga ærlig informasjon eller forklarte hvorfor 

den ikke kunne det
 y den voksne var rolig, respektfull, snill, hyggelig, morsom

 y den voksne var avslappet og tok ikke seg selv i politirollen 
så høytidelig 

 y den voksne virket trygg på seg selv, og turte å dele litt 
personlige ting

 y den voksne viste forståelse når livet var vanskelig og 
brydde seg på ekte

 y den voksne kunne sende sms på kveldstid eller feire når 
barn hadde fått til noe som kjennes viktig for seg

 y den voksne kunne vekke barn til skolen eller gi annen 
praktisk hjelp 

Hvordan det kunne bli for barn:
 y de følte den voksne ville hjelpe i stedet for å straffe og det 

ga mer tillit
 y de prøvde å være snille mot og beskytte denne voksne 
 y de ble ikke så fort sinte på eller gjorde noe vondt mot 

denne voksne
 y de fikk lettere til å fortelle noe viktig politiet trengte å vite 

for å hjelpe

Sitater
Jeg trengte ikke å lure på hva de skulle gjøre. De fortalte det på 
en rolig måte, det ble helt klart og tydelig. Jeg ble rolig også.  Når 
jeg skjønte at de ville hjelpe og ikke ta meg, trodde jeg på dem. 
De kunne tatt frem batongen, og så hadde det blitt kaos - og så 
hadde det blitt vold mot politiet.

Ei politidame tar seg alltid tid til å snakke med oss. Hun spør alltid 
om det går bra, når hun stopper oss. Hun jobber i forebyggende, 
de er ofte litt annerledes. Hun er tøff, men jævlig snill.

En politimann ga meg snus og røyk i arresten. Han virket 
hyggelig. Jeg kjente at han ikke dømte meg. Han var en avslappa 
type som turte å være helt alene med meg. Han behandlet meg 
som et vanlig menneske, ikke som en fange. 

Unge politidamer skjønner at de ikke må bruke makt. En gang 
jeg ble dratt ned i bakken av en politimann og han satte kneet på 
meg, dro ei politidame han vekk.. De gir mer omsorg, er lettere å 
snakke med og ærligere enn sinte politimenn.
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Jeg følte de løste det hele helt perfekt den gangen jeg stod der 
med jernrøret. Jeg fikk sette meg ned – fikk en kaffe og fikk høre 
på musikk for å roe meg ned. Det ble ikke noe tull. Jeg husker 
ikke hva de sa eller gjorde, bare at de var så rolige.

Man kan se det i øynene deres. De kommer ikke med det skumle 
blikket. De kommer med et rolig ansikt og smiler og er hyggelige. 
Merker det på måten de er på med en gang.

Han ene politimannen setter seg ved siden av oss og snakker om 
livet sitt. Han sier at vi kan si fra hvis det er noe, også kan vi finne 
ut av ting sammen. Alle må være sånn, da blir det ikke så mye 
kriminalitet.

En politimann laget avtale med meg om at han hentet meg hver 
dag på skolen. Han forsto hvorfor jeg strevde. 

En politikontakt har vært oppriktig bekymret og brydd seg. Hun 
tenker ikke bare sånn: enda et nummer i bunken. Da kan hun 
være streng i andre situasjoner, jeg kjenner at hun har respekt for 
meg. Jeg har blitt glad i henne.

En politimann er skikkelig hyggelig. Han hører på oss og viser 
at han er der for å hjelpe. Vi fortalte han om en politimann som 
hadde behandlet oss dårlig, og han sa vi burde anmelde han.

Vi møtte på en bra politimann som behandlet oss som om vi er 
barn. Han var roligere og han snakket med oss.

Noen av politifolkene har vi blitt litt trygge på. De har kjent oss 
en stund. Vi vet at de er gode folk liksom. Men de siste månedene 
har det kommet mange nye politifolk til området vårt ass. De går 
rett på. Bare fordi vi er utlendinger, så spør de oss og ransaker 
oss.

Politiet må ikke være helt etter boken eller nazi etter loven. Det 
må ikke føles ut som om du blir tatt selv om du snakker med de.  
Noen kommer og er ikke strenge, de er mer milde og forsiktige. 
De er tjommie. Da stoler vi på de og det tror jeg hjelper de også.

Hun kommer ikke ovenfra og ned. Hun sier hei jeg er Anna, ikke 
hei jeg er politi. Det handler om hvilken ende det begynner i. Ikke 
starte med å være autoritet.

