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FORANDRINGSFABRIKKENS 
KUNNSKAPSSENTER 
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 
oppsummerte erfaringer og råd, direkte fra barn og unge.

Forandringsmetode
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 alvor at barn har rett til å si sin mening, på måter som oppleves 
trygt. 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. 

Proffer presenterer
Kunnskapen fra barn presenteres i rapporter, filmer, podcaster, bøker og 
live. Proffer presenterer kunnskap for politikere, nasjonale myndigheter, 
fagfolk og studenter.

FORANDRINGSMETODEN  
GODT EGNET
Mer enn 12 000 barn og unge har siden 2009 deltatt i FFs 
undersøkelser. Siden 2017 er 23 rapporter og tre bøker publisert.  
Mer enn 1000 unge har deltatt som proffer.

Metoden oppsummert
• Deltakende metode med fokus på å gjøre det trygt for barn å delta
• Engasjerer alle barn, også barn som ikke kan/er glad i å snakke
• Kvalitativ og kvantitativ tilnærming
• Kreative og visuelle verktøy sammen med dialog
• Formidlingen av funnene er representativ for det barna har svart 

Marit Skivenes, professor i statsvitenskap UiB,  
om undersøkelsen FF gjorde for Barnevernutvalget (2021-2022) 
Det er synliggjort at Forandringsfabrikken har stilt spørsmålene i intervjuguiden 
og spurt oppfølgingsspørsmål som er nøytrale (ikke førende). Referatene 
fra samtalene gir oss innsikt i formen på spørsmålene, og gjengivelsen av 
svarene fra barna vitner om at det er barnas talemåte og deres ord og uttrykk 
som er presenteres. Det er tydelig fra referatene at barna er forskjellige 
i måten de beskriver sine erfaringer og ønsker. Denne transparensen i 
fremgangsmåte gjør at utvalget kan ha stor tillit til resultatene vi har fått fra 
Forandringsfabrikken, og at arbeidsmetodikken de har brukt i dette arbeidet 
holder høy kvalitet. 

 
Arild Bjørndal, professor i samfunnsmedisin og styreleder i FF,  
fra uttalelse om rapporten Forstå det viktigste (2020) 
Barnas erfaringer og råd er beskrevet i rapporten. De fremhevede 
hovedsvarene i første del, som bl.a. beskriver hvorfor tre av fire barn ikke 
forteller det viktigste, og rådene som er tatt inn i rapporten, er systematisk 
tellet opp i skjemaer som viser hvor mange barn som har de ulike erfaringene 
eller gitt de ulike rådene. Det kommer frem av underlagsmaterialet. Siden 
formålet er å løfte frem hovedsvar fra mange barn, er metodevalget logisk. Men 
det har også den konsekvens at ikke alle svar fra hvert barn kan synliggjøres 
i rapporten. Likevel er teknikken med illustrerende sitater en vellykket måte å 
vise fram en variasjonsbredde i svarene på.

Fra KPMGs rapport om metoden Forandringsfabrikken bruker
• Metoden FF bruker er godt egnet for formålet
• Formidlingen av funnene er representative for det barna har svart
• Måten det skapes trygghet på i forbindelse med undersøkelsene 
fremstår som hensiktsmessig
• Meningsmangfold kommer godt frem
• FF har jobbet godt med å samle erfaringer fra mange barn og unge, 
med ulik bakgrunn, fra ulike steder i landet 
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BARNS RETTIGHETER 
Barnekonvensjonen ble del av norsk lov i 2003 gjennom 
menneskerettighetsloven og bestemmelsene i konvensjonen ble 
bare delvis tatt i noen særlover. I 2014 ble også noen av de viktigste 
prinsippene tatt inn i Grunnloven § 104. 

Barn har prosessuelle rettigheter
Barnekonvensjonen gir barn rettigheter som sier hvordan voksne skal 
møte barn for å finne frem til hva som er det beste for barnet. Dette 
gjelder i alle handlinger og avgjørelser som berører barn og er barns 
prosessuelle rettigheter:

• Barnets rett til å få informasjon (art. 12 og GK nr. 12 avsnitt 25)
• Barnets rett til å uttale seg fritt (art. 12), og Grl. § 104
• Barnets rett til respekt for privatliv (art. 16)
 
Når de tre prosessuelle rettighetene er sikret, kan barnets beste 
vurderes (art. 3). Barnets mening skal være et sentralt moment i denne 
vurderingen. I 2022 bidro FF til å spre kunnskap om barns rettigheter 
og hvordan de kan sikres i praksis: 

Storbyer vil sikre barns prosessuelle rettigheter 
Våren 2022 fortsatte FF med opplæring av oppvekstledelse og 
tjenesteledere i Stavanger og Tromsø. 

Utdanningskonferanse om å løfte barns menneskerettigheter og 
kunnskap fra barn på utdanninger for de som skal møte barn  
Flere studentting på universiteter og høyskoler gjorde vedtak om at: 
Barns rettigheter og kunnskapen fra barn må bli mye tydeligere del av 
det studentene lærer på studiene for fremtidens fagfolk i barnehage, 
skole, sykepleier, tannlege, psykolog, helsesykepleier, barnevern, 
sosionom og politi. Dette var bakgrunn for konferansen ”Barns 
menneskerettigheter i utdanninger for barn” der politisk ledelse i 
Kunnskapsdepartementet, stortingspolitikere i Utdanningskomiteen, 
ansatte ved utdanningsinstitusjoner, studenter, studenttillitsvalgte 
og oppvekstledere bidro i dialoger der de delte erfaringer, tanker og 
konkrete ideer om hvordan løfte kunnskap fra barn og barns rettigheter 
i utdanningsinstitusjonene.

INTERNASJONALT
FF ble i 2022 medlem av Child Rights Connect 
Child Rights Connect (CRC) er et uavhengig globalt nettverk av 100 
nasjonale, regionale og internasjonale organisasjoner. Målet deres er 
at alle barn får realisert sine rettigheter etter barnekonvensjonen. De 
spiller en sentral rolle i utviklingen av barns rettigheter. I FFs arbeid 
med rapportering til barnekomiteen har CRC gitt veiledning til hvordan 
FF best mulig kan utforme en nyttig rapport. 

