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Forord 
 

Et økende antall barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (BSV’ere) ansettes i 

grunnskoler. Her bidrar de til å løse helse- og sosiale problemer på barnas arena på et tidlig 

stadium, mens både barn og problemer er relativt små. Samtidig avlaster de lærerne, som 

dermed kan fokusere mer på undervisning. BSV’erne kan også undervise, veiledet av 

ansvarlige lærere.  

I skoledebatten etterlyses ofte større voksentetthet, styrket kompetanse hos enda flere lærere, 

styrket PP-tjeneste og skolehelsetjeneste. BSV’ere kan også styrke skolen, ved å bidra til 

profesjonell mangfoldighet, i møte med de mangfoldige utfordringer..  

Artikler, rapporter og konferanser dokumenterer at det kan være vanskelig for BSV’ere å 

finne sin rolle på skolen. Vanskene kan forklares med at disse stillingene mangler lovhjemmel 

og forskrifter, de mangler ofte stillingsinstruks, og arbeidsgiver kjenner ikke alltid BSV’ernes 

kompetanse.  

Mens vi har kvalitativ kunnskap om enkeltsaker, har vi lite systematisk kvantitativ kunnskap 

om hva slags arbeidsforhold populasjonen av BSV’ere erfarer og hva slags arbeid de utfører – 

i grunnskolen. Her vil jeg gi et svar på hvordan forskjellige arbeidsoppgaver og 

arbeidsforhold fordeler seg i denne populasjonen?   

Arbeidet har vært mulig takket være tildelt FOU-tid i min undervisningsstilling på 

vernepleierutdanningen på Høgskolen i Bergen. Min bakgrunn for å utføre undersøkelsen er 

10 års erfaring som kontaktlærer for vernepleierstudenters praksis på grunnskoler, deltakelse 

på diverse samlinger om emnet og artikkel skrevet i 2010.  

Undersøkelsen er veiledet av Førsteamanuensis Tom Skauge, Høgskolen i Bergen. 

Jeg takker særlig alle de 246 respondentene som har deltatt i undersøkelsen.  
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Innledning 
 

 

En begrunnet undersøkelse 

Jeg anslår at ca 550 BSV’ere, organisert i Fellesorganisasjonen (FO), er ansatt i grunnskolen i 

dag. Hvor mange skoleansatte BSV’ere som har medlemskap i andre organisasjoner eller er 

uorganiserte, vites ikke. Empiri fra flere enkeltstående skoler viser at BSV’ere gjør en god 

innsats mange steder (Schjelde 1999, Jannson m.fl 2000, Jøsang 2000, Dvergsnes 2001, 

Bakken m. fl 2005, Utdanningsforbundet 2006, Lier 2007, FOa 2008, Netland 2009, Hegg 

2010, Lystad 2010, Magnus 2010, Faggruppen 2010, St.meld 18 2010-11: 5.3.3, Gustavsson 

og Tømmerbakken 2011, Granlund m.fl.2011, Stortinget 2012).  

Mitt forskningsspørsmål blir ;”hva slags arbeidsoppgaver utfører BSV’erne i grunnskolen, - 

og hva slags arbeidsforhold erfarer de?”  

Det er flere grunner til å spørre. For det første fordi en avdekning av eventuelt lite relevante 

arbeidsoppgaver eller påpekning av dårlige arbeidsforhold, vil tilskynde til å gjøre noe med 

det. For det annet; Stillingene utformes lokalt, på den enkelte skole. Under rektorenes ledelse 

forhandler profesjonene om fordeling av oppgaver og ansvar (Abbott 1988). Og i 

forhandlinger mellom den etablerte lovregulerte lærerprofesjonen og en eller to nyansatte 

BSV’ere har lærerne den sterkeste posisjonen. Og selv om enhver profesjon, i en 

forhandlingssituasjon sikkert har gode hensikter, har den også egeninteresser. Slike 

etableringsforhold fører til svært forskjellige arbeidsvilkår for BSV’erne på forskjellige skoler 

(FO 2008b:35). 

For det tredje blir fordelingen av arbeidsoppgaver og ansvar påvirket av elevene, som med 

sine sammensatte behov etterspør helhetlige tjenester, som gjerne må leveres på tvers av 

profesjonens kompetanser. Det krever samarbeid. Aina Winsvold (2011) fant i sin 

undersøkelse at vellykket samordning mellom etater, av tjenester til barn og unge, krever fast 

struktur, tydelig ledelse, klare forventninger, klar rollefordeling, åpenhet, 

informasjonsutveksling, felles møtevirksomhet, gjensidig tillit, respekt og overvinnelse av 

statusbarrierer og ulike utgangspunkt. Flere av disse avgjørende betingelsene er ikke alltid på 

plass når BSV’ere begynner på skolen og intern samordning skal finne sted.   

For det fjerde; Eide og Damsgaard (2012) henviser til undersøkelser som viser at både lærere 

og helse- og sosialarbeidere opplever stadig press, omorganiseringer og nedbemanninger. De 

erfarer et ”krysspress mellom profesjonelle idealer og kommunale begrensninger” (Lipsky 
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2004, Vike 2004 i Eide og Damsgaard 2012:74). Profesjonene reagerer på dette presset blant 

annet med å kategorisere sine brukere og standardisere og forenkle sin yrkesutøvelse. Det 

fører til forsvarsposisjoner, som igjen svekker forhandlings- og samarbeidsklima mellom 

profesjonene.  Det er dermed flere grunner til å etterspørre resultatene av forhandlinger og 

samordninger mellom etablerte og nye profesjoner i skolen. 

 For det femte og siste; skolehverdagen på en hvilken som helst skole har nødvendigvis et 

visst preg av endring og hverdagsdramatikk, som også påvirker fordelingen av oppgaver og 

arbeidsforhold. ”Differentiation within professions leads inevitably to jurisdictional overlap 

between them ….the reciprocal assimilation necessary for effective functioning still 

undermines jurisdictional boundaries”(Abbott, 1988 :.67).  

Slike prosesser er ikke et sær-fenomen i grunnskolen. Det er snarere typiske trekk ved levende 

og dynamiske arbeidsplasser der flere profesjoner forhandler om jurisdiksjon på sentrale 

oppgaver, og der hver enkelt profesjon ser seg selv ”som unike, med en særegen kompetanse 

til å ta hånd om spesifikke samfunnsområder (…) og kontrollere både adgangen til 

arbeidsoppgavene og kvaliteten på tjenestene” (Terum, 2009 : 24).  

 

En oversikt over rapporten 

 For å kunne besvare forskningsspørsmålet på en presis måte, vil jeg i neste avsnitt fortsette 

med å innsirkle og velge en presisert forståelse av og særlige trekk fra forskningsfeltet. Her 

vil jeg legge vekt på skolens behov for helse- og sosialfaglig kompetanse, hva slags 

kompetanse BSV’erne har med seg, hva de kan bidra med og hvordan profesjonelt mangfold 

kan gi synergieffekt i skolen. Jeg gjør deretter kort rede for undersøkelsens hovedfunn.  

I kapittelet om metode gjør jeg rede for valg av respondenter, utvalg og frafall, de konkrete 

variabler, aktuelle spørsmål og påstander på 6 forskjellige felt, og de svaralternativer 

respondentene blir gitt å velge mellom. Videre drøfter jeg dataenes pålitelighet, gyldighet og 

generaliserbarhet, samt metodekritikk.  

Etter metodekapittel følger en detaljert presentasjon og forklaringer av de data undersøkelsen 

har fremskaffet. Underveis limer jeg også inn åpne svar fra respondenter, som en slags 

illustrasjoner til tabellene.  Så følger avsluttende kommentarer.  
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Innsirkling av forskningsfeltet  

Helse- og sosialfaglig kompetanse i skolen etterspørres fra flere hold;. ”Mangfoldet blant barn 

og unge forutsetter at de møtes med mangfold og fleksibilitet i tilnærmingsmåter og 

aktiviteter innenfor fellesskapet” skriver Utdanningsdirektoratet (2009:6), og det er ”særlig 

grunn til å kommentere skolenes behov for spesialpedagogisk og sosialpedagogisk 

kompetanse” (Kunnskapsdepartementet 2009: 18.3). En lærer skriver at «det er nettopp for at 

elever skal få med seg kunnskapen i basisfagene, at fokus rettes mot psykisk helse og trivsel” 

(Sjøtveit 2011:52).   

Hvordan stemmer så BSV-profesjonenes kompetanse med skolens etterspørsel? En påstand 

fra FO er at større profesjonelt mangfold på skolen, kan gjøre både det helse- og sosialfaglige 

arbeidet og den skolefagsrettede undervisningen bedre. Ser vi nærmere på den enkelte BSV – 

profesjon, kan de bidra med tjenester og avlaste lærere med for eksempel følgende oppgaver; 

Barnevernspedagoger kan særlig arbeide med barn og ungdom som utsettes for omsorgssvikt, 

som erfarer forstyrrelser i relasjoner og står i fare for å etablere utfordrende atferd. De kan 

lette samarbeid med barnevernstjenesten, og utvikle både forebyggende og kurerende sosiale 

fellesskap for barn som trenger det, på tvers av sosioøkonomiske og kulturelle barrierer. 

Sosionomer kan blant annet ta ansvar når elever står i konflikt med lokalmiljø, skolesystem, 

politi eller hjemmet. De kan få i stand forskjellige typer samtaler og lede samarbeid med 

foresatte i krevende saker. Vernepleiere kan bidra med relasjonsbygging og læring av 

selvbestemmelse hos elever som har vansker med å utrykke seg og ta vare på egne interesser. 

De kan administrere legemidler og utføre pleie, omsorg og psykisk helsearbeid. Vernepleiere 

har også realkompetanse til å undervise elever med generelle lærevansker (Netland 2009).  
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Hovedfunn 

I dette avsnittet vil jeg kort oppsummere sentrale data fra 246 respondenter. De utgjør ca. 1/3 

av en beregnet populasjon (N=733), det vil si FO-registrerte BSV’ere som er ansatt i 

grunnskolen nå, eller som har sluttet for mindre enn 10 år siden. Jeg mener data er 

representative, og at det er forsvarlig å generalisere forsiktig fra data til populasjon.  

Ut fra tabellene er det etter mitt syn nokså lett å hente ut data som både kan besvare deler av 

forskningsspørsmålet og gi grunnlag til å stille nye spørsmål. Slik aktivitet vil jeg i stor grad 

overlate til lesere.  Men en helt enkel analyse av undersøkelsen gir følgende funn; 

 

 Det er ansatt ca 550 FO-organiserte BSV’ere i grunnskolen nå.  

 76 % (186) av respondentene har vært ansatt i mer enn 3 år. Sosionomene har kortest 

ansettelsestid. Respondentene oppgir  51 forskjellige stillingsbenevnelser.  

 84% (208) er ansatt i fast stilling. 35% (82)  er ansatt likestillet med lærere, det vil si 

med 1687 timer over 38/39 uker, med full lønn.  Gruppen med 11% lønnstrekk teller 

23% (54) respondenter.  7 er ansatt som assistent (BA-graden er ikke anerkjent), og er 

gjennomgående mer misfornøyd med sine arbeidsforhold enn alle respondentene 

samlet. 10 BSV’ere er ansatt i undervisningsstilling uten undervisningskompetanse, 16 

er ansatt i undervisningsstilling med kompetanse.  

 17 % (45) av alle respondenter opplyser at hele stillingen deres går med til ”kun” 

miljøarbeid, mens 4% (9) ”kun” underviser. 32% (77) respondenter bruker over halve 

stillingen til å undervise.  

 I de åpne spørsmål beklager flere respondenter at de er bundet til undervisning, og er 

forhindret fra å gjøre miljøarbeid. 

 Et flertall arbeider mer med individuelle barn og små grupper enn med større grupper 

og klasser. De fleste BSV’ere arbeider mest utenfor klasserommet.  

 Flest respondenter bruker mest tid på målgruppene barn med atferdsvansker og 

psykososiale vansker.  

 Flest sosionomer og barnevernspedagoger bruker mest tid på målgruppene 

”psykososiale vansker” og ”psykiske lidelser”, mens flest vernepleiere bruker mest tid 
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på målgruppene ”barn med generelle lærevansker” og ”barn med lidelser innenfor 

Autismespekteret”.  

 Halvparten av respondentene melder at de deltar mindre enn en gang i året i særskilte 

gruppeprogram som for eksempel ART, selvhevdelsesgrupper, mobbeprogram etc., 

mens en annen halvpart deltar ukentlig eller nesten hele tiden i slike program.   

 81% ( 198)  er delvis eller helt enig i at samtaler med individuelle barn er en sentral 

del av jobben. 57% (134) er delvis eller helt enig i at gruppesamtaler er sentralt. 

Samtaler skjer spontant langt oftere enn det skjer avtalt på forhånd.  

 73% (175) oppgir at de samarbeider med skolehelsetjenesten. 55%  (134) er delvis 

eller helt enig i at skolehelsetjenesten leder det helsefaglige arbeidet på skolen. 

Omtrent samme andel mener de samarbeider godt med skolehelsetjenesten. 24% (59) 

er helt eller delvis enig i at de helst burde vært ansatt i skolehelsetjenesten.  

 52% (127) er delvis eller helt enig i at skolen samarbeider godt med barnevernet, mens 

24% (59) mener samarbeidet er forsømt. Barnevernspedagogene er mest kritiske til 

samarbeidet med barnevernet. 

 3% (6) er formelt ansatt som sosialrådgivere, mens 17% (38) melder at de fungerer 

som sosialrådgiver uten å være ansatt i slik stilling. 36% (83) melder at ingen har 

stilling som sosialrådgiver på deres skole, og 20% (46) respondenter svarer at det ikke 

gis sosialrådgivning på deres skole.  

  73% (175) mener at pleie og omsorg kan være emne for undervisning. 18% (43) 

mener at  pleie og omsorg verken er miljøarbeid eller undervisning.  

 32 %  (76) svarer ”vet ikke” på påstandene ”skolehelsetjenesten leder pleie og 

omsorgsarbeidet”. 

 På spørsmål om respondenten bruker tvang svarer 35% (84) ”ja”,  59% (143) svarer 

”nei” og 7% (16) svarer ”vet ikke”. Det er flest vernepleiere som bruker tvang. 16 

vernepleiere bruker tvang mer enn 2 ganger i uka.  40% (94 er delvis og helt enig i at 

skolen har et forsvarlig system for planlegging og rapportering rundt bruk av 

tvang/grensesetting, mens 48% (113) er delvis og helt uenig. 

 42% (109)  jobber på SFO.  84 jobber mindre enn en halv stilling. 25 jobber halv 

stilling eller mer på SFO.  

 Over hele ansettelsesperioden sett under ett (første år + siste år/nå) er det 

arbeidsoppgavene ”deltakelse på møter med foresatte”, ”deltakelse i ansvarsgrupper”, 
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” planlegging og annet forarbeid ”og” deltakelse i møter med lærerne” som har flest 

fornøyde respondenter..  

 Over hele ansettelsesperioden sett under ett er flest svært misfornøyd med muligheten 

til å gjøre arbeidsoppgavene ”motta veiledning”, ”utviklingsarbeid av BSV’ernes rolle 

på skolen” og ”utviklingsarbeid på systemnivå”.  

 Størst økning i antall fornøyde fra første år til siste år/nå har disse 

arbeidsoppgavene; ”planlegging og annet forarbeid”, ”deltakelse i møter med 

lærerne”, ”rapportering og annet etterarbeid” og ”utviklingsarbeid på systemnivå”. 

 Minst økning i antall fornøyde fra første år til siste år/nå har disse arbeidsoppgavene; 

”delta på møter med foresatte”, ”deltakelse i ansvarsgrupper” og ”deltakelse i (spesial) 

pedagogiske team og tverrfaglige møter”. 

 12%  deltar på intern faglig oppdatering minst 6 ganger pr. år,  mens 52% deltar 1-5 

ganger i året. 20% deltar aldri på intern opplæring. Tallene for ekstern opplæring er 

omtrent like. Sosionomene har lavest tall på å delta på faglig oppdatering..   

 37% (88) har  skriftlig arbeidsinstruks. 14 (6%) vet ikke om de har skriftlig instruks.  

 Følgende innsatser får størst oppslutning fra flest, som viktige for å bedre BSV’ernes 

rolle i grunnskolen; ”sørge for at BSV'ernes kompetanse gjøres bedre kjent i skolen”, 

”sørge for at det tas grep for å styrke samarbeidet mellom alle profesjoner som 

samarbeider i skolen” og ” sørge for at BSV’ernes rolle blir regulert i 

Opplæringsloven”.  

 Endringer flest respondenter ønsker seg i sitt arbeidsforhold er; ”større anerkjennelse/ 

etterspørsel av min kompetanse”, ”mer tid til planlegging og etterarbeid”, ”å motta 

veiledning”, ”lik lønn/ like vilkår som lærere” og ”at det må bli styrket samarbeid 

mellom skolen og andre omsorgsinstanser”,. 
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Metode 

 

En kvantitativ spørreundersøkelse ble sendt ut på e-post i Mai og Juni 2012 ved hjelp av 

dataprogrammet Questback Ask and Act. Undersøkelsen består av 59 lukkede spørsmål med 

underspørsmål og avkryssingssvar, samt 4 åpne spørsmål (vedlegg 3). Undersøkelsen tar et 

helse- og sosialfaglig perspektiv. For at leseren skal kunne vurdere undersøkelsens gyldighet, 

er forskningsspørsmålet begrunnet (over). I det følgende gjør jeg rede for 

operasjonaliseringer, valg av respondenter, svarprosenter, mulig systematikk i frafallet og for 

hvordan data presenteres. Pålitelighet, gyldighet og generaliserbarhet drøftes.  

Undersøkelsen har en svarprosent på ca.1:3 (N 246) av en populasjon som denne 

undersøkelsen antar er 733 personer. Populasjonen består både av BSV’ere som arbeider i 

grunnskolen nå, og av BSV’ere  som har sluttet i grunnskolen for 10 år siden eller mindre. 

Mitt anslag er at ca. 550 av denne populasjonen, tilsvarende 191 respondenter, er ansatt i 

skolen nå. 

Reduksjon til et så lavt, optimalt antall spørsmål som mulig skjedde gjennom flere stadier av 

overveielser. Men ”det er ikke uvanlig at det trengs mange variabler for å operasjonalisere et 

fenomen” (Johannesen m. fl 2006:212).   

Det har vært vanskelig å skape entydige, konkrete og klart adskilte spørsmål. Det skyldes ikke 

minst at spørsmålene er hentet ut fra grunnskolen, et forskningsfelt ”mettet av kvaliteter og 

verdier” I en referanseundersøkelse om samarbeidet mellom PPT og barnehager ble det 

bemerket at ”valgene vi har foretatt, med siktemål om å samle inn data som er gjeldende for 

hele Norge, er et resultat av prioriteringer og økonomisering i forhold til et optimalt antall 

spørsmål” (Cameron m. fl. 2011:95). På samme måte er de definisjoner, operasjonaliseringer, 

formuleringer av spørsmål og svarverdier jeg har valgt diskutable, og valgt i skarp 

konkurranse blant svært mange alternative variabler og verdier.  