Samarbeid mellom voksne
Oppsummerte erfaringer 
Hva politiet kunne gjøre så samarbeid ble utrygt:

 y ga informasjon til andre voksne uten å si fra til barn først
 y ringte foreldre uten å avtale med barn først
 y kontaktet foreldre raskt, uten først å undersøke om det var 

trygt for barn
 y ga informasjon til og samarbeidet med voksne i andre 

systemer om barn, uten at de visste
 y lagde løsninger og tiltak uten at barn opplevde de var 

viktigst i samarbeidet
 y hadde møter der de voksne hadde snakket sammen først, 

uten barnet

Hvordan det kunne bli for barn:
 y opplevdes som at politiet som utgangspunkt tenkte at 

foreldre er bra for barna sine
 y det kunne kjennes farlig ut, når politiet samarbeidet tett 

med foreldre
 y opplevdes som at politiet ikke hadde taushetsplikt, det 

laget mistillit og usikkerket
 y de følte ikke de kunne være ærlige med politiet
 y de kjente det som meningsløst når de voksne hadde 

snakket sammen uten barnet
 y de fortalte ikke at de hadde opplevd vold eller overgrep i 

familien
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Sitater
Det blir skummelt for oss når politiet ringer foreldrene med en 
gang. Oftest får man bare enda mer kjeft hjemme. Nå prøver jeg 
å være minst mulig hjemme.

Politiet tar altfor ofte kontakt med barnevernet med en gang. Da 
kjennes det ikke som de bryr seg. Jeg vet ikke hvorfor de tror at 
alt må gå gjennom barnevernet.

Politiet har bare sett saken der og da, ikke hele saken. De forteller 
det sånn som de forstår det. Men de forstår jo ikke alt. Også 
forteller de feil videre. De forteller feil ting til foreldrene våre.

Jeg sier ikke hvordan jeg har det hjemme. Hvorfor skulle jeg det. 
Hvis jeg forteller det til politiet, kommer de jo bare til å si det både 
til foreldre og barnevern. Føler ikke jeg kan stole på noen.

Da jeg ble tatt første gang for rus gikk jeg i åttende. Jeg ville ikke 
at de skulle ta kontakt med foreldrene mine. De virket snille og 
sa “nei, vi skal ikke gjøre det”. Men de gjorde det likevel. Etter det 
så kjente jeg bare på at jeg er alene og kan ikke stole på noen 
voksne.

Vi hadde samtale med politiet. De sa at de ikke trengte å ringe 
hjem, hvis vi bare ville fortelle. Men etterpå ringte de hjem og sa 
de var bekymret for oss.

Det er så unødvendig. Fikk en melding om at foreldre ikke ville 
bli kontaktet. Rett før møtet sier de at de må kontakte foreldrene 
mine likevel.

Fordommer
Oppsummerte erfaringer 
Hva barn kunne oppleve at politiet dømte dem for:

 y hvor de er fra eller hvor i byen de bor
 y hudfarge eller klesstil
 y at de hadde vært i kontakt med politiet tidligere, selv om 

det var lenge siden

Hva barn kunne oppleve at politiet gjorde:
 y kom når noe dumt har skjedd i området
 y virket mistenksomme før de snakket med barna 
 y gjorde seg opp en mening før de snakket med barna
 y mistenkeliggjorde mørkhudede eller noen av annen 

opprinnelse

Hvordan det kunne bli for barn:
 y det brøt all tillit til politiet
 y det føltes utrygt og nytteløst
 y de fikk problemer med å ringe politiet om de trengte hjelp

Sitater:
Jeg blir stoppet hele tiden. De ser etter gutter med mitt utseende. 
Jeg vil ut av det miljøet, men nå kjennes det som om politiet 
innhenter meg.

De ser på oss som kriminelle. Da føler vi oss kriminelle. Selv om 
man har lyst til å ikke være det, blir man hentet inn i det.

Da politiet stoppet meg sist og ville ha legitimasjon, visste jeg hva 
som skulle skje. Og det skjedde. Fem min etter lå jeg i håndjern. 
Det er så basic at det gjør vondt. 

De forventer respekt men gir ikke respekt. Det blir krig av sånt. 
Man kjenner respekt når de er åpne og hører ordentlig på oss.

Politiet bør ikke dømme meg ut fra papirene. De må møte meg i 
akkurat den situasjonen. Før de kommer, bør de egentlig ikke få 
vite hva jeg har gjort tidligere. 

Ingen av de norske ble stoppet, men de stoppet vår gjeng som var 
utlendinger. De er rasistiske.

Når vi sitter med norske,  er de oftere hyggelige. De sier at vi 
passer beskrivelser de har. «Stå der. Jeg sier når du skal snakke!». 
Vi føler oss som hunder.

Jeg ble knivstukket. Men jeg turte ikke si det til politiet, jeg var 
redd for å bli straffet selv.

De dømmer deg, bestemmer hva du skal gjøre og hvordan du 
skal gjøre det, uten og forstå at det ligger mer bak 
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Informasjon om andre
Oppsummerte erfaringer 
Hva slags informasjon politiet kunne be barn om:

 y vennene sine
 y hendelser som politiet var nysgjerrige på 

Hvordan det kunne bli for barn når de ble bedt om å gi 
informasjon om venner eller hendelser:

 y de kunne bli banket, torturert og utestengt av barn eller 
voksne i miljøet

 y det føltes som om politiet brukte dem for å ta andre og de 
ga opp på politiet

 y det kjentes ikke ut som at politiet ville hjelpe, når de ba 
barn om å “snitche”

 y de kunne ta på seg straff for noe de ikke hadde gjort, for å 
unngå å si noe

 y de var redde og turte ikke å være ærlige

Sitater:
Politiet må spørre uten å sladre. De må spørre om hvorfor ting 
skjer og hva som gjør at du gjør det. Men de må ikke spørre om 
hva de andre gjør.

