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Forord

Dette prosjektet er nansiert av Norges Forskningsråd, bvu-fondet og Barnevernets
utviklingssenter i Nord-Norge. Jeg er takknemlig for at disse tre nansieringskildene har gjort det mulig for meg å fordype meg i temaet barnevern i samisk
kontekst.
Denne avhandlingen er en oppfølgning av mitt hovedfag fra 1997. I hovedfaget
fokuserte jeg på barnevernets i møte med det erkulturelle samfunnet. Jeg mente
at det var en utfordring for banevernet å se det erkulturelle. I denne doktorgradsavhandlingen har jeg vært opptatt av hvilken kunnskap og kompetanse som
barnevernet trenger for å ha en praksis som er tilrettelagt for samiske barn og
samiske familier. Dette har ført til en undersøkelse om hvordan et kulturelt perspektiv i barnevernet kan forankres teoretisk og praktisk. For noen år siden sa en
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Kapittel 1

Innledning

I løpet av de siste 10 årene har en økende oppmerksomhet i barnevernet vært rettet
mot familienes og barnas kulturelle tilhørighet. I tråd med de endrede politiske
holdninger overfor samene er stadig nye områder av oentlige oppgaver forsøkt
tilrettelagt for den samiske befolkningen, så også barnevernet. De siste 20 årenes
samiske samfunnsdebatt har vist at det ikke er entydighet, men mangfoldighet
som preger samiske samfunn og samiske kulturuttrykk. Dette er et viktig utgangspunkt for barnevernets arbeid i samiske områder. Et barnevern som søker å ha et
kulturelt perspektiv må kunne forholde seg til det mangfoldet som nnes i samiske
ytringsformer og samiske kulturutrykk.
Kunnskapen om hvordan et kulturperspektiv i barnevernet har eksistert som en
rekke praksiser. Erfarne samiske sosialarbeidere har utviklet arbeidsformer som
fungerer for de utfordringer de har møtt i sin praksis. Av dette kan man lære noe
om et kulturelt perspektiv i barnevern. Allikevel er det slik at mangfoldigheta som
nnes i de samiske lokalsamfunn, og forskjellene mellom de samiske lokalsamfunn,
fører til at man ikke kan nøye seg med disse praksisfortellingene. God erfaring fra
et sted er ikke nødvendigvis god erfaring for ett annet sted. Man kan ikke slutte
fra kunnskap om god praksis i Kautokeino til god praksis i Indre Billefjord. Det
er nødvendig å problematisere de praksiser som nnes, og utvikle et mer stødig
teoretisk og praktisk rammeverk for et kulturelt perspektiv i barnevernet.
I denne avhandlingen innfører jeg betegnelsene kontekstualitet og stedlighet
for det fundament som må ligge til grunn for barnevern som utføres i samiske
områder av Norge. Gjennom interesse for samiske steder ytter jeg blikket fra entydighet som grunnlag for barnevernets innsats overfor samiske brukere, til å la de
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mange kontekster som nnes for samisk livsutfoldelse være i fokus for oppmerksomheten.

1.1 Introduksjon til avhandlingens tema
Avhandlingsprosjektet er en forlengelse og videreutvikling av hovedfagsoppgaven
Å se; utfordringer for barnevernet i møte med det erkulturelle samfunnet

som jeg leverte i 1997. Den gangen argumenterte jeg for at barnevernet måtte
tilegne seg et blikk for de særlige kulturelle fenomener som var gyldig på det stedet
som barnevernsarbeidet ble utført. Nå vil jeg dra veksler på dette argumentet, og
trekker frem kontekst som et grunnbegrep for et kulturelt perspektiv i barnevernet.
Prosjektet har falt sammen med en tid hvor det i økende grad etterlyses et kulturperspektiv i barnevernets praksisfelt. Særlig har praktikere i den nordlige landsdelen pekt på dette behovet. De har sett behovet for en bedring av det tilbudet de
kan yte til de samiske brukerne. Den økte oppmerksomheten har ført til en opplevelse i barnevernsfeltet om økte forventninger, uten at det i tilsvarende grad har
kommet anvisninger for hvordan disse forventningene skal i møtekommes. Det er
et sentralt anliggende i dette avhandlingsprosjektet å drøfte hvordan dette behovet
kan møtes, både teoretisk og praktisk.
Det er ikke en ønsket politikk at den norske barnevernsloven skal endres for spesielt
å ivareta samiske barns behov og rettigheter i barnevernet (Sosial- og helsedepartementet, 2002). En slik form for særbarnevern er det mange land med urfolk
som har valgt, for eksempel Canada, New Zealand og Australia. I Norge er en
slik forvaltning ikke blitt diskutert. Norge har ratisert ere internasjonale lover
som legger føringer for hvordan man skal sikre samene som urfolk og minoritet
rettigheter og deltakelse. Da det ikke er aktuelt med et særbarnevern er det
desto viktigere å ha barnevern i samisk kontekst som gjenstand for stadig debatt.
Uten at det reises problemstilling om hvordan sikre samiske barn og familiers tilknytning til sin kulturelle og språklige særegenhet, kan man risikere at rettigheter
som urfolk har ervervet ikke etterleves av barnevernet. Min motivasjon for dette
avhandlingsprosjektet henger sammen med dette poenget. Samiske barn har rett
til å bevare og videreutvikle sin tilknytning til samisk kultur også når de er under tiltak initiert av barnevernet. Spørsmålet som reises i denne avhandlingen er
hvordan denne rettigheten kan ivaretas.
Siktemålet med denne avhandlingen er at den skal være et bidrag i kunnskapsakkumulering i feltet barnevern i samisk kontekst. Forslag til praksis er prioritert
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på bekostning av kritikk av eksisterende praksis. Helhet er prioritert på bekostning
av utsnitt. Alle disse valgene kunne ha vært gjort annerledes. Valgene er truet
med tanke på at det er lite litteratur innefor temaet, og at mottakelsen av hovedfagsoppgaven i barnevernfeltet tilsa at en oppfølgning av hovedfagsoppgaven var
relevant for praksisfeltet.

1.1.1

Problemstilling

I denne avhandlingen er den overordnede interessen rettet mot barnevern som
utføres i samisk landskap. Problemstillingen er todelt:
1. For det første er dette en undersøkelse av ulike forhold som er relevante for
barnevern i samiske landskap.
2. For det andre er det en undersøkelse av hvordan et slikt kulturelt perspektiv
kan utformes.
For å kunne drøfte den første delen tar jeg utgangspunkt i re delspørsmål. Disse
spørsmålene korresponderer med de re delundersøkelsene jeg gjennomfører i dette
avhandlingsprosjektet.
1. Hvilke arbeidsmodeller har erfarne samiske sosialarbeidere utviklet?
2. Hvilke føringer legger ratiserte internasjonale lover og konvensjoner på norsk
barnevern angående samene som urfolk og minoritet?
3. Hvilke erfaringer har man fra å innføre et kulturelt perspektiv i barneverntjenesten i en samisk kommune?
4. Hvilke prosesser kan man se i samiske samfunn i dag, og hva trer frem ved
sammenligning av to samiske steder?
Undersøkelsene, som korresponderer med disse re spørsmålene, er grunnlaget for å
drøfte den andre delen av problemstillingen. Hvordan kan et kulturelt perspektiv
formuleres? Dette spørsmålet behandles i forhold til et praktisk og et teoretisk
begrunnet forslag til et kulturelt perspektiv i barnevernet. I forbindelse med dette
fremstår kontekstualitet og stedlighet som nøkkelbegreper.
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Utdypning av problemtillingen

Målsettingen med avhandlingen representerer en metodologisk utfordring. Jeg mener at én metodisk innfallsvinkel ikke kunne anvendes, fordi det ikke ville bringe
inn informasjon som dekker både de teoretiske og praktiske ambisjonene som har
vært knyttet til dette prosjektet. Dette prosjektet er derfor basert på et eklektisk
metodetilfang, det vil si at jeg anvender den metoden som til enhver tid er best
egnet til å få frem den informasjonen jeg søker.
For det første nnes det oppsamlet erfaring i feltet. Det er mange erfarne samiske
sosialarbeidere og barnevernsarbeidere. Jeg trengte deres historier, deres fortellinger og deres reeksjoner over sin egen praksis. Dette ga meg informasjon om
en praktisk arbeidsmodell som synes å fungere i samiske kontekst. Men dersom
jeg kun hadde forholdt meg til deres praktiske arbeidsmodell, ville jeg bli trukket inn i problemet om forholdet mellom er og bør. Det er en diskusjon som tar
utgangspunkt i at man ikke kan slutte fra en beskrivelse av hvordan noe er til
en beskrivelse av hvordan noe bør være. Den betydningen de ulike kontekstene
har for hva som er egnet barnevernsarbeid, tilsa at man måtte søke informasjon
utover praksisfortellingene. Å overføre en praksis fra ett sted til ett annet er ikke
løsningen som kan leses ut av de erfarne samiske sosialarbeidernes fortellinger.
Derfor har jeg også vært interessert i hva barnevernet ikke kan velge bort, hva
de må forholde seg til og hva de kan tillate seg å gjøre. Det har ledet meg til
en undersøkelse av noen av de internasjonale lover som Norge har ratisert, og
hvordan disse har konsekvenser for barnevern i samiske områder. Min fortolkning
av disse føringene er at barnevernet som forvaltning har et ansvar for å innføre et
kulturelt perspektiv.
I forlengelsen av dette forvaltningsansvaret har jeg fulgt barnevernstjenesten i en
samisk kommune i deres forsøk på å innføre kontekstuelt perspektiv i sin virksomhet. Ut fra å følge den prosessen som barneverntjenesten iverksatte, har det vært
mulig å få korrigert noen aspekt ved utformingen av perspektivet. Det har også
vært mulig å få anskueliggjort noen særskilte utfordringer ved et slikt perspektiv.
En vesentlig motivasjon ved dette prosjektet er at folk selv må få komme med sine
innspill til hvordan et teoretisk og praktisk kulturperspektiv kan utformes. Barnevernet og myndighetene, ved deres praksiser og lover, kan ikke være de eneste som
påvirker en slik fagutvikling. Derfor har jeg to etnograske studier, to feltarbeid,
inkludert i denne studien. Fra disse feltarbeidene får jeg erfaringer og fortellinger
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om samiske mennesker og samiske steder, slik de fremtrer som like og forskjellige, mangfoldige og entydige samt komplekse og forståelige. Disse søker jeg å sette
inn i en ramme av kulturelle, etniske og samfunnsmessige fortellinger om samiske
samfunn og samiske aktører. Dette er fortellinger som har relevans for hvordan et
kulturelt perspektiv kan utformes. Tanken er at folk sine egne praksiser må danne
grunnlag for de fortolkninger som barnevernet gjør i forbindelse med sin jobb.
På bakgrunn av disse re delundersøkelsene har jeg informasjon som kan kaste
lys over spørsmålet om hvordan et kulturelt perspektiv kan formuleres. De mange
samiske kontekster fremstår som helt vesentlig for et slikt perspektiv. Problemstillingen vil delvis bli drøftet ved å rette oppmerksomheten mot teoretisk forankring
av et slikt perspektiv, og delvis mot praktisk forankring. Da fremstår det kulturelle
perspektivet som et kontekstuelt barnevern.

1.1.3

Avhandlingens oppbygning

Denne avhandlingen er bygd opp omkring de re ulike delundersøkelser. Disse re
delene har på ulikt vis gitt meg informasjon for å drøfte et kulturelt perspektiv i
barnevern i samisk landskap. Dette leder frem mot en utmeisling av teoretisk og
praktisk forankring av kontekstuelt barnevern. Avslutningsvis søker jeg å plassere det kontekstuelle perspektivet i en kunnskapssammenheng i barnevernet som
fagfelt.

Kapittel 2: I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for teoretisk posisjonering av dette

prosjektet. Jeg gjør rede for noen av de sentrale begrepene som vil bli anvendt.
Jeg vil også forankre prosjektet vitenskapsteoretisk.

Kapittel 3: I dette kapittelet presenterer jeg barnevernet. Jeg håper det kan være

avklarende for de som ikke kjenner denne virksomheten. Jeg har lagt vekt på en
viss nærhet til barnevernets særskilte praksisform fordi jeg har ønsket å synliggjøre
hvor kompleks denne virksomheten er.

Kapittel 4: I dette kapittelet viser jeg hvilke metodiske innfallsvinkler jeg har

anvendt for å nne frem til informasjon som anvendes i dette prosjektet. Jeg gjennomgår de re delundersøkelsene: 1. Samtale med erfarne samiske sosialarbeidere,
2. Undersøkelse av internasjonale lover og konvensjoner når det gjelder føringer for
barnevernet, 3. Undersøkelse av innføring av kulturelt perspektiv i barnevernet i
en samisk kommune, 4. Feltarbeid i to samiske lokalsamfunn. Jeg gjør også noen
betraktinger omkring metodiske utfordringer.
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Kapittel 5: Denne avhandlingen er en videreføring av mitt hovedfagsprosjektet
fra 1997. Ett av feltarbeidene er hentet fra hovedfagsoppgaven. I kapittelet presenterer jeg en oppsummering av de sentrale delene fra hovedfagsoppgaven. Essensen
var at utfordringene for barnevernet er å se de erkulturelle lokalsamfunnene,
fordi barnevernet gjennom det kan se folk.

Kapittel 6: I dette kapittelet gir jeg en ansats til en kontekstuell innfallsvinkel.

Det er basert på de fortellingene som erfarne samiske sosialarbeidere har gitt og
drøftingene som ble gjort i hovedfagsoppgaven. Denne ansatsen er strukturert i
forhold til kontradiksjoner, det vil si innvendinger mot kontekstinteresse i barnevernet. Kapitelet ender med en skisse for kontekstuelt barnevernsarbeid.

Kapittel 7: Dette kapittelet handler om hva som må gjøres, hva som bør gjøres og

hva barnevernet ikke kan velge vekk når det gjelder forpliktelser overfor samer som
minoritet og urfolk. Her presenteres undersøkelsen av de internasjonale lover og
konvensjoner som gjelder i Norge. Jeg stiller meg kritisk til den ensidige materielle
interessen som gjøres i fortolkning av disse forpliktelsene, og etterlyser debatt og
oppfølgning av de psykososiale aspekt som omtales i lovene. Jeg argumenterer også
for å inkludere representanter fra samene som urfolk i forbindelse med utvikling
av norsk barnevern.