Jeg har benyttet andre undersøkelser med likelydende problemstillinger, identiske begrep og 

samme metodikk, bl. a bruk av programmet Questback, som referanser og for å styrke 

gyldigheten. For å sikre sammenfallende forståelse hos respondentene skrev Fyllingen og 

Handeland (2009) en innledende forklarende tekst ved noen av sine spørsmål. Det er en 

løsning jeg også har benyttet.  
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En pilotundersøkelse  

Jeg bad FO’s fylkessekretær i 3 fylker der jeg visste det var relativt god presentasjon av 

BSV’ere i skolen om å rekruttere 3 respondenter hver, og valgte selv ut 3 respondenter som 

jeg hadde truffet på konferanser om BSV’ere i skolen. Jeg bad pr. telefon disse 12 om å svare 

på undersøkelsen pluss sende meg kommentarer med forslag til endringer. Jeg fikk svar fra 11 

piloter. Kommentarer fra pilotundersøkelsen gav støtet til bedre formuleringer i den endelige 

undersøkelsen. Pilotenes svar gav også de første signaler på hvordan respondentene fordelte 

seg på svaralternativene, og gav mulighet til å forhindre at gjennomsnittsverdiene hellet for 

meget mot ytterpunktene (Friborg 2010). En konsulent fra Questback gav også en omfattende 

tilbakemelding med råd om en rekke kvalitetsforbedringer ved testledd (Lindberg 2011). 

 

Etikk og godkjenning  

Personvernombudet er blitt orientert om undersøkelsen og tilrår at den gjennomføres i tråd 

med opplysningene gitt i meldeskjemaet. Undersøkelsen er godkjent av Norsk 

Samfunnsvitenskaplige Datatjeneste. Dato for prosjektslutt er satt til 30.07.2012. 

Anonymisering betyr at personidentifiserbare opplysninger etter 30.07.12 er slettet, både hos 

forsker og Questback. Adresser og postlogger slettes (Brev fra NSD 20.01.2012 – vedlegg 2 ) 

I invitasjonsbrevet (vedlegg 2) ble mottakerne orientert om at deres identitet vil bli holdt 

skjult, og de fikk informasjon om hensikt og mål for spørreundersøkelsen og om 

spørreskjemaets innhold, analyse, om at deltakelse er frivillig og om hvordan resultatene skal 

publiseres.  

Respondentene har også fått informasjon om hvem som skal analysere dataene, samt hvordan 

data vil bli oppbevart. Det er liten grunn til å tro at respondenten vil trenge noen form for 

oppfølging etter å ha deltatt i undersøkelsen.  

 

Gruppering og forming av spørsmål   

Påliteligheten spør om undersøkelsen i sin form og innhold, eller om forskerens håndverk og 

analyse påvirker resultatene? Full pålitelighet er oppnådd dersom flere gjentakelser av 

undersøkelsen gir de samme resultatene. Dette naturvitenskaplige ideal lar seg vanskelig 

overføre til samfunnsvitenskap, fordi respondentenes svar i stor grad er skjønnsmessige 

uttalelser, som ”bunder i opfattelser af, hva der er viktig, af hvilke værdier man vil forfølge” 

(Moos 2006:328). Slike data vil variere over tid og sammenhenger, også hos samme 
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respondent. I rapporter av denne type, bør forskeren derfor heller snu på saken, og forklare 

hvordan undersøkelsens form og gjennomføring nødvendigvis påvirker resultatet, feks i den 

forstand at ethvert benyttet begrep er valgt på bekostning av andre begrep.  

Manglende positiv nøyaktighet er søkt kompensert ved å gjøre rede for de forskjellige valg i 

utformingen av undersøkelsen. ”Åpenhet er sentralt fordi det tillater leserne selv å vurdere om 

de stoler på de metodene som er benyttet” (Jacobsen 2003:130).  

Inndeling av forskningsfeltet i spesifikke områder har vært nødvendig for å utvikle konkrete 

spørsmål, samtidig som overlapping eller en viss vilkårlighet med hensyn til i hvilket område 

noen av spørsmålene er lagt til, ikke har vært til å unngå.  

Spørreskjemaet starter med noen enkle spørsmål som angår emnet (oppvarming), for å 

fortsette med mer krevende spørsmål (hoveddel), for å avslutte med spørsmål om 

bakgrunnsvariabler. Jeg har søkt å forme spørsmålene korte, entydige og verdinøytrale, uten 

abstrakte begrep og fremmedord og uten påvirkning i retning av et bestemt svaralternativ. 

Flere spørsmål er delt opp i underspørsmål. Jeg har også søkt å gjøre spørsmålene 

uttømmende og gjensidig utelukkende. Spørsmålene skal ikke stille store krav til intellekt 

eller kreativitet, provosere, krenke eller skape forvirring eller usikkerhet (Jacobsen 2003; 

Johannesen m.fl.2006; Halvorsen 2008;Lindberg 2011). Data er samlet inn i de 6 følgende 

felt;  

”Arbeidsbetingelser” er presisert som ansettelsesforhold og stillingsrammer. Undersøkelsen 

spør også flere ganger, knyttet til de forskjellige felt, om respondenten er tildelt formelt 

lederansvar og om respondenten erfarer å få anerkjennelse eller ei. 

”Miljøarbeid”. Når jeg bruker begrepet ”miljøarbeid”, og ikke ”miljøterapi”, er det fordi jeg 

mener ”terapi” låser forståelsen fast i et individuelt kurativt perspektiv, der individet skal 

tilpasses rammer, mens miljøarbeid i større grad omfatter både forebygging, kurative tiltak og 

arbeid med å endre hele miljøet og rammebetingelser. I denne undersøkelsen blir miljøarbeid 

definert som den del av forskningsfeltet som ”har som mål å utvikle elvenes trivsel, helse, 

identitet og sosiale kompetanse. Det kan også kalles helse- og sosialfaglig arbeid”. 

Miljøarbeidet er operasjonalisert til kvantifiserbare fenomen som hvordan antallet 

respondenter fordeler seg på tidsbruk på aktiviteter som for eksempel møter og former for 

samtale, fordeling av tid på forskjellige målgrupper av barn, arbeid på SfO, samarbeid med 

skolehelsetjeneste og barnevern, sosialrådgivning, administrasjon av medisiner, pleie og 

omsorg og bruk av tvang. Respondentene bidro også til å definere ”miljøarbeid” ved å benytte 
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formuleringer som ”å se barna”, ”være der for barna”, ”fange opp de som sliter”, ”skape 

mestringsfølelse”, ”skape mening” og ”bygge relasjoner”.  

”Undervisning” ble definert som den del av forskningsfeltet som ”har som mål å tilføre 

elevene skolefaglig kunnskap (også etter individuelt formet læreplan), vitnemål og sosial 

kompetanse. Det kan også kalles pedagogisk arbeid” og er operasjonalisert til kvantifiserbare 

fenomen om omfang av ansvar for undervisning, omfang av samarbeid med lærere, omfang 

av ”undervisning med individuelle barn”, ”undervisning i gruppe”, omfang av ”undervisning 

med forskjellige diagnostiske målgrupper”, og foreldresamarbeid. En referanse skriver at når 

det gjelder kategorisering av vanskeområder i arbeid med barn vil variablene ”alltid være noe 

overlappende og være knyttet til flere vanskeområder samtidig”(Cameron m. fl. 2011:42).  

”Arbeidsforhold” er operasjonalisert til konkrete spørsmål om det fysiske arbeidsmiljøet, 

forhold til ledelsen, inkludering i staben og om hvordan respondenter erfarer muligheter til å 

utføre samarbeid, planlegging og rapportering, møtevirksomhet, arbeid på systemnivå, 

kompetanseutvikling, veiledning og faglig oppdatering. Jeg sammenlikner arbeidsforholdene 

på tidspunktet ”første året i jobb” og tidspunktet ”siste år/nå”.  

”Assistenter” er definert som BSV’ere som er ansatt på assistentbetingelser. Denne 

respondentgruppen blir undersøkt på visse variabler for å sammenlikne assistentene’s med 

den øvrige populasjonen’s oppgaver og arbeidsforhold.   

Avslutningsvis er det også lagt inn 4 åpne spørsmål der jeg ber om respondentens egne 

formuleringer og vurderinger, og at respondenten ”svarer så kort, konkret og spisset som 

mulig, og velger ett begrenset forhold for hvert spørsmål”. Svarene på de åpne spørsmålene 

illustrerer det øvrige tallmaterialet og bringer inn kunnskap og begrep om 

forskningsspørsmålet som de lukkede spørsmålene ikke fanger opp. Svar på 3 av spørsmålene 

er nærmere presentert lenger bak.  

 

Svarformer  

De fleste svarene rangeres i 4 grader av enighet eller fornøydhet med en påstand eller en 

tilstand, der det å svare med verdien 1 er å være helt uenig/misfornøyd og det å svare med 

verdien 4 er å være helt enig/fornøyd.  

På noen spørsmål skal respondenten svare hva han bruker hhv.minst (1) og mest (6) tid på, 

eller hva han synes er minst (1) og mest (6) viktig. På noen spørsmål skal respondenten svare 

på motsatte påstander som for eksempel ”samarbeidet med barnevernet er godt”/ ”samarbeidet 



                                                                                                                                                14 

Arbeidsoppgaver og -forhold for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i grunnskoler.                        

Høgskolen i Bergen,              Institutt for sosialfag og vernepleie,       Mai 2013,      Peter Magnus 

med barnevernet er forsømt”, eller svare ”feil” eller ”riktig”. Gjensidig utelukkende 

svarkategorier er for eksempel spørsmål om respondenten utøver tvang eller ei, med 

svaralternativer som ”rett”, ”feil” eller ”vet ikke”, eller alternativene ”ja”, ”nei” eller ”vet 

ikke”. Kun et fåtall spørsmål gir svar som befinner seg på et metrisk analysenivå. Et eksempel 

er antallet ganger respondenten har deltatt på faglig oppdatering.  

 

Valg av respondenter  

Epost-lister over BSV’ere i grunnskolen kan skaffes enten via fagforeningene som organiserer 

BSV’erne eller via arbeidsgivere på den enkelte skole. Sistnevnte alternativ ville kreve svært 

mange nøkkelinformanter gjennom flere ledd (kommuner og rektorer). Jeg så det som et 

meget åpent spørsmål hvor mye tid disse nøkkelinformantene ville ha til å følge opp 

henvendelsen. Derfor har jeg benyttet fagforeningene, som gjennom kun en nøkkelinformant i 

hver forening kunne gi direkte adgang til respondentenes e-postadresser. For å nå fram til 

mulige u-organiserte respondenter ble mottakere av undersøkelsen bedt om å varsle 

uorganiserte BSV’ere om at de ved å henvende seg til meg kunne få undersøkelsen tilsendt. 

Jeg fikk en rekke henvendelser fra BSV’ere som av forskjellige grunner ikke stod på e-post-

listen men som ønsket å delta, men de var alle sammen organisert. Etter første grovsortering 

hadde jeg en adresseliste til 978 respondenter. Etter en  ny sortering, basert på resultat av en 

oppringning til 142 av navnene på listen ( se side 17), som mulige respondenter var gruppen 

mulige respondenter redusert til 733, hvorav 577 er ansatt i grunnskolen på tidspunktet for 

undersøkelsen, og 156 hadde sluttet for mindre enn 10 år siden. Jeg tok også med 

respondenter som hadde sluttet i skolen for mindre enn 10 år siden, fordi jeg mener de gir  

like aktuelle svar som respondentene som fortsatt er ansatt i grunnskolen på tidspunktet for 

undersøkelsen. Av gruppen på 733 mulige respondenter, var det 246 som faktisk responderte. 

Disse 246 fordelte seg med 191 respondenter som fortsatt var ansatt, og 55 hadde sluttet for 

mindre enn 10 år siden. Nærmere utregning av svarprosent utføres på side 17/18. 

 

Frafallsanalyse  

Viktigere enn spørsmål om frafallets omfang, er spørsmålet om frafallet er systematisk, ”det 

vil si om det er spesielle grupper i populasjonen som faller fra. Dette påvirker igjen i hvilken 

grad vi kan generalisere fra utvalg til populasjon” (Jacobsen 2003:159).  
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Feilkildene må kartlegges og reduseres så langt som mulig. ”Feilkildene må kartlegges for at 

vi skal kunne kompensere for dem i den grad det er mulig, samt for å vurdere hvor pålitelige 

funnene er” (Djuve m. fl 2009:31).  

Frafall 1. er av ukjent omfang, og består av BSV’ere i grunnskolen som er uorganisert. 

Dersom de uorganiserte er en stor gruppe, og de av spesielle årsaker, for eksempel 

undersøkelsens FO- perspektiv, blir mindre motivert til å delta, kan det gi skjevheter i 

materialet og svekke generaliserbarheten. Det er gjort forsøk på å nå fram til de uorganiserte, 

men uten å lykkes. En kollega med tillitsverv og stor kontaktflate i feltet antok overfor meg at 

gruppen u-organiserte er omfattende. Jeg vil angi 3 mulige forklaringer på hvorfor u-

organiserte ikke har svart på undersøkelsen: 1.U-organiserte er orientert om undersøkelsen, 

men pga FO-vinklingen ønsker de å ikke svare eller de identifiserer seg mindre med 

undersøkelsen. Denne forklaringen svekker undersøkelsens gyldighet. 2. De u-organiserte har 

ikke hørt om undersøkelsen. Indirekte kan dette også gi et systematisk frafall. 3. Manglende 

deltakelse skyldes at antallet uorganiserte er lavt. Forklaring 1 og 2 har trolig mer for seg enn 

forklaring 3.   

Frafall 2. består i at flere foreninger ikke ønsket å gi meg tilgang til navn eller e-post lister 

over medlemmer. En forening avslo å gi adgang til medlemsarkiv i forskningsøyemed med 

den begrunnelse at ”medlemsregister er beskyttet mot innsyn fra omverdenen og at de ikke 

utgir medlemsopplysninger av noen art” (e-post 20.10.2011). Å sette inn en annonse om 

undersøkelsen i denne foreningens fagblad ville koste 6000 kroner ekskl. mva. (mail 

21.12.11). En annen forening svarte at Personopplysningsloven ikke gir anledning til å 

videreformidle opplysninger om medlemmer til tredjeperson ”uten at det er begrunnet som 

nødvendig for å ivareta det formål som var hensikten med å registrere opplysningene” (e-

post19.10.2011).  FO og en annen forening så det annerledes. De mente at denne type 

forskning  er viktig og relevant, og gav meg e-postlister over medlemmer som arbeidet i 

grunnskolen.  

Frafall 3. Flere aktører på feltet, bla Frode Jøsang, på FO-konferanse i Bergen 18.01.13, 

melder at korte ansettelsesforhold er vanlig for BSV’ere i skolen. Tallene i min undersøkelse 

har ikke klart å dokumentere slik høy turnover. Her viser tallene heller det motsatte, at 

BSV’ere i skolen er stabile, med (76%) 186 respondenter ansatt over 3 år. Dersom mange 

med korte arbeidsforhold ikke har deltatt, kan det skyldes at BSV’ere med kort arbeidsforhold 

ikke er registrert på FO-lister, eller at undersøkelsen når fram til dem etter at et mislykket 
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arbeidsforhold er avsluttet, og at respondenten derfor ikke ønsker å bruke tid på 

undersøkelsen.  

 Frafall 4. Jeg mottok altså lister fra to forening, hvis medlemmer hadde arbeid i skolen eller 

andre deler av det pedagogiske feltet (PPT, Sfo, Videregående skoler, Barnehager). Jeg kunne 

begynne med å stryke navn knyttet til andre arbeidsplasser enn grunnskolen. Framfor å søke 

ett representativt eller tilfeldig utvalg fra listen, og siden populasjonen er begrenset, valgte jeg 

å sende undersøkelsen til hele den resterende populasjonen, en e-postliste på 978 adresser. Det 

var usikkert hvor mange av disse e-postadressene som nådde fram, siden feilsendinger ikke 

ble returnert.  

 

Gyldighet  

Gyldigheten dreier seg om ”vi” har « målt det vi ønsker å måle, har vi dekning for den 

tolkning vi utfører, og i hvor stor grad kan vi generalisere resultatene våre til en større 

gruppe/populasjon?” (Jacobsen 2003:229). Det blir ”sentralt å avklare om enkeltspørsmålene 

som et spørreinstrument består av, virkelig reflekterer det bakenforliggende fenomenet” 

(Friborg 2010:17).  

Mange av navnene på listen hadde kun e-post adresse men ikke arbeidsplass oppgitt. Jeg 

valgte allikevel å sende e-post til dem. 142 andre navn på listen var oppført med arbeidsplass 

på grunnskole, men uten e-post adresse. På oppringning til disse 142 fikk jeg e-post til de aller 

fleste av dem. De 142 telefonsamtalene hadde forskjellig varighet, og gav et samlet inntrykk 

av stor variasjon mht alder, type stiling, engasjement og synspunkt. Jeg fikk kontakt med 

mange positive arbeidstakere og beskrivelser av mange utfordrende arbeidsplasser.  Jeg fikk 

også opplysningene om de 142 respondentene som er samlet i tabell 1.  

Kolonnen lengst til høyre i tabell 1 viser fordelingen av kvaliteter i hele populasjonen, gitt at 

142 oppringte enheter er helt representative.   

 

 

Om lesing av tabellene og om utvalget;  

Noen tabeller er brutt ned på enkeltprofesjoner eller satt sammen av flere opprinnelige 

tabeller. Det gir mulighet til sammenlikninger innad i tabellen, men fører til at kolonner eller 

linjer ikke kan summeres. I tabeller der bare de ekstreme svarverdiene er tatt med, lar det seg 

heller ikke gjøre å summere.  
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De fleste svar-verdiene befinner seg på nominal - og ordinalnivå, og fremstilles både i antall 

og prosent. Noen tabeller viser endringer over tid, fra situasjonen ”første året ansatt” til ”siste 

år/nå”.  

Celler med et fåtall respondenter som svarer ”vet ikke” er tatt ut for å forenkle tabellene. 

Antallet respondenter varierer fra underspørsmål til underspørsmål.  

I tabellene er prosenttall avrundet til hele prosenter og summering avviker derfor noe fra 100. 

I tabellene er kolonner/rader med antall uten farge, mens kolonner/rader med prosent er farget 

lyseblå når det er snakk om en enkelt profesjon og lysegul når det er snakk om alle 

profesjoner samlet.    

 

    

% - EN ENKELT  PROFESJON 

  

% -  ALLE PROFESJONER SAMLET  

 
 
 
 
Tabell 1.   Kvaliteter ved 142 oppringte navn på medlemslisten som ikke hadde e-post adresse; 
 

 N    % Anslag for N = 978, dersom 
142 respondenter er helt 
representative.  

Ansatt i grunnskolen nå  84   59                     577 

Sluttet i grunnskolen for 0-10 år siden  24   16                     156 

Sluttet i grunnskolen for over 10 år siden  18   13  

 

                     245 
Har aldri jobbet i skolen  12     8 

Ønsker ikke å delta i undersøkelsen    2     1 

Har ikke e-postadresse    2     1  

Totalt 142   98                      978 

 

 
Tabell 2. Respondenter som er ansatt i grunnskolen nå eller har sluttet innen de siste 10 årene; 
 

      N       % 

Ansatt  i grunnskolen nå.     191       78 

Har sluttet i grunnskolen innen siste 10 år       55       22 

Totalt     246     100 
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Med utgangspunkt i tabell 1 og 2 vil jeg beregne undersøkelsens svarprosent, og si noe om 

respondentenes representativitet: 

Rad 1 og 2 i Tabell 1 summerer antall enheter i populasjonen som er ansatt i grunnskolen nå 

eller har sluttet de siste 10 år ; 577 + 156 = 733 (75%) 

Tabell 2 fra min undersøkelse, viser en fordeling av respondentene på 78%(191) som jobber i 

grunnskolen nå og 22% (55) som har sluttet innen de siste 10 årene.  