Jeg ble dømt i et ran jeg ikke gjorde fordi jeg var til stede når det 
skjedde. Jeg kunne ikke sladre på vennene mine. Da måtte jeg gå 
med på det politiet sa.

Hvis jeg forteller noe om andre, så ender jeg raskt opp i trøbbel. 
Politiet må jo skjønne at de ikke kan bruke oss ungdommer på 
sånne måter.

I en sak hvor det har vært med ti personer, spør politiet om hva 
vi vet om hva de andre gjorde. De vil vite alt, hele tiden. Derfor 
stresser de med at vi skal fortelle, men det vil jeg ikke. Forteller du 
ikke, så må du ta konsekvensene, sier politiet.

Han prøvde å bruke meg til å fortelle hvem andre som solgte 
dop, eller for å ta folk. Da sluttet jeg å prate med politiet. Men de 
skjønner ikke at det er sånn det henger sammen.

Kontroll og ransaking
Oppsummerte erfaringer 
Hvordan det kunne bli for barn når politiet kontrollerte dem:

 y det føltes som de ble kontrollert fordi de var “kjenninger”, 
ikke av en faktisk grunn

 y det føltes som at politiet overdrev eller ikke var ærlige 
 y de visste ikke forskjellen på når politiet kom for å snakke 

eller ransake, det ble usikkert og utrygt
 y de har blitt redde for å være ute
 y de ble fortsatt kontrollert eller ransaket, selv om de 

prøvde å fikse livet sitt
 y de følte politiet fortsatt var ute etter dem, selv om de 

hadde begynt å få til bra ting
 y det lagde sinne og skam når de blir stanset og de visste 

det ikke var noen grunn
 y det kjentes flaut og ødeleggende, når de ble stanset og 

ransaket sånn at andre så det
 y det kjentes like ille hver gang, selv om de var blitt stanset 

mange ganger tidligere

Sitater
Det kjennes som om vi ikke kan bevege oss uten å bli stoppet. Vi 
blir ransaket uten grunn. Det lager mye fortvilelse.

Det verste er når de stopper meg foran søsknene mine eller 
moren min. Det vokser et sinne og det gjør vondt i hjertet.

Fordi politiet har funnet machete på noen, så skjer så mye 
unødvendig . Når du er med familie, eller jenter eller andre, er det 
nedverdigende å bli stoppa. De sjekker hele kroppen din, du blir 
veldig liten.

Når vi henger på senteret, ringer de politiet og vi får 
besøksforbud. Bare etter to måneder, så har politiet begynt å 
ransake oss. De har ikke lov, men de gjør det.
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Jeg får noiern og hjerteklapp når jeg ser politiet. Tenker at de 
kommer til å stoppe meg. Selv om jeg mange ganger ikke har 
gjort noe.

Politiet må ikke bruke navnet vårt, da skjønner folk at politiet 
kjenner oss. Hvis vi er der med jenter, hva tenker de? Det er flaut 
og etterpå blir jeg sint og lei meg.

Noen dager kommer fem biler og vi har ingen steder å gå. Vi blir 
tatt i håndjern og ransaket. Vi kan ikke gjøre noe motstand, da 
legger de oss i bakken.

Jeg er en kjenning, politiet har fritidsproblemer. De kommer bort 
rolig. Sjekker meg foran folk, alle ser meg.

Selv om jeg prøver å slåss mindre, gjør politiet det vanskelig. De 
vet at jeg er venner med folk, og hver gang det skjer noe, henter 
de meg inn. De fortsetter å gjøre meg kriminell på en måte, selv 
om jeg ikke vil ha mer med det å gjøre.

Jeg har ikke vært med på noe på nesten 2 år. Men enda følger 
noen av politifolkene med på meg. Da blir det umulig å få av seg 
stigmaet. Jeg tenker “get over it”, la meg være i fred. Heldigvis er 
det noen av dem som skryter, det hjelper.