Rapportering til barnekomiteen fra sivilt samfunn 
Grunnlaget for FFs rapport er svar fra FFs undersøkelser på ulike felt, 
fra de siste årene. FF arrangerte flere samlinger med barn og unge for 
å få innspill til rapporteringen. 

Møter med andre organisasjoner i Europa
FF besøkte organisasjoner i England, Nord-Irland, Nederland og 
Portugal, som også innhenter erfaringer og råd fra barn og unge, og 
hvor unge er med på å løfte frem svarene i påvirkningsarbeid. Med 
organisasjonene snakket vi om hvordan de ulike organisasjonene 
henter inn erfaringer og råd fra barn og unge, og ulike måter 
barn og unge kan formidle kunnskapen samt dialog om hvordan 
påvirkningsarbeid kan gjøres. Det ble delt erfaringer om hvordan 
kunnskapen har blitt tatt imot og hvilke konkrete endringer det har ført 
til. 

Møter med forskere som henter inn kunnskap fra barn
I England, Nord-Irland, Nederland og Danmark var det lett å bli 
inspirert, av hva de har gjort og vil gjøre framover for inkludere barn i 
forskning og undersøkelser. Med forskerne snakket vi om hvordan barn 
kan være informanter og være med å gjøre forskningen, fra planlegging 
til gjennomføring og til utskriving. Mange vil dele erfaringer og bygge 
videre på dette området. 

Svensk barneverntjeneste vil implementere barnerettigheter  
Proffer ga innspill til ansatte i barnevernet i Stockholm om hvordan 
de kan sikre at hvert enkelt barn får sine rettigheter etter FNs 
barnekonvensjon oppfylt i praksis i barnevernet. FF forklarte 
utfordringer knyttet til å oppfylle dette i norsk barnevern. Det ble 
dialoger om hvilke muligheter og utfordringer som finnes både i svensk 
og norsk barneverntjeneste. 



Øverst: FF med fagfolk i organiasjoner og utdanningsinsitusjoner i Nederland,  
Midterste bilde: FF med forskere i England, nederste bilde FF med forskere i Nord-Irland  
Til høyre: Proffer med professorer ved Københavns profesjonshøgskole (KP)
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SAMARBEID MED FORSKERE 
I løpet av 2022 har FF bidratt med kunnskap fra barn og barns 
prosessuelle rettigheter som partnere i styringsgrupper og 
referansegrupper i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.  

Et utvalg forskningsprosjekter 

ORCHID m bl.a Karolinska Institutet og UiA: Sikre at tannhelsetjenesten 
tidlig kan identifisere vold og overgrep og gi behandling og oppfølging 
av barn.

#CARE4YOUNGTEETH<3 med Sintef: Hvordan motivere unge til å ta 
bedre vare på tennene sine. 

CHILDREN’S RIGHT TO PARTICIPATION med UiB: Utvikle ny kunnskap 
og kompetanse knyttet til barns medvirkning i barnevernssaker. Bergen 
kommune, Fylkesnemndene for barnevern og domstoladministrasjonen 
er med i prosjektet. 

EN PILLE FOR SMERTEN med NKVTS: Forskrivning av vanedannende 
medisiner til barn og unge med vekt på å finne sammenhenger mellom 
medisiner og psykisk og somatisk helse. Samarbeidet med FF ble satt 
på vent fra aug 2022. 

PANDA - PARTICIPATION AND COLLABORATION FOR ACTION med 
UIB: EU Erasmus + finansiert utviklingsprosjekt  med mål om å styrke 
barn under 12 års involvering i barnevernet i Europa. Samarbeidet med 
FF ble satt på vent fra aug 2022. 

Bachelor, master og ph.d oppgaver
Mange studenter tar kontakt med FF og vil ha kunnskap fra barn i 
sine bachelor, master og ph.d oppgaver. Proffer rundt i landet har 
bidratt med innspill og som informanter, blant annet på temaer som 
inkludering i skolen, atferd i skolen, skolefravær, rus, tverrfaglig 
samarbeid, samarbeid mellom barnevern og skole, innsynsrett i 
barnevernet, politiets maktbruk, barnevernsinstitusjon og ettervern. 

TRYGT FOR OSS
hvordan barnehagen må være

fra 722 barn 2-5 år

FORANDRINGSFABRIKKEN
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BARNEHAGE OG SKOLE  
Kunnskapsinnhenting 
Undersøkelse - Trygt for oss
I rapporten ”Trygt for oss” gir 722 barn, i alderen 2-5 år, råd til hvordan 
barnehagen må være slik at den kjennes trygg for dem. Barna gir blant 
annet råd til hvordan voksne kan kjennes trygge, bestemme på snille 
måter, la barn få være med å bestemme mer, finne ut sammen med 
barn hva som kan og ikke kan fortelles videre til voksne hjemme eller 
andre voksne i barnehagen, og snakke på snille måter når barn er 
glade, redde, sjenert, lei seg eller sinte.

Rådshefte - Kort vei til vennskap 
I rådsheftet “Kort vei til vennskap” gir 210 unge som er ny i Norge, i 
alderen 14-22 år, råd til andre unge og til voksne i skolen om hva som 
lager vennskap og gjør at de lærer norsk raskt. De gir blant annet råd 
til hva voksne i skolen, elever som er født i Norge, og elever som er ny i 
Norge, kan gjøre for at de som er ny i Norge skal trives, lære og få venner.

Fordypningsundersøkelse om skolefravær 
I 2022 ble det gjennom en fordypningsundersøkelse, hentet inn svar fra 
120 barn, i alderen 13-19. De har gitt råd til hvordan voksne kan gi trygg 
og nyttig hjelp når elever er borte fra skolen og når elever kommer 
tilbake etter de har vært borte. Rapporten vil bli lansert i 2023.