Dersom den aktuelle populasjonen er 733 respondenter, gir det en svarprosent i denne 

undersøkelsen på; 100% / 733  x 246 =33,56 %  

I denne undersøkelsen vil jeg benytte tall fra alle 246 respondenter, både de som jobber i 

skolen nå og de som har sluttet de siste 10 årene. 

 
Tabell 3. Antall FO-organiserte BSV’ere i skolen siden1997, med detaljerte tall for 2012  
. 

Kilder År VELF.ARB.      BVP      SOS        VPL SAMLET 

Schelde 
1999:21 

1997     171 

FO (2006) 2006  187 35 197 419 

FO (2008a) 2008  217 70 207 494 

FO 2011 2011     800 
(Grunnskole, 
SFO, PPT, 
Barnehage) 

FO 2012 
Barne skole 
/ ungd./ 
andre  

2012 
 4 197 79 236 516 

Barnehage 2012 2 213 38 66 319 
       

SFO 2012 1 30 19 11 61 

Videreg. 2012 2 23 14 67 106 

 

 

Fordeling mellom profesjoner  

Tabell 3 fra FO (2012)  viser 516 registrerte medlemmer i grunnskolen, et tall som ikke er 

langt fra resultatene i min undersøkelse. At jeg ved bruk av jungeltelegraf i Mai og Juni 2012 

fant et medlemstall noe høyere enn  antallet registrert i FO våren 2012 mener jeg er rimelig. 

Overensstemmelse mellom tall i tabell 1, 3 og 3 tyder på gyldighet i denne undersøkelsen. 
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Videre viser tabell 4 fra denne undersøkelsen omtrent samme fordeling mellom profesjonene 

som tabell 3 fra FO, og støtter dermed også gyldigheten i denne undersøkelsen. Begge kilder 

viser at skolen rekrutterer ca. 3 ganger så mange barnevernspedagoger og vernepleiere som 

sosionomer.  Et lite flertall vernepleiere over antall barnevernspedagoger går også igjen både i 

undersøkelsen og i tall fra FO.  Fordi antallet sosionom-respondenter er lavt, må vi være mer 

varsomme med å generalisere og tolke sosionomtallene.  

Tabell 4. Respondenter fordelt på profesjon; 

    N       % 

Barnevernspedagog 102 42 

 Sosionom 33 13 

Vernepleier 111 45 

Totalt 246 100 

 

Tabell 5. Respondenter fordelt på kjønn; 

Tabell 4 B.     N       % 

Kvinner 211 87 

Menn 33 13 

Totalt 244 100 

 

Tabell 6. Respondenter fordelt på alder; 

       N       % 

20-29 26 11 

30-39 105 43 

40-49 72 30 

50-59 34 14 

60 –over 6 2 

Totalt 243 99 
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Kritikk av metode  

Denne undersøkelsen er nokså rent kvantitativt beskrivende. Jeg er ikke kjent med at det 

tidligere er gjort kvantitative undersøkelser på samme forskningsfelt, som denne 

undersøkelsen kan holdes op mot. Jeg mener tallene allikevel har informativ verdi, i den grad 

tallene kan sammenliknes internt i denne undersøkelsen.  

Skolen er et komplekst system. Valg og utviklingen av gode, konkrete spørsmål og 

svaralternativer er med andre ord vanskelig, men samtidig avgjørende for et godt resultat.  

Skillet jeg benytter mellom arbeidsoppgavene ”miljøarbeid” og ”undervisning” er diskutabelt, 

og vanskelig å bestemme presist i empirien. Men jeg mener dette skillet er nødvendig her, for 

å se forskjeller mellom profesjonenes oppgaver. Jeg vil peke på at også andre undersøkelser 

deler skolens formål i to oppgaver.  

 

”Den ene oppgaven benevnes av Slagstad (1998) som det instrumentelle motivet i 

utdanningen. Dette dreier seg om å få mest mulig kompetanse ut av befolkningen, og 

innenfor dette motivet vil det lett bli et sterkt fokus på fagene og elevenes 

læringsutbytte i disse. Slagstad beskriver den andre oppgaven som det 

identitetsdannende motivet knyttet til at elevene skal settes i stand til å møte livet 

personlig og sosialt. Her er skolens dannende oppgaver vektlagt og fagene skal ikke 

være et mål i seg selv, men i større grad inngå i dannelsen av det enkelte individ” 

(Nordahl (A).m. fl 2009: 16 ) 

 

”Frafallsproblemene ved webbaserte befolkningsundersøkelser er betydelige. Svarprosentene 

er ofte relativt lave” (Couper 2006, Groves et. Al. i  Djuve m. fl.2009:29). Et vanlig problem 

med ”e-post er (..) lav svarprosent, enkelte ganger så lav som under 10% ” (She”enan og Hoy, 

1999 i Jacobsen 2003:150).  Frafallsproblematikken er gjort rede for tidligere i teksten.   

Påliteligheten styrkes ved at forskeren gjennom e-post ikke kan påvirke respondentene, og 

ved at alle respondentene mottar identiske spørsmål. Samtidig kan det kritisk hevdes at 

lukkede spørsmål legger ord i respondentens munn.  

Sosionomene teller kun 33 respondenter, noe som gjør generaliseringer om denne profesjonen 

usikre. En annen svakhet ved undersøkelsen er at noen spørsmål er for komplekst formulert, 

og dermed vanskelig å tolke. Det har også gitt vansker med å hente ut mening fra opprinnelige 

tabeller. Svaralternativet ”vet ikke” er fjernet fra flere tabeller, og disse tabellene lar seg 

derfor ikke summere. Andre tabeller i rapporten er konstruert på grunnlag av opprinnelige 

tabeller, og lar seg heller ikke summere. Noen svaralternativer er ikke gjensidig utelukkende, 

og det har ført til et høyere antall svar enn respondenter i noen matriser.  

Data om stillingsprosenter og deltid mangler.  
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”Usannsynlig omfattende og komplisert!” skrev en respondent i det åpne spørsmålet som ber 

om kritiske bemerkninger til undersøkelsen. Av 106 svar på dette spørsmålet bemerket ca 20 

respondenter at undersøkelsen var for lang, hadde for mange spørsmål og var vanskelig å 

svare på. Spørreskjemaet i denne undersøkelsen er på 20 sider og dermed 8 sider lengre enn 

det som er anbefalt som maksimal lengde (Jacobsen 2003:154). Jeg antar at noen 

respondenter trakk seg av den grunn. Men hele 212 respondenter seg tid til, på slutten av 

skjemaet, å skrive et kort svar på det åpne spørsmålet om hvordan egen arbeidsrolle burde 

endres.  

Ca 30 respondenter skrev kritiske innvendinger som at undersøkelsen forsømte nødvendige 

skiller mellom småskole / mellomtrinn / ungdomsskole, mellom små og store skoler og 

mellom vanlige skoler / spesialskoler / forsterkede skoler. Flere meldte at det var vanskelig å 

svare på spørsmål om anerkjennelse. Flere etterlyste spørsmål fra videregående skole. Mange 

ønsket seg mulighet til å kommentere ved flere spørsmål, og bemerket at det er vanskelig bare 

å sette et kryss når det gjelder kompliserte forhold. 13 respondenter skrev at de hadde ingen 

kritisk kommentar, eller de var rent positive som for eksempel; ”spennende undersøkelse!”. 

Data om stillingsprosent mangler dessverre. 

En innvending er at respondentene gir informasjon om seg selv, og vil svare i pakt med egne 

og profesjonens interesser. Den slags effekter er viktig å være seg bevisst, men vanskelig å 

forhindre. 

Funn må tolkes med varsomhet. Respondentene benytter skjønn i mange svar. Lav 

oppslutning om et fenomen kan rett og slett forklares med at fenomenet har lite omfang. 

Utover disse resonnementene må jeg overlate til leseren å spekulere videre over i hvilken grad 

funnene lar seg overføre til den antatte populasjon.  En respondent skrev; 

 

 

”Bra at noen undersøker hvordan det EGENTLIG er for mange miljøterapeuter rundt 

om kring på skolene. Takk!” 
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Presentasjon av tabeller 

 

Arbeidsbetingelser 

Respondentene utgjør 102 barnevernspedagoger, 111 vernepleiere og 33 sosionomer. Denne 

fordelingen mellom profesjonene i skolen er lik den fordelingen FO har registrert (tabell 3).  

Antall vernepleiere i skolen, kjønn og alder.  Undersøkelsen fra Johansen og Grimstad 

(2011) om vernepleierpopulasjonen gir en særlig mulighet til å kontrollere mine 

vernepleierdata mot deres. Jeg har dessverre ikke funnet tilsvarende undersøkelser for 

barnevernspedagoger og sosionomer. Sammenlikner vi tall hos Johansen og Grimstad (2011) 

med denne undersøkelsen, finner vi at i følge min undersøkelse er eldre vernepleierne 

oerrepresentert  og mannlige vernepleiere  er underrepresentert i skolen (tabell 8).  

 

Tabell 8. Vernepleiere; kjønn og alder i populasjon og i skolen; 

 Vernepleierpopulasjonen  

Johansen og Grimstad 

Vernepleiere i skolen  

(denne undersøkelsen) 

Alder Alder N  % Alder N    % 

20-30  

31-40  

41-50  

51-60 

60 – over 

1128 

1385 

1026 

357 

9 

28,9 

35,5 

26,3 

9,1 

0,2 

20-29  

30-39  

40-49 

50-59 

60 – over 

7 

42 

40 

21 

0 

6 

38 

36 

19 

0 

Totalt  3906 100  103 99 

Kjønn Kvinner           82,3% 

Menn              17,7% 

Kvinner           89% 

Menn               11% 

 

Kjønn – alle profesjoner.  Når det gjelder kjønnsfordeling mellom alle profesjoner samlet 

oppgir FO (mail 29.06.12) bare kjønnsfordelingen for FO’ere under 30 år.  Om vi 

sammenlikner disse tallene fra FO med kjønnsfordelingen hos respondenter mellom 20-29 i 

min undersøkelse, får vi et visst samsvar. 
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Tabell 9  Kjønnsfordeling i tall fra FO og i denne undersøkelsen for alder 20-29; 

 Tall fra FO ; 
Alder under 30 

Denne undersøkelsen    
20-29 

 N % N % 

Kvinner 5589 89 24 92 

Menn 714 11 2 8 

 

 

Varighet av arbeidsforhold. Tabell 10 A; 76 % (186) av alle respondenter har arbeidet i 

skolen 3 år eller mer. Sosionomene har lavest tall og vernepleierne høyest tall på varighet av 

arbeidsforhold over 3 år (tabell 10 B).  

Disse respondentene beskriver utfordringer med varighet;  

”Etter 12 år som SFO -leiar, ønska eg å ha mindre administrativt arbeid, og meir 

elevnært arbeid. Det var ikkje anna enn assistentstillingar, og det var ikkje positiv 

respons på å konvertere ei stilling til miljøterapeut i samband med at ein elev med stort 

bistandsbehov skulle starte i 1.kl. Dermed avslutta eg arbeidsforholdet (…)”, 

 

”Stillingen min opphørte da det kom ny rektor som ikke så at det var bruk for 

barnevernpedagog i skolen. Jeg og tre assistenter ble overtallige (…)”. 

 
 
Tabell 10 A. Varighet av respondenters arbeidsforhold;  
 

    N       % 

0-6 mnd. 2 1 

6-12 mnd 17 7 

1-2 år 39 16 

3-4 år 42 17 

5-7 år 64 26 

Over 7 år 80 33 

Total 244 100 

 

Tabell 10 B; Respondenter fordelt på profesjon med arbeidsforhold av varighet 3 år eller mer;  

      N     % 

Barnevernspedagoger 80 80 

Sosionomer 21 64 

Vernepleiere 85 76 



                                                                                                                                                24 

Arbeidsoppgaver og -forhold for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i grunnskoler.                        

Høgskolen i Bergen,              Institutt for sosialfag og vernepleie,       Mai 2013,      Peter Magnus 

Stillingsbenevnelser som respondentene bruker er summert i tabell 11 og omfatter både 

opprinnelige benevnelser i skolen, de benevnelser som ble benyttet i spørsmålene i denne 

undersøkelsen pluss øvrige benevnelser som ble føyet til under ”annet”, av 24 % (60) 

respondenter.  Det er vernepleierne (37) som i størst grad har behold profesjonstittelen i 

stillingen sin på skolen. Benevnelsen sosionom benyttes av 5 respondenter. Til sammen 51 

forskjellige stillingsbenevnelser er i bruk. 

 
Tabell 11. Respondenters bruk av forskjellige stillingsbenevnelser; 
 

 

Adjunkt                                    9 

Adjunkt med tilleggsutd.          2 

Assistent                                 1 

Avdelingsleder                         3 

Avdelingsleder og teamleder   1 

Avdelingsleder SFO                 8 

Barneveileder                           1 

Barnevernspedagog              23 

Barnevernsped. og fagleder 

ungdomstj.                              1 

Daglig leder SFO                    1 

Fagansvarlig/kontaktlærer      1 

Fagarbeider/assistent             3       

Konsulent STI/UDE                2 

Fagstilling                                2 

Familieterapeut samt lærer     1 

Gruppeleder SFO                    1     

Kontaktlærer                            1 

 

 

Kontorleder                              1 

Koordinator                              1 

Leder Miljøteam ungdom         1 

Leder med spesialistkode        1 

Leder med videreutd. psykosos. 

forhold barn unge                    1   

Lærer                                       4 

Lærer uten godkjent utd.          2   

Miljøkoordinator                       1 

Miljøarbeider                            8 

Miljøterapeut                          88  

Miljøterapeut 1.                       1 

Miljøterapeut /spesialistkode  1 

Miljøterapeut/ tilleggsutd.        1 

Miljøterapeut og fagleder 

ungdomstj.                               1 

Pedagog                                  1  

Pedagogisk-psykologisk  

rådgiver                                    1 

 

 

Saksbehandler                         1 

Skolekurator                             1 

Sosialfaglig medarbeider         2 

Sosiallærer                              2 

Sosionom                                5 

Sos.ped.veileder                     1 

Spesialpedagog                      3 

Spesped. lærer/miljøterapeut  1 

Spesped koordinator               1 

Teamleder                               1 

Tverfaglig fagkonsulent           1 

Tverrf.spes.utd.                       1 

Vernepleier                            37 

Vernepleier med tegnspråk     1 

Vernepleier med spesialitet     1 

Vernepleier/spes.ped              2 

Vikar                                        1 

SUM                                     238 
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Stillingsrammer.  7 respondenter er ansatt som assistent, 10 er ansatt i undervisningsstilling 

uten undervisningskompetanse og 16 i undervisningsstilling med slik kompetanse (tabell 12). 

I tabell 13 er 82 BSV’ere, hvorav de fleste uten undervisningskompetanse, tildelt lønn og 

arbeidstid som lærere. Gruppen med 11% lønnstrekk teller 54 respondenter. 68 respondenter 

arbeider på SFO når skolen er stengt.  

 

Tabell 12. Respondenters FORMELLE ansettelsesforhold som stemmer best med realitetene; 

       N    % 

Jeg er formelt ansatt som miljøterapeut eller lignende (varierende 
stillingsbenevnelser, med godkjent 3 årig høgskole 

 
207 

 
86 

Jeg er formelt ansatt som assistent( stillingen anerkjenner ikke min 3 
årige høgskole) 

 
7 

 
3 

Jeg er formelt ansatt i undervisningsstilling med godkjent 
undervisningskompetanse 

 
16 

 
7 

Jeg er formelt ansatt i undervisningsstilling på årsbasis eller kortere, men 
uten godkjent undervisningskompetanse 

 
10 

 
4 

Totalt  240 100 

 

 

Tabell 13. Respondenters FORMELLE stilingsrammer som stemmer best med realitetene; 

       N      % 

Jeg arbeider som lærer; 1687 timer over 38/39 uker, med full lønn 82 35 

Jeg arbeider ca 1500 timer over 39 uker med ca 11% lønnstrekk 54 23 

Jeg arbeider 1950 timer i året med 5 uker ferie, og jobber på SFO når 

skolen er stengt 

68 29 

Jeg arbeider 1950 timer i året med 5 uker ferie, og gjør annet arbeid ( 

enn SFO) når skolen er stengt 

33 14 

Totalt 237 101 

 

En respondent viser at det ikke er lett å fange opp alle variasjoner i et spørreskjema, og en 

annen respondent har klar mening om stillingsprosent; 

”Det har vært et helt prosjekt å jobbe for en lønn som faglært i skolesystemet. 

Problemet har både vært i forhold til skolesystemets stillingskoder, hvor man ikke 

regnes som pedagog i barneskolen hvis du ikke har utdanning fra lærerhøgskolen. Jeg 

fikk vurdert min pedagogiske kompetanse av utdanningskontoret i Fylket, og de 

konkluderte med at jeg i 1-4 klasse var å regne for ufaglært, 5-7 som faglært i forhold 

til enkeltfag jeg kunne undervise i ut fra utdanning (for eksempel samfunnsfag), og 

hvis en ungdomsskole ville ansette meg, var jeg å regne som faglært. (Jeg er 

barnevernpedagog, og hadde i tillegg sosialpedagogikk grunnfag + halvårsenhet i 

fritidsped.” 
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”BSV bør være en viktig del av personalet på skolen. De bør også bli mer likestilt med 

lærerne i stillingsprosent. Det hjelper ikke bare å være dyktig faglig på skolen 

(elevene) når den sosiale delen svikter - eller omvendt. Alle barna bør være likestilt og 

ha de samme rettigheter uansett funksjonsnivå. Skolen skal ikke være en 

oppbevaringsplass i 10 år. Derfor trengs andre typer kompetanse for å få det på plass”. 

 

Kontrakttype. Johansen og Grimstad (2011) fant om vernepleiere i grunnskole/SFO at 75,4%  

var fast ansatt,  10,9% var midlertidig ansatt og  13,7% var vikar. I min undersøkelse er 84%  

av vernepleierne fast ansatt og 5% vikarer. Jeg finner altså et høyere tall på faste 

arbeidsforhold i skole enn Johansen og Grimstad fant i hele vernepleierpopulasjonen.  

 
Tabell 13 B. Respondenters forskjellige kontrakttyper; 
 

 

         BVP       SOS         VPL SAMLET  

N  % N   % N  % N  % 

Fast stilling 87 85 25 76 95 86 208 84 

Engasjement 8 8 3 9 1 1 12 5 

Vikar 4 4 2 6 7 6 13 5 

Prosjektstilling 1 1 0 0 3 3 4 2 

Midlertidig stilling 2 2 3 9 4 4 9 4 

Har ingen skriftlig avtale 0 0 0 0 1 1 1 0 

Total 102 100 33 100 111 101 247 100 

 

 

Etter gjeldende bestemmelser ansettes BSV’ere i skolen på kommunale vilkår med varierende 

stillingsbetegnelser. Årstimetallet er som regel som for kommunalt ansatte flest 1950 timer 

med 37.5 timer pr. uke og 5 ukers ferie. Alt personell i elevrettet arbeid skal gis nødvendig tid 

til planlegging/ tilrettelegging. Ansatte uten undervisningskompetanse kan kun ansettes 

midlertidig i undervisningsstillinger (FO 2008b). 