Bruk av makt

Oppsummerte erfaringer
Hva slags typer makt politiet kunne bruke på barn: 

 y bruke harde ord og strenge stemmer
 y ransake eller legge dem i bakken
 y bruke håndjern eller pepperspray 
 y puttet dem på glattcelle
 y true med hund
 y ta raskt eller hardt i armen til barn, for å få kontroll
 y bruke mer makt enn nødvendig for å få kontroll
 y ikke etterpå beklage eller prate ordentlig om situasjonen 

Hvordan det kunne bli for barn:
 y det bygget seg opp forsvar inni dem
 y de følte de måtte stå opp for seg og ble sinte og harde mot 

politiet
 y de reagerte på instinkt, som en refleks, når de ble møtt 

med makt
 y de følte de ble behandlet urettferdig og dømt på forhånd
 y de følte seg satt tilbake til oppvekst med vold, trusler og 

kontroll
 y de fikk store reaksjoner, kunne fryse til og få flashbacks til 

tidligere overgrep
 y de fikk skader og nye traumer fra møter med politiet
 y de mistet tillit til politiet når politiet brukte makt mot dem
 y bruk av makt kjentes ikke nyttig, og de forsto ikke at 

politiet var lært opp sånn

Sitater
Bryr meg ikke. Er ikke redd. Jeg ble så vant til det. Jeg kan ikke 
føle noe. De har kommet med skjold utallige ganger. Jeg har så 
mange politisaker på meg, så hva har jeg å tape?

Etterhvert når du blir møtt hardt av voksne så tenker du at du kan 
gjøre det samme tilbake. Du beskytter deg selv. 

Før så kunne jeg aldri gjort noe vondt mot voksne, men etter å ha 
blitt møtt så hardt så blir det bare en refleks.

Når politiet er harde og autoritære så blir det en kamp om hvem 
som bestemmer.

Hvis jeg ikke står opp for meg føler jeg meg som en krenket idiot. 

De må forstå at jeg bare er en 16 år gammel gutt. De truer. Da blir 
jeg sint, hva skal jeg gjøre da? De er så harde.

Politiet har brukt mye makt mot meg, selv om jeg har gått alene 
og helt i fred. Nå har jeg blitt redd for å gå ut alene.

Politiet tror de er høyere enn alle andre. Hvis jeg hadde slengt de i 
bakken, hadde de anmeldt meg.
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Med politidrakt kan de bli helt andre personer. De er ikke sånn 
med sine unger.

De kan kjøre i full fart etter meg og legge meg i håndjern. En 
gang skjedde det tidlig på morgenen og de sa ikke unnskyld.

Vold gjør bare alt verre. Ikke bruk vold på ungdommer. Jo 
mer vold vi opplever, jo mer vondt får vi inn i oss. Vi kan bli 
narkomane fordi vi har opplevd så mye vold.

Politiet har gitt meg mye angst. Jeg kjenner det i kroppen, har fått 
traumer. Jeg får bilder i hodet, og jeg sliter med angstanfall i dag.

Hvis de hadde villet snakke med oss, hadde vi ikke sprunget. 
Etter å ha blitt slengt i bakken så mange ganger, sprer redselen 
seg i kroppen når de kommer.

Det trenger ikke komme fire politifolk for å møte en 14 åring. Det 
er bedre at en som kjennes trygg holder rundt han, så han kan 
føle seg trygg.

En gang de ville ransake uten grunn, nekta jeg. Da banka de 
hodet mitt i panseret og satte på håndjern.

Politiet stoler bare på sine egne. De kan anmelde oss for 
ingenting, samtidig kan de lyve og true oss. Derfor gjør mange 
ungdommer kriminelle ting. De får ikke respekt for dem.

Jeg tror politiet kan hjelpe oss, hvis de blir kjent med oss. Og 
prater hyggelig med oss. De fleste begynner med en frekk tone. 
Det virker som de skal vise hvem som har makt. Det gjør at vi 
bare blir enda mer sinte.

RÅD TIL POLITI
Trygghet viktigst

Husk, det kunne vært ditt barn
Barn som bruker vold eller gjør kriminalitet, er likevel barn. 
Husk det, når du møter barn ute på gata eller i vanskelige 
situasjoner. Det kunne vært ditt barn. Det som kan være 
annerledes, er at de barna du møter, kan ha vært gjennom 
mange vanskelige og vonde ting. De kan ha vokst opp med 
utrygghet, i konflikter, med omsorgssvikt eller med vold. De 
kan bære på følelser de ikke vet hva heter eller hvordan de 
kan snakke om. Det kan være de ikke har møtt voksne som 
har lært dem å snakke om følelser eller som de har vært 
trygge nok på, til å fortelle om hvordan det kjennes å være 
dem.

Barn ber om at du skal møte alle barn som har vært sinte 
eller brukt vold med åpenhet. Det vil de merke på hvordan 
blikket ditt er, om det er varme i øynene dine, på måten du 
snakker til dem på og på kroppsspråket ditt. De vil merke 
det på ordene dine, om de møter det med ydmykhet og 
med menneskevarme. Det kan gjøre det mulig for barnet å 
tenke at du vil godt. Det kan hjelpe barnet til å ikke havne i 
situasjoner der de bruker vold og harde ord. 

