Forord
Denne boken har sitt utspring i fagmiljøet rundt doktorgradsprogrammet «Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling» ved Institutt for sosialfag og veiledning ved Høgskolen i Innlandet. Deltakere
i forskingsgruppen Utsatte barn, unge og familier fikk innvilget støtte
av Norges forskningsråds program HELSEVEL til forsking på barnevernet. Forskningsprosjektet, Decisions and Justifications in Child Protection Services, studerer og analyserer barnevernets beslutninger og
begrunnelser knyttet til det å ivareta hensynet til barnets beste. Prosjektet startet opp i 2018, og denne boken er prosjektets første publikasjon i antologiform. Hensikten med boken har vært å klargjøre og belyse
hvordan utøvende barnevernarbeid på forskjellige måter er et svært verdiladet praksisfelt.
Sluttarbeidet med boken har foregått mens Norge har vært nedstengt
på grunn av koronapandemien. Skoler og barnehager har vært lukket, og
sjelden har vel bekymringen rundt omsorgsituasjonen til sårbare barn og
unge hatt større plass i media. Denne boken handler nettopp om ivaretakelse av barn i sårbare livssituasjoner og om barnevernets verdigrunnlag
for å gjøre dette. Vi håper at boken vil inspirere fagkollegaer, studenter og
en bredere offentlighet til diskusjoner om hva prinsippet om barns beste
betyr i ulike kontekster og til ulike tider. Vi som står bak antologien, har
hatt en ambisjon om å skape et refleksjonsrom der kapitlene kan bidra til
diskusjon omkring dette.
Mange har medvirket i arbeidet som har ledet frem til denne antologien. Først av alt vil vi takke Norges forskningsråd som har støttet og
finansiert prosjektet. Takk til alle forfatterne for kapitlene de har skrevet,
for tankevekkende bidrag og for berikende samtaler under arbeidsseminarene. Forfatterne har fagbakgrunn fra ulike disipliner, og den interdisiplinære tilnærmingen har skapt en plattform for mange interessante
diskusjoner oss kollegaer imellom. Samarbeidet med bidragsyterne har
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lettet redaktøransvaret betraktelig. Takk også til de anonyme fagfellene,
som ga konstruktive kommentarer til tidligere versjoner av kapitlene.
Vi vil til slutt rette en spesiell takk til forlagsredaktør Simon Aase og
Cappelen Damm Akademisk, som helt fra starten har vist stor interesse
for bokprosjektet og kommet med gode innspill underveis.
Lillehammer, mai 2020
Halvor Nordby og Astrid Halsa
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