 

”At det skulle vært et spørsmål som avklarte at man fungerte som lærer, selv om man 

ikke har komplett undervisningskompetanse etter loven. Jeg har også tatt Praktisk 

pedagogisk utdanning mens jeg har undervist. Mangelen på dette spørsmålet, gjør at 

det ble noen "rare" svar underveis, eller manglende svar”. 
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Miljøarbeid 

Hvor stor del av arbeidet ditt er hhv ”miljøarbeid” og ”undervisning”?  Tabell 14 viser at 17 

% (45) av alle respondenter samlet gjør ”kun” miljøarbeid, dvs. 100% av stillingen brukes til 

å gjøre miljøarbeid, mens 4% (9)  gjør ”kun” undervisning. For 66% (164) består  50%  eller 

mer av jobben av miljøarbeid (forutsatt; N fra 50/50 variabelen deles på midten). Ca. 1 av 3 

BSV’ere underviser mer enn de utfører miljøarbeid. Flest vernepleiere underviser mest.  

 
Tabell 14.  Gitt et analytisk skille foreslått i denne undersøkelsen, mellom "miljøarbeid" og 
"undervisning", - prosent av respondenters arbeid, i snitt gjennom året, som består av hhv miljøarbeid 
og undervisning; 

 
 

 
BVP SOS VPL SAMLET 

N % N % N % N % 

100% miljøarbeid og 0% 
undervisning 

26 26 4 13 14 13 45 17 

99 – 51 % miljøarbeid og 
1- 49% undervisning 

42 42 19 62 9 8 28 41 

50% miljøarbeid og 50% 
undervisning 

16 16 0 0 25 23 41 17 

49 - 1 % miljøarbeid og 
51 - 99% undervisning 

14 14 6 19 28 26 48 19 

0% miljøarbeid og 100 % 
undervisning 

3 3 2 6 4 4 9 4 

Totalt 101 101 31 100 109 100 242 98 

 

 

 

Miljøarbeid på forskjellige områder.  Tabell 15 viser at 66% (154)  respondenter bruker 

mest tid på miljøarbeid med individuelle barn utenfor klasserommet, og færre,  46% ( 104)  

bruker mest tid med individuelle barn  inni klasserommet.  47 % (106)bruker mest tid med 

små grupper (2-8 barn) utenfor klasserommet, mens færre, 20 % (43), bruker mest tid med 

små grupper inni klasserommet,. BSV’ere utfører altså mest miljøarbeid rettet mot 

individuelle barn og små grupper utenfor klasserommet. 27% (59) oppgir å bruke mest tid på 

hele skolemiljøet, mens den aller minste gruppen, 22% (49), bruker mest tid med store 

grupper/ klasse/basemiljø .   
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Tabell 15. Respondenters bruk av tid på følgende arbeidsområder;  
6 Verdier; Fra 1= minst tid, til 6= mest tid. Utdrag av opprinnelig tabell. 
Overforbruk av visse svaralternativ gjør at kolonnene ikke lar seg summere. Men tabellen viser 
tendens i fordelingen av bruk av tid.  
 
 

 Bruker mest tid på 
(verdi 4,5,og 6) 
 

N % 

Miljøarbeid med individuelle barn utenfor 
klassen 

154 66 

Miljøarbeid med små grupper barn (antall 
2-8 ) utenfor klassen 

106 47 

Miljøarbeid med individuelle barn inne i 
klassen 

104 46 

Miljøarbeid med små grupper barn  
(2-8) inne i klassen 

43 
20 

Miljøarbeid med store grupper barn (over 
8) og hele klasse/basemiljøet  

49 22 

Miljøarbeid med hele skolemiljøet 59 27 

 

 

Samarbeidsklima. Tabell 16 viser respondentenes syn på lærernes deltakelse i miljøarbeidet. 

 

Tabell 16. Respondenters enig- eller uenighet med følgende påstander om miljøarbeid; 
Verdier; 1= helt uenig, 2= delvis uenig, 3 = delvis enig, 4= helt enig. 
 
 

 Delvis eller 
helt uenig 

Delvis eller 
helt enig 

Vet ikke Totalt 

N % N % N % N % 

Det er meg/oss BSV'erne som alene former 
og utfører miljøarbeidet her på skolen 

159 68 71 31 3 1 233 100 

BSV'ere og lærere utformer og utfører 
miljøarbeid i fellesskap 

66 28 164 70 6 3 236 101 

Det er i blandt slik at lærere foreslår/bestiller 
miljøarbeid som BSV'ere utfører 

102 44 121 52 9 4 232 100 

Lærere utfører også miljøarbeid 63 26 167 71 7 3 237 100 

 

 

Miljøarbeid fordelt på barn i forskjellige målgrupper. Tabell 17 er rangert etter antall 

respondenter som bruker mest tid på de forskjellige målgrupper. Flest respondenter bruker 

mest tid på barn med atferdsvansker og psykososiale vansker. Et fåtall BSV’ere, 7% (18), 

bruker mest tid på barn uten særlige vansker. Og svært få oppgir å bruke mest tid på barn med 

sansevansker, motoriske vansker, barn med minoritetsbakgrunn og barn med rusproblem. 

Rangeringen kan også henge sammen med målgruppenes forskjellige størrelse. Sosionomer 

og barnevernspedagoger har nokså like profiler mens vernepleiere fordeler seg annerledes 

mellom målgruppene. 
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Tabell 17. De 3 målgruppene respondenter bruker mest tid på til miljøarbeid, av følgende målgrupper; 
Hver respondent setter opptil 3 kryss. Kolonner summert er derfor større enn N (243) og 100%. 
Tabellen er rangert etter målgruppene som flest respondenter samlet bruker mest tid på. 
 
 

 BVP SOS VPL SAMLET 

N % N % N % N % 

Barn med atferdsvansker 73 73 21 68 66 60 160 66 

Barn med psykososiale vansker 66 66 20 65 37 33 123 51 

Barn med lidelser i  Autismespekteret 31 31 7 23 53 48 91 37 

Barn med generelle lærevansker (utvh.) 13 13 3 10 49 44 65 27 

Barn med språk/kommunikasjonsvansker 7 7 4 13 34 31 45 18 

Barn med psykiske lidelser 23 23 10 32 8 7 42 17 

Barn med fraværsproblematikk 21 21 7 23 12 11 40 16 

Barn med spesifikke lærevansker 10 10 2 7 14 13 26 11 

Barn med multifunksjonshemninger 5 5 1 3 19 17 25 10 

Barn uten særlige vansker 11 11 3 10 4 4 18 7 

Barn med motoriske/fysiske vansker 2 2 1 3 6 5 9 4 

Barn med minoritetsspråklig bakgrunn 4 4 3 10 1 1 8 3 

Barn med rusproblem 4 4 1 3 2 2 7 3 

Barn med synsvansker 0 0 0 0 3 3 3 1 

Barn med hørselsvansker 0 0 0 0 2 2 2 1 

 
 

 

Deltakelse i særskilte gruppeprogram som for eksempel ART, selvhevdelsesgrupper, 

mobbeprogram etc. Tabell 18; 138 (56%) deltar aldri eller mindre enn en gang i året i særskilt 

gruppeprogram. 51 (21%) deltar ukentlig eller nesten hele tiden.  Det er liten forskjell mellom 

profesjonene.  

 
 

Ledelse og anerkjennelse.  

I det følgende vil respondentene ved flere anledninger, på flere forskjellige felt, svare på 

spørsmål om ledelse og anerkjennelse. Respondentene blir bedt om å sette 2 kryss, først i valg 

mellom svaralternativ 1 )”at du har en formell lederrolle” eller 2) ”du har en formelt 

underordnet rolle”. Deretter skal respondenten velge mellom svaralternativ 3) ”at du erfarer at 

du får god anerkjennelse” eller 4) ”du erfarer at du får for lite anerkjennelse”.  

Disse tabellene viser hver for seg hvordan lederroller og anerkjennelse fordeles mellom 

profesjonene. Tabell 55 oppsummerer hvordan opplevelsen av ledelse og anerkjennelse 

varierer på forskjellige felt.  
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Tabell 18. Respondenters deltakelse i særskilte gruppeprogram som feks. ART, selvhevdelsesgrupper, 
mobbeprogram, ”Alle har en psykisk helse” grupper etc; 
 

     BVP     SOS   VPL    SAMLET 

N % N % N % N % 

Aldri 31 30 14 42 41 37 86 35 

Mindre enn 1 gang i året 18 18 7 21 26 23 52 21 

I snitt 1-6 ganger i året 20 20 1 3 13 12 34 14 

I snitt 7-11 ganger i året 5 5 1 3 3 3 9 4 

I snitt månedlig 4 4 3 9 5 4 12 5 

i snitt ukentlig 18 18 6 18 17 15 41 17 

nesten/hele tiden 5 5 1 3 4 4 10 4 

vet ikke 1 1 0 0 1 1 2 1 

Totalt 102 101 33 99 111 99 246 101 

 

 

Ledelse og anerkjennelse i særskilte gruppeprogram. Tabell 18 B. 

 

 Tabell 18 B . Respondenter setter 2 kryss for sin rolle i særskilte gruppeprogram. Respondenten 

velger mellom rad 1 eller 2 og mellom rad 3 eller 4.    N=160 

 

 BVP SOS VPL SAMLET 

N % N % N % N % 

1. Jeg har en formell 
lederrolle (evt i team med 
andre) 

 
37 

 
52 

 
11 

 
58 

 
45 

 
65 

 
93 

 
59 

 2. Jeg har en formelt 
underordnet rolle 

24 34 5 26 11 16 40 25 

 

3. Jeg erfarer at jeg får god 
anerkjennelse  

46 65 11 58 50 72 107 67 

4. Jeg erfarer at jeg får for 
lite anerkjennelse 

19 27 6 32 11 16 36 22 

 

 

Men ut fra denne respondentens engasjement synes det daglige miljøarbeidet å være like 

viktig som arbeid med særskilte gruppeprogram. Respondenten vil; 

 

”Bruke tid på å opparbeide en god relasjon til elevene slik at de kjenner meg, slik at 

jeg kan gå inn i konfliktsituasjoner og være en trygg voksen å forholde seg til i en 

vanskelig situasjon. Forebygge en utrygg skolehverdag som gjør at de ikke ønske å 

være på skolen. Tilrettelegge undervisning uti fra hver enkelt elevs behov. Opparbeide 

gode rammer og forutsigbarhet! Veilede assistenter”. 
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Samtaler. I tabell 19 er 81% ( 198) delvis eller helt enig i at samtaler med individuelle barn er 

en sentral del av jobben, mens en mindre andel  57% (134) er enig i at gruppesamtaler er 

sentralt. Samtaler skjer spontant langt oftere enn det skjer avtalt på forhånd. Under 30% (62) 

er delvis eller helt enig i at lærerne som oftest deltar i samtaler.  24% (58) mener at de aldri 

deltar. Vernepleiere er minst opptatt av samtale, særlig i grupper 46% (49).  Sosionomene er 

litt oftere enn de to andre profesjonene  

 
Tabell 19.  Respondenters enig- eller uenighet med følgende påstander om samtaler (uforstyrret 
snakk/samvær med lengde og dybde utover hverdagsprat) med individuelle barn eller med grupper; 

Verdier; 1= helt uenig, , 2= delvis uenig, 3 = delvis enig 4= helt enig. 

 

 Delvis og helt 
uenig 

Delvis og helt 
enig 

Totalt 

N % N  % N % 

Individuell samtale er en sentral del av min 
jobb 

41 17 198 81 239 99 

Gruppesamtaler er en sentral del av min jobb 98 41 134 57 232 98 

I gruppesamtaler er vi som regel/alltid 2 
voksne 

116 50 88 40 204 90 

Jeg gjør alltid gruppesamtaler alene 144 63 65 28 209 91 

Samtaler skjer ofte spontant 52 22 170 73 222 95 

Samtaler er stort sett avtalt på forhånd 111 48 114 49 225 97 

Lærere deltar som oftest i samtaler 158 68 62 27 220 95 

Lærere deltar aldri i samtaler 158 68 58 24 216 92 

 

Samarbeid med skolehelsetjenesten. 73% (175) respondenter samarbeider med 

skolehelsetjenesten.  

 
Tabell 20. Respondenter svarer ”ja”, ”nei” eler”vet ikke” på spørsmål om de samarbeider med 
skolehelsetjenesten; 
 
 

 BVP SOS VPL SAMLET 

N % N % N % N % 

Ja, i organiserte former 37 37 12 39 30 28 79 33 

Ja, men uorganisert 34 34 10 32 51 48 96 40 

Nei 29 29 9 29 25 24 63 27 

Totalt 100 100 31 100 106 100 238 100 

 
 

Påstander om skolehelsetjenesten. Tabell 21; 55%  (134) er delvis eller helt enig i at 

skolehelsetjenesten leder det helsefaglige arbeidet på skolen. Omtrent samme andel mener de 

samarbeider godt med skolehelsetjenesten.  

30%  (72) er delvis eller helt enig i at tjenesten har rimelig god kapasitet til å løse sine 

oppgaver mens 51% (123)  er helt eller delvis uenig. Samtidig er 74% (179)  delvis eller helt 

enig i at tjenesten må styrkes.  24% (59) er helt eller delvis enig i at de helst burde vært ansatt 
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i skolehelsetjenesten. 52% (124) mener at det er BSV’ere som tar initiativ  til å samarbeide 

med skolehelsetjenesten. Like mange mener  at begge parter tar initiativ til samarbeid. 11% 

(28) mener at skolehelsetjenesten tar initiativ.  

 

”Vet ikke”. Gjennomgående i undersøkelsen er antallet respondenter som svarer ”vet ikke” 

nokså lavt. Unntatt er BSV’ernes forhold til skolehelsetjenesten, til barnevernstjenesten og til 

sosialrådgivning (delvis).  

 

 
Tabell 21. Respondenters enig- eller uenighet med følgende påstander om skolehelsetjenesten; 
Verdier; 1= helt uenig, 2 = delvis uenig, 3= delvis enig,  4= helt enig. 
 
 

 Delvis og helt enig Vet ikke 

BVP SOS VPL SAMLET SAMLET 

N % N % N % N % N % 

Skolehelsetjenesten leder 
det helsefaglige arbeidet  på 
skolen 

55 55 17 53 61 55 133 55 38 16 

Jeg samarbeider godt med 
skolehelsetjenesten 

57 57 18 56 63 58 138 57 19 8 

Skolehelsetjenesten har 
rimelig god kapasitet til å 
løse  oppgaver 

25 25 13 41 34 32 72 30 46 19 

Skolehelsetjenesten må 
styrkes 

76 75 23 72 79 78 178 74 40 16 

Jeg burde helst vært ansatt i 
skolehelsetjenesten 

33 34 7 22 19 18 59 24 31 13 

Når vi samarbeider, tar 
skolehelsetjenesten initiativ 
for å samarbeide med meg 

6 6 6 19 16 15 28 11 41 17 

Når vi samarbeider, er det 
jeg som tar initiativ for å 
samarbeide med 
skolehelsetjenesten 

43 43 17 53 63 58 123 52 37 15 

Nå vi samarbeider, tar 
begge parter initiativ 

53 53 15 47 59 55 127 53 39 16 
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Lederskap og anerkjennelse i samarbeid med skolehelsetjenesten. Tabell 22 

 

Tabell 22. Respondenter setter 2 kryss for sin rolle i samarbeid med skolehelsetjenesten; 
 
 

 BVP SOS VPL SAMLET 

N % N % N % N % 

1. Jeg har en formell 
lederrolle (evt i team med 
andre) 

40 42 12 40 39 39 92 40 

 2. Jeg har en formelt 
underordnet rolle 

45 47 14 47 43 43 102 45 

 

3. Jeg erfarer at jeg får god 
anerkjennelse  

64 67 15 50 69 69 149 66 

4. Jeg erfarer at jeg får for 
lite anerkjennelse 

26 27 12 40 24 24 62 27 

 
 

Samarbeid med barnevernet. Tabell 23. 52% (127) er delvis eller helt enig i at skolens 

samarbeid med barnevernet er godt, mens 24% (59) mener samarbeidet er forsømt.  41% (99) 

mener det er for lite bruk av bekymringsmeldinger, mens noen færre, 37% (91), mener  

bekymringsmeldinger blir tilstrekkelig brukt. Et flertall på 46 % (110) mener det er andre 

profesjoner enn BSV’ere som hovedsakelig tar initiativ til å sende slike meldinger, mens en 

noe mindre andel, 33% (62), mener det er BSV’ere som hovedsakelig tar initiativ her. Ca 20%  

av respondentene svarer ”vet ikke” på de fleste spørsmål om barneverntjenesten.  

 
Tabell 23. Respondenter er enig-  eller uenige med følgende påstander om skolens samarbeid med 
barnevernet; Verdier; 1= helt uenig, 2 = delvis uenig, 3= delvis enig,  4= helt enig. 
 

 Delvis og helt enig Vet ikke 

BVP SOS VPL SAMLET SAMLET 

N % N % N % N % N % 

Det er tilstrekkelig bruk av 
bekymringsmeldinger her på 
skolen 

39 39 10 32 41 37 91 37 53 22 

Det er altfor lite bruk av 
bekymringsmeldinger her på 
skolen 

50 50 12 39 37 34 99 41 49 20 

Det er BSV'ere som 
hovedsaklig tar initiativ til å 
sende bekymringsmeldinger 

43 42 13 42 24 22 62 33 41 17 

Det er andre profesjoner enn 
BSV'ere som hovedsaklig 
tar initiativ til å sende 
bekymringsmeldinger 

48 48 10 32 51 47 110 46 42 17 

Samarbeidet med 
barnevernet er godt her på 
skolen 

58 57 14 45 52 49 127 52 53 22 

Samarbeidet med 
barnevernet er forsømt  

28 28 6 19 25 23 59 24 52 21 
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Arbeid som sosialrådgiver.  Tabell 24. 3% (6) BSV’er formelt ansatt som sosialrådgivere, 

mens 17% (38) melder at de fungerer som sosialrådgiver uten å være ansatt i slik stilling. 36% 

(83) melder at ingen har stilling som sosialrådgiver på deres skole, og 20% (46) respondenter 

svarer at det ikke gis sosialrådgivning på skolen. Denne respondenten skriver om 

veiledning/sosiallærerfunksjon i sitt åpne svar på spørsmål om sin viktigste oppgave;   

”Sidestiller arbeidet som er delt mellom miljøterapi i 50% og systemarbeid / 

utviklingsarbeid /veiledning / sosiallærerfunksjon i 50%, Miljøterapiarbeid i klasser 

med enkeltelever med IOP”. 

Kravet om undervisningskompetanse for tilsetting som rådgiver falt bort 1. januar 2009, og i 

stedet heter det at rådgivningen skal utføres av personer med «relevant kompetanse” 

(Kunnskapsdepartementet 2009 18.3.2). 

 

Tabell 24. Respondenter svarer " riktig" , "feil" eller "vet ikke”  på påstander om arbeid som 
sosialrådgiver. 
 
 

 Riktig Feil Vet ikke Totalt 

N % N % N % N % 

Jeg er formelt ansatt i sosialrådgiverstilling. 6 3 20 96 3 1 29 100 

Jeg fungerer som sosial rådgiver, men er 
ikke ansatt i slik stilling 

38 17 75 78 11 5 24 100 

Det er kun lærere som har formelt stilling 
som sosialrådgiver  

85 38 75 33 66 29 26 100 

Ingen på skolen har formelt stilling som 
sosialrådgiver  

83 36 16 50 32 14 31 100 

Det gis ikke sosialrådgivning på vår skole 46 20 39 61 44 19 29 100 

 
 

Deltakelse i administrasjon av medisin er ”å sørge for at rett person får rett mengde av rett 

medisin til rett tid”.  Vernepleiere har høyest andel deltakelse..  