Kapittel 8: Skissen som presenteres i kapittel 5 er grunnlaget for det kulturelle

perspektivet som den samiske kommunen Kautokeino innfører i sin barneverntjeneste. I kapittelet gjennomgås kommunens prosjekt, dernest trekkes det frem noen
sentrale erfaringer fra prosjektet.

Kapittel 9: To samiske lokalsamfunn, Indre Billefjord og Kautokeino, beskrives.

Aller først gjør jeg rede for noen prosesser som jeg mener er sentrale for samiske
verdener. Dernest forteller jeg om de to stedene. Det er viktig å merke seg at dette
ikke er uttømmende etnograske beskrivelser. Jeg har ikke gjennomført langvarige
feltarbeidsopphold, og har ikke tatt mål av meg å fullende beskrivelsene av stedene. Mine opphold har vært på opptil 14 dager av gangen, 2  3 ganger på hvert
sted. Indre Billefjord er mitt hjemsted fra barndommen, og jeg kjenner derfor
dette stedet best. Kautokeino er jeg mer en utenforstående i forhold til, og min
beskrivelse er basert på denne posisjonen.

Kapittel 10: Det sentrale analytiske poenget mitt er sammenligningen av disse

to stedene. Det blir presentert i dette kapittelet. Ved å se disse to stedene i forhold
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til hverandre, og i forhold til prosesser som stedene har gjennomgått, kommer det
frem at stedene er forskjellige.

Kapittel 11: Det at stedene er forskjellige synliggjør at samisk samfunn og kul-

turuttrykk er mangfoldig og variert. De politiske prosessene som skjer i det samiske
samfunn i dag, og i norsk oentlig politikk overfor samene som urfolk og minoritet,
gir forskjellige utslag i ulike kontekster. Denne mangfoldsbeskrivelsen styrker den
vektleggingen som allerede er lagt på kontekst.

Kapittel 12: I dette kapittelet søker jeg å drøfte teoretiske og praktiske forankringer for det jeg kaller kontekstuelt barnevern. Spenningen mellom individog strukturnivåene har fått oppmerksomhet, en interesse som er med på å konsentrere kontekstbegrepet ytterligere. De teoretiske forankringene av kontekstuelt
barnevern tar utgangspunkt i det levde liv i sammen med andre, og er knyttet
til teoritradisjonene hermeneutikk og fenomenologi. De praktiske forankringene
tar utgangspunkt i barnevernets praksis. Dette synliggjør hvordan kontekstuelt
barnevern kan integreres i en helhetlig barnevernfaglig virksomhet.

Kapittel 13: Siste kapittel handler om kunnskap og kompetanse. Det er et forsøk

på å avklare hvor det kulturelle perspektivet kan integreres i barnevernet som
fagfelt. Barnevernet er en praktisk disiplin som baserer seg på teorier fra mange
fagområder. Dersom nye perspektiv skal føres inn i denne virksomheten må det
skje i skjæringsfeltet mellom teori og praksis.

1.1.4

Kontekstuelt barnevern  barnevern i samiske landskap

Denne avhandlingen kan leses som et argument for å innføre kontekstuell orientering av barnevernet når det utføres i samiske områder. Derfor vil jeg kort presentere
det jeg omtaler som kontekstuelt barnevern.
På grunnlag av mangfoldigheten, som trer frem ved sammenligning av samiske
lokalsamfunn, er det viktig å la barnevernets praksiser ha et særlig grep om de
mange kontekster. Derfor mener jeg at et kulturelt perspektiv i barnevernet må
utformes som et kontekstuelt perspektiv.
Barnevern som samfunnsinstitusjon legitimeres av at det er arbeid for barnets
beste. Enhver løsning skal kunne vurderes i forhold til om det er til dette barnets beste. Kontekstuelt barnevern har sitt fundament i dette. Barnets beste er
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alltid knyttet til et spesikt barn. Det søkes etter det beste for et bestemt barn.
Vurderingen om hva som er til det beste for et bestemt barn må gjøres i den konteksten barnet er i. Barnevern i samisk landskap vil si barnevern til det samiske
barnets beste. Det vil igjen si søken etter det beste for dette samiske barnet, i
denne samiske konteksten.
I kontekstuelt barnevern rettes oppmerksomheten ikke bare mot familien og barnet, men også mot det lokalsamfunnet de er en del av. Formålet er både å kunne
se familien og barnets omgivelser, og å kunne dra veksler på ressurser som nnes
i netteverket og i lokale forordninger. Dette er en arbeidsform hvor fokus rettes
mot stedene der folk bor. I dette perspektivet betyr steder både de konkrete lokalsamfunnene og de kulturelle omgivelser. For barnevernet innebærer dette at i
tillegg til å ha kunnskap og kompetanse om teorier, lover og prosedyrer som er
hentet fra barnevernets fag, må de ha kunnskap og kompetanse om det stedet der
de arbeider.

1.1.5

Begrensninger  om det jeg dessverre ikke gjør, ikke sier
og ikke inkluderer

I gjennomføringen av dette prosjektet måtte jeg sette noen avgrensninger, og jeg
måtte begrense meg fra noen debatter. Jeg vil nå gjøre rede for noen av det som
falt utfor dette avhandlingsprosjektet.
Jeg har ikke valgt å bruke mye tid på å argumentere for at det er behov for tilrettelegging av barnevern for samiske brukere. I 1995 ble det avgitt en fyldig utredning
om helse- og sosialtjenester for den samiske befolkning i Norge (NOU, 1995:6).
Konklusjonen i denne utredningen var at det fantes et slikt behov. Utredningen
har bidratt til å påvirke barnevernet som fagfelt, både politisk, faglig og utdanningsmessig mot en økt oppmerksomhet på kulturelle aspekt. I stedet for å ha
et prosjekt som etterprøvde det behovet som ble beskrevet i utredningen, har jeg
ønsket å bidra i oppfølgningen av de utfordringene som ble skissert for barnevernet. Jeg mener det er viktig at forskning også tar utgangspunkt der feltet er, ikke
kun oppholder seg ved dokumentasjon av hvordan det har vært.
De etnograske beskrivelsene er ikke fullstendige, som jeg allerede har redegjort
for. Billefjord er mitt hjemsted, Kautokeino er et sted jeg besøker. Beskrivelsene
vil bære preg av dette. Jeg har en idé om at nettopp denne forskjellen i min posisjon kan synliggjøre noe av hvordan man kan begynne arbeidet med kontekstuell
interesse i en virksomhet som barnevernet. Posisjonen som fremmed og dermed
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ukyndig i stedets virksomheter kan gi inntak til å stille seg åpen og undrende for
de praksiser som nnes og de fortellinger folk selv har om sin verden. Man må vite
at man ikke ser alt, men la det man ser være grunnlaget for å kunne bli i stand til
å se mer. For prosjektets formål er beskrivelsene fyldige nok, fordi sammenligningen mellom stedene synliggjør en forskjell mellom dem. Den mangfoldbeskrivelsen
som kan utledes av dette har vært materiale godt nok for dette prosjektet. Derfor valgte jeg å ikke gjennomføre enda lengre feltarbeid. Etnograen ville ha blitt
bedre, men informasjonen jeg trengte til dette formål var utfyllende nok etter det
avgrensede feltopphold.
I ukt med dette er det mange tema som har betydning for folks livsverden som
ikke er tatt med i dette prosjektet. Jeg har ikke konsentrert meg om religiøsitet, til
tross for at Nord-Norge er en nokså religiøs landsdel. I tillegg har læstadianismen,
en egen retning innenfor den lutherske kristendommen, et spesielt sterkt fotfeste
i samiske områder i Nord-Norge. Jeg vurderte imidlertid at mine samtaler reiste
store tema som barnevern, samisk kultur og identitet, oppdragelse og livsformer.
Dersom jeg i tillegg skulle ha invitert til samtale om folks livstro, var jeg redd for
at mine samtalepartnere kk opplevelsen av at intervjuet dreide seg om hele deres
eksistens. Jeg klarte ikke å forsvare (overfor meg selv eller mine informanter) å
legge til rette for en slik opplevelse, fordi jeg ikke så at det var nødvendig med
slike fullstendige livsfortellinger.
En innvending mot dette prosjektet er den eklektiske metodebruken. Det kan
stilles spørsmålstegn ved om jeg ikke heller burde konsentrert meg om ett forhold
og gått helt i dybden på det. Jeg har ønsket å kunne gi et helhetsorientert bilde
på hvordan et kulturelt perspektiv kan formuleres. For å få til det måtte jeg, så
langt jeg har klart å vurdere det, søke ere former for informasjon.
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Innledning

Kapittel 2

Teoretisk rammeverk

Dette prosjektet har ett fenomenologisk og hermeneutisk rammeverk. Oppmerksomheten er rettet mot praksiser, kontekster og de omgivelsene som gjør fortolkning mulig. For å kunne drøfte dette i forhold til barnevernet er det hentet inspirasjon fra ulike teoretikere, men alle kan posisjoneres innenfor skoleretninger som kan
omtales som fortolkende. Undersøkelsene er gjennomført ved bruk av kvalitativt
orienterte metoder.

2.1 Kontekstuelt barnevern  noen innledende
begrepsavklaringer
I denne avhandlingen vil noen begreper være av særlig betydning. Jeg vil introdusere noen nå, for så å utdype disse underveis.

2.1.1

Kulturkunnskap og kulturkompetanse

At barnevernet orienterer seg mot kultur aktualiserer spørsmålet om hva barnevernet må vite, og hva det må kunne, for å integrere dette i sin virksomhet. Det
aktualiseres med andre ord spørsmål om kunnskap (hva vet jeg) og kompetanse
(hva kan jeg).1 Kunnskap og kompetanse er således distinksjonen mellom det man
har oversikt over, det man kjenner til, det man kan tilegne seg gjennom levd liv
1 På engelsk brukes distinksjonen knowing that og knowing how.
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eller tillært ved (nysgjerrig) interesse som kunnskap og den måten man reektere
over dette gjennom sin praksis.
Våre handlinger er tid- og stedfestet. Det vi gjør er alltid festet til et bestemt romlig eller mentalt sted. Våre handlinger utføres også alltid i et bestemt tidlig rom,
langt eller kort, punktvis eller periodisk. Den adekvate handling forutsetter at den
handlende er på plass der han er. Derfor må den handlende alltid kjenne handlingens rom. Kulturkunnskap er en viktig del av den adekvate handling. Den bidrar
til at en handling blir adekvat. Det man vet integreres i det man gjør. Det man
vet er operativt i det man gjør. Distinkjsonen mellom kulturkunnskap og kulturkompetanse trekker opp spenningsfeltet mellom å vite og å gjøre. Kulturkunnskap
omsettes til kulturkompetanse ved at handlingen tar stedlige hensyn. Steder gjøres relevant for og tar plass i praksis. Kulturkompetanse er dømmekraften til å
gjøre kulturkompetansen adekvat. Kulturkunnskap omsatt til kulturkompetanse
handler dermed om bevissthet om egen posisjon  hvor man betrakter fra.

2.1.2

Et kulturperspektiv

Perspektiv er den posisjonen man har når man betrakter noe. Man kan aldri løse
seg fra at man betrakter noe fra et spesikt sted. Det gjelder enten man forholder
seg til sted som geogrask posisjon eller som en forfortolkning man gjør basert på
erfaringer. Hva man forstår er avhengig av hvor man ser fra.
Kulturperspektiv i barnevern er, dersom man betoner posisjonen eller perspektivet, at man betrakter noe i den kulturelle meningssammenhengen det inngår i.
Det er imidlertid også en bevissthet om den posisjonen som det betraktes fra. Det
vil si en reeksjon over hvor barnevernet selv er posisjonert. Ved å anvende både
kulturkunnskap og kulturkompetanse ser vi at kulturperspektivet kretser omkring
reeksjon. Kulturperspektiv i barnevernet er altså reeksjoner over steder og kontekster. Både barnevernspraktikerens og familien og barnets stedlige posisjon og
kontekstuelle omgivelser gjøres til en del av den faglige vurderingen som legges til
grunn for barnevernets arbeid.

2.1.3

Kontekst

I denne avhandlingen blir det lagt vekt på variasjonen innenfor samiske kultur og
samfunn, og ved det trer de mange ulike samiske kontekster frem. En av de viktige
beveggrunner til å konsentrere oppmerksomheten om mangfold og variasjon er
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aktørfokus. Barnevernet arbeider i all hovedsak med aktører. Det er enkeltindivider
og familier som barnevernet forholder seg til. Å la kontekstsbegrepet romme en
større verden enn den folk kan ha oversikt over, vil være å løsrive aktøren fra
hans verden. Barnevernet vil da kunne komme i den situasjonen at det er noen
andre sine virkeligheter som gjøres til konteksten, ikke familien og barnets egen
livsverden. Fordi barnevernet intervenerer i familien og barnets livsverden, må de
kulturelle hensyn som tas, være knyttet til folk sine egne kulturelle uttrykk. Det
vil si at interessen for kulturen må sirkles inn omkring den konteksten som nnes
i det rommet som er nært folk.
Opplevelsen av fellesskap med andre har utspring i nærhet i rom, nærhet i praksiser
og nærhet i opplevelser. Hvilken nærhet som er av størst betydning kan variere,
og kan aktualiseres i ulike situasjoner og ulike faser. Hvor langt ut en kontekst
går, og hvor grensen for kontekster er, vil også variere. I avhandlingen vil vi se at
noen historiske hendelser og prosesser, som for eksempel fornorskningsperioden,
har hatt betydning for folk. For eksempel deler mange samer opplevelsen av å ha
vært utsatt for fornorskning, og det er med på å etablere en nærhet som disse deler
i dag. Kontekst er den enkelte sin omgivelse, begrenset av aktørenes oversikt og
steder, praksiser og opplevelser som han opplever som sin verden.