Kunnskapsformidling 
 < Rapporten “Trygt for oss” ble lansert for stortingspolitikere, 

utdanningsdirektoratet, utdanningsforbundet, barnehageeiere, 
barnehageutdanninger, private barnehagekjeder og barnehagestyrere. 
Barn som deltok i undersøkelsen delte kunnskapen gjennom 
forhåndsinnspilte filmsnutter om de ulike temaene i rapporten. 

 < Proffer formidlet kunnskap fra barn til studenter i 
grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, 
spesialpedagogikk og sosialpedagogikk 

 < Proffer i Stavanger og Tromsø forklarte nødvendige 
praksisendringer sett fra barn for barnehageledelse og skoleledelse  

 < Proffer ga råd på Skolevegringskonferansen i Tromsø om hvordan 
kunnskap fra barn sier at voksne kan samarbeide og lage trygghet når 
en elev har skolefravær 

 < Proffer formidlet kunnskap fra barn på Østlandsk lærerstevne, om 
hvordan voksne i barnehage, skole og SFO kan lage tillit og gjøre det 
trygt å fortelle viktige ting de voksne burde vite. Barnehagebarn delte 
kunnskap fra “Trygt for oss” gjennom forhåndsinnspilte filmsnutter

 < FF lanserte egen fagside for barnehage, med filmer hvor 
barnehagebarn deler svar fra “Trygt for oss” og refleksjonsspørsmål

Systeminnspill
Innspill til utdanningskomiteen om ungdomsskolereform
Utvalget som skal gi innspill til reformen må inkludere ungdommer i 
ulike organisasjoner og kunnskapssenter som representerer og har 
kunnskap fra mange barn i Norge om hva som er viktig for læring, 
trivsel og motivasjon i skolen. Mandatet til utvalget må tydelig si at 
reformen skal bygge på og forankres i oppsummert kunnskap fra barn 
og barns rettigheter.

Høringsinnspill til rammeplangruppas sluttrapport for 
barnehagelærerutdanningen 
Rammeplanen for barnehagelærerutdanningene må sikre at 
barnehagelærerstudenter gjennom utdanningen lærer hva kunnskap 
fra barn i barnehagen sier. Rammeplanen må også sikre at studentene 
får opplæring i hvordan sikre barns prosessuelle rettigheter i 
barnehagehverdagen, da staten har ansvar for å sikre at de får 
opplæring i dette. 

Innspill til utdanningskomiteen om representantforslag om 
alternative sluttvurderingsformer til dagens eksamen
Nye vurderingsformer må utvikles i samarbeid med elever. 
Svar fra mange elever må tas med i utformingen av alternative 
vurderingsformer. Det ble spilt inn eksempler på alternative 
vurderingsformer fra gjennomgående svar fra undersøkelser og 
samlinger med barn og unge de siste 10 årene.

Innspill til statssekretær i Kunnskapsdepartementet 
Statssekretæren og departementet fikk innspill til opplæringslov og 
oppsummerte svar fra elever om sammenhengen mellom trygghet og 
læring. Statssekretæren fikk også forklaringer om hvordan mottaks- og 
kombinasjonsklasser kan kjennes for elever som er nye i Norge, og hva 
elevene ønsker for å få norske venner og lære norsk raskere. 



Øverst: Proffer med stortingspolitikere på lansering av barnehagerapport   
Nederst: Proffer med lærere på barnehaglærerutdanninger på lansering av 

Øverst: Sommercamp med skoleproffer  
Nederst: Proffer, student og lærere på barnehage- og lærerutdanning på 
utdanningskonferansen
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PSYKISK HELSE 
Kunnskapsinnhenting 
Undersøkelse - Må hjelpe for oss 
I rapporten “Må hjelpe for oss” gir 101 barn, i alderen 8-18 år, 
råd til hvordan familieveiledning må gjøres slik at det blir trygt og 
nyttig for barn. Barna gir blant annet råd til hva de voksne som gir 
familieveiledning må gi informasjon om, hvordan de kan være voksne 
som kjennes trygge for barn, og hvordan de kan gi nyttig hjelp i 
samarbeid med barn. 

Fordypningsundersøkelse om rus
I 2022 har Forandringsfabrikken, gjennom en fordypningsundersøkelse, 
hentet inn svar fra 50 barn og unge, i alderen 15-23. De har delt 
erfaringer og gitt råd til hvordan voksne i tjenester burde møte barn og 
unge som strever med rus. Fordypningsrapporten vil bli lansert i 2023.

Kunnskapsformidling 
 < Undersøkelsen “Må hjelpe for oss” ble lansert for politisk 

ledelse, stortingspolitikerne, BFD, HOD, KS, organisasjoner og 
kunnskapssentre. Den ble også digitalt lansert for 400 fagfolk. Noen av 
barna som deltok i undersøkelsen presenterte hovedsvar om de ulike 
temaene.

 < Proffer har presentert kunnskap fra barn og barnerettigheter for 
psykologistudenter, helsesykepleiestudenter og psykisk helsearbeid 
for barn og unge.

 < Proffer har presentert kunnskap fra barn på film. Til sammen 5 
filmer har blitt laget, til skolehelsetjenesten, utekontakten, psykologer, 
tannhelsetjeneste og, fastleger.  

Systeminnspill  
Møte med departementet om rusreform
Proffer ga innspill til ny rusreform på møte med helse- og 
omsorgsdepartementet og til forslag fra helsekomiteen om rusreform. 
Proffene deltok også på internseminar med flere organisasjoner på 
stortinget om rus. Tiltakene for å stoppe barn fra å ruse seg må være 
tiltak som funker for barn. For å slutte trenger barn hjelp som tar tak 

i hva rusen handler om og barn må få hjelp ikke straff. Hjelpen må 
tilpasses hvert enkelt barn og være i kommunene der barn er.  

Høringsinnspill til ny folkehelsemelding 
Folkehelsemeldingen må ha fokus på barn og unge. God psykisk helse 
starter med at barn lærer om følelser og kan snakke om det. Hjelpen 
må ha fokus på det som er vondt eller vanskelig og ikke bare på 
symptomer og det må finnes tilgjengelige lavterskeltilbud for barn og 
unge. 