 
Tabell 25.  Respondenter svarer ”ja”, ”nei” eller ”vet ikke” på spørsmål om de deltar i administrasjon av 
medisin; 
 
 

 BVP SOS VPL SAMLET 

N % N % N % N % 

Ja 23 23 8 26 52 48 83 35 

Nei 73 74 23 74 56 52 153 64 

Vet ikke 3 3 0 0 0 0 3 1 

Totalt 99 100 31 100 108 100 239 100 

 
 

 
 
 
 
 

https://web.questback.com/isarep/qbfollowup.dll/response?qid=4335806&ResponseID=50736361
https://web.questback.com/isarep/qbfollowup.dll/response?qid=4335806&ResponseID=50736361
https://web.questback.com/isarep/qbfollowup.dll/response?qid=4335806&ResponseID=50736361
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Lederskap og anerkjennelse i administrasjon av medisiner. Tabell 26.  

Tabell 26.  Respondenter setter 2 kryss for sin rolle i administrasjon av medisiner; 
 

 BVP SOS VPL SAMLET 

N % N % N % N % 

1. Jeg har en formell 
lederrolle (evt i team med 
andre) 

10 42 3 43 36 69 49 59 

 2. Jeg har en formelt 
underordnet rolle 

13 54 3 43 11 21 27 32 

 

3. Jeg erfarer at jeg får god 
anerkjennelse  

19 79 3 43 39 75 61 73 

Jeg erfarer at jeg får for lite 
anerkjennelse 

5 21 2 29 6 11 13 16 

 
 

Pleie og omsorgsoppgaver omfatter ”hjelp og opplæring ved måltider og baderomsbesøk, 

med klær, ved forflytning og annen praktisk hjelp, og personlig støtte, bistand og 

oppmerksomhet”.  70% (166) var delvis eller helt enig i at pleie og omsorgsarbeid er 

miljøarbeid og 73% (175) mener at det også kan være en del av undervisningen. 18% (43) 

mente at  pleie og omsorg verken er miljøarbeid eller undervisning og 23%  (54) var delvis 

eller helt enig i påstanden ”pleie og omsorg er assistentarbeid”. 43% (103) var helt eller delvis 

enig i at lærere utfører pleie og omsorgsoppgaver, mens 64% (152) var delvis eller helt enig i 

at de selv utførte pleie og omsorgsoppgaver. 25% (61) var delvis eller helt enig i at 

skolehelsetjenesten utfører pleie og omsorgsoppgaver.  9% (21) var delvis eller helt enig i at 

dette arbeidet blir ledet av skolehelsetjenesten. 31 % svarte ”vet ikke” på påstandene om at 

skolehelsetjenesten utførte eller ledet pleie og omsorgsarbeidet. 

 
27.   Respondenters enig- eller uenighet med  påstander om pleie og omsorgsoppgaver; 
Verdier; 1=helt uenig, 2 = delvis uenig, 3= delvis enig, 4= helt enig. 
 

 Delvis og 

helt uenig 

Delvis og 

helt enig 

Vet ikke 

N % N % N % 

Pleie og omsorg på skolen er miljøarbeid 57 24 166 70 13 5 

Pleie og omsorg kan også være del av undervisningen 48 20 175 73 17 7 

Pleie og omsorg er hverken miljøarbeid eller undervisning 165 71 43 18 24 10 

Pleie og omsorg er assistentarbeid 166 70 54 23 17 7 

Lærere utfører pleie og omsorgsoppgaver 111 47 103 43 24 10 

Jeg utfører pleie og omsorgsoppgaver 79 33 152 64 8 3 

Skolehelsetjenesten utfører pleie og omsorgsoppgaver 118 49 61 25 61 25 

Skolehelsetjenesten leder pleie og omsorgsarbeidet 143 60 21 9 76 31 
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Lederskap og anerkjennelse i pleie og omsorgsoppgaver. Tabell 28  

 
Tabell 28.  Respondenter setter 2 kryss for sin rolle i pleie og omsorgsoppgaver; 
 
 

 BVP SOS VPL SAMLET 

N % N % N % N % 

1. Jeg har en formell 
lederrolle (evt i team med 
andre) 

24 34 8 35 51 55 83 45 

 2. Jeg har en formelt 
underordnet rolle 

42 60 12 52 25 27 79 42 

 

3. Jeg erfarer at jeg får god 
anerkjennelse  

45 64 10 43 72 78 127 69 

4. Jeg erfarer at jeg får for 
lite anerkjennelse 

21 30 10 43 17 18 48 26 

 
 
 

Samarbeid med foreldre/foresatte. Tabell 29. 89% (203) respondenter samarbeider med 

foreldre. 64 % (148) deltar bare i samtaler med foresatte til individuelle barn og 12% (27) 

deltar bare på større møter med flere foresatte til stede. På påstanden ”samtaler med foresatte 

til individuelle barn handler mest om undervisningen” svarer 15% (35) ”rett”, mens 41% (92) 

svarer ”rett” på påstand om at slike samtaler handler mest om det som hører til miljøarbeid”, 

mens 69% (158) mener det handler omtrent like mye om begge deler. Størst andel 

vernepleiere mener at samtaler med foreldre handler mest om undervisning, mens størst andel 

sosionomer mener foreldresamtaler handler mest om miljøarbeid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                37 

Arbeidsoppgaver og -forhold for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i grunnskoler.                        

Høgskolen i Bergen,              Institutt for sosialfag og vernepleie,       Mai 2013,      Peter Magnus 

Tabell 29. Respondenter svarer «riktig», «feil», «vet ikke» på påstander om samarbeid med foresatte; 
 

 BVP SOS VPL SAMLET 

 
riktig 

 
Feil 

 
riktig 

 
feil 

 
riktig 

 
feil 

 
riktig 

 
feil 

N % N % N % N % N % N % N % N % 
Jeg deltar ikke i 
samarbeid med 
foresatte/foreldre 

 
12 

 
12 

 
87 

 
88 

 
7 

 
25 

 
21 

 
75 

 
6 

 
6 

 
95 

 
93 

 
25 

 
11 

 
203 

 
89 

Jeg deltar bare i 
samtaler med 
foresatte til 
individuelle barn 

 
59 

 
60 

 
39 

 
39 

 
19 

 
68 

 
8 

 
29 

 
70 

 
68 

 
31 

 
30 

 
148 

 
64 

 
79 

 
34 

Samtaler med 
foresatte til 
individuelle barn 
handler mest om det 
som hører til 
undervisningen 

 
 

11 

 
 

11 

 
 

82 

 
 

84 

 
 
4 

 
 

14 

 
 

20 

 
 

71 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

77 

 
 

77 

 
 

35 

 
 

15 

 
 

180 

 
 

79 

Samtaler med 
foresatte til 
individuelle barn 
handler mest om det 
som hører til 
miljøarbeid 

48 49 44 45 17 61 9 32 

 
 
 

27 

 
 
 

27 

 
 
 

66 

 
 
 

67 

 
 
 

92 

 
 
 

41 

 
 
 

120 

 
 
 

53 

Samtaler med 
foresatte til 
individuelle barn 
handler omtrent like 
mye om undervisning 
og miljøarbeid 

56 57 38 39 17 63 9 33 

 
 
 

84 

 
 
 

82 

 
 
 

15 

 
 
 

15 

 
 
 

157 

 
 
 

69 

 
 
 

62 

 
 
 

27 

Jeg deltar bare på 
større møter med 
flere foresatte til 
stede 

11 11 83 86 7 26 20 74 

 
 

9 

 
 

9 

 
 

91 

 
 

90 

 
 

27 

 
 

12 

 
 

195 

 
 

86 

Jeg deltar både på 
større møter og i 
samtaler med 
foresatte til 
individuelle barn 

74 75 25 23 19 68 8 29 

 
 

81 

 
 

79 

 
 

18 

 
 

18 

 
 

174 

 
 

76 

 
 

51 

 
 

22 

 

 

Lederskap og anerkjennelse i samarbeid med foreldre. Tabell 30.  

Tabell 30. Respondenter setter 2 kryss for sin rolle i samarbeid med foreldre; 

 
 

 BVP SOS VPL SAMLET 

N % N % N % N % 

1. Jeg har en formell 
lederrolle (evt i team med 
andre) 

53 53 12 44 51 53 117 52 

 2. Jeg har en formelt 
underordnet rolle 

38 38 11 41 33 34 82 37 

 

3. Jeg erfarer at jeg får god 
anerkjennelse  

81 82 16 59 78 80 176 79 

Jeg erfarer at jeg får for lite 
anerkjennelse 

14 14 9 33 11 11 34 15 
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Bruk av tvang. Tabell 31. Med bruk av tvang regnes her ”tiltak som eleven motsetter seg 

eller tiltak som er så inngripende at de uansett motstand må regnes som bruk av tvang eller 

makt”. Respondentene blir bedt om å se bort fra at denne definisjonen i utgangspunktet er 

laget for voksne mennesker med generelle lærevansker. På spørsmål om respondenten bruker 

tvang som passer med denne definisjonen svarer 35% (84) ”ja”,  59% (143) svarer ”nei” og 

7% (16) svarer ”vet ikke”.  

 
 
Tabell 31. Respondenter svarer ”ja”, ”nei” eller ”vet ikke” på spørsmål om de etter denne definisjonen 
bruker tvang overfor elever; 
 
 

 BVP SOS VPL SAMLET 

N   % N % N % N % 

Ja 34 33 7 23 43 39 84 35 

Nei 60 59 21 70 61 55 143 59 

Vet ikke 8 8 2 7 6 5 16 7 

Totalt 102 100 30 100 110 99 243 101 

 
 
 
 
 
 
Hvor ofte bruker du tvang ? Tabell 32. 31% (26) respondenter, flest vernepleiere, bruker tvang mer 

enn 2 ganger i uka.    

 

 BVP 
 

SOS VPL SAMLET 

N   % N % N % N % 

Mindre enn en gang årlig  0 2 29 0 0 2 2 

1-4 ganger i året 10 29 2 29 10 23 22 26 

5-12 ganger i året 8 23 1 14 4 9 13 15 

1-4 ganger i måneden 8 23 0 0 13 30 21 25 

2 ganger i uka eller oftere 8 23 2 29 16 37 26 31 

Totalt 34 98 7 101 43 99 84 99 
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Påstander om tvang. Tabell 33. 37% (87) respondenter svarte at de er delvis eller helt enig i 

at definisjonen av tvang brukt her, er uegnet når vi snakker om grunnskolebarn, mens noen 

flere er  delvis eller helt uenig i det.  38% (89)  mener de får tilstrekkelig veiledning og 

oppfølging rundt bruk av tvang/ grensesetting, mens 53% (125) er delvis eller helt uenig. 

41% (98) er delvis og helt enig mens  45% (106)  er delvis og helt uenig, i at skolen mangler 

et forsvarlig system for planlegging og rapportering rundt bruk av tvang/grensesetting. 

Vernepleiere er mest tilfreds med veiledning og oppfølging, men samtidig er flest 

vernepleiere enig i at skolen mangler et forsvarlig system for planlegging og rapportering.  

 
 
Tabell 33. Respondenter er enig eller uenige med følgende påstander om bruk av tvang; 
Verdier; 1= helt uenig, 2= delvis uenig, 3= delvis enig, 4= helt enig. 
 
 

 Delvis og 
helt uenig 
 

     Delvis og 
helt enig 

N % N % 

Jeg mener definisjonen av tvang brukt her, er 
uegnet når vi snakker om grunnskolebarn 

 
99 

 
42 

 
87 

 
37 

Jeg får tilstrekkelig veiledning og oppfølging rundt 
bruk av tvang/grensesetting 

 
125 

 
53 

 
89 

 
38 

Skolen har et forsvarlig system for  
planlegging og rapportering rundt bruk av 
tvang/grensesetting 

 
113 

 
48 

 
94 

 
40 

Skolen mangler et forsvarlig system for  
planlegging og rapportering rundt bruk av 
tvang/grensesetting 

 
106 

 
45 

 
98 

 
41 

 

 
 

Vet ikke – om tvang. Tabell 34. Av barnevernspedagogene svarer mellom 10-24% og av 

sosionomene mellom 21 -32 % ”vet ikke” på spørsmål om tvang, mens av vernepleierne 

svarer 5 -16 % ”vet ikke”.  

 
Tabell 34. Respondenter svaret ”vet ikke ” på spørsmål om følgende påstander om bruk av tvang;  
 

                                             Vet ikke 

BVP SOS VPL SAMLET 

N % N   % N % N % 

Jeg mener definisjonen av tvang brukt her, 
er uegnet når vi snakker om grunnskolebarn 

 
24 

 
24 

 
9 

 
32 

 
17 

 
16 

 
50 

 
21 

Jeg får tilstrekkelig veiledning og oppfølging 
rundt bruk av tvang/grensesetting 

 
10 

 
10 

 
6 

 
21 

 
5 

 
5 

 
21 

 
9 

Skolen har et forsvarlig system for 
planlegging og rapportering rundt bruk av 
tvang/grensesetting 

 
15 

 
15 

 
9 

 
32 

 
6 

 
6 

 
30 

 
13 

Skolen mangler et forsvarlig system for  
planlegging og rapportering rundt bruk av 
tvang/grensesetting 

 
19 

 
19 

 
8 

 
28 

 
6 

 
6 

 
33 

 
14 
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Lederskap og anerkjennelse i miljøarbeidet.  

Tabell 35.   Respondenter setter 
 
 
 2 kryss for sin rolle i miljøarbeidet på skolen; 
 

 BVP SOS VPL SAMLET 

N % N % N % N % 

1. Jeg har en formell lederrolle (evt i 
team med andre) 

53 53 14 52 54 50 122 52 

 2. Jeg har en formelt underordnet 
rolle 

38 38 10 37 35 33 83 35 

 

3. Jeg erfarer at jeg får god 
anerkjennelse  

67 68 13 48 78 73 159 68 

4. Jeg erfarer at jeg får for lite 
anerkjennelse 

30 30 12 44 20 19 62 26 

 
 
 

Arbeid på SFO. Tabell 36. 42% (109)  jobber på SFO. 38% (84) jobber mindre enn en halv 

stilling, mens 10 % (25) jobber halv stilling eller mer på SFO.  

 
Tabell 36. Respondenters  % av stilling som utføres på SFO; 
 
 

 BVP SOS VPL SAMLET 

N    % N % N % N % 

0 % 60 59 23 72 53 48 137 56 

1- 10% 10 10 2 6 19 17 31 12 

11% 2 2 1 3 6 5 9 4 

12-49% 17 17 3 9 24 22 44 18 

50-74% 7 7 3 9 4 4 14 6 

75-100% 6 6 0 0 5 4 11 4 

Totalt 102 101 32 99 111 100 246 100 

 
 
 

 

Oppgaver på SFO. Tabell 37. BSV’ere melder at de først og fremst utfører ”miljøarbeid rette 

mot 1-4 barn med spesielle behov” 40% (57)  , ”miljøarbeid rettet mot mange/alle barna” 31% 

(44)” og ”veiledning av SFO personalet” 30% (43). Fordelt på profesjoner arbeider 

barnevernpedagogene i større grad med ”mange/alle barna”, mens vernepleiere i større grad 

gjør miljøarbeid rettet mot barn med spesielle behov. Vernepleiere jobber minst med 

konfliktløsning, men har størst andel på veiledning av SFO personell.  
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Tabell 37.  Arbeid respondenter først og fremst utfører på SFO ; 
Maksimum 2 kryss- fører til at prosenten overstiger 100. Tabellen er rangert for alle samlet; 
 
 

 BVP SOS VPL SAMLET 

N % N % N % N % 

Miljøarbeid rettet mot 1-4 barn med spesielle 
behov 

17 31 4 27 36 50 57 40 

Miljøarbeid rettet mot mange av/alle barna 22 41 4 27 18 25 44 31 

Veiledning av SFO personell 12 22 4 27 27 37 43 30 

Vet ikke 8 15 5 33 10 14 24 16 

Konfliktløsning 13 24 3 20 3 4 19 13 

Ledelse 11 20 0 0 7 10 18 13 

Leksehjelp 5 9 1 7 2 3 8 6 

Miljøarbeid med 5 eller flere barn med 
spesielle  behov 

1 2 1 7 2 3 4 3 

 
 
 

Lederskap og anerkjennelse på SFO. Tabell 38. 

 

Tabell 38.. Respondenter setter 2 kryss for sin rolle på SFO; 

 
 

 BVP SOS VPL SAMLET 

N % N % N % N % 

1. Jeg har en formell lederrolle (evt i 
team med andre) 

29 62 3 27 32 49 64 52 

 2. Jeg har en formelt underordnet 
rolle 

14 30 4 36 21 32 39 31 

 

3. Jeg erfarer at jeg får god 
anerkjennelse  

32 68 7 64 46 71 86 69 

4. Jeg erfarer at jeg får for lite 
anerkjennelse 

13 28 4 36 14 25 31 25 

 
 
 

Respondenter som peker på mulighetene i SFO; 

 

”SFO som er godt organisert har tid til å være en voksen støtte for både barnet og 

foreldre. Fysisk møte mellom begge arenaer gir grunnlag for samarbeid mellom skole, 

barnet og hjemmet”. 

 

”I skolen blir anna pedagogisk verksemd enn undervisning ikkje rekna som 

pedagogisk av dei fleste lærarar. I SFO arbeidde vi mykje med sosial kompetanse, og 

deltok i skolens antimobbeprogram (Olweus) på lik linje som klassetrinna. Jobba 

mykje med drama for elevar med særskilte behov for å gi dei nok leikekompetanse til 

å delta i leik med andre elevar”. 
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Undervisning  

La meg gjenta at skillet mellom arbeidsfeltene undervisning og miljøarbeid er analytisk, og 

vil oppløse seg ved en nærmere empirisk anvendelse. En hvilken som helst situasjon i skolen 

vil ha større eller mindre elementer av begge deler i seg.  De fleste respondenter skiller 

allikevel i sine åpne svar klart om det er miljøarbeid eller undervisning svaret dreier seg om.  

Men flere svar er også preget av nøkkelord om ”følge opp ”  ”tilrettelegge”, ”jobbe med”, og 

det blir da uklart om respondenten skriver om undervisning eller miljøarbeid, som for 

eksempel her; 

 

”Min viktigste oppgåve er å tilrettelegge kvardagen til ein enkelt elev med særskilte 

behov” 

 

Om skolens samlede oppgaver bør deles i to oppgaver eller motiv, det instrumentelle og det 

identitetsdannende motiv, slik Slagstad gjør (se side 19), eller om hele skolens virksomhet 

fortsatt bør samles under begrepet ”opplæring” skal ikke drøftes her. Men hvilke begrep vi 

velger til å gripe kolens oppgaver, kan påvirke fordelingen av oppgaver og ansvar mellom de 

berørte profesjoner.  

Tabell 39 viser at 13 respondenter, jevnt fordelt på profesjonene, har formell 

undervisningskompetanse. (respondentene gir litt forskjellig info her fra tabell 12), mens 231 

respondenter ikke har formell undervisningskompetanse.  