2.1.4

Så mange språkspill

Wittgensteins språkspillanalogi (1998) handler om at for å forstå språket, må man
forstå den sammenhengen språket er en del av. Man må forstå den praksis som
språket har sin gyldighet i. Det vil si at man ikke kan begripe hva noe betyr,
uten å se den sammenhengen det har en betydning i. Dette fungere både som
en metodisk retningsgiver i dette prosjektet, og er kjernen i den anbefalning som
denne avhandlingen gir til barnevernet. Metodisk har det fått den betydning at
fortolkningen som gjøres skal gjøres i den verden der det har sitt feste i. I det som
skrives for barnevernet har det fått den betydning at skal det tas hensyn til samisk
kultur i barnevernets virksomhet, må det tas utgangspunkt i den verden der folk
er. Dermed er kontekst blitt et sentralt begrep i avhandlingen.
Dette har imidlertid også fått enda en betyding i dette avhandlingsprosjektet. Det
er ikke bare praksiser på steder jeg har løftet frem. Også barnevernet som praksis
er beskrevet. Dermed vil leseren oppleve at det nnes noen nyanser mellom de
ulike delene av avhandlingen når det gjelder språkformen som anvendes. Jeg har
forsøkt å la praksisene komme frem også ved hjelp av det formidlingsspråket som
er valgt. Barnevernet er en forvaltningsinstans med beslutningsmyndighet, og er
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en virksomhet som er nært knyttet til loven og lovfortolkning. Dette nedfeller seg
i det språket som barnevernet anvender. Skal man se barnevernets praksiser, og
forstå hva de betyr, må man også se de ordene som disse praksisene gir mening i.
Derfor vil kapitlet om barnevernet ha en språkdrakt som har en mer byråkratisk
karakter enn andre kapitler. Jeg har ønsket å la barnevernet tre frem som den
praksis den er ved å la språket være nær den virksomheten som utføres. I mitt
prosjekt vil det bli rettet forventninger til at barnevernet skal kunne integrere et
nytt perspektiv. Jeg mener det ville være vanskelig å henstille barnevernet til å ta
enda ere hensyn, uten samtidig å synliggjøre den kompleksiteten som barnevernet
allerede har i sin virksomhet. En av de måtene man kan vise frem barnevernets
kompleksitet er å anvende seg av det språkspillet som praksisformen har.
Derfor kan man si at denne avhandlingen er bygd opp rundt ere språkspill, ere
praksisformer, og møtet mellom disse praksisformene. Det er møte mellom barnevernets praksisformer og folks egen praksisformer. Det er møte mellom standard
norsk barnevernspraksis og samiske sosialarbeideres praksisformer. Det er også
møte mellom ulike samiske praksisformer i ulike lokalsamfunn.

2.2 Vitenskapsteoretisk orientering
Hermeneutikk og fenomenologi er tradisjoner som legger vekt på folks egne praksiser. Beskrivelser av verden slik den trer frem for oss, er fenomenologiens særlige
aktstykke. I hermeneutikken anerkjennes den sammenhengen det er mellom hvordan noe skal forstås og den konteksten det er en del av.
Begge disse orienteringsformer ligger til grunn for arbeidet som er gjort i forbindelse med dette avhandlingsprosjektet. Det har vært sentralt å la samiske kontekster
tre frem for oss. I dette ligger kjernen for tilretteleggelse av barnevernspraksis i
tråd med folks livsverdener. Å integrere kontekstene i barnevernets fortolkningen
av folk er sentralt fordi forståelse kun kan oppnås ved å se folk i lys av sine omgivelser. Vi er alle bundet i vår posisjon, og kan bare se det vi ser ut fra den
posisjonen vi til enhver tid har. Å trekke veksler på den hermeneutiske sirkelens
helhet-del gir dermed et verktøy for å la fortolkningene være knyttet til det folk
sine praksiser er en del av.
I det følgende vil jeg trekke frem noen teoretiske kilder som er bærende for resonnementene i denne avhandlingen.
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Normativ interesse

Begreper gis en mening i den verden de er virksomme i. De henger sammen med
det språkspillet begrepne er en del av (Wittgenstein, 1967). I dette avhandlingsprosjektet er Wittgensteins språkspillanalogi et av bakteppene i utviklingen av
den teoretiske forankringene av kontekstuelt barnevern. Det nnes ingen ferdigutviklet praksis som kan kalles kontekstuelt barnevern. Dermed må jeg ta for meg
ulike innspill til hvordan et slikt perspektiv kan være. Ved det går den beskrivende interessen for praksiser over til en normativ interesse for hvordan kontekstuelt
barnevern kan være som et kulturelt perspektiv.
Det normative aspektet ved mitt prosjekt handler om anvendelse. Problemstillingens andre del  om formulering av det kulturelle perspektivet  springer ut fra
beskrivelser av praksiser, både de som er i barnevernet og de som er i samiske
lokalsamfunn. Det er fra disse beskrivelsene det kulturelle perspektivet hentes.
Det er med andre ord et anvendt preg ved denne avhandlingen; jeg retter min
oppmerksomhet mot anvendelse av et kulturelt perspektiv i barnevern i samiske
områder.
En av de praktiske sider ved anvendt forskning er at det kan inkludere en normativ
argumentasjon om endring av praksis. Endring av praksiser kommer ikke som følge
av økt kunnskap dersom ikke fagverdiene også blir utfordret i denne prosessen.
Det anvendte ved forskning har altså ikke bare en kunnskapsside, men skal også gi
retninger til fagutvikling. Det er min interesse at barnevernfaget kan få nytte av
drøftingene som gjøres i denne avhandlingen. Fornuftigheten ved dette prosjektet
kan dermed også avgjøres ved om det er praktisk forstandig. Dewey sier at all
fornuft er en praktisk fornuft. Hva enn vi har av kunnskap nå, har vi skaet oss
med et visst formål (MacIntyre, 1969). Fakta og verdi er ikke uforenelig i tråd med
en slik tenkning. Det betyr at det å søke kunnskap om ett fenomen, slik jeg gjør i
forhold til barnevern i samisk landskap, ikke er uforenlig med å søke å nne måter
å omsette dette i praksis. Å bedrive vitenskap er ikke uforenlig med det å se for
seg hvordan kunnskapen skal ha praktisk anvendelighet. Denne tanken er nedfelt
i dette prosjektet.

2.2.2

Teoretiske inspirasjonskilder

Den normative interessen peker henimot en vitenskapsteori som er fundert på frigjøring, aksjonsrettet virksomhet og praksis. Det er tradisjoner som utfordrer vitenskapens rolle i samfunnet, enten ved at kunnskap fremkommer ved delaktighet

16

Teoretisk rammeverk

fra aktørene gjennom praksisforankring eller at aksjonsrettet forskning inkluderer
praktikerne som aktører i forskningen (Eikeland, 1995). Det er også tradisjoner
som utfordrer vitenskapen i forhold til den rolle kunnskapsproduksjon har for
samfunn og samfunnsutvikling. Etiske teorier, teorier som sier noe om hva som
bør være, er viktige fordi de gir mulighet for samfunnskritikk og for å utforme
bedre praksis (Nussbaum, 2000). Dette gjennner man i frigjørende perspektiver
som særlig er utviklet av forskere i, eller fra, minoritetsgrupper. Dette er ikke én
vitenskapsteoretisk tradisjon, men mange ulike perspektiver som har det til felles
at de søker å bryte maktstrukturer gjennom kunnskapsutvikling. Vi nner slike perspektiver i kjønnsforskning (Lotherington og Markussen, 1999; Nussbaum,
2000) hvor etikk er en del av teorigrunnlaget som gjør det mulig å vise til hvilken
atferd og samfunnsstrukturer som ikke bør aksepteres. Vi nner det hos Paulo
Freires frigjøringspedagogikk, hvor det utformes en praksismodell for hvordan analfabeter gjennom leseopplæring kan gis mulighet til frigjøring. I urfolksstudier
nner vi slike resonnementer omkring forholdet mellom kunnskap, og hva som bør
være praksis i studier knyttet til ulike minoritetsgrupper. Det gjelder for eksempel
behovet for at urfolk selv er med som premissleverandører for de teorier som dannes (Smith, 1999a). Det gjelder også kunnskap om hvordan samfunnsutvikling er
konstruert ut fra hvem som får bestemme fortellingene om hva som skjer. Dette er
et av de mest vesentlige poeng i perspektivet som kalles orientalisme (Said, 2001).
Felles for disse perspektivene er at det bygges inn et normativt aspekt ved at
kunnskap ikke bare er en passiv beskrivelse av en situasjon. Det er også kunnskap
som kan anvendes for bedring av situasjoner. I disse perspektivene er det aksjonspregede siktemålet både etikken i prosjektet og legitimeringen av prosjektet.
Dersom jeg kun hadde anvendt den første metodiske innfallsvinkelen, hvor jeg
søkte etter fortellinger om de erfarne samiske sosialarbeidernes praksismodell, ville
er-bør problemet ha oppstått. Jeg har argumentert mot dette problemet ved å
trekke veksler på argumentasjon om den praktisk fornuft hvor kunnskap også settes
i relasjon til en virksomhet (Kovesi, 1967). Denne delen av mitt metodologiske valg
er også inspirert av tenkning hvor moral anses som kontekstuell betinget (Dancy,
2000; Gareld, 2000). Det man bør gjøre kan bare avgjøres ved hjelp av vurderinger
om det som er fornuftig i den aktuelle situasjonen. Hva barnevernet bør gjør vil i
lys av dette kunne sies å være det som er fornuftig i forhold til de det gjelder og
de referanserammer de har for sitt livsprosjekt. Dette er tenkning som jeg nner
i Wittgensteins (1967; 1992) språkspillanalogi og Heideggers tenkning om å være
i en verden med andre (Heidegger, 1996, 1993a). De praktiske handlinger, og de
kontekstuelle referanserammene for folk i deres livsverden, tas med i utformingen
av de normative drøftinger av kulturperspektivet. Det vil si at siktemålet ikke
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bare er å drøfte et kulturperspektiv i barnevernet. Det skal være kunnskap som
kommer barnevernet og de samiske familier og barn til gode, på samme måte som
det normative aspektet hvor bedring av en situasjon har etiske og legitimerende
funksjon.
Kunnskapsproduksjonen skal være av betydning for brukerne av kunnskapen. Det
vil si at det som legitimerer dette prosjektet er at den skal bidra til å bryte maktstrukturene som ligger i et barnevern med rot i majoritetens forståelse av barnets
beste. Den gruppen som skal frigjøres er både den utøvende barneverntjenesten
og de samiske brukerne av barnevernetjenesten. Barnevernet skal slippe løs fra
maktstrukturer i norsk barnevernsforståelse, og de samiske brukernes kontekster
skal få større innytelse på de metoder og virkemidler som tjenesten basere sin
praksiser på.

2.2.3

Praksisbegrepet

Praksisbegrepet som anvendes i denne avhandlingen er inspirert av Meløes (1979;
1990; 1994) aktørorienterte loso. Han betoner den nære sammenhengen det er
mellom det man gjør, den verden man er i og de begreper man anvender om sin
verden. Gjennom denne interessen fremkommer det vell av praksiser som nnes,
og hvordan disse er forskjellige verdener som man kan være deltaker i, tilskuer til
eller være blind for eksistensen av. Denne forståelsen av hvordan folk er aktører
i ulike verdener, er et grunnleggende perspektiv i denne avhandlingen. Det gir
inntak til å problematisere hvordan barnevernet alltid møter folk i en verden, og
at folk aldri kan forstås uten at denne verden er en del av det barnevernet ser.
Denne forankringen setter avhandlingen inn i en hermeneutisk vitenskapsteoretisk
tradisjon. De forstående innfallvinklene nner man igjen både i interessen hvor
hvordan barnevernet kan forholde seg til at det er en virksomhet i samisk landskap, og i drøftingene som gjøres i forbindelse med de undersøkelsene som danner
grunnlaget for denne avhandlingen.

2.2.4

Sammenfatning av teoretisk inspirasjon til kontekstuelt
barnevern

For å drøfte kontekstuelt barnevern, en anbefaling som vokser frem i løpet av
denne avhandlingen, legges det vekt både på aktørnivået og strukturnivået. Dette
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bæres oppe av en fenomenologisk orientert interesse, hvor forholdet mellom folk og
folks nære og mer fjerne omgivelser står sentralt. Dette gir inntak til å drøfte den
variasjonen som fremkommer gjennom sammenligningen av de to samiske stedene.
Mangfoldet som trer frem forsterker ytterligere den vektlegging som blir lagt på
kontekst som grunnbegrep i et kulturelt perspektiv i barnevernet.
Når jeg nå har knyttet meg til normativt orientert vitenskapsteori, hermeneutikk
og fenomenologi, har jeg gjort det for å gi en overordnet beskrivelse av hvilken
verdensdel i vitenskapsteorien jeg mener jeg benner meg. Jeg søker først og
fremst å være tro mot prosjektets siktemål om å være anvendelig for barnevernet
som skal utøve sin virksomhet i samisk landskap. For å nå dette siktemålet har
disse vitenskapsteoretiske perspektivene vært til mest hjelp. Særlig har en kobling mellom Meløes aktørorientering og Wittgensteins praksisbaserte språkloso,
i kombinasjon med de tidlige fenomenologer, som Husserl og Heidegger, samt Lévinas fenomenologiske etikk, hjulpet meg i min streben i å lete etter en teoretisk
og praktisk forankring av et kulturelt perspektiv for barnevernet.
De teoretiske bidragene som jeg støtter meg til for å la kontekstuelt barnevern tre
frem, mitt forslag til det kulturelle perspektivet for barnevernet, vil bli presentert
i de deler av avhandlingen der de anvendes.

Kapittel 3

Barnevern

Barnevernet i Norge er regulert av Lov om barneverntjenester av 1993. Loven
har som formål å sørge for at det oentlige tar ansvar for barn og unge ved å sette
inn nødvendige tiltak når foreldrene av ulike årsaker ikke ivaretar ansvaret for
sine barn (Ofstad og Skar, 1994). Denne loven danner grunnlaget for barnevernets
praksis i Norge, og beskriver de vilkår som må være tilstede for at barnevernet kan
gripe inn overfor barn og familier.
Barnevernet i samiske områder er ikke regulert av egen lov. Det nnes ikke et eget
samisk barnevern. Jeg anvender derfor begrepet barnevern i samisk kontekst for
det barnevernsarbeidet som nner sted i samiske områder i Norge.
I denne gjennomgangen vil jeg til å begynne med vise hvordan barnevernet er en
praksis som er nært knyttet til loven. Jeg vil forsøke å presenterer barnevernet,
først med hovedvekt på hva som styrer praksis, dernest vil jeg ta for meg teoretiske
og praktiske aspekt ved virksomheten. I siste del av kapittelet redegjør jeg for
ulike sider ved barnevern og kultur. Jeg ønsker å få frem at barnevernet er en
komplisert virksomhet, og at det er behov for å utvikle et kulturperspektiv i denne
virksomheten.

