
Edvard Befring, Ivar Frønes, Mari-Anne Sørlie (red.)
Sårbare unge
Nye perspektiver og tilnærminger

Sårbarhet i barne- og ungdomsgrupper utvikles i et samspill mellom kjennetegn 
ved individet, familien, skolen og samfunnsmessige forhold. Dette kan blant 
annet komme til uttrykk gjennom samhandlingsproblemer i barnehagen, 
tilkortkomming på skolen, psykiske og fysiske helseproblemer, ensomhet, 
kriminalitet, alkohol- og stoffmisbruk og arbeidsledighet. Sårbare unge formidler 
kunnskap om barn og unge, og deres omsorgs-, utviklings- og læringsbehov. 

Bokens bidragsytere gir innsikt i problemtilstander, tiltak, ulike faglige forståelses-
måter og mulighetsperspektiver med praktisk relevans.
Denne boken henvender seg i første rekke til studenter som skal kvalifisere seg til 
arbeid i barneverntjenesten, psykisk helsevern, skole og organisasjoner. 

Boken vil også være av interesse for praktikere, for politikere og for forskere 
med interesse for barnevernet og for sårbare barn i kontekster som barnehage 
og skole.
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Nye perspektiver og tilnærminger

Kapitteloversikt 

Kapittel 1: Barnevernet i historisk lys
Kapittel 2: Kunnskapssamfunn, sosialisering og sårbarhet
Kapittel 3: Rettssikkerhet for barn og unge i sårbare situasjoner
Kapittel 4: Atferdsproblemer hos ungdom
Kapittel 5: Følsom, formbar og uferdig
Kapittel 6: Forebyggende arbeid i skolen
Kapittel 7: Verdien av å redusere og forebygge skolemobbing
Kapittel 8: Oppfølgingsgrupper for enslige mindreårige flyktninger
Kapittel 9: Når barn er informanter
Kapittel 10: Forskningsbaserte institusjoner i barnevernet
Kapittel 11: Ny kunnskap om hvorfor det ofte er vanskelig å endre 
negative samhandlingsmønstre i familier
Kapittel 12: Landsdekkende implementering av behandlingsmetoden 
Parent Management Training
Kapittel 13: Kvalitetsvurdering av psykososiale tiltak
Kapittel 14: Registerdata i analyser av familier i barnevernet
Kapittel 15: Rusbehandling for ungdom i tidlig ruskarriere
Kapittel 16: Kunnskapsdrevet praksis i arbeidet med atferdsproblemer 
blant barn og unge

Etterord: Et kompetansebasert barnevern
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