Innspillsmøte for ny opptrappingsplan for psykisk helse
Proffene ga innspill til statsministeren, helseministeren og HOD. Viktige 
innspill var at hvert enkelt barn sine prosessuelle rettigheter må sikres, 
og at lavterskeltilbud må være lett tilgjengelig for barn og unge.

Møte med statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
Proffer presentere flere viktige endringer bygd på kunnskap fra barn: 
Gjennomgå helselovgivning med forskrifter for å sikre barns rett til 
informasjon, respekt for sitt privatliv og til å uttale seg fritt (barns 
prosessuelle rettigheter etter FNs barnekonvensjon). Innføre et tydelig 
mål for psykiske helsetjenester for barn og unge som bidrar til at barn 
og unge får det bedre inni seg. Dette gjøres ved å ha fokus på å komme 
inn til det som er vondt eller strevsomt og gi verktøy til livet. Igangsette 
tiltak for å redusere bruk av psykofarmaka blant barn og lage egne og 
klare regler for tvang mot barn i ny tvangsbegrensningslov.  

Innspill til helsekomiteen om å avvikle innsatsstyrt finansiering
Å få hjelp tilpasset hvert enkelt barn er også en rett alle barn har 
etter FNs barnekonvensjon. Og for at hjelpen skal bli nyttig må den 
tilpassses hvert enkelt barn i samarbeid med barnet. Innsatsstyrt 
finansiering (ISF), gjør det vanskelig å tilpasse behandling i psykisk 
helsevern til hvert enkelt barn. Ved å gå over til rammefinansiering vil 
det i større grad være mulig med individuell tilpasning.



Øverst: Sommercamp med psykiskhelseproffer 
Nederst: Proffer med statsekretær i HOD på familieveiledningslansering

Øverst: Proffer, student og lærere på psykologi, odontologi, sykepleie og 
helsesykepleieutdanninger på utdanningskonferansen. 
Nederst: Helseministeren får innspill fra proffer
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BARNEVERN
Kunnskapsinnhenting
Undersøkelse - Barnevernsutvalget 
FF gjennomførte en undersøkelse på bestilling fra 
barnevernsutvalget. FF snakket med 73 barn 9-18 år som var 
flyttet i fosterhjem og institusjon. Barna ga råd om hvordan 
flytting bør planlegges, gjennomføres og følges opp. 26 av barna 
ga svar om atferdsplasseringer på 4-24. Resten av barna ga råd 
om omsorgsovertakelser på 4-12. Barnevernsutvalget skal levere 
sin NOU i mars 2023 og har undersøkelsen fra FF som del av 
kunnskapsgrunnlaget. 

Undersøkelse - Må hjelpe for oss 
I rapporten “Må hjelpe for oss” gir 101 barn, i alderen 8-18 år, 
råd til hvordan familieveiledning må gjøres slik at det blir trygt og 
nyttig for barn. Barna gir blant annet råd til hva de voksne som gir 
familieveiledning må gi informasjon om, hvordan de kan være voksne 
som kjennes trygge for barn, og hvordan de kan gi nyttig hjelp i 
samarbeid med barn.

Fordypningsundersøkelse om tillitsperson 
I 2022 har Forandringsfabrikken, gjennom en fordypningsundersøkelse, 
hentet inn svar fra 51 barn og unge, i alderen 13-21. De har gitt råd til 
hvordan tillitspersonordningen i barnevernet kan bli trygg og nyttig for 
barn. Fordypningsrapporten vil bli lansert i 2023.

Kunnskapsformidling 
 < Undersøkelsen “Må hjelpe for oss” ble lansert for politisk 

ledelse, stortingspolitikerne, BFD, HOD, KS, organisasjoner og 
kunnskapssentre. Den ble også digitalt lansert for 400 fagfolk. Noen av 
barna som deltok i undersøkelsen presenterte hovedsvar om de ulike 
temaene.

 < Noen av barna som gå råd i undersøkelsen til Barnevernsutvalget 
deltok på et utvalgsmøte hvor de presenterte hovedsvar fra 
undersøkelsen.

 < Proffer formidlet kunnskap fra barn til Statsforvalteren sin 
konferanse om trygge institusjonsopphold. Der fikk deltakerne råd om 

hvordan de kan sikre gode og trygge institusjoner og hvordan tilsyn kan 
bidra til dette.

 < Proffer har formidlet kunnskap fra barn til studenter på studier 
for barnevern og sosialt arbeid. De har også hatt case med 
barnevernsstudenter om institusjon, hvor studentene fikk øve seg 
sammen med proffer med erfaring fra institusjon på ulike caser.

Systeminnspill 
Høringsinnspill til forskrift om barns medvirkning og samtaleprosess  
Hovedbudskapet var at det må stå tydeligere i forskriften hvordan barn 
må bli samarbeidet med. Og at forskriften må sikre barnets rett til 
privatliv, og vurdere konsekvensen av å dele det barnet forteller videre 
med andre. 

Innspill til barneministeren om viktige endringer  
Proffene delte innspill til barneministeren om de viktigste endringene 
på barnevernfeltet for barn. Innspill var at  alle barn i barnehage og 
skole får systematisk informasjon om hva vold og overgrep er. Og at 
standardiserte modeller i barnevernet erstattes av hjelp som bygges på 
hvert enkelt barns behov og i tråd med barns prosessrettigheter.

Innspill til kvalitetsreform 
Hovedinnspillet til kvalitetsreformen var at hjelpen som gis tilpasses 
hvert enkelt barn og ikke gis ut fra standarder. Hjelp og flytting på 
bakgrunn av atferd må fjernes fordi det er  tiltak som skal redusere 
barnets atferd uten å nå inn til det som oppleves strevsomt eller vondt. 
Tiltak som settes inn må ta tak i hvorfor barnet strever. 