 

Tabell 39. Respondenter svarer ”ja” eller ”nei” om de har formell lærerkompetanse; 
 

     N      % 

Ja   13       5 

Nei   231      95 

Totalt   244    100 

 

 

Som  BSV’ere som underviser uten lærerkompetanse uttaler disse respondentene; 
 

  

”Jeg har fått lærervilkår og fungerer som lærer, men har ikke formell 

undervisningskompetanse. Men jobber med multihandikappede, og der trenger man 

min kompetanse”. 
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”De første årene på skole jobbet jeg på en mye større og anderledes skole med en litt 

annen rolle. Da var jeg miljøterapeut som fikk litt læreransvar. Nå fungerer jeg som 

lærer med miljøteraput kompetanse. Den aller største forskjellen er at jeg i dag får 

benyttet min kompetanse maksimalt på elevene jeg jobber med og blir verdsatt for 

jobben. Problemet med bvp i skolen er at det nesten er umulig og få fast stilling og 

lærerbetingelser”. 
 
 
 
 

Undervisning med forskjellige målgrupper.  32% (77)  respondenter  underviser i 50% eller 

mer av sin stilling ( tabell 14). Med andre ord er det mange BSV’ere som underviser mye uten 

formell kompetanse.  

Tabell 40 viser at flest BSV’ere bruker mest tid til undervisning med individuelle barn utenfor 

klasserommet. Et fåtall bruker mest tid på undervisning med hele klasser/basemiljø og enda 

færre bruker mest tid til til undervisning med hele skolemiljøet.  

I en sammenlikning mellom tabell 40 og tabell 15 under, finner vi at de forskjellige 

målgruppene barn rangeres stort sett likt i miljøarbeid og undervisning når det gjelder hvilke 

målgrupper som får mest tid fra flest respondenter. Men når det gjelder målgruppene store 

grupper/klasser og hele skolemiljøet, prioriterer BSV’erne noe forskjellig for henholdsvis 

undervisning og miljøarbeid.  

 
Tabell 40 og tabell 15.  Respondenter som bruker mest tid på følgende grupper barn.  
6 Verdier; Fra 1 = minst tid  til 6 = mest tid.  Tallene er utdrag av opprinnelige tabeller.  
N= forskjellig i tabell 15 og 40.  
 
 
 

 Undervisning; 
Bruker mest tid på 
(verdi  4, 5 og 6) 

Tilsvarende tall for 
miljøarbeid. (tabell 15) 
(verdi 4,5 og 6) 

N % N % 

Undervisning med individuelle barn utenfor 
klassen 

145 66 154 67 

Undervisning med små grupper barn (antall 
2-8 ) utenfor klassen 

88 40 106 47 

Undervisning med individuelle barn inne i 
klassemiljøet 

79 37 104 46 

Undervisning med små grupper barn  
(2-8) inne i klassen 

37 17 43 20 

Undervisning med store grupper barn (over 
8) og hele klasse/basemiljøet  

37 16 49 22 

Undervisning med hele skolemiljøet 25 12 59 27 

 

En rekke respondenter svarer på åpne spørsmål at de ønsker å gjøre mer miljøarbeid, at de 

mener miljøarbeidet er viktig og at de er kvalifisert for miljøarbeid. Men at de opplever seg 

satt til og bundet til undervisningsarbeid, som de er mindre kvalifisert til.   
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”Skolesystemet i vår kommune mangler vilje til å etablere stillinger for å øke den 

sosialpedagogiske innsatsen i det miljøet barn/ungdom ferdes største delen av sin 

hverdag. Vi har mange BSVére i vår kommune som jobber i skolen - med barn med 

særbehov som CP og en-til-en behov= ikke som miljøterapeuter for å forebygge og ta 

tak tidlig i prosessene”.  

 

”Jeg synes at for stor del av min arbeidstid på skolen går med til faglig undervisning. 

Synes ikke min kompetanse blir brukt slik den burde. Har en god del "assistent" timer, 

men er lønnet som sosionom. Det er jo selvsagt en glidende overgang, jeg har god 

kompetanse i forhold til relasjonsbygging, og blir derfor brukt til å hjelpe elever med 

det faglige. Dette er gjerne elever med atferdsvansker og eller psykososiale 

problemer”. 

 

Denne respondenten synes å trives med undervisning; 

 

”Jeg har hatt 100% stilling på én elev med eneundervisning (sammen med assistent). 

Har hatt full frihet i fht innhold i IOP, hvordan jeg har lagt opp undervisning, hvordan 

timeplanen ble utformet, foreldresamarbeid, osv. Har laget et eget "fag" som favner 

sosial ferdighetstrening. En meget spesiell stilling. Har vært mye alene, men det har 

vært viktig med friheten for å oppnå resultater. Får anerkjennelse”.  

 

 

Fra en respondent; 

 

”På min skole, på basen for barn med spesielle behov, har barna mål innenfor alle 

utviklingsområder i sin Individuelle Opplærings Plan. Derved regner vi også dette som 

undervisning”. 

 

”…..det finnes i dag ingen nedre grense for hva slags opplæring som kan gis i medhold av 

grunnskoleloven. Hvor grensen går, vil måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle” 

(Kunnskapsdepartementet 1995;18 kap. 19.3.3). 

 

Undervisning fordelt på barn i forskjellige målgrupper. Tabell 41 viser at flest 

respondenter bruker mest tid på barn med atferdsvansker, barn med psykososiale vansker og 

barn med lidelser innenfor Autismespekteret. Fordelt på profesjoner underviser flest 

sosionomer og barnevernspedagoger mest på målgruppene ”psykososiale vansker” og 

”psykiske lidelser”, mens flest vernepleiere underviser mest for gruppene ”barn med generelle 

lærevansker” og ”barn med lidelser innenfor Autismespekteret”.  

I en undersøkelse om integrering i skolen finner forskere at hele 45% av klasselærere mener at 

funksjonshemmede nok bør være sosialt deltagende i klassen, men at elever ikke bør være 

klasselærers ansvar ( Nes m.fl 2004:37). Nes m. fl får ikke svar på hvem klasselærerne mener 



                                                                                                                                                45 

Arbeidsoppgaver og -forhold for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i grunnskoler.                        

Høgskolen i Bergen,              Institutt for sosialfag og vernepleie,       Mai 2013,      Peter Magnus 

bør ha ansvar for funksjonshemmede elever. Forskerne antar at kontaktlærerne tenker seg 

spesialpedagoger som ansvarlige for elevene med funksjonsnedsettelser. 

 
 
Tabell 41. Respondenter krysser av for de 3 gruppene de underviser mest, av følgende målgrupper . 
Kolonner summert er derfor større enn  N og 100%. 
Tabellen er rangert etter målgruppene som flest respondenter samlet bruker mest tid på. 
 

 BVP SOS VPL SAMLET 

N % N % N % N % 

Barn med atferdsvansker 
61 70 17 65 59 61 138 65 

Barn med psykososiale vansker 
51 59 18 69 26 27 96 45 

Barn med lidelser innenfor Autismespekteret 
28 32 6 23 52 54 86 41 

Barn med generelle lærevansker 
(psykisk utviklingshemming) 

18 21 3 11 44 45 65 31 

Barn med språk/kommunikasjonsvansker 
8 9 4 15 31 32 43 20 

Barn med spesifikke lærevansker 
18 21 6 23 13 13 37 17 

Barn uten særlige vansker 
21 24 6 23 8 8 35 17 

Barn med psykiske lidelser 
20 23 7 27 6 6 34 16 

Barn med fraværsproblematikk 
13 15 5 19 8 8 26 12 

Barn med multifunksjonshemninger 
4 5 1 4 14 14 19 9 

Barn med minoritetsspråklig bakgrunn 
7 8 3 11 2 2 12 6 

Barn med motoriske/fysiske vansker 
1 1 0 0 10 10 11 5 

Barn med synsvansker 
0 0 0 0 2 2 2 1 

Barn med rusproblem 
0 0 1 4 1 1 2 1 

Barn med hørselsvansker 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

”Støtte og tilrettelegging” ble brukt som nøkkelord av mange respondenter i de åpne 

spørsmålene. Respondentene beskrev i de åpne spørsmålene hvordan arbeider deres både 

omfattet å assistere lærerprofesjonene i lærernes undervisningsarbeid, pluss mer selvstendig 

miljøarbeid med barna, slik at barna skulle lykkes både i sin skolegang og på andre av livets 

områder. Noen representative svar om arbeid i form av støtte og tilrettelegging; 

 

”Å ha en åpen dør til de elevene som trenger noen å snakke med. Å være til stede i 

skolemiljøet. Å jobbe helhetlig rundt eleven og kunne samarbeide med foresatte og 

andre instanser for å legge godt til rette rundt den enkelte”.  

 

https://web.questback.com/isarep/qbfollowup.dll/response?qid=4335806&ResponseID=51415292
https://web.questback.com/isarep/qbfollowup.dll/response?qid=4335806&ResponseID=51415292
https://web.questback.com/isarep/qbfollowup.dll/response?qid=4335806&ResponseID=51415292
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”Å tilrettelegge hverdagen for enkeltbarn med spesielle behov slik at barnet kan oppnå 

høyest grad av utvikling i tiden på skolen og på alle områder barnet har behov for 

tilrettelegging og utvikling”. 

 

 

Antall respondenter som bruker mest tid på de forskjellige målgrupper i hhv. 

miljøarbeid og undervisning. Tabell 42 viser antallet i hver profesjon som bruker mest tid 

på de forskjellige målgrupper i hhv. undervisning (U) og miljøarbeid (M). I kolonne nr. 9 

viser hvor mange flere BSV’ere som bruker mest tid på miljøarbeid (+) enn på undervisning 

(-) på de forskjellige målgruppene. Vi ser for eksempel at 28 flere BSV’ere bruker mest tid til 

miljøarbeid med barn med psykososiale vansker (28), barn med atferdsvansker (23) og barn 

med fraværsproblematikk (14). Vi ser videre i samme kolonne at flere BSV’ere bruker mest 

tid til undervisning til barn uten særlige vansker (-17), enn til miljøarbeid, og det samme 

gjelder barn med spesifikke lærevansker (-11). I kolonne 10 ser vi at er den målgruppen som 

flest BSV’ere bruker mest tid på, både i miljøarbeid og i undervisning, er målgruppen barn 

med atferdsvansker (138 + 161), etterfulgt av barn med psykososiale vansker og så videre 

etter denne kolonnens rangering.  

Forskjeller mellom profesjonene er for eksempel at barnevernpedagoger og sosionomer 

bruker mest tid på barn med psykososiale vansker, barn med psykiske lidelser og barn med 

minoritetsspråklig bakgrunn, mens vernepleiere er i høyest antall med målgruppene barn med 

lidelser innenfor Autismespekteret, barn med generelle lærevansker (psykisk 

utviklingshemning) og barn med språk/ kommunikasjonsvansker.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://web.questback.com/isarep/qbfollowup.dll/response?qid=4335806&ResponseID=50943306
https://web.questback.com/isarep/qbfollowup.dll/response?qid=4335806&ResponseID=50943306
https://web.questback.com/isarep/qbfollowup.dll/response?qid=4335806&ResponseID=50943306
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Tabell 42. Kun antall. 
En sammenstilling av tabell 17 og tabell 41 viser hvilke målgrupper barn som flest respondenter bruker 
mest tid på i hhv Undervisning ( U ) og Miljøarbeid ( M )    
(Hver respondent setter opptil 3 kryss. Kolonner summert er derfor større enn N.    
 
Kolonne 9;   Flertallet  BSV’ere som bruker mest tid på miljøarbeid (M minus U) markeres med (+).  
Flertallet BSV’ere som bruker  mest tid på undervisning (M minus U) markeres ved (-) 
Kolonne 10; Rangering av målgrupper som flest BSV’ere bruker mest tid på totalt (U pluss M). 
 
 

 BVP SOS VPL SAMLET 9 10 

U M U M U M U M   

Barn med atferdsvansker 
61 73 17 21 59 66 138 161 +23 1 

Barn med psykososiale vansker 
51 66 18 20 26 37 96 124 +28 2 

Barn med lidelser innenfor 
Autismespekteret 

28 31 6 7 52 53 86 91 +5 3 

Barn med generelle lærevansker 
(psykisk utviklingshemming) 

18 13 3 3 44 49 65 65 0 4 

Barn med 
språk/kommunikasjonsvansker 

8 7 4 4 31 34 43 45 +2 5 

Barn med spesifikke lærevansker 
20 23 7 10 6 8 33 41 +8 

6 

Barn uten særlige vansker 
13 21 5 7 8 12 26 40 +14 7 

Barn med psykiske lidelser 
18 10 6 2 13 14 37 26 -11 8 

Barn med fraværsproblematikk 
21 11 6 3 8 4 35 18 -17 9 

Barn med 
multifunksjonshemninger 

4 5 1 1 14 19 19 25 +6 10 

Barn med minoritetsspråklig 
bakgrunn 

1 2 0 1 10 6 11 9 -2 11 

Barn med motoriske/fysiske 
vansker 

7 4 3 3 2 1 12 8 -4 12 

Barn med synsvansker 
0 4 1 1 1 2 2 7 +5 13 

Barn med rusproblem 
0 0 0 0 2 3 2 3 +1 14 

Barn med hørselsvansker 
0 0 0 0 0 2 0 2 +2 15 

 

 

 

 

 

Følgende respondenter uttaler seg slik om undervisningsarbeidet sitt; 

 

”Jeg har undervisningsansvar for mine elever og andre grupper ved spesialavdeling på 

skolen. Her er det mye fokus på sosiale ferdigheter, ADL ferdigheter og en del 

skolefaglige ferdigheter som å øve på bokstaver. Jeg vil påstå at jeg med min 

vernepleierfaglige utdanning er kompetent til disse arbeidsoppgavene, men jeg er 

usikker på om de formelle kompetansekrav det stilles til undervisningsstilling i 

spesialavdelingen på skoler”. 
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”Det er ikke kommet frem hvor mye disponibel tid vi har til planlegging av 

undervisningen. På min skole er dette 4,5 timer pr uke hvis vi ikke må gå inn som 

vikar. Vikar er vi nesten alltid så skjevheten ovenfor lærerne blir større uten at 

arbeidsoppgavene blir mindre. Dette skaper arbeidskonflikter mellom profesjonene. 

Lærerne har 22 timer undervisning og 42 timers arbeidsuke(20 timer planlegging etc), 

vi har 28 timer undervisning, SFO og møtetid og bittelitt til planlegging. I tillegg 

jobber vi alle ferier mens lærerne avspaserer grunnet større arbeidspress i ukene. 

Miljøterapeuter i skolen skulle hatt like premisser og likt ansvar som lærerne slik at 

profesjonskampen kunne legges vekk og vi kunne jobbet side ved side med respekt for 

hverandres arbeidsoppgaver (forkortet…)”. 

 

”Jeg underviser i mat og helse-faget for 9. trinn, noe som er veldig spennende. Har 

med en av mine spes.ped. elever i gruppa”. 

 

Ledelse og anerkjennelse i undervisningsarbeid. Tabell 43. 

 
Tabell 43.   Respondenter setter 2 kryss for sin rolle i undervisningsarbeidet; 
 
 

 BVP SOS VPL SAMLET 

N % N % N % N % 

1. Jeg har en formell lederrolle (evt i 
team med andre) 

37 44 9 36 57 59 104 50 

 2. Jeg har en formelt underordnet 
rolle 

42 50 12 48 28 29 82 40 

 

3. Jeg erfarer at jeg får god 
anerkjennelse  

54 64 14 56 72 74 141 68 

4. Jeg erfarer at jeg får for lite 
anerkjennelse 

26 31 10 40 18 19 54 26 
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Arbeidsforhold 

Arbeidsforhold første semesteret.  Tabell 44 viser at et mindretall respondenter var delvis og 

helt enig i 5 positive påstander om arbeidssituasjonen det første året ansatt. Vernepleierne var 

mest enige. 24% (58) var delvis og helt enig i at de fikk god veiledning første året.  

 

Tabell 44. Respondenter som var delvis og helt enig med følgende påstander om situasjonen det 

første året  ansatt på grunnskolen; Tabellen er rangert etter antall enige.  

Verdier; 1=helt uenig, 2= delvis uenig, 3=delvis enig, 4= helt enig. 

  
                            Delvis og helt enig 

BVP SOS VPL SAMLET 

N % N % N % N   % 

Mine ledere visste hvilke arbeidsoppgaver 
jeg skulle utføre 

42 42 12 39 57 52 112 46 

Første året ble jeg faglig inkludert blant 
lærerne 

38 39 13 42 59 53 102 42 

Mine ledere hadde god kunnskap om min 
kompetanse 

34 34 10 32 47 43 92 38 

Første året ble mine planer og rapporter 
etterspurt 

20 20 15 48 44 40 80 33 

Første året fikk jeg god veiledning 17 17 10 33 30 27 58 24 

 
 

Andel respondenter som var/er delvis eller helt enig i alle de 5 positive påstandene første 

året sammenliknet med siste året/nå. Tabell 45 viser at i siste året/nå er svært mange flere 

enige i de positive påstandene.  Misnøyen minsker altså over tid.   

Påstanden ”jeg fikk/får god veiledning” skiller seg ut med svært få fornøyde første året, og 

liten endring over tid.  

Tabell 45.  Respondenter som var delvis eller helt enig med følgende påstander om arbeidsforholdene 
sine det første året og siste året/ nå.; 
 

 Delvis og helt enig første året Delvis og helt enig  siste året/nå. 

BVP SOS VPL SAMLET BVP SOS VPL SAMLET 

N % N % N % N % N % N % N % N % 
Mine ledere 
hadde/har god 
kunnskap om min 
kompetanse 

34 34 10 32 47 43 92 38 77 77 15 50 75 68 168 69 

Mine ledere 
visste/vet hvilke 
arbeidsoppgaver jeg 
skulle utføre 

42 42 12 38 57 52 112 46 74 74 18 60 82 74 175 73 

Første året fikk 
jeg/nå får jeg god 
veiledning 

17 17 10 33 30 27 58 24 34 34 9 30 38 34 81 34 

Første året ble 
jeg/nå er jeg faglig 
inkludert blant 
lærerne 

38 39 13 42 51 46 102 42 60 60 19 65 73 67 153 64 

Første året ble/nå 
blir mine planer og 
rapporter etterspurt 

20 20 15 48 44 40 80 33 47 48 15 52 72 67 135 57 
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Figur 1; Gjennomsnitt og 95% konfidensintervall av en index for respondentenes fornøydhet i de 5  
påstandene  i tabell 45 om arbeidsforhold.  
Verdier; 1=svært misfornøyd, 2=nokså misfornøyd, 3= nokså fornøyd, 4= svært fornøyd. 
Første året; hvit sirkel  og siste året/nå ; svart firkant. 
 

 

Figur 1 viser gjennomsnitt og 95% konfidensintervall av en index for respondentenes 

fordeling på  påstandene  i tabell 45 om arbeidsforhold. Figuren viser at enigheten øker 

signifikant over tid for barnevernspedagoger og vernepleiere, mens økningen er mer usikker 

hos sosionomer, muligens grunnet det lavere antall sosionomer. 

To forskjellige åpne svar om dette emnet; 

”Har arbeidd som vernepleier i grunnskulen i 20 år, og opplevd ei fantastisk utvikling 

for "mi" elevgruppe, og min posisjon, mulighet og anerkjennelse i skulen”.  

 

”Den kompetansen jeg følte jeg hadde når jeg kom hit i 2011 er sakte men sikkert blitt 

visket ut. Dette fordi jeg ikke får brukt meg selv og min kompetanse. Jeg savner å 

være en del av et team, og føler meg ofte behandlet som en assistent. Kan dette være 

fordi alle rundt ikke vet nok om hva slags rolle en miljøterapeut skal ha på skolen 

her... ?”    