3.1 Barnevern  en introduksjon
Barnevernet er en av de oentlige tjenester som er mest detaljstyrt av lovteksten.
Grunnen til at loven står så sterkt i den daglige praksisutøvelsen, er at det anses
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å være en sikring og vern for foreldre og barn mot utidig inngrep fra barnevernet.
Fordi barnevernet forholder seg til loven som et styringsmiddel i daglige rutiner, er
en introduksjon av barnevernet også en introduksjon av barnevernsloven og dens
historie. Det er også viktig å ha kjennskap til den sterke stillingen lovens tekst har
for praksisutøvelsen for å kunne begripe praksisformens egenart. Å være kyndig i
barnevernet er i mange henseende også å være kyndig i lovfortolkning.
Barnevern har, som oentlig lovregulert praksis, en 107 års lang historie i Norge. Det begynte med Lov om forsømte barns behandling av 1896, en lov som
trådte i kraft 1900 og omtales som vergerådsloven. Denne ble avløst av Lov om
barnevern av 1953. I de første 50 år var de viktigste tiltak etter vergerådsloven
formaning av foreldre som forsømte barna og bortsetting av særlig forkomne barn
til barnehjem, skolehjem og fosterhjem. I 1953 ble ere tiltak gjort tilgjengelig
ved at nye fagområder som psykologi og barnepsykiatri ble introdusert. Den mest
markante endringen i loven fra 1896 til 1953 var holdningen om at det fantes ere
muligheter til å løse problemer enn å fjerne barna fra hjemmet.
Loven av 1992 er en videreføring av loven fra 1953. En av de viktige beveggrunner
bak den nye loven var ønsket om en sterkere rettssikkerhet for foreldre og barn.
En annen markant endring var at hjelpetiltakene ble løsrevet fra behovet for omsorgsplassering. Det vil si at barnevernet skal kunne sette inn hjelp i hjemmet før
problemene er så store at det er aktuelt å ytte barna fra foreldrene.
I de føringer som er lagt for fremtidens barnevern er det forebygging av problemer
som synes å være den mest vesentlige nyvinning. Det er særlig den oppmerksomhet som rettes mot de arenaer hvor barn ferdes på til daglig som kan føre til en
slik utvikling av barnevernet (NOU, 2000:12). Dette kan henge sammen med at
barnevernet de siste ti-tyve årene har fått stadig økte ressurser, og dermed har
kapasitet til å arbeide overfor ere barn.
Et annet utviklingstrekk ved barnevernet er fremvekst av det myndiggjørende
perspektivet, eller empowerment-tradisjonen som den også kalles. Det vil si en
orientering mot at arbeid overfor familier skal bygge på de ressurser som nnes
i familiene. Brukernes perspektiv skal løftes frem, og maktforholdet i relasjonen
mellom kurator og bruker skal i større grad utjevnes. Det er altså et perspektiv hvor
det søkes å gi familien en større innytelse, både i kontakten mellom barnevernet
og familien, og i utfallet av barnevernssakene.1
1 Grinde (2003) har laget en åtte punkts liste over fagutvikling: 1. Økt fokus på begrepets Barnets
beste. 2. Økt vekt på forebyggende arbeid. 3. Tverretatlig samarbeid. 4. Empowermenttradisjonen
får økt opplsutning. 5. Foreldreopplæringsprogrammer innføres. 6. Barns medvirking og rett til å
bli hørt. 7. Økt fokus på rettsikkerhet. 8. Innføring av beslutningsmodellen familieråd.
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Når det gjelder det kulturelle perspektivet i norsk barnevern, er det i dag stort
sett begrenset til en opplysning om at det er av betydning. Det nnes få anvisninger for hvordan det har betydning. Det kulturelle perspektivet er lite eksplisitt
tematisert i oentlige utredninger. Det er lite litteratur om et kulturperspektiv i
barnevernet, og det er lite barnevernsforskning som kobler kultur opp mot barnevernfaglige spørsmål. Sett i lys av den utviklingen som barnevernet har tatt mot
forebygging og myndiggjørende perspektiver, vil det kunne komme en tiltakende
oppmerksomhet rettet mot kulturperspektiv innenfor barnevern i årene som kommer. Forebygging har tradisjonelt ikke rettet seg mot problemfokusering, men mot
tilrettelegging av gode oppvekstarenaer og koordinering av tilbudene. I myndiggjørende perspektiver søkes ressurser i familien, og oppmerksomheten rettes derfor
mot den konteksten familien står i. Begge disse nyorienteringene i barnevernet vil
kunne medføre at kulturelle aspekt blir relevant for de tilbud som gis. Det er ikke
en selvfølge at det som er relevant nødvendigvis blir gjenstand for oppmerksomhet, men det er sannsynlig. Det kan man anta blant annet fordi St. meld. 40 Om
barne- og ungdomsvernet (2001) trekker inn kultur og etnisitet i forlengelsen av
forebygging og myndiggjørende perspektiv.
Internasjonal barnevernsforskning og barneforskning har i større grad enn i Norge
rettet oppmerksomheten mot et kulturelt perspektiv på denne tjenesten. Det bakes
inn som variabler i større forskningsprosjekter (Bornstein, 2003), og det anvendes
som teoretisk reeksjon over forskningsresultater (Segal og Holschuh, 1995). Det
er også tendenser til at det blir lagt vekt på lokalsamfunn, og at barnas omsorgssituasjon sees i sammenheng med lokalsamfunnets styrke og fungering (Cadd, 2002;
Mellor og Haebich, 2002). I noen land, som for eksempel New Zealand, Canada
og Australia er det egne barnevernslover for urfolk. Dette er begrunnet i at velferdstjenestene må tilrettelegges i forhold til urfolks særlige behov for bevaring og
videreutvikling av egen kultur, språk og livsform.

3.1.1

Barnevernets kjerneoppgaver

Barnevernet har etter lov om barneverntjenester ere deloppgaver. Barnevernet
skal drive med forebyggende arbeid og samarbeide med andre deler av forvaltningen, for eksempel skole, barne- og ungdomspsykiatrien, familievernet og frivillige
organisasjoner. Barnevernet skal tilby særlige tiltak for utsatte barn. Barnevernstiltakene skal fortrinnsvis være forankret i hjemmet, men kan innebære at barn
plasseres utenfor hjemmet. En slik omsorgsplassering utenfor hjemmet kan bare
skje når det er blitt forsøkt å gi hjelp mens barnet bodde hjemme.
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Barnevernstiltakene utløses av at en innrapportering er gitt til barnevernet om at
noen er bekymret for et barn. Den som melder kan være en oentlig instans, som
skole eller barnehage, eller det kan være private; en nabo, en tante eller andre som
nærer bekymring for et barn. Dersom det ikke er grunn til bekymring for barnet blir det ikke gjort noe mer fra barnevernets side. Dette avklares innen 1 uke.
Dersom det viser seg at meldingen gir skjellig grunn til bekymring, igangsettes
en barnevernsundersøkelse. Barnevernsundersøkelsen skal, senest innen 3 måneder, enten føre til henleggelse av barnevernssaken, igangsetting av hjelptiltak eller
omsorgsplassering i oentlig regi. Hjelpetiltak vil i hovedsak si at hjelp settes inn i
hjemmet. Omsorgsplassering vil si at barnet ytter fra hjemmet. Vanligvis vil det
si at barnet plasseres i barne- eller ungdomsinstitusjon eller i fosterhjem.
Denne prosessen, fra melding, via undersøkelse til iverksetting av et barnevernstiltak, kan sies å være barnevernets kjerneoppgave. Det innebærer vurderinger av
meldinger, undersøkelse av problemomfang, igangsetting og evaluering av barnevernstiltak.

3.1.2

Barnevernets forvaltningsmessige oppbygging

Staten har et overordnet ansvar for lover og forskrifter, utarbeidelse av informasjonsmateriell, kunnskapsutvikling og forskning på det barnevernfaglige området.
Fylkesmannen har tilsynsplikt overfor barnevernets virksomhet. Fylkeskommunen
skal bistå barneverntjenestene i kommunen med plassering av barn utenfor hjemmet, etablere og drive barnevernsinstitusjoner og rekruttere fosterhjem. I tillegg
har fylkeskommunen opplærings- og veiledningsansvar for fosterforeldre.
I løpet av 2002 ble det avgjort av Stortinget at fylkeskommunens oppgaver skal
overføres til staten. Odelstinget besluttet 11.02.03 enstemmig at staten skal overta det fylkeskommunale barnevern og familievern (Innst.O. 64 20022003, 2002;
Ot.prp. 9 2002-2003, 2002). Dette vil tre i kraft fra 2004. Statens ansvar for de
nåværende fylkeskommunale oppgavene vil bli organisert ved fem regionalkontor.
Regionene vil, så langt det er avklart, følge inndelingen til helseregionene. Imidlertid vil ikke barnevernets regionalkontor være organisert som selvstendige foretak
på samme måte som de statlige helsetjenestene. I reformen vil staten samle barnevern og familievern under samme administrative ledelse, og disse organiseres som
fagteam. Disse skal bistå kommunene med omsorgsplassering utenfor hjemmet, ha
ansvaret for rekruttering av fosterhjem og drift av institusjoner, altså de samme
oppgavene som fylkeskommunen har nå.
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De este forbinder den kommunale barneverntjenesten med barnevernet. Det er
her kjerneoppgavene utføres. Kommunenes oppgave er å tree vedtak etter lov om
barneverntjenester, gi råd og veiledning, forberede saker for fylkesnemndsbehandling og iverksette og følge opp barnevernstiltak. Kommunen har beslutningsansvar
i barnevernssaker, og har det primære ansvaret for klientrettet kontakt (Smith,
1999b).
I tillegg skal det kommunale barnevernet bruke fylkesnemnda for sosiale saker når
barn skal yttes fra hjemmet. Fylkesnemnda er en domslignende beslutningsinstans, ledet av en jurist. Denne nemnda har avgjørelsesmyndighet i tvangssaker.
De este saker omhandler omsorgsovertakelser.2 Det vil si i saker hvor det kommunale barnevernet mener at barnet ikke bør bo hjemme. I nemnda fremmer
barnevernet saken, og representeres ved advokat. Familien har også advokater, og
er barnevernets denerte motpart i saken.
En slik inndeling av barnevernets forvaltningsmessige oppbygging er nært knyttet
til barnevernloven, og man gjennner dette blant annet i kapittelinndelingen i
loven. Barnevernets handlingsrom er sterkt regulert av lovens bestemmelser.

3.1.3

Normer, verdier og rettsikkerhet

Normative prinsipper og fortolkning av disse kan gi et annet inntak til fremstilling
av barnevernet i Norge. Barnevernet er styrt av ulike grunnprinsipper. Disse antas
å være nedfelt som fellesskapets verdinormer om når og hvordan samfunnet kan
intervenere i foreldres omsorg for sine barn. Det er vanlig å dele inn re grunnprinsipper; barnets beste, permanency planning, det biologiske prinsipp og det
mildeste inngrepsprinsipp (Haugli, 2000).
Barnevernloven bygger som et helt grunnleggende prinsipp på at barnevernet skal
arbeide ut fra hensynet til hva som er best for barnet (Haugli, 2000; Hovden og
Klokkersvold, 1998). Dette kalles prinsippet om barnets beste, og er i loven nærmere bestemt ved at det skal legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt
og kontinuitet i omsorgen (4-1). Barnets beste er den grunnleggende normative
retningslinjen for det barnevernet bør, skal og kan gjøre i sin praksis.
2 I tillegg til omsorgssaker har nemnda avgjørelsesmyndighet i påbudssaker hvor barnevernet under
tvangsmessige forhold vil ha gjennomført påbud om hjelpetiltak, forbud om ytting, gjennomføring
av medisinske undersøkelser og behandling, behandling av barn med særlige behandlings- eller
opplæringsbehov, omsorgsovertakelser og tiltak overfor barn med atferdsvansker.
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Permanency planning er et annet slikt prinsipp. Det viser til at barnevernet skal
legge vekt på en forutsigbar og stabil omsorgssituasjon, hvor hyppige yttinger
og endrede omsorgsbaser skal unngås (Backe-Hansen, 1995; Haugli, 2000; Broeck
og Barth, 1986). Dersom en samlet vurdering tilsier at det kan være uheldig for
barnet at omsorgsvedtaket oppheves, skal det ikke gjøres. Det vil for eksempel si
at barnet ikke nødvendigvis skal tilbakeføres til hjemmet selv om hjemmet kan
tilby en ansvarlig og tilfredstillende omsorg.
Det biologiske prinsippet innebærer at barna bør vokse opp hos sine biologiske
foreldre. Dette betyr at barnevernet skal forsøke tiltak i hjemmet før det eventuelt fremmes en sak for fylkesnemnda. Prinsippet om Permanency planning og
det biologiske prinsippet kan stå i et motsetningsforhold (Haugli, 2000). Mens
førstnevnte gir føringer mot å la forutsigbarhet være retningsgivende, kan det biologiske prinsippet gi føringer mot å la hensynet til forening av foreldre og barnet
være retningsgivende.
Det mildeste inngrepsprinsipp tilsier at en undersøkelse ikke skal gjøres mer
omfattende enn formålet tilsier, og at tiltaket som trees ikke skal gripe mer inn i
familiens liv enn nødvendig (Haugli, 2000). Dette for å skjerme familiene mot for
omfattende inngrep fra det oentlige, og for å forhindre maktmisbruk fra barnevernets side. Kriteriene for når barnevernet kan gripe inn er fulgt av et prinsipp
om minimumsnivå for omsorg. Det vil si at foreldrene ikke behøver å være gode
foreldre, men ikke dårligere enn et minimum. Det nnes altså en nedre grense for
en akseptabel omsorgssituasjon. Denne grensen er basert på skjønn, noe som tilsier
at det er vurderinger fra sak til sak som legges til grunn for hva som er godt nok
omsorgsnivå.
Disse prinsippene er alle rettet mot at rettsikkerheten for de involverte parter skal
ivaretas. De skal sikre at vedtak trees i henhold til regler og forordninger, og
at rådende samfunnsverdier er innbygget i det barnevernfaglige arbeidet. Dette er
verdier som gjennnes i menneskeverdet, og de gjelder likebehandling, forutsigbarhet og vern av og respekt for personlig integritet (Haugli, 2000). Rettsikkerheten i
en barnevernssak vil kunne gjelde for både foreldre og barn, men ikke alltid begge
samtidig. Dette misforholdet skal de grunnleggende prisnippene ordne opp i, med
det overordnede prinsipp er at ved interessekonikt mellom foreldre og barn skal
barnets interesse komme først og være avgjørende.
Prinsippene er både nedfelt i barnevernsloven, og i den faglige skjønnsvurderingen
barnevernsarbeidere tilegner seg gjennom erfaring. At det er nedfelt slike grunnprinsipper som er ment å styre barnevernet, henger sammen med ønsket om å la
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fellesverdier i samfunnet være innbakt i barnevernets vurderinger. Det skal altså
være en samfunnsnorm som rettleder det barnevernet gjør. Disse fellesverdiene tilsier at barnets beste er overordnet det som gjøres, og at barnet skal ha en
noenlunde forutsigbarhet med hvor det skal bo og hvem det skal bo sammen med.
Disse verdiene søkes sikret gjennom prinsippene barnets beste og permancy
planning. Videre er det verdier som handler om at familier ikke skal utsettes for
urimelig stort inngrep fra myndighetene, jamfør minimumsprinsippet. Foreldre
og barn skal også i all hovedsak bo sammen, slik det biologiske prinsipp tilsier. Dette er overordnede retningslinjer. De kan imidlertid i enkelte saker stå i
motsetning til hverandre, hvor barnets beste skal ha forrangen.
Slike prinsipper er av den karakter at de er enkle å enes om, men lagt vanskeligere
å gi et enhetlig og konkret innhold. Mye av barnevernets faglige debatter handler
om hvordan disse prinsippene skal forstås.