Trygghet først 
Som politi, må du alltid ta hovedansvaret for hvordan 
kontakten blir mellom deg og et barn. Barn som gjør dumme 
og ulovlige ting, har dårligere muligheter enn deg som 
politi, til å lage trygghet mellom dere. Du er den voksne, 
og barnet er et barn. Trygghet kan lages på gata, i en 
bekymringssamtale, når et barn er pågrepet, eller i avhør. 
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Gode politifolk sier navnet sitt, deler litt fra seg, forklarer 
godt, er tålmodige og viser tydelig at de vil hjelpe. De 
fokuserer på styrkene til barnet i stedet for å snakke om det 
dumme som barnet nettopp har gjort. Da kan det lages en 
tillit og et rom for å fortelle om de vonde og såre tingene.

Snakk på en snill måte
Barn ber deg som politi være rolige og snakke på en snill 
måte, også når du må sette klare grenser eller si fra tydelig 
om noe. Selv når barn er harde og frekke, trenger de at du 
bidrar til å smelte lagene med is som har lagt seg foran 
hjertet deres, for å beskytte seg selv. De ber deg være ydmyk 
og møte barn uten fordommer. Det er noe annet enn å være 
naiv eller lettlurt. En klem, å dele litt fra seg selv eller å 
vise barnet tillit gjennom å gi det mobilnummeret ditt, kan 
være viktig. Barn ber deg også bruke humor på en måte som 
oppleves trygg. Ikke en humor som kan kjennes nedlatende 
eller skummel. Smil og latter kan bryte is og lage trygghet.

Politiet må ikke hilse høyt ved å bruke barnets navn hvis dere 
møtes ute, og barnet er sammen med andre. Det kan lage et 
inntrykk av at barnet enten er en kjenning eller gjenganger 
av politiet eller en som “snitcher” til politiet. Dette kan sette 
barnet i en flau, vanskelig eller farlig situasjon. Det kan være 
tryggere at politiet hilser. Dette må avtales med hvert enkelt 
barn.

Samarbeid med barnet

Samarbeid direkte med barnet 
Hvis politiet vil komme i kontakt med et barn, forsøk å 
kontakte barnet først, ikke via foreldrene. Sendes et brev 
hjem, kan foreldre bli urolige, redde eller sinte. Foreldre 
vil kunne åpne brev med “politiet” på konvolutten. Forsøk 
å kontakte barnet på sms, chat, telefon, snapchat eller 
instagram - eller prøv å gjøre det klokt gjennom skolen. 

Barn må vite at det er mulig å snakke med politiet alene, og 
at det barnet forteller skal bli tatt imot trygt. Barn må vite at 
ingenting skal skje uten at det er avtalt med barnet først.

Ingen i politiet må forsøke å lure et barn til å fortelle om 
noe alvorlig for så å skrive en rapport eller sette i gang en 
prosess, uten at barnet er enig. Dette gjelder situasjoner 
barnet selv har vært i, vært tilskuer til eller kjenner til 
gjennom at andre barn har fortalt. Hvis et barn har begynt å 
fortelle om omsorgssvikt, vold eller overgrep, jobb hardt for 
å bevare tilliten til barnet. Hvis tilliten forsvinner, kan ikke 
politiet hjelpe. For at et barn skal kunne fortelle ærlig, må 
det i forkant vite hva du gjør hvis barnet forteller.

Løsninger og tiltak til beste for barnet
Barn har rett til å få informasjon, til å få si sin mening på en 
måte som oppleves trygg og til at det barnet forteller, bare 
fortelles videre etter avtale med barnet. Når gode løsninger 
skal letes etter eller beslutninger skal tas, må dette først 
sikres. 

Når møter skal arrangeres med fagfolk i ulike systemer, ber 
barn om at politiet planlegger sammen med barnet. Hvem 
av de som skal være i møtet, er barnet trygg på? Hvem er 
barnet ikke så trygg på? Hvordan kan møtet gjennomføres på 
en tryggest mulig måte for barnet? Før noe skal bestemmes, 
må politiet legge til rette for at barnet får beskrive hvordan 
situasjonen oppleves og hva som er viktig for seg. Når barn 
kjenner at voksne først vil vite hva barnet tenker og mener, 
og vil legge til rette for at barnet kan fortelle trygt, blir det 
lettere å fortelle. Dette gjør det også lettere for politiet å 
hjelpe på en god måte for barnet.
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Risikovurder foreldresamarbeid 
Politiet må alltid huske at de ikke kan vite hvordan foreldre 
oppleves for barn. Å ringe eller dra hjem til foreldre til et 
barn, kan føre til mer vold og kontroll. Barnet kan få det 
verre hjemme. Barn ber derfor sterkt politifolk om alltid 
å vurdere risikoen ved å kontakte foreldre. Hvis politiet og 
barnet blir enige om at det er best for barnet å ikke involvere 
foreldre, må politiet finne trygge løsninger sammen med 
barnet. Dette kan være å kontakte en annen voksen barnet 
er trygg på eller snakke med barnet, for sammen å vurdere 
om barnevernet skal kontaktes.