Prosent respondenter som er fornøydhet med mulighet til å utføre visse arbeidsoppgaver 

første året sammenliknet med siste året/nå. Tabell 46 viser at over tid (første år + siste år/nå) 
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er flest BSV’ere mest fornøyd med arbeidsoppgavene ”deltakelse på møter med foresatte”(70 

+75), ”deltakelse i ansvarsgrupper” (66 +71), ” deltakelse på møter med eksterne parter” 

(59+69),  og ” deltakelse i møter med lærerne ” (53 +70)  , og færrest BSV’ere er fornøyd 

med arbeidsoppgavene ”utviklingsarbeid med hensyn til BSV'ernes rolle på skolen” (30+ 

41), ”motta veiledning” (31+41), ”utviklingsarbeid på systemnivå” (30-45) og ”deltakelse på 

møter med andre BSV’ere” (39 + 48). Kolonnen lengst til høyre viser hvordan prosenten 

fornøyde øker mest fra første året til sisteåret/nå i arbeidsoppgavene ”planlegging og annet 

forarbeid” (19% økning). ”deltakelse i møter med lærerne” (17%) og ”rapportering og annet 

etterarbeid”(17%). Vi ser at de arbeidsoppgavene som det er mest misnøye med totalt over tid 

i størst grad realiserer en større økning i fornøydhet over tid. 

Tabell 46. Prosent respondenter som er nokså eller svært fornøyd med mulighetene til å utføre 
følgende arbeidsoppgaver i første året sammenliknet med siste året /nå?  
Verdier; 1=svært misfornøyd, 2=nokså misfornøyd, 3= nokså fornøyd, 4= svært fornøyd. 
Kolonne 9 ; Rangering av andel fornøyde totalt over tid (samlet andel fornøyde første året + andel 
fornøyde siste året/nå).      
Kolonne 10; Prosent økning andel fornøyde (andel fornøyde siste året nå minus andel fornøyde første 
året) 
 
 

 Nokså eller svært fornøyd første 
året 

Nokså eller svært fornøyd   
siste året/nå 

 
9 

 
10 

BVP SOS VPL SAMLET BVP SOS VPL SAMLET   

Delta på møter med 
foresatte 

63 65 77 70 71 66 81 75 1 5 

Deltakelse i 
ansvarsgrupper 

56 68 75 66 64 62 82 71 2 5 

Delta på møter med 
eksterne partnere 

57 55 62 59 40 55 72 69 3 10 

Deltakelse i møter 
med lærerne 

52 45 57 53 72 52 75 70 4 17 

Deltakelse i (spesial) 
pedagogiske team og 
tverrfaglige møter 

49 55 58 54 64 48 65 63 5 9 

Planlegging og annet 
forarbeid 

52 42 55 52 71 59 74 71 6 19 

Rapportering og 
annet etterarbeid 

47 42 57 51 63 58 74 68 7 17 

Gi veiledning 45 42 53 48 55 48 63 58 8 10 

Deltakelse i møter 
med skoleledelsen 

40 32 49 43 54 38 61 56 9 13 

Utføre 
primærforebygging 

57 35 39 44 51 43 52 50 10 6 

Deltakelse på møter 
med andre BSV'ere 

35 39 44 39 45 43 52 48 11 9 

Motta veiledning 25 36 35 31 41 24 47 41 12 10 

Utviklingsarbeid på 
systemnivå 

27 40 29 30 43 55 44 45 13 15 

Utviklingsarbeid med 
hensyn til BSV'ernes 
rolle på skolen 

31 32 28 30 40 31 43 41 14 11 
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Figur 2; Økning over tid i fornøydhet med mulighet til å utføre arbeidsoppgaven ”planlegging og annet 
forarbeid”. Verdier; 1=svært misfornøyd, 2=nokså misfornøyd, 3= nokså fornøyd, 4= svært fornøyd. 
 

 

 
                     
                     Økning;0.0000         Øk: 0.2973      Øk:0.3333     Øk: 0.3968     Øk:0.6026 
                              N = 19              N = 37             N = 42           N = 63            N = 78 

 

Figur 2 viser at økning i fornøydhet i arbeidsoppgaven ”planlegging og annet forarbeid”,  

samvarierer med varighet i arbeidsforholdet. Arbeidstakere som har arbeidet under ett år 

rapporterer ingen økning innen året, mens økningen i andel fornøyde i løpet av andre år er 

markant. Videre ser vi at økningen i andel fornøyde flater noe ut mellom 2 og 7 år, men at 

andelen fornøyde øker også utover 7 års ansettelse.  

 

2 respondenter ønsker slike arbeidsmuligheter; 

 

”Et fast møte tidspunkt som er fastsatt i timeplanen, for alle miljøterapeuter på skolen. 

Deltagelse på fellesmøter med lærerne. Noe planleggingstid”. 

 

 

”1.Få veiledning 2.Nettverk med andre BSV i skoler 3.Mer tid til systemisk 

miljøarbeid 4.Mer gruppearbeid i forhold til forebygging av rus og negativ atferd 

5.Være mer inkludert i møter med foresatte og andre instanser som jobber med barnet 

og familien. 6. Mer kursing innfor eget fagfelt 7. Større mulighet til å påvirke hvordan 

tiden min skal disponeres 8. Kursing i forhold til undervisningsdelen av arbeidet mitt”. 
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Andel som er fornøyd med muligheten til å utføre systemarbeid sammenliknet med 

mulighetene til å utføre arbeid på individnivå. Tabell 48A og 48B og 49A og 49B vil gi en 

nærmere kontroll for forskjellig fornøydhet med arbeid på henholdsvis individuelt- og 

systemnivå. Arbeid på systemnivå handler om å jobbe i forhold til arbeidsplassens 

organisering, administrasjon og ledelse.  På skolen dreier arbeid på systemnivå seg om å 

regulere barnas omgivelser og rammebetingelser, ikke om barnet selv eller hans/hennes 

forutsetninger (Fyllingen og Handegård 2009, Knudsmoen m. fl.2011).  

For å gjøre denne sammenlikningen bruker jeg data fra både individuelt- og systemnivå. Jeg 

bruker data fra spørsmål om deltakelse i ansvarsgrupper og deltakelse på møter med foresatte 

(Tabell 48A og 48B) som uttrykk for arbeid på individnivå, mens spørsmålene 49A og 49B 

dreier seg eksplisitt om systemnivå.  

Referansen Fyllingen og Handegård (2009:153-158) undersøkte læreres og skolelederes 

forventninger til PPT. De fant at forventningene i størst grad er rettet mot sakkyndig utredning 

og støtte i forhold til enkeltbarn, og bare i begrenset grad til (…) utviklingsarbeid på 

systemnivå. De tolket skolens forventninger til PPT som et krysspress mellom tradisjonelt 

individfokusert arbeid og arbeidet som endringsagent på systemnivå. De skriver i sine funn at 

hele skolesystemet fremdeles synes å være ”preget av en forståelse av barns problemer som 

individuelle mer enn relasjonelle eller strukturelle” (Fyllingen og Handegård 2009:157). 

Det samme vises i en undersøkelse hos (Cameron m. fl. 2011) der påstanden ”jeg synes vi 

burde jobbe mye mer med systemarbeid i barnehagen” får sterk støtte. 

 

Tabell 48 A. Respondenters grad av fornøyd eller misfornøydhet første året sammenliknet med siste 
året/nå med mulighetene til å delta i ansvarsgrupper; 

 

 Det første året Det siste året/nå 

BVP SOS VPL SAMLET BVP SOS VPL SAMLET 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Delvis/svært  
Misfornøyd 

42 41 9 29 26 24 77 32 34 34 10 34 
 

18 
 

16 
 

63 
 

26 

Delvis/svært  
Fornøyd 

57 56 21 68 82 75 161 66 63 64 18 62 89 82 170  71 
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Tabell 48 B. Respondenters grad av fornøyd eller misfornøydhet første året sammenliknet med siste 
året / nå med mulighetene til å delta på møter med foresatte; 
 

 Det første året Det siste året/nå 

BVP SOS VPL SAMLET BVP SOS VPL SAMLET 

N % N % N % N % N % N % N % N   

Delvis/svært  
Misfornøyd 

37 36 10 32 24 22 71 29 27 27 9 31 20 18 56 23 

Delvis/svært  
Fornøyd 

64 63 20 64 86 77 171 70 71 71 19 65 88 81 179 75 

 

 
 

Tabell 49A og 49B sammenliknet med tabell 48A og 48B viser at langt flere respondenter er 

fornøyd med muligheten til å utføre arbeid på individuelt nivå enn med muligheten til å utføre 

utviklingsarbeid på systemnivå, i absolutte tall. Men økningen over tid i andel fornøyde er like 

høy for arbeid på systemnivå som for arbeid på individnivå.. 

 

Tabell 49 A. Respondenters grad av fornøyd eller misfornøydhet med mulighetene til å utføre 

utviklingsarbeid på systemnivå det første året sammenliknet med siste året/nå;  

 

 

 Det første året Det siste året/nå 

BVP SOS VPL SAMLET BVP SOS VPL SAMLET 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Delvis/svært  
Misfornøyd 

67 66 17 57 73 66 158 65 50 50 12 41 
 

55 
 

50 
 

117 
 

 49 

Delvis/svært  
Fornøyd 

28 27 12 40 32 29 72 30 43 43 16 55 47  44 108 45 

 
 

Tabell 49 B Respondenters grad av fornøyd eller misfornøydhet med muligheten til å utføre 

utviklingsarbeid mht til BSV’ernes rolle i skolen første året sammenliknet med siste året/nå;. 

 

 Det første året Det siste året/nå 

BVP SOS VPL SAMLET BVP SOS VPL SAMLET 

N % N % N % N % N % N % N % N   % 

Delvis/svært  
Misfornøyd 

66 5 19 61 73 66 159 65 58 58 18 62 56 53 132 56 

Delvis/svært  
Fornøyd 

28 28 10 33 31 28 72 30 40 40 9 31 47 44 97 41 
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En respondent ønsker slike muligheter; 

”Mer inkludering i møter med lærer. Veiledning fra og til kolleger. Deltakelse i møter 

med foreldre, ansvarsgrupper etc. At ledelsen velger å bruke min kompetanse 

systematisk og i et breiere perspektiv. Det innebærer at jeg ikke burde knyttes opp mot 

en enkeltelev, men knyttes opp mot "sak" og samarbeidet tett med lærere på ulike 

trinn, med ulike problemstillinger innenfor mitt fagfelt. Jeg burde knyttes tettere opp 

mot spes.ped team og det systematiske samarbeidet skolen har med eksterne 

instanser”. 

 

Tabell 51. Deltar du på faglig oppdatering internt ? 12% deltar på faglig oppdatering av 

minst en halv dags varighet minst 6 ganger pr. år, mens 52% deltar 1-5 ganger i året. 20% 

deltar aldri på intern opplæring. Ser vi på ekstern opplæring, er tallene omtrent like. 

Sosionomene har de høyeste tall på aldri å delta på faglig oppdatering, både internt og 

eksternt. BSV’ere ansatt som assistenter, har særlig lav deltakelse på faglig oppdatering, 

særlig internt. 

 
Tabell 51.  Andel respondenter som svarer  "Riktig" eller "Feil"  på følgende påstander om faglig 
oppdatering (tilbud om kurs,seminar, kongresser o.l) av minst en halv dags varighet, - internt og 
eksternt; Kun prosenter.  Tall for assistenter vises i absolutte tall (N=7 ).   
 

 
BVP SOS VPL 

 
SAMLET 

ASSISTENT-
ANSATT 

Riktig Feil Riktig Feil Riktig Feil Riktig Feil Riktig Feil 

Jeg deltar på faglig 
oppdatering internt minst 
6 ganger pr år 

10 88 10 90 14 84 12 87 0 7 

Jeg deltar på faglig 
oppdatering internt 1-5 
ganger årlig 

48 49 48 52 55 44 52 47 1 6 

Jeg deltar på faglig 
oppdatering internt, men 
mindre enn 1 gang årlig 

24 72 19 74 22 76 23 74 2 5 

Jeg deltar aldri på faglig 
oppdatering internt 

20 78 27 67 18 82 20 78 4 2 

 

Jeg deltar på faglig 
oppdatering eksternt 
minst 6 ganger pr år 

11 86 6 93 5 93 8 90 0 7 

Jeg deltar på faglig 
oppdatering eksternt 1-5 
ganger årlig 

47 50 52 42 49 49 49 49 2 4 

Jeg deltar på faglig 
oppdatering eksternt, 
men mindre enn 1 gang 
årlig 

29 69 13 84 35 63 30 68 3 4 

Jeg deltar aldri på faglig 
oppdatering eksternt 

13 85 26 74 20 80 18 81 2 5 
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Skriftlig arbeidsinstruks. Underveis har jeg kommet til at det heller burde vært spurt om 

stillingsbeskrivelse.  Det er gjerne det man bør etterspørre heller enn instruks. 

 

Tabell 52.  Har du skriftlig arbeidsinstruks for din stilling? 

 N % 

Ja 88 37 

Nei 138 57 

Vet ikke 14 6 

N 240 100 

 

”Det bør komme noen felles retningslinjer for det å være bsv'er i skolen. Vi jobber 

etter et annet regelverk enn lærerne og det merkes veldig godt i hverdagen. Man går 

fra full jobb i skolen til full jobb på SFO, uten pause i mellom og mange ganger uten 

mulighet til å planlegge sammen med lærerne”. 

 

En respondent som skriver om ønskede endringer setter ønsket om arbeidsbeskrivelse inn i en 

sammenheng; 

”Bedre arbeidsforholdene betraktelig. Et faglig nettverk rundt er viktig. Som 

barnevernspedagog på skole blir man ikke tatt alvorlig, på skolen er det lærerne som 

sitter med makten. Barnevernspedagoger blir satt til de tyngste arbeidsoppgavene med 

lite presis arbeidsbeskrivelse. De mangler også rettigheter og goder slik en lærer har”. 

 

 

Fysisk arbeidsmiljø.  72%  har en arbeidsplass med samme standard som lærerne. 11% 

melder at de blir diskriminert, når det gjelder fysisk arbeidsmiljø. På 5 av 7 variabler i tabell 

53 har vernepleierne best tall. 
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Tabell 53.  Andelen respondenter som svarer "Riktig" eller "Feil"  på følgende påstander om det 
fysiske arbeidsmiljø;. Kun prosent. 
 
 

 BVP SOS VPL SAMLET 

Riktig Feil Riktig Feil Riktig Feil Riktig Feil 

Jeg benytter skolens rom og fysiske 
utstyr på linje med andre ansatte 

89 11 81 19 95 4 91 9 

Jeg har tilgang til møterom møblert 
med tanke på elevers trivsel (sofa, 
kjøkkenbenk, radio, tv, med mer ), til 
samvær og til individuelle - eller 
gruppesamtaler/samvær 

67 33 67 33 80 18 73 26 

Jeg har egen arbeidsplass 
(kontorplass) med samme standard 
som lærerne 

67 33 60 40 80 19 72 28 

Jeg har eget kontor 33 67 29 71 23 77 28 71 

Det er naturlig for meg å oppholde meg 
sammen med lærerne i pauser 

86 12 84 16 86 13 86 13 

Jeg er fysisk godt inkludert 81 16 77 19 85 13 82 15 

Jeg blir diskriminert, når det gjelder 
fysisk arbeidsmiljø 

14 80 13 77 8 91 11 85 

 
 

Hvilke innsatser er viktigst for å bedre BSV’ernes rolle i grunnskolen? Noen 

respondenter har valgt flere variabler som viktigst. Tolket med forsiktighet gir tallene 

allikevel mening i det at tallene viser hvilke variabler som totalt sett har fått flest svar.  

Samlet ser vi at det å ”sørge for at BSV'ernes kompetanse gjøres bedre kjent i skolen” og 

”sørge for at det tas grep for å styrke samarbeidet mellom alle profesjoner som samarbeider i 

skolen” og ” sørge for at BSV’ernes rolle blir regulert i Opplæringsloven” er de tre innsatser 

som flest synes er viktigst. Samlet sett er det minst viktig å ”sørge for at vernepleiere får 

undervisningskompetanse overfor elever med kognitiv funksjonsnedsettelse”. Mellom 

profesjonene er de mest markante forskjellene at det å ”sørge for at vernepleiere får 

undervisningskompetanse overfor elever med kognitiv funksjonsnedsettelse” er viktigst hos 

13% flere av vernepleierne enn hos de andre profesjonene og at 12% større andel  sosionomer 

mener det er viktig å ”sørge for at det blir forsket mer på BSV-rollen i skolen”. 
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Tabell 54.  Rangering etter andel som mener forskjellige innsatser er viktigst når det gjelder å bedre 
BSV'ernes rolle i grunnskolen. 6 verdier. Fra 1= minst viktig til 6= mest viktig.  
 
 

 BVP SOS VPL SAMLET 

N % N % N % N % 

At BSV'ernes kompetanse gjøres bedre 
kjent i skolen 

97 96 31 100 102 94 231 96 

Ta grep for å styrke samarbeidet mellom 
alle profesjoner som samarbeider i skolen 

93 94 30 97 103 93 227 93 

At BSV'ernes rolle blir regulert i 
Opplæringsloven  

92 91 30 97 99 91 222 92 

At FO støtter individuelle BSV'ere som sliter 
i rollen sin på skolen 

89 87 27 87 95 89 212 88 

Sørge for stillingsinstruks for BSV'ere i 
grunnskolen 

89 88 25 80 91 84 206 85 

Sørge for at det blir forsket mer på BSV-
rollen i skolen 

81 81 29 94 91 83 20 83 

At vernepleiere får 
undervisningskompetanse  overfor elever 
med kognitiv funksjonsnedsettelse 

74 75 21 75 98 88 183 76 

 
 

 
 

”Fokus på sosialt arbeid i skolen må opp på politisk nivå, dagens politikere snakker kun om 

flere lærere og ikke barnevernspedagoger og lignende yrkesgrupper i skolen. Det er en 

kjensgjerning at det er behov for oss. Til slutt: jo tidligere en kommer inn jo større sjans er det 

for å lykkes. Jeg gremmes over å høre når ppt og lignende først kommer inn og jobber på 

ungdomsskole, da kan en med sikkerhet si at problemet har vart en stund men ikke blitt fanget 

opp”. 

 

 

Hvordan varierer andelen respondenter som svarer at de har en formell lederrolle og 

som svarer at de erfarer anerkjennelse, på forskjellige felt?  

Tabell 55 viser at størst andel BSV’ere med en formell lederrolle er på feltet ”særskilt 

gruppeprogram”59% (94)  og minst andel med formell lederrolle er på feltet ”samarbeid med 

barnevernet” 35% (73). Størst andel respondenter som erfarer god anerkjennelse er på feltet 

”samarbeid med foresatte” 79% (176)  og minst andel som erfarer god anerkjennelse er på 

feltet ”samarbeid med barnevernet” 59% (123).  

Fordelt på profesjoner har ingen profesjoner tall som avviker mer enn 10%  fra tallene for alle 

samlet som vises her.  
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Tabell 55.  Andel respondenter som erfarer lederrolle / underordnet rolle og anerkjennelse/ for lite 

anerkjennelse på forskjellige arbeidsfelt; Høyeste og laveste prosent på hvert felt er uthevet. 

 

 Jeg har en 
formell 
lederrolle 

Jeg har en 
underordnet 
rolle 

Jeg erfarer at 
jeg får god 
anerkjennelse 

Jeg erfarer at jeg 
får for lite 
anerkjennelse 

 
I særskilt gruppeprogram 
 

N 94 40 108 36 

% 59 25 67 22 

 
I samarbeid med  
Skolehelsetj. 