3.1.4

Forståelsesrammer i barnevernet

De normative retningslinjene som strukturerer barnevernets virksomhet gir seg
blant annet utslag i de forståelsesrammene som det profesjonelle barnevernsfaglige
arbeidet tuftes på. I NOU 2000: 12, Barnevernet i Norge  tilstandsvurderinger,
nye perspektiver og forslag til reformer, tas det til orde for en orientering mot
forhold utfor familien. Andenæs (2000a) har brukt fattigdom som eksempel for å
vise at sosio-økonomiske vilkår også er forklaringsmodeller for hvorfor noen foreldre
ikke makter omsorgsansvaret. Det at aspekt utenfor familiens indre liv får større
oppmerksomhet, åpner for mer kontekstuelle fagperspektiver innenfor barnevernet.
I utredningen ble det presentert to forståelsesmodeller som blir oppfattet som
nye innenfor barnevernet; 1. En modell med hovedvekt på samspill mellom
individ og omgivelser, blant annet med utgangspunkt i psykologi og pedagogikk.
2. En modell med vekt på eektene av fordeling av makt og kontroll, hvor
partnerskapstenkningen og brukermedvirkning står sentralt. Disse modellene skiller seg fra den tredje tradisjonelle forståelsesmodellen i barnevernet hvor søkelyset
først og fremst ble satt på indre forhold i familier ut fra et psykologisk perspektiv. De to nye modellene legger større vekt på kontekstuelle forhold enn den
tradisjonelle.
Disse tre modellene behandles ikke som gjensidig utelukkende i utredningen. Imidlertid vies de to førstnevnte størst plass ut fra en oppfatning om at slike aspekt
har fått for lite oppmerksomhet tidligere. Det viser en overgang mot økt interesse
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for barne- og familiekontekst. Ved det fremstår barn mer som sosiale deltakere
og meningsskapende aktører, enn som noen som utsettes for påvirkninger i sine
omgivelser (Andenæs, 2000a). Ekspertrollen til barnevernet reduseres i slike faglige
forståelsesmodeller. Foreldrenes medvirkning forsterkes. Barnas perspektiv ivaretas på en annerledes måte når de kontekstuelle rammene fremheves. Barna kan i
langt større grad gjøres til hovedperson i saken når det ikke lengre er foreldrenes
problemer som står i sentrum. At barnas perspektiv vektlegges er en nyorientering innenfor barnevernet som har vokst frem i løpet av 1990-tallet (Andersson og
Bjerkman, 1999; Andenæs, 2000a).
Nasjonalt og internasjonalt har vi sett resultater av et perspektivskifte i arbeid
med barn og foreldre innen ere områder (Strandbu, 2001b). I kontrast til et
tradisjonelt diagnostisk perspektiv, legges det nå større vekt på familiens ressurser
og egenaktivitet. Dette omtales som myndiggjørende perspektiver, og innbefatter
tradisjoner som vektlegger brukermedvirkning, maktutjevning mellom kurator og
bruker og arbeid i partnerskap med familier (Sandbæk og Tveiten, 1996).
Familierådsmodellen er en av ere arbeidsmåter som er tatt i bruk av barnevernet innenfor dette perspektivet. Familierådsmodellen har sin opprinnelse i New
Zealand på begynnelsen av 1980-tallet. Det var utformet som et barnevern som er
tilpasset maorienes kultur. Familieråd er et møte i familienettverket for å drøfte
og planlegge hvordan nettverket kan bidra til å bedre livssituasjonen for barnet
(Strandbu, 2001b). Familienettverket anses som kompetent på akkurat dette barnet. Det har både rett til å bli inkludert i viktige beslutninger angående barnet og
moralskt ansvar for barnets nåværende og fremtidige omsorgssituasjon. Barnevernets oppgave er å gjennomføre barnevernsundersøkelsen, og å utarbeide spørsmål
som familierådet må ta stilling til. Barnevernet skal godkjenne handlingsplanen
familienettverket foreslår, og baserer denne vurderingen på sosialfaglige kriterier.3
Det at barnevernet tar i bruk modeller som er basert på brukernes egen medvirkning, er et eksempel på hvordan barnevernet kan fremstilles med utgangspunkt i
faglige forståelsesmodeller. Slike faglige orienteringer avdekker det arbeidet som
for tiden gjøres innenfor barnevernet. De viser også de retninger barnevernet beveger seg i som fagfelt. Barnevernet beveger seg i retning av en større orientering
mot barne- og familiekontekst.
3 I familierådslag oppløser foreldrene taushetsplikten for barnevernet. Barnevernet deltar ikke i
rådslaget, men presenterer sin bekymring i første del av møtet. Familieråd er mest anvendelig i
de tyngste sakene. Det er erfaringsmessig sjeldent at barnevernet ikke godkjenner handlingsplanen
som familien utformer. Mer om familierådslag, se for eksempel kort presentasjon av Strandbu
(2001b) eller Sundell og Hæggman (1999) og Wilcox (1991).
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Ulike forhold som styrer barnevernets virksomhet

I tillegg til at bestemte forståelsesrammer er med på å styre barnevernet som
virksomhet, er det også andre forhold som påvirker barnevernet.
Barnevernet er en saksbehandlingsinstans. Det er ved å følge spesikke saksbehandlingsprosedyrer at barnevernssaken henlegges eller at det vedtas et tiltak etter
barnevernloven. Sentralt i dette er utredningsarbeid. De este tiltak som barnevernet kan iverksette er styrt av det som kommer ut av barnevernsundersøkelsen
(Nygren, 1995).
Barnevernets virksomhet er oppdelt i saksbehandlingsfaser som korresponderer
med sakens fremdrift gjennom klare overganger (Backe-Hansen, 1995). Første fase
er henvisningsfasen. Det betyr at noen henvender seg til barnevernet med en bekymring for et barn. Dersom det er grunn til å bekymre seg over det aktuelle
barnets situasjon setter barnevernet i gang en undersøkelse. Overgangen fra denne
fasen er enten en overgang til henlegging av saken, eller en overgang til iverksetting av tiltak. Andre fase er en tiltaksfase, hvor det enten utformes et frivillig eller
et tvunget tiltak. Overgangen fra denne fasen er enten avlutning av barnevernstiltaket, videreføring av tiltaket eller omsorgsplassering utenfor hjemmet. Tredje
fase er plassering utenfor hjemmet i institusjon eller fosterhjem. Plasseringer kan
være frivillig eller påtvungne. I denne siste fasen fremmes saken for fylkesnemnda
dersom det er aktuelt å ytte barnet fra hjemmet.4 Mellom fasene kan saken henlegges dersom barnevernet ikke nner grunnlag for (videre) bekymring. I praksis
vil det si at det kun er et fåtall av de familiene som har kontakt med barnevernet
som går i gjennom alle fasene. De este avslutter sin kontakt i løpet av den andre
fasen i det som er barnevernets virksomhetsfaser.
Fasene indikerer den beslutningstenkningen som ligger til grunn for barnevernet.
Mer enn behandling er det beslutninger om hva som skal gjøres som preger barnevernets arbeid. I tillegg er barnevernets arbeid preget av en prosessuell fremdrift,
hvor den ene fasen forutsetter en eventuell overgang til neste fase (Backe-Hansen,
1995). Fremstillingen av barnevernet basert på en slik saksbehandlingslogikk syn4 4-4, femte ledd omhandler frivillig omsorgsplassering utenfor hjemmet som et hjelpetiltak, og må
ikke fremmes for fylkesnemnda. Det er imidlertid grunn til å reektere over hvorvidt en frivillighet
hos foreldre, og barn over 15 år, er reell. Trussel om tvangstiltak etter 7-2 kan føre til at noen
føler seg tvunget til å akseptere et slikt hjelpetiltak. Dette dilemmaet ble drøftet i utredningen i
forkant av loven av 1993 (NOU, 1985:18) samt i lovkommentarene (f.eks Ofstad og Skar, 1994),
men hensynet til behov for forbigående plasseringer utenfor hjemmet førte imidlertid til at det ble
ansett som viktig å ha mulighetene for omsorgsplasseringer som hjelpetiltak.
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liggjør barnevernet som en oentlig instans som forvalter saker hvor det er mistanke om, eller bekreftelse på, omsorgssvikt. Forvaltningen skjer i tråd med standardiseringer, både når det gjelder hva barnevernet skal gjøre og hvordan det skal
gjøres.
I kontrast til barnevernet som saksbehandlingsinstans, kan barnevernet sees på
som en oentlig hjelpetjeneste som etter beste skjønn forvalter vår felles kulturelle oppfatning av hva som er gode nok oppvekstvilkår for barn. Barnevernet
gjør skjønnsbaserte vurderinger innenfor alle fasene. Dette løser opp den strenge
disiplineringen som lovens faseinndeling av saksbehandlingen gir.

3.1.6

Kort oppsummering  barnevernet er en kompleks virksomhet

Barnevernet er en praksisform som er preget av kompleksitet. Det er en virksomhet
som tar seg inn i familiers private sfære. Det er en virksomhet som ofte ikke er
ønsket velkommen dit. Tidvis anvendes tvang og tidvis er kontakten preget av
frivillighet, ofte overfor samme familie i ulike faser. Barnevernet skal både yte
bistand og hjelp, og kontrollere at standarder opprettholdes.
Barnevernet skal imidlertid først og fremst være en tjeneste for utsatte barn og
unge som ikke får den omsorgen de trenger og har krav på. Det er på det grunnlaget at man kan legitimere å ha en instans som har som oppgave å intervenere i
familien, i en kultur hvor kjernefamilien med mor, far og barn er grunnstrukturen
for omsorgen.
Samtidig som barnevernet er strengt regulert av barnevernsloven og tydelig er en
forvaltningsinstans, er det mange vurderinger som må baseres på skjønn og overordnede prinsipper. For barnevernsarbeidere er den nære koblingen til lovteksten
en ledesnor for hva som kan gjøres i enkeltsaker. I samtaler mellom barnevernsarbeidere kan man ofte høre hvor sterkt loven står Noen ganger kan man tro at
det er jurister som samtaler om saken. Samtidig behersker barnevernsarbeiderne
et vokabular som er hentet fra en rekke ulike fag, balnt annet psykologien og pedagogikken. Dette anvendes i samtaler hvor det gjøres vurderinger i forbindelse
med undersøkelse, og i utforming av barnevernstiltak.
Det tverrfaglige, som ligger til grunn for denne praksisformen, har som mål å
forvalte samfunnets plikt til å gi et forsvarlig omsorstilbud for alle barn.
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3.2 Barnevern  teoretisk og praktisk forankring
Barnevernet er et fagfelt som ikke er forankret i et spesikt akademisk område.
Teorier hentes fra ulike fagdisipliner, avhengig av om de kan belyse barnevernets særskilte interesseområde eller tilføre metoder som er anvendelige for å løse
barnevernets oppgaver. I barnevernloven var det nedfelt noen grunnprinsipper.
Disse gir føringer for hvilket menneskesyn barnevernet kan forfekte. Imidlertid gir
ikke barnevernloven klare instrukser for hvordan disse holdningene skal utformes
i praksis.
For å belyse den kompleksitet som er innbakt i barnevernets mandat i samfunnet,
vil jeg gå gjennom deler av barnevernets ulike praksiser. Denne kompleksitet er en
viktig referanseramme når det senere blir rettet en forventning om kulturperspektiv som en del av den kompetansen som barnevernet må ha. Det ikke er enkelt
å integrere nye perspektiver i barnevernet, fordi barnevernet allerede har mange
ulike fagdisipliner det drar veksler på. Barnevernets kompleksitet gjør også at ett
nytt perspektiv må integreres i alle de ulike delpraksiser som barnevernets virksomhet består av. Som vi skal se innbefatter disse mange ulike kunnskapsområder,
og fordrer kompetanse i mange ulike typer praksiser.