Innspill til statsbudsjettet 2023 
Proffenes innspill var at det nye programmet for forskning og 
innovasjon må sterkt inkludere kunnskap fra utsatte barn og unge. 
Innspill om institusjon var at alle norske barnevernsinstitusjoner må 
være små enheter, med langsiktige avtaler, med medleverturnus, der 
ingen barn må bo alene om de ikke selv ønsker det - og at de drives 
uten profitt.

Innspill til Barnevernsutvalget 
Proffer deltok i referansegruppen til Barnevernsutvalget. Her har det 
vært flere møter der medlemmene i utvalget har fått innspill bygd på 
kunnskap fra barn knyttet til  flere av punktene i mandatet.



Øverst: Proffer, studenter og lærere på barnevern-, sosionom, vernepleie, og psykososialt 
arbeidudanninger på utdannignskonferansen 
Nederst: Sommercamp med barnevernproffer

Øverst: Barneministeren får innspill fra proffer 
Nederst: Proffer med statsekretær i BFD på familieveiledningslansering
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VOLD OG OVERGREP
Kunnskapsformidling 

 < Proffer holdt innlegg på tannhelsedagene i Trøndelag, for tannleger, 
tannhelsesekretærer og tannpleiere. Proffene presenterte råd om 
hvordan disse faggruppene kan gjøre det trygt for barn å fortelle om 
vold og overgrep, og hvordan beskytte barn hvis de har fortalt.

 < Proffer ga råd på en fagdag for en bydel i Oslo, for ansatte 
i barnehagene, skolen, skolehelsetjenesten, helsestasjonen, 
barnevernet og ungdomstjenesten. De presenterte kunnskap fra 
barn om hva som skal til for at barn forteller om vold og overgrep, og 
hvordan gjøre det trygt hvis et barn har fortalt.   

 < Proffer bidro i filmer til politiet om hvordan politiet kan møte barn 
i ulike settinger når de er utsatt for vold eller overgrep. I filmene gir 
proffene konkrete råd til bla. annet aksjonsdager, utrykning pga vold/
krangling og bekymringssamtaler. Filmene følger med caser og kan 
brukes av fagfolk og lærere i utdanning og opplæring av politi og 
politistudenter. 

Systeminnspill 
Innspill til justiskomiteens og familiekomiteens behandling av 
statsbudsjettet 
Ny opptrappingsplan må inkludere tiltak som bygger på oppsummerte 
erfaringer og råd fra grupper av barn utsatt for vold og/eller overgrep 
om hva de vet skal til for at de skal sikres best mulig beskyttelse.

Innspill til handlingsplan mot vold i Stavanger kommune  
Handlingsplanen må sikre at barn får systematisk får konkret 
informasjon om vold og overgrep, at voksne gjør det trygt når de 
snakker med barn om vold og overgrep og at barns prosessuelle 
rettigheter sikres.

POLITI OG RETTSSYSTEM 
Kunnskapsformidling 

 < Proffer presenterte råd til forbygging og håndtering av 
ungdomskriminalitet for over 200 forskere fra flere land, nasjonale 
myndigheter og fagfolk i Estland, på en konferanse arrangert av 
estiske Ministry of Justice and Criminal Policy Department. 

 < Proffer presenterte råd til hvordan kriminalitet kan forebygges på 
seminar hos den norske ambassaden i Sverige. Tema var forebygging 
av kriminalitet og utenforskap i Norge og Sverige. 

 < Proffer holdt innlegg i Oslo tingrett. De presenterte kunnskap fra 
barn om hvordan dommere kan bedre forstå barn og gjøre det trygt for 
barn i straffesaker, barnelovsaker og barnevernsaker. 

 < Proffer bidro i bekymringssamtalekurs for nye forebyggende 
politi i Oslo politidistrikt. Proffene presenterte råd til hvordan 
bekymringssamtaler må gjennomføres for å oppleves tryggest mulig.

 < Proffer presenterte kunnskap fra rapporten “Ikke slem det 
handler om noe” i et utvidet ledermøte i Troms politidistrikt. Proffene 
presenterte råd til hvordan politiet må møte barn som gjør kriminalitet 
for at de skal få til å slutte med kriminalitet.

Systeminnspill 
Innspill til nasjonale justismyndigheter 
Proffer presenterte kunnskap fra barn om hvordan forebygge 
ungdomskriminalitet til statssekretær John-Erik Vika i justis- og 
beredskapsdepartementet. Proffer ga også innspill til Kripos til ny 
retningslinje for avhør av barn som er mistenkt for kriminalitet. Proffer 
forklaret kunnskap fra barn om hvordan avhør må gjennomføres for at 
avhør skal kjennes trygt og rettssikkert for barn.

Innspill til justiskomiteens behandling av statsbudsjettet 
Barns prosessuelle rettigheter og kunnskap fra barn og unge som har 
gjort kriminalitet sikres i alle tiltak mot barne- og ungdomskriminalitet.
Kunnskap fra barn viser at flere av dagens straffereaksjoner ikke 
fungerer godt for å stoppe unge fra å gjøre kriminalitet. Derfor må 
dagens ungdomsoppfølging og ungdomsstraff endres slik at tiltakene 
i disse reaksjonene har som mål å hjelpe barn med grunnen til at de 
begår kriminalitet og gi dem verktøy til å slutte med kriminalitet. 



Øverst: Proffer presenter for forskere, nasjonale myndigheter og fagfolk i Estland
Nederst: Proffer presenterer for dommere i Oslo tingrett

Øverst: Proffer presenter på ledermøte for Troms politidistrikt
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OM PROFFENE 
I tillegg til foredrag og møter med studenter, fagfolk og politikere, har 
proffene blitt invitert til ulike treff og aktiviteter rundt i landet gjennom 
hele året.

Profftreff og samlinger
FF har arrangert månedlige profftreff i hver av regionene: Troms, 
Trøndelag, Østlandet, Rogaland, Vestland og Agder. Det har også blitt 
arrangert helgesamlinger for proffene, der proffer på tvers av regioner 
har møttes i en av byene. Proffene har fått tilbud om helgesamling ca. 
en gang i kvartalet. På profftreff og helgesamlinger har proffene delt 
råd til systemene og bli kjent med hverandre i et trygt fellesskap.  

