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• «Gode nok foreldre»
• Utrykket brukes av
barnevernet, i faglitteraturen og
i en rekke profesjonelle
sammenhenger
Langsrud, Elizabeth; Fauske, Halvor; Lichtwarck,
Willy. (2017) Et maktperspektiv på «gode nok foreldre» i
barnevernets kontekst. Tidsskriftet Norges Barnevern.

Men:
Hva betyr «godt nok» når det
brukes i konkrete vurderinger
foreldres omsorg for barn?

Et filosofisk perspektiv:

«Godt nok» i forhold til ulike målestokker
• Liam Shields
• How bad can a good enough parent be? Canadian Journal of Philosophy,
2016 VOL. 46, NO. 2, 163–182 http://dx.doi.org/10.1080/00455091.2016.1148306

• To oppfatninger:
• Barnets beste (barnesentrert vurdering)
• Grensen settes ved omsorgssvikt og mishandling

• Shields konklusjon:
• Kombinasjon av de to oppfatningene: Balanse mellom barnets interesse og
foreldrenes interesse i forhold til alternativ omsorg (fosterhjem, institusjon).
• Grensen for god nok omsorg settes høyere enn omsorgssvikt og mishandling

«Godt nok»: Opprinnelse og utvikling
• Donald Winnicott brukte utrykket «godt nok» på 1950og 60-tallet om mødre og om foreldre
• Brukes for å markere at foreldre aldri kan bli perfekte
(uoppnåelig mål)
• «Godt nok» til å oppdra barn slik at de har en god barndom og
en god utvikling
• «Godt nok» er ikke en bagatellisering av dårlige foreldre
• «Godt nok kan bidra til et perspektivskifte fra mangler til
ressurser

Men hva er «godt nok»?
Eksempler fra studier av hva
profesjonelle legger vekt på
Eksempel 1:
• Grunnleggende omsorg og trygghet
• Nærhet og kjærlighet
• Sørge for barnets helse og utviklingsbehov
• Setter barnets behov først
• Rutiner, forutsigbarhet og kontinuitet i omsorgen
• Sørge for at barnet får hjelp og støtte når det trengs
Kellett, J., & Apps, J. (2009). Assessments of parenting and parenting support need: A
study of four professional groups. Joseph Roundtree Foundation. Retrieved from:
http://www.jrf.org.uk/sites/files/jrf/parenting-support-need-full.pdf

• Eksempel 2:
• Kjærlighet, omsorg og engasjement
• Konsistent grensesetting
• Fasilitere barnets utvikling
Scaife, Joyce. Deciding Children's Futures: An Expert Guide to Assessments for Safeguarding
and Promoting Children's Welfare in the Family Court (p. 105). Taylor and Francis. Kindle
Edition.

• When it comes to parenthood on the edge, diverse and
manifold understandings of parenthood are regrettably
absent.
• Pernille Juhl (2016) Parenting on the Edge: Doing Good Parenthood in Child Protection Services
Interventions. I Anna Sparrman • Allan Westerling • Judith Lind • Karen Ida Dannesboe (eds.)
Doing Good Parenthood: Ideals and Practices of Parental Involvement Palgrave Macmillan

• Hva begrunnes denne påstanden med?
• Hovedsakelig at profesjonelle ikke tar tilstrekkelig hensyun til
familiens situasjon og konkekst.
• Utfordringen i veiledning og hjelp til familien er å finne
løsninger på interne og eksterne problemer (ifht arbeidsliv,
barnehage/skole, sosiale nettverk, etc.

Foreldrepraksiser
• Foreldrepraksisene omfatter mer enn relasjoner og
samspill med barn
• Foreldre forholder seg til profesjonelle i barnehage
og skole, til andre barns foreldre, til besteforeldre og
andre familiemedlemmer
• Og forelder «drifter» familien på måter som har stor
betydning for barn

Veiledning til foreldre «på kanten» av
godt nok
• Barneverntjenesten kan gi barn og foreldre råd og veiledning i
stedet for, eller i tillegg til, konkrete hjelpetiltak. På denne måten
kan barneverntjenesten bygge på foreldrenes ressurser som
omsorgspersoner, slik at foreldrene i størst mulig grad blir i stand
til å ivareta sineforeldrefunksjoner, uten at det blir nødvendig å
sette inn andre tiltak.
• Retningslinjer om hjelpetiltak, jf. barnevernloven § 4-4. BLD 2016

• 2017:
• Antall vedtak om råd og veiledning –
• Antall vedtak om veiledning evidensbaserte
programmer

25 289

2 707

• Forsøk på å komme fram til en klar og presis definisjon av
«gode nok» foreldre, er en umulig oppgave
• Men:
• Refleksjonene om hva «godt nok» er i konkrete tilfeller er viktig.
• «Godt nok» vil være betinget av barnets og foreldrenes totale
situasjon, og det kreves derfor en kontekstuell forståelse
• «Godt nok» må fortolkes og reflekteres over i et slikt perspektiv

• Utfordringen er å være åpen og nysgjerrig på hva «godt
nok» betyr og ha mulighet til å begrunne hva det er

• Kort sagt: Å konkludere med at foreldrene ikke gode nok
er ikke godt nok

Takk for meg

