Strategiplan for 2015 - 2020
FORSKERGRUPPE FOR BARNE- OG FAMILIEVERN
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Forskningsgruppen forsker for framtidas barne- og familievern og bidrar til en
kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte
våre tverrfaglige fortrinn og vår organisatoriske posisjon ved å være både et
regionalt kunnskapssenter for barn og unge og et institutt ved UiT Norges arktiske
universitet. Vår forskning er praksisnær og relevant.
Forskergruppen arbeider i nær kontakt med barne- og familievernets praksisfelt. Vår forskning skal
støtte tjenestene og rettes mot arenaer, kontekster og kunnskapsbehov, som er relevante for
profesjonsutøvelse i møte med barn og unge og deres familier. Overordnet mål er å utvikle solid
kunnskap om hva som virker forebyggede og helsefremmende blant barn og unge og deres familier.

Tematiske satsinger
Offentlige tjenesters praksiser og tiltak, slik som, undersøkelsesarbeid i barnevernet, familieråd,
myndiggjørende- og dialogbaserte praksiser, barneverninstitusjoner, utilsiktede virkinger av
tjenestenes virksomhet slik som klientifisering og stigmatisering, betydning av kjønn,
profesjonalisering og profesjonskunnskap, høring av barn i mekling og mekling i høykonfliktsaker.
Barn og unge med samisk/minoritetsbakgrunn, slik som kontekst- og kulturkompetanse,
kultursensitivitet og kulturkunnskap, urfolk, barnerettigheter, brukermedvirkning og deltakelse,
tiltak og arbeidsmåter for tjenestene i møte med minoriteter. Forskergruppen har kompetanse i
relevante teoretiske perspektiver og forskningsmetoder i studie av kulturelle betydninger,
kulturforskjeller og barn og unge med minoritetsbakgrunn.
Psykisk helse, slik som psykisk helse i den allmenne barne- og ungepopulasjonen, psykisk helse blant
barn og unge i barnevernet og familievernet, psykisk helses påvirkning på oppvekst og tiltak (som
barnevernstiltak, barns deltagelse), epidemiologiske kartlegginger og studier, betydningen av psykisk
helse blant barn og unge for beslutningstaking blant ulike profesjoner, lokalsamfunnets betydning for
psykisk helse.
Familie, lokalsamfunn, slektsfosterhjem og fosterhjem, slik som fosterhjemsordningen, ulike
familieformer og familiepraksiser, forholdet mellom offentlig og privat, det offentliges mobilisering
av familie og nettverk, virkninger og erfaringer med fosterhjem i og utenfor slekt.
Familievern, slik som mekling med særlig vekt på høring av barn i mekling ved skilsmisser, mekling
i høykonfliktsaker og samarbeid mellom familievern, barnevern og domstolene.
Barn og unges deltagelse, slik som barn og unge som aktører i barnevern og i familievern og på
fritidsarenaer slik som barneidrett.
Hver av de tematiske satsingene skal utvikle sin egen strategiske plan for perioden 2015 – 2020.

Forskningsperspektiver og metoder
Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt og anvender pedagogiske, sosiologiske, antropologiske,
psykologiske og helsevitenskapelige perspektiver. Vi bruker kvalitative og kvantitative metoder,
systematisk kunnskapsoppsummeringer, innovasjonsforskning og film i forskning og formidling.

Forskningsprosjekter
Barne- og familievern i urfolkssamfunn
Familieråd i fosterhjemsarbeid
Gutter og mestring

Høring av barn i mekling
Integrering av kulturkompetanse
Policy-utforming i samisk sosialt arbeid
Sosial integrasjon som ung voksen i lys av oppvekst i slektsfosterhjem
Ungdom med atferdsvansker på barneverninstitusjon (MultifunC)
Ungdoms psykiske helse i informasjonssamfunnet
Utfall og opplevelse av fosterhjemstiltak

Barneidrett og helse – en komparativ studie, under utvikling.
Historisk utvikling av barnevern i Nord-Norge. Bokprosjekt i tidlig utviklingsfase.

Strategiske tiltak
1) Utvikle større flerfaglige samarbeidsprosjekt i og på tvers av forskningsgrupper.
2) Styrke barnevernforskningen ved å være pådriver for at barneverrelaterte spørsmål integreres i
befolkningsundersøkelser og registre regionalt og nasjonalt.
3) Øke andelen prosjekter med ekstern forskningsfinansiering ved å ha en langsiktig plan for
søknadsskriving på tematiske satsingsområder.
4) Styrke forskingssamarbeidet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

5) Gjøre den enkeltes karriereløp og karriereplanlegging til et felles anliggende for
forskningsgruppen.
6) Gjøre anonymiserte data tilgjengelig for medlemmer i gruppen, for å øke publisering, styrke
karriereløp og bidra til flerfaglighet i forskningen.
7) Aktiv bruk av forskerstøtteteamet for bedre kvalitet i hele forskningsprosessen.
8) Integrere nyopprettet lektorstilling i barnevern som ressurs i forskningsvirksomheten.
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