3.2.1

Grunnlagstenkning for barnevernspraksis

De teoretiske perspektivene som tas i bruk kaster i ulik grad lys over de utfordringer som barnevernet står overfor i praktiske situasjoner. Dermed er det ikke
et hegemonisk forhold mellom kunnskap fra teori og kunnskap skaet gjennom
erfaring og praksis. Teoriene befrukter praksis ved at de gir mulighet for reeksjon over virksomheten. Prinsippene som legger føringer for barnevernets praksis
danner grunnlag for valg av teori. Det er altså et gjensidig forhold mellom teori
og praksis.
Psykologisk diagnostisering har preget barnevernets praksis. Det har ført til en
tenkning om barnevernsarbeideren som ekspert i å nne frem til det som feiler
familien, og hvordan familien skal hjelpes. Barnevernsarbeideren er eksperten, brukeren er den hjelpetrengende. Denne innfallsvinkelen er ikke lenger dominerende,
men den har fremdeles stor innytelse på barnevernet.
Utredningen av barnevernet (NOU, 2000:12) anbefaler en større kontekstuell orientering i barnevernet.
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3.2.2

Barnevern

Barnets beste

Barnevernets oppgave i samfunnet er, kan en si, legitimert ved barnevernets målsetning om å bidra til barnets beste. Det er i kraft av at barnevernet argumenterer
med utgangspunkt i barnets beste at en slik virksomhet kan nne sted i et samfunn
hvor kjernefamilien står så sterkt som den gjør i Norge og i den vestlige verden
forøvrig. Barnets beste er en betegnelse som henviser til utstrakt bruk av skjønn
i barnevernet, blant annet fordi det er vanskelig å utlede eksakte betydninger av
betegnelsen. Derfor vil jeg også ta for meg skjønn som del av barnevernets praksis
i denne drøftingen av barnets beste.
Den oppgaven barnevernet er satt til å ivareta i samfunnet er både vanskelig og
krevende. Den er vanskelig blant annet fordi den innebærer kombinasjon av hjelp
og kontroll, og fordi den innebærer å gripe inn i foreldrenes omsorg for sine barn.
Foreldrenes rett og plikt til omsorg for sine barn oppfattes som noe av det mest
private og ukrenkelige.
Barnevernets mandat er å gripe inn i omsorgen for barna dersom barna er i en
situasjon hvor de ikke får tilfredstilt et minimum av omsorg. Mange voksne er selv
foreldre. Dermed er det lett å identisere seg med de som opplever å måtte ha
kontakt med barnevernet. Det er en av årsakene til at mange har sterke meninger
om barnevernet. Barnevernet blir en velgjører fordi den sikrer barna mot voksne
som ikke makter sin oppgave. Det blir imidlertid også en farlig instans som kan
true foreldrene. En slik ambivalent innstilling har mange overfor barnevernet.
Da det ved den nye loven av 1993 ble innført fylkesnemndsordning, var barnevernets legitimitet en viktig begrunnelse (Falck, 2000). Betegnelsen har legitimerende
funksjon ved det viser til et prinsipp som beskytter barnet, samtidig som det sikrer
at barnets perspektiv settes i fokus for det barnevernet gjør.
En kritisk vurdering av betegnelsen barnets beste tilsier at det kan være like
fornuftig å bruke formuleringer som det minst skadelige alternativet (BackeHansen, 1995). Dette henger sammen med at det ikke er mulig å få full enighet
om hva innholdet i begrepet kan være (Stein og Rzepnicki, 1983). Barnets beste
er, i følge en slik tenkning, et pragmatisk begrepsvalg på den praksis som søker å
beskytte barnet og opprettholde fokus på dets situasjon.
I barnevernloven (4-1) er barnets beste knyttet til tiltak, ikke til generelt forebyggende arbeid, behandling, undersøkelse, generell saksbehandling eller arbeid i
institusjon (Koch og Koch, 1995). Begrepet er imidlertid også knyttet opp til de
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prinsipper som barnevernet styres av. Begrepet om barnets beste er normativt.
Barnets beste vil alltid være underlagt skjønn og normativ vurdering. Ericsson
(1996) har vist hvordan forståelsen av barnets beste alltid er avhengig av rådende samfunnsforhold. Barnet som en elsket byrde står i dag i motsetning til
tidligere tiders barn som nyttig arbeidskraft. Videre mener Ericsson at forståelsen av barnets beste henger sammen med samfunnstendenser hvor familien er i
spenning mellom fornuft og følelse, og i brytningen mellom individualisering og
demokratisering. Dette gir føringer til hvordan man forstår barnets beste. I tråd
med Ericssons (1996) teori om at barnevernet er et speil av samfunnet, vil barnets
beste alltid være et individualistisk orientert begrep, samtidig som demokratiseringen av makt og kontroll innad i familien åpner en forhandlingssituasjon mellom
foreldrenes rett og barnas rett.5 Denne samfunnsspeilingen som begrepet barnets
beste er et resultat av, samt den koblingen det har mot de styrende prinsippene innenfor barnevernets virksomhet, begrenser begrepets anvendelighet i forhold
til det enkelte barn (Koch og Koch, 1995). Det er på dette grunnlaget at enkelte
foreslår å bytte ut begrepet med det minst skaldelige alternativet for barnet
(Goldstein, Freud, og Solnit, 1980), eller at det omformuleres ved en slik form for
formulering (Backe-Hansen, 1993, 1995).
Barnets beste er uløselig knyttet til bruk av skjønn i barnevernet. Ingen kan med
sikkerhet vite om et tiltak vil hjelpe. Ingen kan med sikkerhet si at en situasjon
vil bli bedre ved at barnet yttes eller ikke yttes. Ingen kan med sikkerhet si om
barnet tar skade eller klarer seg i den situasjonen barnet allerede har. Imidlertid har
barnevernet erfaringer som tilsier at den og den situasjonen er uheldig for barn,
at de og de behovene må være ivaretatt for at barnet skal få en tilfredstillende
omsorgssituasjon og at visse faktorer påvirker barnas psykiske og fysiske helse
på en negativ måte. Derimot vet vi lite om hva som hjelper. Man vet lite om
fremtiden. I dag forstår man lite av hva som hjelper barn når omstendighetene
har vært dårlige, og man vet lite om hvorfor noen barn klarer seg etter ekstremt
store belastninger, mens andre barn tåler relativt mindre før de tar skade. Med
erkjennelse av det usikre knyttet til det barnevernet foretar seg, blir skjønn et
moment for å kunne ta beslutninger. Den enkelte barnevernsarbeideren må stole
på sitt skjønn i den enkelte sak fordi det ikke nnes sikre, gyldige sannheter om
hva som virker. Skjønn er basert på erfaringer, sammensetning av kunnskap om
forskjellige temaer, ordskifte om tema eller liknende tema og det som kalles folkelig
visdom eller klokskap. I tillegg nnes det mange andre elementer med i bruk av
skjønn.
5 Ericsson (1996) sier da også at opprettelsen av barnevernets utviklingssenter, nå NOVA, ble til i en
samfunnstid da fokus ble rettet mot kunnskap og metodikk som kunne gi løsninger på interessekonikten mellom foreldre og barn, og som kunne gi barnevernet argumenter med gjennomslagskraft.
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Her vil

skjønn

ha den omtrentlige betydning:

Fravær av en sterkt standardisert, protokollisert arbeidsmetode.
Det er erfaringsbasert, vurderingsbasert og åpner for ny gjennomtenkning, dialog eller argumentasjon for hver gang den skjønnsbaserte virksomheten blir utøvet.

Ut fra en slik tanke er skjønn både befriende og fengslende.
Det er befriende å utøve skjønn fordi det løsriver den enkelte kurator fra saksbehandling som til miste detalj er regulert av lover og lovfortolkninger. Dette er
muligheten barnevernet har til å vurdere den enkelte barnevernsak som unik og
forholde seg til den særskilte situasjonen som akkurat dette spesielle barnet er i.
Slik frigis mulighet for en kontekstuell orientering i den enkelte sak.
Skjønn er fengslende fordi skjønnsutøvelsen er vanskelig. Det avkrever tidligere
opplevelser av liknende forhold. Har man lite erfaring, må man stole på andres
opplevelser og deres formidling av disse. Har man ervervet seg erfaring, stoler man
på tidligere opplevelser. Standardisering, basert på tidligere praksis, er en naturlig konsekvens av dette. Standardisering av en virksomhet fengsler virksomheten
i noen spesikke handlingsalternativer. Dette er grunnstrukturen i skjønnsutøvelsen. Kunnskap om det å manøvrere mellom det fengslende og det befriende kan
man kalle taus kunnskap.
Taus kunnskap er et begrep som ofte er anvendes i forbindelse med bruk av skjønn
(Johannessen, 1999; Johannessen og Rolf, 1989). Dette omhandler det uartikulerte
som uttrykkes ved skjønn. Det er ingen fast metode, og ingen regler som følges.
Det er ikke bare reekterende, og det er ikke bare handlende.
En barnevernspraksis som sikrer barnets beste er ofte av en slik karakter. Noen
ganger kan det fremgå tydeligere at barnevernet var motivert av prinsippet om
barnets beste, for eksempel i saksfremlegget for fylkesnemnda. Det er imidlertid
ofte en underliggende kraft i det som gjøres, noe som gir retning til de valg som
gjøres. I ettertid kan det nettopp være barnets beste som forklarer hvorfor man
valgte et bestemt alternativ fremfor et annet: Jeg gjorde det for barnets beste.
Om en barnevernssak henlegges, det settes inn hjelpetiltak eller det forberedes sak
for fylkesnemndsbehandling, avgjøres ofte med henvisning til barnets beste.
I en drøfting om beslutningsregler heter det at dersom omsorgssituasjonen er utenom normalvariasjonen kan det bli nødvendig for barnevernet å gripe inn (BackeHansen, 1993). Vurdering av normalvariasjonen er imidlertid et usikkert grunnlag
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for skjønn, delvis fordi fagkunnskapen ikke gir entydige retningslinjer for en slik
skjønnsvurdering, delvis på grunn av at en slik kunnskap vil være avhengig av
kontekstuelle forhold (Koch og Koch, 1995).
Barnevernet i samiske områder har lansert et begrep om samiske barns beste
for å synliggjøre de kontekstuelle variasjoner i barneoppdragelse, omsorgsformer
og verdisystemer (Hætta og Somby, 1995; Saus, 2001). I NOU 1995: 6, Helse- og
sosialplan for den samiske befolkningen i Norge, ble det tatt til orde for at det
samiske barnets beste måtte inkorporeres i barnevernet i samiske områder. Slik
ønsker man å sikre at det blir større klarhet rundt de verdier som barnevernet i
samiske områder formidler, slik at samiske barn får ivaretatt sin etniske, kulturelle
og språklige identitet.6

3.2.3

Relasjoner

En annen del av barnevernets praksiser er de relasjonene som barnevernet etablere
til andre instanser og brukere. Det inngåes relasjoner både med eksterne samarbeidsparter og med brukere. Interaksjonen med disse er en betydningsfull del av
barnevernets virksomhet.
Strandbu (2001a) har vist hvordan folk sine opplevelser med å ha kontakt med
barnevernet i stor grad handlet om hvordan barnevernet møtte dem. I de nyere
fagorienteringer hvor det vektlegges partnerskap med familien gjennom myndiggjørende praksis og nettverksorienterte modeller, er det de relasjonelle aspektene
ved barnevernets arbeid som står i fokus. Et annerledes møte med foreldrene kan
utløse ressurser i familien som ikke tidligere har vært anerkjente.
I møtene med brukere eller samarbeidsparter, legges premisser for barnevernssaken
og dens utgang. Samarbeidsparter kan bidra i saken, både når det gjelder hvordan
undersøkelsen forløper, og hvordan tiltaksutformingen blir. Dersom relasjonsarbeidet neglisjeres som del av barnevernets praksis, vil ressurser som kan utløses
for en bedring av barnets omsorgssituasjon forbli ikke-utløst. Skolen kan for eksempel velge å betrakte en sak som ikke for barnevernet dersom de tidligere
har opplevd at barnevernet ikke har vært en god samtalepartner. Dette vil kunne
forhindre det forbyggende arbeid, kanskje med det resultat at et atferdsproblem
vokser seg alt for stort og uhåndterbart. Et slikt scenarium vil dermed kunne ende
6 Dette ble delvis formulert som en beskrivelse av forventninger til forskning ved Barnevernets
utviklingssenter i Nord-Norge.
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i en omsorgsplassering utenfor hjemmet, mens forebygging kunne ha forhindret
dette.
I barnevern forekommer det 5 ulike, men mye anvendte teoretiske modeller: psykodynamiske, læringsteoretiske, koniktorienterte, systemteoretiske og interaksjonistiske (Hutchinson og Oltedal, 1998). Disse viser til ulike faglige perspektiver
innenfor sosialt arbeid. Perspektivene er basert på ulike grunnlagstenkninger, som
blant annet får konsekvenser for hvordan relasjoner etableres.7
Alle disse modellene er ikke like velutviklet i sosialt arbeid. Noen land har lagt
større vekt på én av modellene fremfor de andre. Dette vil ikke bli utdypet videre
i denne sammenhengen. Modellene kan utfylle hverandre i barnevernets mangefasetterte arbeidsfelt. Derimot er ikke alle modellene anvendelige for alle former
for praksis. Når det gjelder relasjon som praksis i barnevernet, er den diagnostiske
behandlingsiveren lite egnet for å fokusere på relasjonene. Praksis i et diagnostisk
perspektiv fremhever symetrien mellom behandler og klient. Læringsteoretisk modell vil dvele mer ved relasjonene, men da fortrinnsvis med relasjon mellom barn
og foreldre, ikke relasjon mellom hjelper og den som hjelpes. Relasjonen bærer preg
av eksperten som hjelper den trengende, og interaksjonen dem i mellom antas å
ha lite relevans for barnevernssakens utgang.
Relasjon tas inn som en vesentlig del av praksis innenfor de interaksjonistiske, systemteoretiske og koniktorienterte modeller. Av disse er det den interaksjonistiske
modellen som har basert seg på de relasjonelle aspektene i en barnevernssak, både
når det gjelder gjennomføringen av saken og som del av beslutningsprosessen. I
dette perspektivet er relasjon i barnevernet noe som handler om å tre inn i en
samtale med den andre, hvor den andre får en reell påvirkning i møtet. Det er ikke
ferdige fortolkningsskjemaer som anvendes, og det er ikke basert på en ekspert
som hjelper en inkompetent. Det er heller ikke basert på samarbeid med andre instanser kun for å oppnå noe konkret i forbindelse med saksbehandlingen, men som
et grunnlag for å yte en bedre tjeneste. I denne innfallsvinkelen er relasjonen av
sentral betydning, hvor møtet i seg selv er en del av fremdriften i barnevernsaken.
I tillegg til relasjonen mellom barnevern og klient, inngås det relasjoner mellom
de som arbeider sammen på et barnevernskontor, og det inngås relasjoner mellom
barnevernet og de som arbeider i andre etater. Dette har imidlertid like mye å
gjøre med det forhold at barnevernet er en del av samfunnet.
7 For en innføring i disse fagretningene anbefales boka

Modeller i sosialt arbeid: Fra ulike røtter

til samme felt. Tano Aschehoug 1996. Forfatterne Gunn Strand Hutchinson og Siv Oltedal har på
en ryddig og pedagogisk måte presentert fagmodellene som preger sosialt arbeid.
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Barnevernet som en del av samfunnet