Hvis politiet har tenkt å kontakte foreldre, må de så langt det 
er mulig, først avtale med barnet hvordan det kan gjøres. 
Dette gjelder uansett hva barnet kan ha gjort. Hvis barn 
uttrykker med kroppsspråk eller sier at foreldrene ikke 
kan varsles, ber barn politiet prøve å finne ut hvorfor. Si: 
«Jeg vet at mange har det vanskelig hjemme, og at jeg kan 
gjøre det verre for deg om jeg ringer hjem. Det ønsker jeg 
ikke, og derfor trenger jeg at du nå forklarer meg. Kan det 
bli vanskelig for deg at foreldrene dine får vite dette? Eller 
kan de hjelpe og støtte deg etter hvert tror du, selv om de 
kanskje først blir skuffet eller litt sinte? Det du svarer nå, 
vil jeg ikke fortelle videre, før vi to har avtalt hvordan. Du 
kjenner foreldrene dine best og vet best hvordan det blir for 
deg hvis vi ringer hjem nå. Jeg vil gjøre noe som er trygt for 
deg, og vi må finne løsninger sammen.”

Samarbeid om melding til barnevernet
Hvis du som politi tenker at du bør involvere barnevernet, 
vær helt ærlig og forklar bekymringene din til barnet. 
Fortell om barnevernet og hva de kan hjelpe med. Hvis 
barnet blir redd, lei seg eller sint og nekter å ta kontakt 
med barnevernet, prøv å forstå og spør hva barnets følelser 
handler om helt konkret. Husk altid å tenk over: “hvem 
haster det for, deg eller barnet”?

Forsøk alltid å skrive bekymringsmeldingen til barnevernet 
sammen med barnet. Hvis du tenker det er nødvendig å 
skrive noe som barnet ikke er enig i, fortell barnet at det 
kan stå at barnet har en annen opplevelse av noe av det som 
står i meldingen. Å skrive bekymringsmelding bak ryggen på 
barnet, kan gjøre at barnet mister tilliten, både til politi, og 
barnevernet. Når tilliten blir brutt, kan barn stoppe å fortelle. 
Hvis de opplever at det de forteller, sies videre til foreldre, 
kan det blir veldig utrygt. Da kan de ikke fortelle hvis de 
har opplevd noe enda vanskeligere. Barnet er da tatt fra 
muligheten til å kunne bli beskyttet.

Samarbeid om bekymringssamtalen 
Når et barn skal i en bekymringssamtale, kan politiet ha som 
utgangspunkt at barnet ikke har tillit til voksne. Målet må 
være å lage samtalen trygg nok til at barn kan fortelle om 
det som er vanskelig, for å få riktig hjelp fremover. Samtalen 
må skje et sted som kjennes trygt for hvert enkelt barn. 
Politistasjonen er ikke alltid svaret. Det kan være bedre å 
gjøre en aktivitet eller gå en tur for å prate. Barn må ikke 
trenge å involvere foreldrene sine i første samtale. Politiet 
kan ikke vite hvordan barn har det hjemme. Barn bør få 
mulighet til å ha med seg en trygghetsperson de velger.

For å kunne snakke om litt vanskelige tema, må det bli 
trygt. For at det skal bli trygt, må dere bli litt kjent. Politiet 
må tørre å dele noe personlig om seg og vise at de er helt 
vanlige mennesker, med familie, venner og interesser. 
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Deretter må det være fokus på hva som ligger bak, og hva 
som er årsaken til at barnet har gjort vonde eller ulovlige 
ting. Fokus på akkurat det som nå har skjedd, må komme 
senere. Barnet må ikke oppleve at det blir anklaget eller at 
det minner om et avhør. 

Spørsmål om nettverket til barnet, må være for å finne ut 
hvem som kan støtte barnet videre, ikke for å finne ut om 
noen driver med rus eller noe annet ulovlig. 

Barnet må oppleve at du vil finne styrkene til barnet og at 
dere kan samarbeide tett for å finne nyttige løsninger. Barnet 
må kunne kontakte deg direkte etterpå. De ber deg også om 
å ikke gi opp, selv om det ikke går bra første gangen.

Stoppe trygt

Vær ærlig også når du er redd
Barn vet at også politifolk kan være redde, og at det er 
naturlig når det er kaos. Politifolk kan ha lært seg å skjule 
redselen sin, akkurat som barn har. Redselen kan da vises 
i strenghet eller hardhet, akkurat som hos barn. Barn kan 
dekke over andre følelser med sinne, for ikke å kjenne seg 
sårbare, samme som politifolk også kan gjøre. For barn 
er det viktig at du som politi er ærlig om hva du føler og 
at du viser at du er et helt vanlig menneske. Du taper ikke 
ansikt. Når et barn for første gang møter en i politiet som 
innrømmer å være redd, er det ikke sikkert barnet møter 
dette snilt. Likevel kan det gjøre viktige ting med barn. 