Proffaktiviteter 
Hver måned har det blitt arrangert månedlige proffaktiviteter for de 
aktive proffene i regionene. Der er det fokus på at proffene blir bedre 
kjent og trygge på hverandre og at proffene skal kjenne at de er en 
del av et felleskap. Eksempler på aktiviteter har vært tur med grilling, 
kino, bading, go-kart og minigolf. I desember gjennomførte vi den faste 
desembermiddag-tradisjonen i hver region. Her ble det servert god 
mat, julegave til alle proffene, og det ble også gjort hyggelige aktiviteter 
som julekort-laging og perling.

Proffcamp
Proffcamp 2022 ble en stor suksess. Som tidligere år var det to camper. 
Første camp var for proffer med erfaring fra skole og/eller psykisk 
helsetjenester, og andre camp var for proffer med erfaring fra å møte 
barnevernstjenesten og/eller politi. I år som i fjor varte campene i fire 
døgn per camp etter tidligere ønske fra proffene om lengre camper. 
Ca. 65 proffer deltok på de to campene. Det ble delt masse viktige råd 
og proffer lagde podcast og film til politikere, fagfolk og studenter. 
Innimellom jobbing ble det tid til bading, volleyball, kubb, brettspill, 
perling, strikking og marshmallow-grilling på stranda. Siste kvelden 
inneholdt sanger, dans, sketsjer, taler og diktlesing fra proffene til 
hverandre. På begge campene fikk vi besøk av mindreårige flyktninger 
fra et flyktningmottak i nærheten. De ble med på aktiviteter, mat og 
delte noen råd.

Proffundersøkelsen
Proffundersøkelsen
I september ble det gjennomført en anonym proffundersøkelse av et 
eksternt firma. Alle aktive proffer og tidligere proffer, som har slutta 
høsten 2020 eller senere, ble invitert med i undersøkelsen. Svarprosent 
var på 83%. Svarene fra undersøkelsen ga viktig innsikt og brukes 
sammen med tilbakemeldingene proffer gir ellers til å forberede 
arbeidet med proffene. Sentrale svar fra undersøkelsen:

De tre viktigste grunnene til at proffer er med i FF   
1) det kjennes som man gjør noe viktig  
2) at de er med og gjør en forskjell   
3) at de får brukt sine erfaringer for å gjøre det bedre for andre

98% mener det har vært eller vanligvis vært trygt nok å være med på FF 
aktivitet  
96% har opplevd det som trygt nok eller som regel trygt nok til å dele 
sine viktigste råd  
96% synes FF har veldig eller passe fine/gøye/spennende aktiviteter

Sitater fra undersøkelsen: 
“Det føltes veldig bra å kunne snakke foran folk som skal jobbe med barn om en 
sak som var viktig for meg. Å få den sjansen ga meg mot.”

“Det betyr veldig mye å få lov til å være med å fortelle til fagfolk og studenter og 
sånn, det er liksom veldig fint å kjenne at alt jeg har vært gjennom er litt verdt 
det. At det ikke bare er dritt som blir igjen inni meg.”

”Kjempegøy. Men skulle ønske at det var mulighet til og fortelle mere av det vi 
har opplevd. Men samtidig kan jo deg være dumt og at de graver ned svar fra 
barn i Norge.”

“Jeg syns det er dritgøy og gleder meg lenge før jeg skal holde foredrag. De 
voksne jeg har holdt foredrag med er tålmodige og hjelper meg hvis jeg stopper 
opp på scenen. Så syns jeg det er fint at vi presenterer hovedsvar, kjennes viktig 
ut. Litt kult å tenke at man sier ting på vegne av flere hundre barn.”

“Det er mye som har gjort at livet mitt har blitt annerledes av å være med i FF 
fordi jeg har liksom fått gjort noe med de erfaringene mine og vet at lillebroren 
min eller den dagen jeg får barn selv så kanskje skolen er bedre da eller hvis de 
går til BUP så får de faktisk hjelpen de trenger.”
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PROFFER I MEDIA 
I 2022 ble kunnskap fra barn og barnerettighetene løftet til media. 
Hovedsvar fra undersøkelsene, presentert av proffer, ble oftest 
presentert. Her er noen eksempler:

Utdanningsnytt: Elever og voksne på lag mot skolefravær
Voksne må forstå at barn har ulike grunner til at det kan bli vanskelig å komme 
på skolen eller til en time.

Fontene: Takk barneminister for at du forstår at langturnus er tryggest for barn! 
Når ansatte jobber tredelt turnus, kommer det nye voksne hver åttende time. 
Langturnus bidrar derimot til å skape en mer normal hverdag for barn som bor 
på institusjon.

Khrono: Kunnskap fra barn må formidles til folk med innflytelse 
Selv om voksnes kunnskap, både fra erfaring og forskning, er viktig for å støtte og 
hjelpe barn når det trengs, er barns egne erfaringer minst like viktige, skriver de 
to lederne i Forandringsfabrikken.

Khrono: Er det rart at barn og unge skaper engasjement blant studentene? 
  Vi ber om at dere slutter å bruke oss proffer, hvordan vi har det og har blitt 
behandlet, som argumenter for å få kunnskap fra barn og unge vekk fra 
undervisning og pensum.

Dagsavisen: – Kan skape større avstand mellom barn og politi 
Selv om trusselbildet i landet er uendret, skal innsatspersonell over hele landet 
bære våpen 17. mai. Det kan vekke vonde følelser.

Dagsavisen: Må dere ikke vite at det blir bedre? 
Familieveiledning gis uten at voksne vet om det hjelper for barna. Råd som går 
igjen fra barn er at de må få vite om familieveiledning før den settes inn. De må 
også i større grad inkluderes i hele prosessen.