Barnevernet er en viktig del av samfunnets velferdssystem. At dette er en del
av barnevernets praksis er imidlertid ikke klart. Dette er heller ikke klart for de
som driver barnevernsarbeid, og utelates som regel i beskrivelser av barnevernets
virksomhet. Når det tas med her, er det fordi det kan være hensiktsmessig også
å inkludere det samspillet som barnevernet har med lokalsamfunnet når man skal
beskrive barnevernet som virksomhet. Lokalsamfunnet og dets karakter kan ha
avgjørende betydning for hvilken praksis som barnevernet utøver.
Det er ere måter å tenke om dette på. For det første kan man se på barnevernet som en av ere hjelpetjenester for utsatte barn og unge. Barnevernet inngår
da i et knippe som også består av barne- og ungdomspsykiatrien, pedagogiskpsykologisk tjeneste, helsestasjonene og andre spesialisttjenester. Man kan også se
på barnevernet som en del av de tjenestene som er innrettet mot barn og unges
oppvekstvilkår, hvor skole, barnehage, de nevnte spesialisttjenestene og helseomsorgen er alle delaktige i tilrettelegging av barndom som, ved behov, blir gjenstand
for særlige tilbud fra samfunnets side. Å inngå i slike sammensetninger av tjenestetilbud er i og for seg ikke en del av barnevernets praksis. Det er mer å forstå som
forvaltningsmessig oppdeling av ansvarsområder.
Dersom det skal fremstå som en del av barnevernets praksis, må det avstedkomme
noen særskilte virksomheter som er sentrale for barnevernet. Det må være noe
ved barnevernet som del av samfunnet som er med på å gjøre barnevernet til
barnevern.
Det har vist seg at det er forskjell på barnevernet i en stor bykommune i forhold til barnevernet i en liten kommune. Nærmiljøets skikkelse har betydning for
barnevernets handlinger. Haugland (2000) har vist hvordan barnevernsarbeideren
har særlige utfordringer når kommunen er liten. De sivile rollene, som sambygding, tidligere klassekamerater, venner og uvenner virker inn på det sosiale arbeid
for de som arbeider i små lokalsamfunn, ikke minst for de som er oppvokst i lokalsamfunnet (Kemi, 1998). Dette er både en utfordring og en mulighet for den
profesjonelle virksomhet. Det å ha ere roller i forhold til den man er kurator for,
ikke bare å være kurator og klient, er en ressurs som kan tas i bruk. Det betyr
at man møter klienten, ikke bare som kurator, men som hel person. Ved det kan
man få et mer helhetlig bilde av den en skal bistå. De ulike rollesettene glir over i
hverandre. Den doble posisjonen i relasjonen gir inntak til å kunne se et fenomen
i forhold til konteksten, uten å trekke en kausal sammenheng mellom det man
observerer i familien og konteksten. Dette handler om at det å være profesjonell
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barnevernsarbeider ikke er det samme om det er i Oslo eller på Røst (Cliord,
1993).
I mindre kommuner kan det også være tendenser til at de andre instansene unngår barnevernet. På den andre siden kan også lokalsamfunnet være barnevernets
medspiller, i den betydning av privataktører gir meldinger om barn i krise i en situasjon hvor andre faginstanser har hatt kjennskap til dette uten å gi barnevernet
melding om dette (Lichtwarck og Cliord, 1996). Som en del av et samfunn eller
et fellesskap, står barnevernet ikke fritt i måten det løser sine oppgaver på.
Det er altså ulike former for praksiser som avkreves barnevernet i ett område, sammenlignet med barnevernet i ett annet. Vi har sett at stor eller liten kommune,
bygd eller by, er vesentlige faktorer for hva barnevernet kan gjøre. Et lokalsamfunn
med stigende arbeidsledighet vil kunne sette preg på barnevernet. En praktiker i
en svensk kommune, som hadde lyktes svært bra i implementering av familieråd,
mente at dette hang sammen med nedgangstidene i kommunen. Hun mente at
kommunen ønsket noe som skulle virke positivt for familiene, i en situasjon hvor
mange familier ble rammet av arbeidsledighet. Derfor la kommunen mye til rette
for at familierådslag skulle blir vellykket som metode. Selv om vi ikke kan etterprøve denne hypotesen, ser vi hvordan også barnevernet opplever at lokalsamfunnets
tilstand virker inn på dets praksis.
Det er altså både viktig for praksisutformingen og den teoretiske forankringen
hvilket samfunn barnevernet er en del av og hvordan barnevernet forholder seg til
samfunnet. Selv om dette aspektet ofte utelates av barnevernet, betyr ikke det at
det ikke er av betydning for virksomheten. Vi vil i løpet av denne avhandlingen
få utvidet en slik forståelse gjennom fokus på de samiske lokalsamfunnene, og
hvordan disse samfunnene er med på å gi særlige utfordringer for barnevernet.

3.2.5

Metodikk, saksbehandling og standardisering

Saksbehandling kommer inn i alle fasene av barnevernet. Det er en prosedyrepreget praksis, som setter krav til likebehandling, mulighet for etterprøving og
skjematiske nedtegnelser. Loven har nedfelt prosedyrer for når barnevernet kan
gripe inn i en familie, for undersøkelser og for hvordan tiltak kan utformes. Det er
prosedyrer for hvor lang tid saksbehandlingen kan ta. Det er også prosedyrer for
hvordan barnevernssaker avsluttes. En gjennomgang av barnevernets teoretiske og
praktiske forankring kan ikke komme utenom saksbehandlingen og hvordan dette
styrer barnevernets praksis.
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I litteraturen om saksbehandlingen fremgår det at barnevernet er en virksomhet
som inkluderer prosedyrer i alle fasene (se for eksempel Smith, 1999b; Bunkholdt
og Larsen, 1995; Hovden og Klokkersvold, 1998). I forlengelsen av dette er det
vokst frem behov for standardisering. Saksbehandlingen er så omfattende at det
er vanskelig å etterkomme kravene uten at det utvikles standarder for mange av
oppgavene (Smith, 1999b). I tillegg er det utviklet standarder for å unngå at barnevernsarbeidet skal bli tilfeldig og uten planmessig gjennomtenkning (Einarsson,
1995). Et tredje moment i argumentasjonen for standardisering, er at det kan
sikre faglig kvalitet. Mot dette er det hevdet at regler og standardisering kan gjøre
det vanskelig å se det særegne i enkeltsakene, og at skjematiske nedtegnelser ikke
fullt ut er representativt for det levde liv (Einarsson, 1995; Johansen, 1995).
I denne diskusjonene mellom nedtegnelsene og det levde liv, er noe av barnevernets motsetninger innebygd. Forholdet mellom det å gripe inn i folks mest private, hjemlige sfære, og behovet for å gi best mulig rettsikkerhet og å unngå dårlig
barnevernsarbeid er på mange vis diametralt motsatte målsetninger. Å etablere
standarder for en stor del av oppgavene, er både med på å løse dette dilemmaet
og gjøre dilemmaet enda tydeligere. Imidlertid er prosedyrene nedfelt i barnevernloven på en slik måte at den enkelte barnevernsarbeideren ikke kan velge dette
vekk.
Metodisk barnevernearbeid, metoder for å løse ulike type oppgaver, er standardiserte verktøy som anvendes i forbindelse med barnevernets utredninger og hjelpearbeid. De este metoder er knyttet til utredninger:
. . . undersøkelser gjennomført i tråd med en standardisert modell
som er basert på en eksplisitt teoretisk referanseramme, og med
hjelp av standardiserte metoder og utredningsverktøy  da snakker
vi ikke bare om en undersøkelse i sin alminnelighet, men om en
profesjonell barnevernfaglig utredning.

(Nygren, 1995)

Profesjonaliteten i barnevernet er ofte knyttet opp til anvendelse av metoder.
Metodene er basert på relativt klare forankringer til særskilte teoretiske referanserammer. Det gir en prosedyrepreget anvisning til den praksis som skal utføres.
Foreldrerådslag er en metode som gir retningslinjer for beslutningsprosessen for
utfallet av en barneverssak. En annen prosedyre for å fatte beslutninger er inndeling av beslutningsprosessen i ere deler. Det fører til at man får et yteskjema
med ja- og nei spørsmål som kan strukturere de mulige valgene og handlingsalternativene. Slik kan veien gjennom en barnevernssak deneres (Stein og Rzepnicki,
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1983). Hassel (1993) viser til en liknende metode for undersøkelsesfasen i barnevernet, hvor sjekkpunktene markerer en sterkere strukturering av arbeidet, og dermed
også fremdriften i barnevernsaken. Det kan vises til mange ere eksempler på metoder i barnevernet. Det sentrale i denne sammenhengen er imidlertid å få frem
det tekniske elementet ved metodikken i praksis. De er utformet for å kunne håndtere det kompliserte ved barnevernets praktiske virksomhet. Både saksbehandling
i barnevernet og barnevernsmetodikk er måter å standardisere handlinger og valg
som må foretas innenfor barnevernets praksis.
Standardisering er i følge Brunsson og Jacobsson (1998) en form for samordning
og styring i det moderne samfunnet. Ved det forstår man at standardisering både
er nødvendig og praktisk. Mange oppgaver i samfunnet kan ikke løses uten slike standarder. Mange aktører ville ikke kunne handlet relativt selvstendig uten
standarder å forholde seg til. Det moderne samfunnets kompleksitet tilsier en viss
grad av orden, regler, formalisert kunnskap og teknisering. Dette er elementer
av standardisering som vi møter, etablerer og opprettholder for å kunne fungere i
samfunnet, og for få samfunnet til å fungere.
Standardisering innen barnevernet har ført til mange viktige forbedringer i det faglige arbeidet. Blant annet har det ført til at det er beskyttelse i loven mot at barnevernet har mappebarn, det vil si at enkeltsaker blir liggende som barnevernssak
i åresvis uten at det arbeides aktivt med dem. Det man ser er at prosedyrene for
arkivering av barnevernsaker er forbedret, og at standardisert saksbehandling sikrer rettsvern for de berørte. Standardisering er til hjelp for problemer som stadig
gjentar seg, fordi man kan sette makt bak kravet om å få oppgaver gjennomført.
Fylkemannen har i dag mulighet til å bøtelegge kommuner som bryter tidsfristene
i barnevernssaker. Familiene kan sette makt bak kravet om snarlig behandling ved
å kontakte fylkesmannen. For kuratorer i barnevernet kan denne standarden være
til hjelp fordi de kan systematisere sitt arbeid med tydelige mål og delmål. I tillegg
kan de oppleve at muligheten til å avslutte en barnevernsak er befriende. Dersom
bekymringsfulle opplysninger om et barn skulle komme ved en senere anledning
har ikke barnevernet ansvaret for tiden som var mellom de to bekymringene. Uten
tidsfrister kunne barnevernet ha blitt kritisert for ikke å ha opprettholdt fokus på
saken.
Imidlertid kan standardisering og standarder også være til besvær. At standarder
opprettes på det øverste administrative nivået, for deretter å innføres lenger nede i
systemet, kan vekke følelse av avmakt. Barnevernsarbeideren kan ha vanskelig for
å forstå hvorfor departementet vil innføre kontroll på noen spesikke områder. Et
kommunalt barnevernskontor kan bli frustrert over fylkesmannens nye standarder
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for oppfølgning av omsorgsplasseringer. Standardisering som lagring av ekspertkunnskap vil si at viten om et fenomen samles i en eller ere handlingsprosedyrer.
Disse fremstår som alternative handlingsmåter i situasjoner som faller inn under
visse kriteria. Brunsson og Jacobsson (1998) sier at: i regler lagres ekspertkunnskap. At standard brukes for å gi form til ekspertkunnskap, kan også være besværlig. Det samme kan tekniseringen som ligger i denne formaliseringen. Ønsket
om å kunne velge fremgangsmåte kan også utfordres når det er enkelte metoder
som får ord på seg for å være best. Både formalisering av ekspertkunnskap, og
teknisering av arbeidsoppgavene har begrensinger når det gjelder møte med det
varierte, det mangetydige, det individuelle og det uventede. Kompleksiteten i det
moderne samfunn er altså både standardiseringenes begrunnelse og begrensning.
Man ser at standardiseringen gir mulighet til protokollisering, en prosedyre som
kan settes i sammenheng med de analytiske teoritradisjonene (Meløe, 1979). Den
fremste begrensning ved standardisering ligger nettopp i dette poenget, at når
protokoll blir middel konverteres det ofte til målet. Dette kan vi se innenfor det
sosiale arbeid. Å måle om en kommunal barnevernstjeneste fungere etter hensiktene, blir i mange sammenhenger å måle om den kommunale barnevernsstatistikken
er jamnførbar med andre kommuners barnevernsstatistikker, eller i henhold til
forventet resultat. Overgangen av protokollisering fra middel til mål, betyr da at
protokolliseringen er et middel for å sikre kvalitet ved arbeidet, mens det vurderes
som om det var målet for kvalitet.
Vi ser at standardisering, særlig slik det strukturerer saksbehandling og metoder
i barnevernet, er nødvendig i det kompliserte barnevernsfeltet. Det kan knyttes
kritiske merknader til standardiseringen, fordi barnevernet også er en fortolkende virksomhet. Dette river ikke grunnen under behovet for, og nødvendigheten
av, standardisering som en del av barnevernets virksomhet. Denne tekniske delen
av barnevernet er en viktig del av barnevernets praksis, fordi det er prosedyrer
som hjelper fremdriften i barnevernsaken. Det er også den praksisdelen som er
mest tidskrevende for barnevernet, og mange barnevernsarbeidere ville antakelig
oppfatte dette som deres hovedpraksis.

3.2.6

Kort oppsummering  mangfoldige barnevernspraksis

Barnevernspraksis er alle de elementene som inngår i barnevernets virksomhet.
Det vil si at barnevernets praksis er knyttet til begrepet om barnets beste, relasjoner og samhandling, barnevernet i et samspill med omverdenen og standardisert
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saksbehandling og metodikk. Alle disse praksisformer hviler på teoretisk grunnlagstenkning. Teori og praksis er gjensidig avhengig av hverandre ved at de står i
et utfyllende forhold til hverandre. I praktiske situasjoner glir disse ulike virksomhetsdelene over i hverandre.
Til denne komplekse virksomheten vil det i løpet av denne avhandlingen blir rettet
enda ere forventninger. Det vil bli fremsagt forventninger om at barnevernet skal
kunne inkludere et kulturperspektiv.

