
Rett til å bli sett

hvEM ER foLK?
Beskyttelse kan ikke være alt. Barn og unge har rett til å delta og bli 
sett og hørt. Dette er en rettighet som er nedfelt i FNs barnekonvensjon, 
og det bør derfor også gjelde innen forskning. Forskning gir mye av 
grunnlaget for valg vi gjør om barns liv og helse. Politiske så vel som 
faglige beslutninger baseres seg på innspill og funn fra forskningen. 
Da bør beslutningsgrunnlaget være best mulig. Og når det gjelder 
barn og unge er det ikke slik i dag. For eksempel vil tradisjonelle 
statistiske representative undersøkelser gi oss svar om fordeling i 
«befolkningen» - mens vi egentlig får svar om den delen av befolk-
ningen som er over 15 (eller 18) år. Det vil si at mellom 1/3 og ¼ av 
befolkningen ikke inkluderes i slike undersøkelser. Barn «forsvinner» 
i statistikken, og statistikk brukes i stor grad som grunnlag for  
politiske beslutninger.

hvEM ER EKspERtEn?
Hvem er egentlig eksperten på barnas liv? Det finnes mye forskning 
som tar for seg barns liv, helse og hverdag. Men ofte er resultatene 
som kommer fra denne forskningen basert på en metode hvor man 
samler inn data om barnets liv gjennom foreldrene. Dette er ikke 
urimelig – foreldre er de som er tettest på barna, de kjenner dem 
godt har en unik innsikt i deres liv. Slik blir foreldre viktige informanter, 
men man forsker på barn. Derfor må vi stille oss det kritiske spørsmålet: 
hvor godt kjenner egentlig foreldre egne barn?

Som forsker på barn og unges mediebruk har jeg ofte blitt overrasket 
over de store forskjellene mellom barn og foreldres fortellinger om 

barnas mediebruk. For eksempel vet 2 av 3 norske foreldre, hvis 
barn blir mobbet på Internett, ikke om denne mobbingen. Men i 
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På samme måte som vi har særlige regler for å beskytte barn og unge ellers i samfunnet 
finnes det også regler for å beskytte barn fra forskere. Barn kan være særlig sårbare  
informanter: de er fysisk mindre enn voksne, de har mindre livserfaring, mindre  
juridiske rettigheter, mindre institusjonell makt og er ofte i stor grad vant til forventninger 
om å gjøre som voksne ber dem om. Derfor kan en forsker som ber om informasjon 
oppleves som en sterk autoritet som man bør høre på og rette seg etter. Og det finnes 
dessverre en lang og mørk historie om hvordan man i forskningens navn har utnyttet 
barn i medisinske eksperimenter, fordi de var «billigere» enn å bruke dyr, og fordi de 
hadde færre rettigheter enn voksne. Dette har (heldigvis) ført til at vi i dag har strenge 
etiske regler som regulerer hvordan man kan inkludere barn i forskning. regler som – 
med god grunn – er omfattende og krevende når det gjelder ressurser og tilrettelegging 
av innsamlingen av data. Men dette har også ført med seg et annet potensielt problem:  
en fokus på beskyttelse av barn og unge som kan gå på bekostning av deres rett til  
deltakelse. 
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flere undersøkelser, både nasjonale og internasjonale, har vi spurt 
foreldre om deres bekymringer knyttet til barna. Og det er en relativt 
stor andel foreldre som uttrykker bekymring over at deres barn skal 
bli mobbet generelt, og via Internett spesielt.

Samtidig er det få (og i flere av tilfellene ingen) av de samme foreldrene 
som er bekymret over at deres barn skal mobbe andre. Det er sjelden 
vi ser foreldre rapportere på at egne barn er noe annet enn et engle-
barn. Selv i tilfeller hvor foreldrene er blitt gjort oppmerksomme på 
at barna har mobbet eller trakassert andre på nettet, finner vi  
bortforklaringer og trivialiseringer:

Klassekamerater er på Facebook har opprettet grupper på Facebook 

som har mobbet læreren på skolen. Politiet var også involvert. Et par-tre 

tilfeller. Mor (46) om datter (13).

En venninne føler seg mobbet av min datter, men min datter oppfatter 

ikke dette som mobbing.  Mor (45) om datter (14)1.

Foreldre skal ikke vite alt om hva barn gjør. Det er en viktig  
prosess å kunne løsrive seg fra foreldrene, teste grenser og gjøre seg 
egne erfaringer. Det er slik vi utvikler motstandskraft, og det er med 
på å gi oss selvtillit til egen mestringsevne. På samme måte som de 
beste barndomsminnene for tidligere generasjoner ofte er knyttet 
til lek og opplevelser hvor voksne ikke var tilstede.  