Hvis en i politiet forteller om utrygghet eller redsel, kan 
det gjøre noe godt med barnet. Barnet møter en politi som 
er et vanlig menneske med vanlige følelser. Etter en hard 
situasjon, der makt er blitt brukt, bør politiet forklare barnet 
at det gjorde slik de gjorde fordi den var redd for at de eller 
andre skulle bli skadd. Å fortelle om utrygghet eller redsel, 
kan være en begynnelse på å nå inn til barnet og samtidig 
lære barnet at det er lov å kjenne på og snakke om følelser.

Vurder risikoen ved bruk av makt
Barn ber om at makt ikke brukes mot barn. Bare i svært 
kritiske situasjoner med nødverge/nødrett bør utstyr som 
skjold, våpen, pepperspray, håndjern eller annen maktbruk 
være en godtatt løsning. Når politiet møter barn med høye 
rop, maktbruk og mye kontrolltiltak, mister barn raskt tillit. 

Barn ber politiet alltid huske at du ikke kan vite hva barnet 
tidligere har opplevd. De kan ha vært i vonde situasjoner der 
politiet har brukt makt mot foreldre eller søsken. Barnet 
kan ha en frykt inni seg, for at politiet også kan bruke vold 
mot andre. Du som politi må huske at du aldri kan vite hva 
et barn har opplevd av vold eller overgrep. Du kan derfor 
heller aldri vite hva slags traumer du trigger eller hvilke 
nye sår du lager inne i et barn, ved å holde det fast eller 
legge det i bakken. Du kan heller ikke vite hva som skjer 
når du roper høyt, er streng eller har truende kroppsspråk. 
Politiet må derfor alltid vurdere risikoen ved bruk av makt 
og maktmidler opp mot ettervirkningene og nye traumer det 
kan lage inni barn.

Må kunne stoppe trygt 
Når barn er sinte, utagerende eller truende, trenger barn at 
politiet snakker rolig. Politiet kan også dele hvis du kjenner 
på uro eller redsel. Du kan si at du vet barnet har mye godt 
inni seg, at barnet sikkert har en grunn til å være sint eller 
true og at du ikke vil barnet noe vondt. Hvis det ikke gjør 
barnet roligere, kan du spørre om du forsiktig kan holde 
rundt eller gi en klem, for at barnet ikke skal skade seg selv 
eller andre. Si at barnet ikke fortjener å ha det så vondt.

Hvis du har brukt makt, si gjerne unnskyld og forklar at du 
ikke ville gjøre noe vondt. Hvis du ikke sier unnskyld, kan 
barn tenke at du vil gjøre vondt mot barn, og du blir en av 
de mange som har gjort dette og barnet beskytter seg mot 
deg. Fortell at du brukte makt fordi du var redd eller ville 
beskytte andre. Forklar også at du forstår at det politiet gjør, 
er brutalt og hardt. Du kan spørre ydmykt om hvordan du 
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neste gang kan gjøre dette på en bedre måte. 

Som politi må du kunne unngå å legge barn i bakken og 
bruke håndjern. Du må også vite hvordan du skal snakke 
snilt og varmt til barn. Du må vite at når barn møter politiet 
med sinne, er de ofte egentlig redde. Barn må da møtes på 
samme måte som politiet ville møtt et barn som ser redd ut.

Ved å vise og si at du forstår at barnet gjør så godt det kan 
og at du vet at barnet egentlig er et godt menneske, vil det bli 
mulig for barnet å se på deg som en voksen som vil hjelpe 
i en kaotisk og vanskelig situasjon. En skummel situasjon 
kan løses på en rolig måte, uten bruk av makt eller høye 
stemmer. Dette må prøves først. Når politiet skal på oppdrag 
og de vet at barn er der, må bruk av makt unngås så langt 
det er mulig. 

Ransak barn på tryggest mulig måte
Tenk gjennom om du må ransake akkurat nå og akkurat der 
du er, på fortauet, på skolen eller foran andre. Kjenn etter 
om det er verdt at barnet kan oppleve stor krenkelse. Hvis 
det haster - vær likevel så rolig som du får til, og si på en 
respektfull måte at du trenger å prate litt alene med barnet. 
Fortell at du dessverre nå er nødt til å ransake barnet. Prøv 
å samarbeid med barnet om hvordan du kan gjøre det minst 
mulig krenkende. Du kan foreslå at dere går rundt et hjørne 
eller et sted hvor ingen andre vil se det. 

Spør etterpå barnet om det vil at du skal bli med tilbake til 
gjengen/familien/skolen og si noe om det som skjedde, evt 
om barnet vil du skal si til de andre at det var fint at barnet 

ble med og pratet, og si det ikke er noe alvorlig osv.