Utdanningsnytt: Ett av 20 barn er usikre på om noen voksne i barnehagen er 
glade i dem
Det viser en ny undersøkelse blant over 720 norske barn. –Rapporten sier at 
barna vil bli regnet med og barna vil at voksne skal vite hva de kan gjøre for at 
barna skal føle at de er glade i dem.  

Barnehage: Hva må til for at barnehagen kjennes trygg? 722 barn svarer 
– Barna er opptatt av at de voksne må være snille og at de må kjenne at de voksne 
er glade i dem. 

Aftenposten: Hun mener ord som «adferdsvansker» og «plassering» er 
stigmatiserende
Nå vil barneministeren fjerne dem. Det skal ikke lenger hete «adferdsinstitusjon». 
Og barnevernet må slutte å bruke uttrykk som «plassering» av barn. Det mener 
barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

I 2022 har proffer     
holdt foredrag for      
6983 mennesker, i 
hovedsak fagfolk og 
studenter i de ulike 
delene av oppvekstfeltet

199 møtepunkt mellom 
proffer og politikere 

502 proffer har bidratt i 
foredrag eller møter
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Styring og organisering
FF er et kunnskapssenter, organisert som en ideell stiftelse. 
Stiftelsen består av et lag med proffer, fabrikkarbeidere, frivillige, 
tre faglige råd og et styre. FF har hovedkontor i Oslo, men arbeider 
også fra regionbaser i Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og 
Stavanger. Ved utgangen av 2022 var det 18 ansatte på heltid og deltid i 
Forandringsfabrikken. Dette inkluderer unge fagkonsulenter (i deltid). 

Hovedsvarene fra FFs undersøkelser er utgangspunktet for FFs strategi 
og prioriteringer. FFs arbeid gjøres i samarbeid mellom proffer med 
erfaring fra systemer for barn, og voksne ansatt som fabrikkarbeidere. 
Proffer har hovedansvar for formidlingsarbeidet. 

Proffene
Barn og unge 13-21 år, som har bidratt med svar i undersøkelsene, 
inviteres til å være med videre som proffer. De hjelper til å løfte frem 
hovedsvarene fra undersøkelsene. I 2022 var det i første halvår mer enn 
300 aktive proffer i FF, i annet halvår måtte vi redusere virksomheten i 
betydelig grad. Mange proffer er under 18 år og avhengig av samtykke 
fra omsorgspersoner for å kunne delta. 

Fabrikkarbeidere og fagkonsulenter
Hovedsvar fra barn har et klart budskap om at systemer laget for 
barn må samarbeide tett med barn. Dette svaret tar FF på alvor også i 
organisering av arbeidet i vår egen stiftelse. Derfor bidrar alle på laget 
til et likeverdig samarbeid mellom unge og voksne. 5-6 unge proffer har 
i 2022 jobbet sammen med fabrikkarbeidere, som fagkonsulenter.  

Undersøkelse & Metode arbeider med å hente inn erfaringer og råd fra 
barn og unge rundt i landet og oppsummere kunnskapen i rapporter. 
Fag & Utdanning formidler kunnskap fra barn til fagfolk og studenter 
slik at kunnskap fra barn blir omsatt til praksis. Dette gjøres gjennom 
foredrag, filmer, podkast, beskrivelser og forslag til rutiner. 
Politikk & Juss driver påvirkningsarbeid ovenfor politikere og nasjonale 
myndigheter for å sikre at kunnskap fra barn og barns rettigheter tas 
inn i lovverk og styringsdokumenter. 
Region & Proffoppfølging arrangerer profftreff og proffaktiviteter. De 
har som oppgave å gi styrke til proffene og å være brobyggere for at de 
skal få nyttig hjelp i systemene. 
Internasjonalt arbeider for at Forandringsfabrikkens arbeidsmåter 
og erfaringer skal inspirere og tas i bruk i andre land. FF samarbeider 
med forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner i 
andre land.

FFs tre faglige råd
FF har tre faglige råd som skal bringe inn kunnskap fra forskning, 
utdanningsinstitusjoner og fra praksisfelt. Faglig råd gir råd om 
strategiske valg og aktiviteter knyttet til Forandringsfabrikkens arbeid 
– med utgangspunkt i vedtatt strategi. De tre faglige rådene er for 1) 
skole og barnehage, 2) barn og familie og 3) helse. 

FFs styret
Styret er ansvarlig for virksomheten i Forandringsfabrikken. Med 
styreskiftet i august ble fagkompetansen forsterket, og det nye styret 
har selvsagt hatt hånden på rattet når FF skulle navigere i et vanskelig 
farvann høsten 2022. Vi har lojalt forholdt til den prosessen Bufdir har 
satt opp, men også gjennomført styrets egen undersøkelse. Styret har 
søkt å finne en god balanse mellom å ta i mot og lære av kritikk, og 
samtidig vise at FF har hatt et omfattende arbeid for å redusere risiko 
for uheldige hendelser på plass, og at organisasjonen over år har 
arbeidet frem et godt metodegrunnlag. Styreleder har også fungert 
som daglig leder, i deltid, gjennom høsten.

Finansiering
FFs arbeid er i hovedsak finansiert gjennom offentlige midler. 
I 2022 fikk FF prosjektstøtte fra IMDI, Konfliktrådet, Statens 
Sivilrettsforvaltning, NAV, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet 
og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Viktige bidrag i 2022 
kom også fra stiftelser, legater, privatpersoner og bedrifter. FF fikk 
prosjektstøtte fra Stiftelsen Kaare Berg, Eivind Astrup Stiftelsen, 
Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB, Lotteri- og 
stiftelsestilsynet, Antonstiftelsen, Bergensenstiftelsen.