N 92 102 149 62 

% 40 45 66 27 

 
På SFO 

N 64 39 86 31 

% 52 31 69 25 

 
I samarbeid med 
barnevernet 

N 73 107 123 71 

% 35 51 59 34 

 
I pleie og 
omsorgsoppgaver 

N 83 79 127 48 

% 45 43 69 26 

 
I miljøarbeidet  
 

N 122 83 159 62 

% 52 35 68 26 

 
I undervisningen 
 

N 104 82 141 54 

% 50 40 68 26 

 
I samarbeid med foresatte 

N 117 82 176 34 

% 52 37 79 15 

 
 

 

 

Arbeidsforhold for BSV’ere ansatt som assistenter 

Noen BSV’ere er formelt ansatt i assistentstillinger med lønn og oppgaver som ikke 

anerkjenner Bachelorkompetansen. Her vil jeg sammenlikne hvordan assistenter scorer på 

noen få valgte spørsmål sammenliknet med alle respondenter samlet.  

Assistentene fordeler sitt arbeid mellom miljøarbeid og undervisning med samme fordeling 

som alle respondenter samlet, og arbeidet retter seg mot samme målgrupper som alle BSV’ere 

samlet. Forskjeller har jeg funnet er på følgende felt;  

I særskilte gruppeprogram svarer 57% av assistentene at de har en underordnet rolle, mot 35% 

av alle BSV’ere samlet.  Tabell 51 viser at assistenter deltar mindre enn alle samlet på faglig 

oppdatering, særlig når oppdateringen er intern.  
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Når det gjelder veiledning svarer 6 av 7 assistenter at påstanden ”jeg får ikke veiledning” er 

riktig, mens 44% (107 av 244)  av alle samlet svarer det samme. 

Assistent-ansatte er gjennomgående mer misfornøyd med mulighetene til å utføre de fleste av 

oppgavene i tabell 56 enn alle respondenter samlet. Tabellen viser også at mens alle samlet i 

de fleste arbeidsoppgaver blir noe mer fornøyd ettersom årene går (vist i prosent), blir 

assistentene på 8 av 14 variabler mer misfornøyd ettersom tiden går (vist i tall). Men data om 

assistenter må tolkes med forsiktighet fordi assistenter N= 7. 

”I Skoleåret 2010–11 var det 8081 assistentårsverk i grunnskolen, og antallet assistenter har 

på 2000-tallet økt med om lag 400 i året” (KD Meld.St 2010-11; 18.4.7.)  

Den årlige veksten av ca. 400 assistenter i året,  er ca. samme vekst som antallet organiserte 

BSV’ere har hatt i grunnskolen samlet de siste 15 årene, fra 171 i 1997  til 550 i 2012 (tabell 

4).  

 
Tabell 56.  Forskjellen på assistenter (antall  N =7 ) og alle respondenter samlet (prosent) som er 
svært fornøyd eller svært misfornøyd med mulighetene til å utføre følgende arbeidsoppgaver det 
første året sammenliknet med siste året/nå?  
 
 

 Svært misfornøyd Svært fornøyd 

Assistenter Alle samlet Assistenter Alle samlet 

1. 
året 

Siste 
år/nå 

1. 
året 

Siste 
år/nå 

1.året 
Siste 
år/nå 

1.året 
Siste 
år/nå 

Planlegging og annet forarbeid 3 2 22 14 1 1 26 39 

Rapportering og annet etterarbeid 3 3 22 14 1 0 22 35 

Motta veiledning 5 4 38 30 2 0 12 13 

Gi veiledning 4 4 23 15 1 0 16 24 

Utviklingsarbeid på systemnivå 4 3 31 24 2 0 11 15 

Utviklingsarbeid med hensyn til 
BSV'ernes rolle på skolen 

2 5 33 28 1 0 7 15 

Utføre primærforebygging 2 5 19 18 1 0 14 23 

Deltakelse i møter med lærerne 2 3 16 13 1 1 23 36 

Deltakelse i møter med skoleledelsen 2 4 24 20 1 1 21 32 

Deltakelse i (spesial)pedagogiske team 
og tverrfaglige møter 

3 5 22 18 1 0 26 38 

Deltakelse i ansvarsgrupper 2 4 13 13 1 0 37 48 

Deltakelse på møter med andre 
BSV'ere 

4 5 31 25 1 0 21 28 

Delta på møter med foresatte 2 2 11 11 1 1 38 50 

Delta på møter med eksterne partnere 2 4 16 14 1 1 28 38 

 

4 av 7 assistent-ansatte har vært ansatt i 3 år eller lengre. Men flere enn dem som formelt er 

ansatt som assistent, opplever seg som assistenter. De ønsker seg; 

 

”Bedre veiledning, kurs, arbeidsinstruks. Mer samarbeid med andre med samme 

utdanning og andre instanser. Mindre "assistentfølelse". Jobbet mest i klasser med 

enkeltelever og følte at jeg også skulle hjelpe til faglig (ikke min kompetanse). Ønsket 
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mer miljøarbeid, gjerne mot flere elever. Jeg ble brukt mot enkeltelever istedenfor en 

assistent. Grunnet elevens adferdsvansker”. 

 

”Bedre rammer i fht planleggingstid. Opplever at ledelse over skolenivå ikke forstår 

betydningen av vår jobb, og ser på oss som assistenter. Det gjør at vi ikke har rammer 

som gjør at vi kan gjøre en jobb som sikrer den faglige kvaliteten på arbeidet”. 

   

”At de respekterer min planleggingstid på SFO, slik at jeg får gjort mine 

arbeidsoppgaver. Blir brukt som vikar når andre er borte, både lærer assistent og 

vernepleier. Føler meg mange ganger som en assistent i stedet for som en av lederne 

på skolen”. 

 

 

3 Åpne spørsmål  

Svarene illustrerer tabellene, og leverer kunnskap og begrep de lukkede spørsmålene ikke 

fanger opp. I de åpne svarene har noen respondenter, heller enn å beskrive ett begrenset 

forhold, slik de ble bedt om, snarere prøvd å vise fram bredden i egen stilling. For eksempel;  

 

”Planlegge virksomheten i SFO, og veilede personale og lærlinger/ studenter. 

gjennomføre aktivitets- planer, eller tilrettelegge for endringar etter barnas interesser. 

Delta i møter i skolens administrasjon for å tilrettelegge for enkeltbarn eller grupper”. 

 

”Å se helheten i arbeidet med barna når det gjelder det sosialpedagogiske arbeidet 

mitt, å hjelpe barn som strever med å tilpasse seg, å støtte barn og foreldre i samspillet 

med andre, å veilede lærere og foreldre, å hjelpe barn til å øke deres sosiale 

kompetanse, observasjon av barns situasjon i skole og andre arenaer barna har kontakt 

med, drive kurs for barn med to hjem, sinnemestringskurs, kurs i jentesnakk”. 

 

Tabellene som følger viser hvor mange ganger respondentene brukte de vanligste/oftest 

forekommende begrep og vendinger i svarene sine. Begrepene som er plukket ut her, 

overlapper nødvendigvis.  

Trass i at undersøkelsen var for omfattende og tok for lang tid, har ca 90% av respondentene 

allikevel, mot slutten av spørreskjemaet, tatt seg tid til å besvare de åpne spørsmålene. Flere 

svar på ett av de åpne spørsmål, ”Min viktigste kritiske kommentar til dene 

spørreundersøkelsen er;” har funnet sin naturlige plass som en del av metode kritikken.  

 

 

 

 

https://web.questback.com/isarep/qbfollowup.dll/response?qid=4335806&ResponseID=51412812
https://web.questback.com/isarep/qbfollowup.dll/response?qid=4335806&ResponseID=51412812
https://web.questback.com/isarep/qbfollowup.dll/response?qid=4335806&ResponseID=51412812
https://web.questback.com/isarep/qbfollowup.dll/response?qid=4335806&ResponseID=51412812
https://web.questback.com/isarep/qbfollowup.dll/response?qid=4335806&ResponseID=51412812
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1. Åpne spørsmål ; ”Den viktigste arbeidsoppgaven min er å;”                                              (N= 229) 

 

Sentrale begrep Antall respondenter som 
setter begrepet sentralt 

Undervise individuelle/små grupper elever 44 

Veilede/støtte en eller flere elever med spesielle behov 43 

Utføre miljøarbeid/ terapi 40 

Utvikle sosial kompetanse 22 

Hovedansvar for individuell elev/små grupper 20 

Veilede lærere 17 

Lede/ koordinere grupper / teamarbeid 14 

Samtale med barn  13 

Lede SFO 11 

Undervise elever med autisme/autismerelatert 
diagnose 

7 

Bruke ART 7 

Er kontaktlærer/ lærervikar  5 

Veilede SFO-personale 4 

Ha kontakt med foresatte 4 

Brannslukke 3 

Kartlegge 3 

Gi leksehjelp 3 

Arbeide med elever med fravær 3 

Gi tegnspråkstøtte 1 
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2. åpne spørsmål ; ”Den viktigste endringen som bør skje i mitt arbeidsforhold er:”           (N= 212) 

 

Sentrale begrep Antall 
respondenter 
som setter 
begrepet sentralt 

Større anerkjennelse/ etterspørsel av min kompetanse 35 

Mer tid til planlegging og etterarbeid 26 

Å motta veiledning 25 

Få stillingsbeskrivelse/instruks 22 

Lik lønn/ like vilkår som lærere 18 

Deltakelse i lærermøter/ansvarsgrupper/team 16 

Bedre samarbeid med lærene 12 

Flere BSV’ere/ mer helse- og sosialfaglig kompetanse i skolen 10 

Full stilling 10 

Er fornøyd/ vet ikke/ ingen ønsker 10 

Større vekt på hele barnet, ikke bare eleven 9 

Å få veilede skolens ansatte 7 

Mer samarbeid med andre kommuner/eksterne instanser 7 

Arbeide mer med miljøet, mindre undervisning 7 

Fast stilling 6 

Mer undervisningskompetanse 3 

Ta del i skole-hjem arbeidet 3 

 

Noen individuelle ønsker om endring;  

 

”At jeg bør få mer lærerbetingelser ifht planleggingstid. I dag jobber jeg på skole og 

SFO, har fått litt flere fritimer enn en assistent for å planlegge undervisning og har fri 

som lærerne. Fra høsten vil jeg få fulle lærerbetingelser dvs ikke mer SFO”. 
 

”Avsatt tid til rapportskriving, til å lage planer, til å forberede arbeid med barna, til å 

motta veiledning, til å være en del av skolens spes.ped.utvalg, til å "slippe" å ha fast 

inspeksjon på enkeltelever eller hele grupper i elevenes friminutt, til å ikke bli brukt 

som assistent i leksehjelp og til spesielle elever”. 

 

Mange respondenter melder i åpne spørsmål at de savner anledning til å arbeide på 

skolemiljø-nivå, og konstaterer at de er bundet til arbeid med individuelle barn ( se tabell 15)..   

https://web.questback.com/isarep/qbfollowup.dll/response?qid=4335806&ResponseID=51412812
https://web.questback.com/isarep/qbfollowup.dll/response?qid=4335806&ResponseID=51412812
https://web.questback.com/isarep/qbfollowup.dll/response?qid=4335806&ResponseID=51412812
https://web.questback.com/isarep/qbfollowup.dll/response?qid=4335806&ResponseID=51412812
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3. åpne spørsmål ;” Min viktigste tilleggsopplysning til denne undersøkelsen er;”      N = 146 

 

 

Sentrale ”tilleggsopplysnninger”  

Antall 
respondenter 
som har uttrykket 
denne 
opplysningen  

At lønns- og arbeidsbetingelser må likestilles med lærerne 16 

At det må bli styrket samarbeid mellom skolen og andre 
omsorgsinstanser 

8 

At BSV’ere underviser 5 

At det er behov for denne undersøkelsen 5 

At undervisning og miljøarbeid må bli likestillet som 
virksomheter/fag 

4 

At det bør være flere BSV’ere på hver skole 4 

At anerkjennelsen jeg erfarer har blitt bedre etter hvert 4 

At jeg er ansatt i alternativ skole, underviser og erfarer god 
anerkjennelse  

4 

At sosialt arbeid i skolen må behandles på politisk nivå 3 

At vi trenger arbeidsinstrukser 3 

At det må bli flere 100% stillinger 2 

At det er slitsomt å gå rett fra undervisning til SFO 2 

Studiepoeng i pedagogikk og psykososialt arbeid bør slå ut på 
lønn og arbeidsbetingelser 

2 

At det må bli mer kunnskap om BSV’ernes kompetanse i 
skoleledelsen 

2 

Jeg opplever mye trusler og vold 1 

At skoledagen er for kort for noen elever 1 

At jeg var den første barnevernspedagog i skolen i xxx Fylke 1 

At  noen overvurderer hva BSV’ere kan få til 1 

Kommunens holdning til spes.ped elever fordi de tar mye 
ressurser er det største problemet 

1 

At jeg er ansatt i barnevernstjenesten, men har skolen som 
arbeidsplass 

1 

 

 



                                                                                                                                                65 

Arbeidsoppgaver og -forhold for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i grunnskoler.                        

Høgskolen i Bergen,              Institutt for sosialfag og vernepleie,       Mai 2013,      Peter Magnus 

Avsluttende kommentarer. 

Undersøkelsen har vist at mange BSV’ere utfører mye undervisning. Realkompetansen til å  

undervise visse elever kan være på plass, men uten formell lærerkompetanse får ikke 

BSV’eren tildelt formelt ansvar for sitt undervisningsarbeid.  

Mange respondenter peker på at pålagt undervisningsarbeid forhindrer dem fra å gjøre viktig 

miljøarbeid. Og når de fleste BSV'ere er satt til å arbeide med enkeltindivider med særlige 

behov og utfordringer, knyttet opp mot undervisningsspesifikke oppgaver med individuelle 

eller i en liten gruppe elever, forhindrer det arbeid på systemnivå, det vil si tidlig intervensjon 

og forebyggende arbeid rettet mot flere barn og mot systemer.  

En gjennomgang viser at vernepleierne er den BSV-profesjonen som er størst på skolen. 

Vernepleierne har også gjennomgående større andel med lederstilinger på flere felt og 

opplever mest anerkjennelse. De er også gjennomgående mer fornøyd i skolen. 

Trass i 142 telefonsamtaler og spørsmål til 246 respondenter om å varsle de u-organiserte om 

undersøkelsen, har jeg ikke fått mer enn 1 respondent som er uorganisert. Jeg har ikke lykkes 

i å finne noe svar, og jeg synes det er et interessant spørsmål; hvor stor er gruppen u-

organiserte BSVere i skolen? 

I nye undersøkelser i tiden framover blir det selvsagt viktig å utvide perspektivet og lage 

undersøkelser som inkluderer hvordan de øvrige profesjonene i skolen forholder seg til det 

økende profesjonelle mangfold på arbeidsplassen.      

La meg avslutningsvis gjøre følgende kommentarer;   

 

Flere respondenter brukte i sine åpne svar ordet ”faglig” omtrent slik denne respondenten 

gjør; 

 

”Jeg jobbet mest i klasser med enkeltelever og følte at jeg også skulle hjelpe til faglig 

(ikke min kompetanse). Ønsket mer miljøarbeid, gjerne mot flere elever”.  

 

For meg blir det nærmest feil, dersom arbeid med eksamensrettede skolefag, som jeg 

formoder denne respondenten henviser til, benevnes faglig arbeid, hvis det impliserer at 

miljøarbeid ikke er faglig arbeid. Jeg vil gjerne slå fast at miljøarbeid er faglig arbeid. Faglig 

er et svært generelt begrep, og henviser til mange flere fenomen enn skolefag. Mangler vi 

gode begrep for å skille klart her?  
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Et større profesjonelt mangfold i skolen skaper behov for en  fordeling av ansvar og 

oppgaver mellom profesjonene. Brosjyren fra Utdanningsforbundet og FO (Okt. 2012) 

avklarer at lærerprofesjonene har hovedansvaret for lærings- utviklings og 

danningsarbeidet i skolen, og at helse og sosialfaglig kompetanse er et viktig supplement 

til den pedagogiske kompetansen. Betyr det at lærerprofesjonene har hovedansvaret for alt 

arbeidet i skolen? Jeg spør om plassering av hovedansvar hos kun en profesjon kan skape 

barrierer for målet om den tverrfaglighet og konsensus som signaliseres i brosjyrens tittel; 

”Tverrfaglig samarbeid i skolen”.  

Målet med tverrfaglighet er  å”…oppnå engasjement om et felles prosjekt. Deltakerne må 

ta stiling til prosjektet i fellesskap, og vil forsøke å fatte beslutninger ved konsensus 

(…).faggruppene har kunnskap om hverandre som de integrerer i eget fag. Det oppstår 

nye holdninger og ny viten som skaper en felles merviten ”(Glavin og Erdals 2000:29 i 

Jacobsen 2010:13) (konsensus min kursiv). Hvordan påvirker tildeling av hovedansvaret 

til en profesjon muligheten for tverrfaglig konsensus og ny merviten?  

Er vi kanskje nærmere en beskrivelse av tverrfagligheten i skolen med Lauvås & 

Lauvås’(2004) beskrivelse av monosamarbeid, der en profesjon tiltar seg en overordnet, 

premiss- givende posisjon eller tildeles en slik posisjon fra de andre samarbeidspartnerne? 

«I en bestemt konstellasjon av samarbeidende yrkesgrupper vil det ofte være 

kunnskapsbasen til en av gruppene som uten videre opphøyes til et selvsagt grunnlag for 

de andre fags bidrag (…) i skolesammenheng kan det være pedagogikken som gir 

strukturen for samarbeidende barnevernspedagoger, psykologer, sosionomer, 

helsepersonell osv». (Lauvås og Lauvås 2004:46). Hvor bringer monosamarbeidet oss? 

 

I Stortingsmeldingen om Utdanning for velferd utfordrer Kunnskapsdepartementet 

helse- og sosialarbeiderne til å utvikle en dobbel identitet, det vil si utvikle seg både 

som ”profesjonsutøver med kompetanse til å løse bestemte oppgaver, og som 

velferdsarbeider med forståelse for helheten i velferdssystemet og evne til å bruke sin 

kompetanse i samspill med andre yrkesgrupper for å møte brukernes behov” 

(Kunnskapsdepartementet Meld.St. 13 (2011–2012) 5.5.2. Jeg formoder denne  

utfordringen om dobbelt identitet går til lærerprofesjonene også?  

 

Representanten Hadia Tajik  spurte  i Stortinget 08.06.12 om hvordan skolestatsråden 

vil ”bidra til at flere yrkesgrupper får naturlig innpass i skolen?”. Statsråden svarte at det 
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er lokal skoleeier som skal ”legge til rette for at opplæringen knytter til seg personer med 

ulik yrkesbakgrunn, f.eks. merkantil hjelp, helsefaglig eller sosialpedagogisk kompetanse, 

miljøarbeidere eller barne- og ungdomsarbeidere”. Ministeren sa også at ”departementet 

vil ikke forskriftsfeste kompetansekrav til andre yrkesgrupper enn 

undervisningspersonalet i skolen. Lokale behov må avgjøre hvilken kompetanse den 

enkelte skole trenger i støtteapparatet” (Stortinget 2012).  

Andre mener at å sikre økt profesjonelt mangfold og sikre en tydelig rolle for  BSV’ere i 

grunnskolen forutsetter nasjonal inngripen.      
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