Husk alltid å avtale med barnet hva som kan fortelles. Andre 
kan tenke at barnet “snitcher” / forteller om andre, så avtal 
nøye hvordan slike rykter kan forhindres. Politiet må alltid 
forklare så ærlig som mulig hva som er grunnen til at de vil 
ransake et barn. Å holde tilbake informasjon slik at barn ikke 
forstår årsaken, kan skape veldig vonde følelser. Hvis politiet 
absolutt må holde noe hemmelig, forklar grundig hvorfor. 
Hvis ransakingen ikke førte til noe, og kanskje det etterhvert 
avdekkes at akkurat dette barnet ikke var den politiet lette 
etter, må dette forklares og beklages ovenfor barnet snarest 
mulig. Får du barnets telefonnummer under ransakingen, 
kan du etterpå raskt ringe og forklare misforståelsen eller 
feilen.
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Forandringsfabrikken 
K u n n s k a p s s e n t e r
Henter kunnskap direkte fra barn 
Forandringsfabrikken Kunnskapssenter jobber for å gjøre 
skoler, barnehager, hjelpetjenester og politi trygge og 
mer nyttige for de barna og ungdommene systemene er 
laget for. Idéen er at barn og unge har viktig kunnskap 
om disse systemene, og at politikere, fagfolk og studenter 
ofte mangler denne kunnskapen. Det siste tiåret har 
Forandringsfabrikken systematisk hentet inn erfaringer 
og råd fra barn og unge om hvordan de opplever møtene 
med skole, psykisk helsetjenester, barnevern, politi, NAV 
og rettssystem. Dette oppsummeres til kunnskap direkte 
fra barn. I 2017 ble Forandringsfabrikken Kunnskapssenter 
åpnet av statsministeren. Her samles kunnskap fra 
barn. Så langt Forandringsfabrikken vet, er dette eneste 
kunnskapssenter i Europa, som har som viktigste formål 
å samle og presentere oppsummerte erfaringer og råd, 
direkte fra barn og unge.

Forandringsmetodikk 
For å hente inn, systematisere og formidle oppsummerte 
erfaringer og råd fra barn og unge, brukes en deltakende og 
praksisrettet metodikk. Forandringsmetodikk er utviklet i tett 
samarbeid med barn og unge. Den tar på dypt alvor at barn 
har rett til å si sin mening, på måter som oppleves trygge for 
dem. Metodikken består av prosessbeskrivelser og verktøy 
som bidrar til at mange ulike barn og unge kan delta. Den 
bygger tett på en metodikk brukt i aksjonsforskning, kalt 
Participatory Learning and Action (PLA). 

Erfaringene og rådene hentes oftest inn på samlinger. 
Samlingene organiseres med vekt på å sikre at de oppleves 
tryggest mulig for de barna som deltar. De voksne som 
tilrettelegger er trente til å møte barn og unge med åpenhet 
og menneskevarme. Dette bygger på hovedfunn fra barn om 
hvordan voksne må være, for at barn skal kunne fortelle ærlig. 

Erfaringer og råd oppsummeres 
Erfaringer og råd fra samlingene dokumenteres i referater 
og annen skriftlig og visuell dokumentasjon. Dataene 
oppsummeres og systematiseres. Erfaringer og råd som 
går igjen fra mange barn og unge på mange steder i 
landet, blir undersøkelsens hovedfunn. Hovedfunnene blir 
byggesteinene i det vi kaller kunnskap direkte fra barn. Det 
gjøres ikke koblinger til teori eller generaliseringer. 

Deltakere fra undersøkelsen presenterer 
Kunnskapen fra barn presenteres i rapporter, filmer, 
podcaster, bøker og på nett. Deltakere i undersøkelsene 
kan inviteres med videre, som proffer, i formidlings- og 
fagutviklingsarbeid. Proffene presenterer kunnskap direkte 
fra barn for politikere, nasjonale myndigheter, fagfolk og 
studenter. 
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VOLD OG OVERGREP
KLOKHET OM 

KLOKHET OM RUS
Råd fra proffer med ruserfaring

FORANDRINGSFABRIKKEN

Klokhet om vold og 
overgrep

Klokhet om rus

Råd fra 500 barn som er 
utsatt for vold og overgrep i 
nære relasjoner

Råd fra 58 unge om hvordan 
voksne må møte rus klokt

Utvalgte utgivelser fra Forandringsfabrikken 

Råd fra 55 barn om tvang 
i barnevernet

HVIS JEG VAR DITT BARN
OM TVANG I BARNEVERNINSTITUSJON

FORANDRINGSFABRIKKEN

Hvis jeg var ditt barn

Råd fra 103 barn om hvordan 
bekymringssamtale, avhør 
og straff kan gjøres på en 
trygg og nyttig måte

FORANDRINGSFABRIKKEN

IKKE SLEM
bekymringssamtale,  avhør og straff

DET HANDLER OM NOE
103  barn og unge med erfar ing f ra 

Ikke slem

forandringsfabrikken.no

Plage 6-12 år

De tror de vet best

Råd fra 53 barn om hvordan 
møte barn som plager andre

Råd fra 152 barn om 
hvordan det må være på 
institusjon for at det kjennes 
trygt å bo der

FORANDRINGSFABRIKKEN

DE TROR DE VET BEST
152 barn 11-18 år i  barneverninstitusjon