Det er med andre ord en begrenset kommunikasjon mellom  
foreldre og andre voksne på den ene siden og barna på den andre. 
Særlig gjelder dette områder hvor testing av egne grenser er  
sentralt, og hvor relasjonen til jevnaldrende kan oppleves viktigere 
enn relasjonen til foreldre. Mediebruk er bare ett slikt område. Men 
da blir også viktigheten av å inkludere barna selv som informanter 
større.

Barn er eksperter i eget liv. Og på mange områder har barn  
erfaringer, kunnskap, følelser og holdninger som ikke passer helt 
med foreldrenes historie om de samme barna og deres behov. 
For å fange opp slike skjevheter må vi ha et skifte fra å forske på 
barn til å forske med barn. Det betyr blant annet:

1. At barn blir spurt direkte i stedet for at man spør foreldrene
2. At barn får delta i kvantitative, representative spørreundersøkelser
3. At barn får svare på spørreundersøkelser under løfte om ano 
 nymitet og uten at foreldre eller lærere trenger å være til stede  
 eller får se hva de har svart
4. At barn blir spurt om egne meninger, følelser og vurderinger - 
 også når det gjelder hva de synes om foreldrenes og lærernes  
 rolle/oppførsel etc. (Staksrud, 2013a, side 77)

Kan vi spøRRE oM aLt?
Ofte er vi i en intervjusituasjon redd for en negativ læringseffekt, at 
vi skal introdusere ideer og konsepter hos barna som ikke var der fra 
før. Man kan også risikere å ta opp temaer som foreldre og lærere 
finner vanskelig å diskutere i etterkant og vi kan få svar vi ikke var 
forberedt på.

For eksempel: I det store forskningsprosjektet «EU Kids Online» 
(www.eukidsonline.net) intervjuet vi 25 000 barn i alderen 9-16 år, 
samt én av deres foreldre, om ulike erfaringer med nettbruk. En av 
de vanskeligste diskusjonene vi hadde i forkant av undersøkelsen 
var hvorvidt vi kunne spørre barna om erfaringer med det vi kalle 
«skadelig brukergenerert  
innhold». Dette er innhold som ekstreme hatsider på nettet, pro-
ana (pro-anoreksi) og pro-mia (pro-bulimi) og «Thinspiration»-sider, 
sider som omhandler bruk av narkotika, rasistiske nettsteder og 
pro-selvmordssider. Alle alvorlige områder, hvor man må være varsom 
ovenfor barn og unge. En del forskere argumentert sterk for at man 
ikke burde stille slike spørsmål til barn i det hele tatt. Vi valgte til 
slutt å spørre de barna som var mellom 11-16, men ikke de aller 
yngste fordi det kunne virke forvirrende, negativt og introdusere 
nye ideer. 

1Sitatene er hentet fra Staksrud. (2013). Digital mobbing: 

Hvem Hvor, Hvordan, Hvorfor – og hva kan voksne gjøre? 
Oslo: Kommuneforlaget., side 65-66.

08     TidsskrifT for barnesykepleiere nr 1/2014



Da resultatene kom tilbake ble det klart at skadelig brukergenerert 
innhold på internett ikke var ukjent for aldersgruppen. For norske 
barn var det relativt mange som hadde slike erfaringer (se figur 1). 
Blant annet hadde nesten 1 av 10 vært inne på sider for å finne ut 
hvordan de kunne begå selvmord, mens 37 % av jentene mellom 
14 og 16 år hadde vært på sider hvor man kunne finne ut hvordan 
man kunne bli veldig tynn (pro-ana sider). Jeg er glad for at vi 
spurte. Hadde vi ikke spurt hadde vi ikke visst. Nå vet vi, og kan 
bruke den kunnskapen til å informere de som kan gjøre en positiv 
forskjell i disse barnas liv.

Å forske med barn og ikke bare på dem vil dermed også si at vi som 
utgangspunkt tør å spørre dem om «alt», også det som kan være 
vanskelig og sensitivt. Det som da blir spesielt viktig er hvordan 
man spør. Og den etisk forsvarlige datainnsamlingen er forskerens 
ansvar. Men skal vi spørre må vi alle også være klare for å ta i mot de 
svarene vi får – «virkelige» data, fra ekte barn – med både gode og 
dårlige sider, og god og dårlig oppførsel.

Min konklusjon er at alle som jobber med barn, ikke bare forskere, 
må søke å se dem som verdifulle informanter om eget liv – og være 
modige nok til å ta i mot svarene. Noen ganger krever det ekstra 
ressurser og tilrettelagte metoder. Andre ganger er det nok at vi 
bare husker å se på dem og å spørre dem.
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figuR 1. noRsKE baRns ERfaRingER MED uLiKE typER sKaDELig bRuKERgEnERERt innhoLD
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