Styret i Forandringsfabrikken. Fv og bak: Styreleder Arild Bjørndal, Odd Christopher 
Hansen, Henk Spies, Alexander Sommerseth, foran Hilde Ordemann, Sølvi Lillejord 



Øverst: Proffer med stortingsplitikere, politisk rådgiver i kunnskapsdepartementet og 
viserektor for utdanning på utdanningskonferansen 
Nederst: Proffer med stortingspolitikere på familieveiledningslansering

Øverst: Proffer med studenter og representanter for studentdemokratier på 
utdanningskonferansen 
Nederst: Proffer med representanter for oppvekstledelse i Trondheim, Tromsø, Stavanger og 
Drammenpå utdanningkonferansen
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TAKK FRA STYRET
Styret er stolte over det gode arbeidet som er nedlagt i 2022 til tross for 
en svært krevende situasjon i perioder. Barn og unge har likevel bidratt 
i FF sine undersøkelser, filmer og rapporter er publisert, proffer har 
formidlet kunnskap fra barn til studenter og fagfolk, proffer og ansatte 
har sammen møtt politikere og nasjonale myndigheter. 

Blant mange viktige publikasjoner som ble utgitt i 2022, var kanskje 
undersøkelsen med 722 barn i alderen 2–5 år i barnehagen, aller viktigst. 
Rådene fra barna er viktige både for de som møter barna direkte, for 
ledere og for dem som skal bestemme hvordan barnehagepolitikken skal 
utformes. Også små barn har mange viktige råd som systemene trenger.   

Takk til dere barn og ungdommer som har bidratt i undersøkelser, med 
foredrag og i dialoger med voksne. Takk for at dere har delt erfaringer 
fra møtene med systemene og bidratt med råd. Takk også for at dere har 
båret kunnskapen fra barn rundt i landet, som rådgivere for Norge.

Takk for at dere har deltatt på profftreff, andre aktiviteter, helgesamlinger 
og camp. Proffcampene ble igjen et vakkert sommereventyr. Fra 
tilbakemeldingene vet vi at mange barn og unge rundt i Norge har vært 
veldig takknemlige for å kunne delta i det meningsfulle arbeidet FF driver.

Takk til fabrikkarbeiderne som treffer barn rundt i landet, oppsummerer 
kunnskapen fra dem og sammen med proffene løfter den til studenter, 
fagfolk, forvaltning og politikere. Dere er avgjørende for resultatene FF får. 
En spesiell takk dette året, både til proffer og fabrikkarbeidere, for at dere 
har stått skulder ved skulder gjennom utfordringene vi har møtt.  

Takk til FFs faglige og økonomiske støttespillere og 
samarbeidspartnere for at dere forstår at kunnskap fra barn er viktig for å 
sikre kvalitet i tjenestene og vil støtte FFs arbeid. 

Forandringsfabrikkens arbeid er så viktig at det må fortsette. Erfaringer 
og råd fra dem som kjenner tilbudene best, og har opplevd dem, er den 
viktigste kilde til kvalitetsforbedring som finnes. Annen kunnskap, fra 
forskning og profesjonell erfaring, kan være viktig supplement, men kan 
ikke erstatte erfaringer og råd som kommer direkte fra barn. Derfor må 
denne formen for kunnskap samles, bearbeides, formidles og utnyttes. 

Arild Bjørndal, styreleder

EKSTERN UNDERSØKELSE AV FF 
I mai og juni 2022 kom det hard kritikk mot FF i enkelte media, for første 
gang i FFs historie. Noen tidligere ansatte og noen tidligere proffer, 
de fleste anonyme, fortalte om negative hendelser og opplevelser. 
Noen andre organisasjoner fulgte opp, likeledes noen ansatte på 
utdanningsinstitusjoner og i tjenestene. Kritikken var vanskelig å møte, 
bl.a. fordi den var så voldsom, unyansert (slik FF opplevde det) og fordi FF 
selvsagt har taushetsplikt om personlige forhold. 

FF har gjentatte ganger beklaget de negative opplevelsene noen har hatt og 
noen uheldige hendelser som burde vært håndtert annerledes. FF har brukt 
kritikken til å forsterke og forbedre en rekke rutiner og prosedyrer.  

Bufdir holdt tilbake tilskuddene til FF for annet halvår 2022 og flere 
offentlige aktører satt samarbeidet med FF på vent. Bufdir bestemte seg 
for å igangsette en ekstern undersøkelse og ga KPMG dette oppdraget. 
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden september til november. Barn og 
unges trygghet i FF var et hovedtema i undersøkelsen. KPMG vurderte også 
metodegrunnlaget for FFs undersøkelser og skulle gi Bufdir råd bl.a. om 
deres rutiner for oppfølging av tilskuddsmottakere.

30. november ble KPMGs rapport offentliggjort. Representativitet, kontekst 
og hvilke kriterier KPMG vurderer opp mot var i liten grad beskrevet. 
Hvilke regler om bevisvurdering og bevisbyrde som var lagt til grunn for 
konklusjonene, var ikke omtalt. Alvorlighetsgrad av negative hendelser var 
i liten grad drøftet og antall hendelser i lys av den samlede virksomheten 
var ikke vurdert. Alt i alt var styret sterkt kritisk både til rapporten og til 
manglende reell mulighet for kontradiksjon. Det var likevel viktig at KPMG 
anerkjente det metodegrunnlaget som FF benytter.

16. desember sendte Bufdir et forhåndsvarsel til FF om mulig tilbakebetaling 
av tilskuddet for 2022. Bufdir la KPMG-rapporten til grunn for sine foreløpige 
vurderinger. FFs styre ga sitt tilsvar til forhåndsvarselet. Viktige dokumenter 
om kritikken og  prosessen er tilgjengelig på FFs nettside.

FF engasjerte også advokatfirmaet Hjort til å gjøre en juridisk vurdering 
av KPMG-rapporten og av forhåndsvarselet. Hjort skriver som en del av 
tilsvaret: «Oppsummert er vår hovedkonklusjon at KPMGs undersøkelse 
ikke er gjennomført i henhold til alminnelig anerkjente prinsipper for 
denne typen undersøkelser.» De støtter også FFs vurdering av at det ikke er 
grunnlag for å kreve tilbakebetaling av tildelte tilskudd.

Når denne årsrapporten ferdigstilles, har Bufdir ikke gjort sin endelige 
vurdering.
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