3.3 Kulturperspektivet i barnevernet
Når man skal inkludere et kulturperspektiv i barnevern er dette en utfordring som
gjelder alle disse ulike aspektene av barnevernspraksis. Man kan ikke basere seg på
at kulturperspektivet enkelt lar seg integrere i barnevernet. Et kulturperspektiv
må integreres i alle praksisområder i barnevernet. Derfor er kompleksiteten ved
barnevernet en viktig del av premissene som må være redegjort for i en undersøkelse av praktisk og teoretiske forankring av et kulturperspektiv i barnevernet. Et
kulturperspektiv i barnevernspraksis vil være et ytterligere bidrag til kompleksiteten i dette feltet.
En annen kompleksitet som vil ha betydning for en slik undersøkelse er samfunnets og kulturens egen kompleksitet. En forenkling av samfunnet og kulturen i
form av stereotypiseringer (Pickering, 2001) vil ikke kunne anvise en teoretisk
eller praktisk forankring for barnevernets kulturperspektiv. Innsikt i og forståelse
for de samfunnsmessige prosesser og de virksomheter som folk inngår i, er et viktig
element i et kulturperspektiv. Folks livsprosjekt, slik det er avhengig både av deres
egne fortolkninger, de relasjoner de inngår i og det samfunnet og den kulturen de er
en del av, vil stå sentralt i et slikt prosjekt. I denne avhandlingen vil disse formene
for kompleksitet bli undersøkt fordi de er av betydning for hvordan et kulturperspektiv i barnevern kan utformes, teoretisk og praktisk. I løpet av drøftingene vil
det fremkomme at kulturperspektiv i barnevern er kontekstuelt barnevern : Det
vil si et barnevern som er forankrer sin virksomhet i den konteksten som familien
og barnet har.
I det følgende kapittelet vil et kulturperspektiv i barnevernet bli redegjort for.
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Hvorfor kulturperspektiv i barnevern?

Et eget kulturperspektiv i barnevernets praksis er et lite utforsket område i norsk
barnevern. Det er også få fortellinger fra praksis som sier noe om hvordan et slikt
perspektiv praktiseres.

En barnevernsarbeider med vanlig norsk utdanning vil ikke ha mye å orientere seg
med dersom kuratoren møter en samisk familie som praktisere en tradisjonell samisk oppdragelsesform. Hun vil heller ikke ha mange referanser som forteller noe
om hvordan barnevernsarbeidet skal kunne være sensitivt overfor den kulturen
familien er en del av. En advokat som skal bistå et samisk foreldrepar i fylkesnemnda, vil ikke kunne få særlig mye hjelp ved å henvende seg til forskningsmiljø,
utredninger, faglitteratur eller andre kilder. En sakkyndig som skal utrede den
samiske morens samhandling med sine barn, vil ikke nne mye støtte i forskning i
litteraturen for å vurdere hennes omsorgskompetanse. Hvorfor samiske barn ikke
bør yttes til en institusjon i et homogent norsk område har barnevernet selv ikke
noe faglig grunnlag for å besvare. Dette er et spørsmål som ikke lar seg besvare
ved hjelp av kjernekompetansen i barnevernet.

Statens regionkontor (etter ordning fra 2004) skal gi rådgivning til kommunene
når det gjelder vanskelige saker. De vil ha et grunt faglig vurderingsgrunnlag for
å gi råd i saker hvor for eksempel mor er samisk, far nsk og barna er enspråklig
norske. Saksbehandler i fylkeskommunen vil som hovedregel ikke kjenne til hvilken
betydning dette kan ha i en sak. Fylkesnemnda vil neppe forstå hva den samiske
tanta sier når hun forteller om den tette kontakten hun har med barna. Ikke
fordi de ikke forstår det hun sier, men fordi de ikke forstår betydning av det
hun sier. Samiske familier forstår de slik de selv kjenner tette familieforhold. At
tante er en reell omsorgsperson for barna blir borte i en slik forståelse, fordi tett
kontakt med tante for fylkesnemndas medlemmer betyr at man møtes nokså ofte.
Hvordan påvirker det guttens atferdsproblemer at han ikke kan overta reindrifta?
Når barnevernet undrer seg over slike forhold kan de i liten grad søke informasjon
om dette i faglitteraturen. De kan heller ikke søke råd i barnevernets faglitteratur,
fordi heller ingen andre har lagt ned mye arbeid i å undersøke slike sammenhenger.
Det er fordi slike forhold volder barnevernet besvær at det er behov for et kulturelt
perspektiv i barnevernet.
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Barnevern og kulturkunnskap

Eksemplene fra innledningen til dette kapitlet viser hvor viktig et kulturelt perspektiv kan være i alle faser av barnevernets arbeid. Det er viktig for barnevernet i
samiske landskap, men det er også viktig for barnevernet generelt. Jeg vil i denne
avhandlingen drøfte barnevern i samiske områder, men jeg antar at studiet har
verdi for andre minoriteter i Norge. Slik jeg oppfatter det er studiet relevant som
kunnskap i møte med alle barnevernets brukere. Alle berørte aktører har behov
for kulturanalytisk kompetanse. Problemstillingene er mange, og de uutforskede
områdene store.
Når det gjelder barnevern i samiske samfunn mangler vi viktig kunnskap og innsikt. Vi mangler kunnskap om hvilke risikofaktorer som er spesielt store i samiske
områder i dag. Vi mangler barnevernsstatistikk som er relatert til samiske områder. Vi mangler vurderinger av rettsikkerhet overfor samiske familier i møte med
barnevernet og vi mangler faglige retningslinjer for et kultursensitivt barnevernsarbeid. Selv om manglende er store, nnes det noe arbeid innenfor forskning og
oentlig utredning som kaster lys over dette området. I det følgende vil noe av
det som nnes av litteratur bli gjenomgått og kommentert i forhold til barneverns
særskilte ansvarsområde. Med dette som bakgrunn vil jeg utdype de metodene
som blir drøftet i denne avhandlingen.

3.3.3

Kulturkunnskap i barnevernslitteratur

Nasjonalt er boka Kulturmøte og terapi i Sàpmi (Eideheim og Stordahl, 1998)
den boka som i størst grad har løftet frem erfaringer med et kulturperspektiv innefor sosialt arbeid i en samisk kontekst. Kemi, Boine, Ballari Johansen og Egeberg
gir alle beskrivelser som er hentet fra egen praksis som sosialarbeidere i samisk
sammenheng. I mitt eget bidrag formulerer jeg en praktisk anvisning til et kontekstuelt orientert barnevernsarbeid. Betydningen av kjennskap til lokalsamfunnet
som kontekstuell ramme for det barnevernfaglige arbeidet trekkes frem.
Gjennom ere konstruerte kasuistikker (Op.cit.) settes de teoretiske betraktninger
i en praktisk sammenheng. Gjennom dette forsøkes det å gi en innføring i hvordan
kulturperspektiv i sosialt arbeid kan operasjonaliseres. Arbeidsmetodikk hvor det
anvendes kulturelt perspektiv i sosialt arbeid er det gjennomgående tema i boka,
og de ulike bidragsyterne gir ulike innfallsvinkler til dette. Boine legger vekt på
ansvarliggjøring av alle parter rundt en bruker. Ballari Johansen viser historien
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som betingelse for selvopplevelse og livsutfoldelse. Hun viser hvordan kompetanse både om fornorskningshistorien og resultatet av denne for enkeltpersoner, er
viktige deler av kompetansen for sosialarbeiderne i Nord-Norge må ha. Jeg forsøker å utvikle ansatsen til kontekstuelt barnevern, et teoretisk fundert forslag til
hvordan kulturelt perspektiv kan omsettes til praktisk barnevernsarbeid. Å være
profesjonell sosialarbeider i et lite lokalsamfunn er av ere dokumentert som et en
særlig utfordring i mange småkommuner. Dette er utførlig drøftet i Kommuneheks på slakk line av Haugland (2000). Haugland viser til at barnevern i en samisk
kontekst ikke bare omfatter kultur og etnisitet, men også rollekompleksiteten i små
lokalsamfunn. Dette er også Kemi (Kemi, 1998) opptatt av når hun problematiserer ulike roller som sosialarbeidere har i sitt profesjonelle arbeid når de arbeider i
eget lokalsamfunn. Det er både et dilemma og en mulighet knyttet til rolleforvaltningen; av det å både inneha en profesjonell og en sivil rolle i et lite lokalsamfunn.
Hun setter denne utfordringen inn i systemteoretisk, kommunikasjonsteoretisk og
læringsteoretisk sammenheng. Disse innfallsvinklene er med på å gi dybde til forståelse av de utfordringer som mange samiske sosialarbeidere står overfor, blant
annet hvordan den doble posisjonen som deltaker og observatør både fremmer og
hemmer det kliniske arbeidet. Hun viser også hvordan kjennskap til den samiske
kulturen og lokale forhold gir inntak til å forstå problemkomplekset i møtet med
samiske brukere.
Henriksen (1999) har tatt utgangspunkt i lavvoens8 rom når han søker å utforme
en barnevernsmetodikk som er tilpasset det samiske samfunn. Han beskriver det
samiske slektskapssamfunnet. Slektsformene benevnes ved et rikt vokabular som
viser at dette har vært viktig i det samiske samfunn. Báiki (hushold) og fuolkkit
(slekt) er deler av det tradisjonelle slektssystemet. Gáibmi (navnesøster og navnebror), risttat (gudforeldre) og skuvlaviellja (konrmasjonssøsken) er deler av det
rituelle slektskapssystemet. Slektskapsformene basert på næringsmessig felleskap
nner man i en siida (reindriftslag)9 og verdde (gjeste/vennforhold). I tillegg har geogrask nærhet vært viktig i samiske livsformer, noe man gjennner
i begrepet ránnját (nabo). Disse åtte formene for slekt danner grunnlaget for en
nettverksmodell. Alle slektstypene gjennnes i Henriksens modell, som er utformet etter mønster fra lavvoens (eller gammens) sirkulære gulvareal. I modellens
midte, der den viktige ilden (arran) har sin plass på lavvoens gulv, er individet
plassert. Ildens røyk symboliserer etnisitet. Henriksens prosjekt er å ta utgangspunkt i slektas betydning ved omsorgsarbeid i samiske familier. Slektas mangfold
8 Lavvo er et samisk telt. Lavvoen har en form som ligner den indianske tipi. Den var velegnet for
ytting i forbindelse med reindrifta fordi den er enkel å sette opp og ta ned. Det er altså en mobil
bolig, et hjem med sovested, hvilested, spisested etc (Nergård, 2001).

9 Siidaer ble, ihvertfall tidligere, ofte oversatt til reinbyer (Hætta Eriksen, 1991, 1997).
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kan tilføre en familie betydelige ressurser, såfremt den profesjonelle har blikk for
å se dette. Han gir både redskap for å gjenkjenne nettverk, samt å oppdage den
etniske dimensjonen som er anvendelig for sosialt arbeid i samisk kontekst.
Wallin Weihe er den som har kombinert en historisk innfallsvinkel med utfordringer for sosialt arbeid. Hans studier er ofte konsentrert om urfolks møte med sosialt
arbeid, som regel praktisert gjennom misjonsvirksomhet. I sin doktorgradsavhandling Social Work and Missionary Work as Part of the Power Game (1999)
undersøker han misjonering i Grønland (rundt 1700-tallet) og den tidlige perioden av Samemisjonene (1888 og utover). Han legger vekt på omsorgsdimensjon
og maktmisbruk. Weihe mener misjoneringsvirksomheten kan sees som en allianse
mellom imperialisme og nasjonalisme, samtidig som misjoneringen var en motpol
til disse prosessene. Misjonens sosiale engasjement var preget både av imperialisme
og solidaritet. Det imperialistiske nner han i det forholdet at misjonærenes (sosialarbeidernes) egne verdier og kulturelle forordninger ble søkt overført gjennom
misjoneringsvirksomheten. Imidlertid var det også solidaritet i denne virksomheten, fordi omsorgen var begrunnet i arbeid mot undertrykking av samene og
inuittene (Wallin Wiehe, 1997). Denne kompleksiteten i omsorgsvirksomhet reiser
spørsmål ved det motsetningsfylte som er innbakt i sosialt arbeid. Gjennom sine
studier av historisk materiale belyser han for eksempel forholdet mellom omsorgsdimensjonen og maktaspektet i sosialt arbeid. Det er gjennom dialog imperialisme
kan unngås i de tilfeller hvor møtet mellom sosialarbeideren og brukeren samtidig
er et møte mellom minoritetskultur og majoritetskultur (Wallin Wiehe, 1997).
Få studier er basert på kvantitative data. Unntaket er Kvernmos doktorgradsavhandling i medisin North Norwegian Adolescent in a Multiethnic Context
(1999) og Labahås spesialpedagogiske arbeid Mestring hos samiske barn og unge
(2000). Disse studiene dokumenterer ulike former for samisk livsform slik de er utbredt i deler av den samiske verden. Labahå undersøker hvilket mestringsgrunnlag
barn og unge har. Mestring betyr i denne sammenhengen at ungdom har positiv ladet identitet. Kvernmos studier konsentreres om hvordan voksne samer og
kvener oppfatter sin etniske og kulturelle identitet i ulike kontekster. Dette undersøkes i forhold til andre variabler som er relatert til atferdsmessige problemer og
emosjonell helse. Fenomener som dette kan være relevant for oppdragelse og omsorgsformer. Utforming av foreldreskap drøftes på ulike måter i disse to studiene.
Kvernmo (1999) viste ved sin studie at det er grunn til å rette oppmerksomhet mot
en mulig forvirrende, eller usikker opplevelse av etnisitet, og eekten av underliggende variabler som historie, sosiale forhold, politisk situasjon, økonomi og den
kulturelle situasjonen har for gruppen. Dette konkludere hun med på bakgrunn
av den variasjonen hun nner angående atferds- og emosjonell problematikk, en
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variasjon som er større innen de tre kulturelle gruppene, samer, nordmenn og kvener, enn mellom dem. Psykisk helse sett i forhold til etnisitet er forbundet med
likhet med resten av gruppens etniske identitet. Det vil si at i et samfunn hvor
norsk dominerer, vil en sterk samisk identitet kunne være en risiko for psykisk
relaterte problemer. På den andre siden: Å ha en svak samisk etnisk identitet i
en gruppe dominert av sterk samisk etnisk identitet, vil også kunne være en risikofaktor for psykologisk velferd. Det interessante er hvordan etnisitet ikke i seg
selv er en risikofaktor, men at relasjonen man inngår i har betydning for hvorvidt
etnisk identitet er en risikofaktor for psykisk fungering. Her ser vi at kontekstuelle
forhold og lokale variasjoner er av grunnleggende interesse når man søker å ha et
kulturelt perspektiv i sin virksomhet.
Balto (1997) konsentrer seg om hvordan tradisjonell samisk oppdragelse er i endring, og hvordan det fungerer i dag. Hun gir en oversikt over den skjulte kunnskapen, eller erfaringskunnskapen, som nnes om den tradisjonelle samiske oppdragelsesmåten. Balto søker å gi et, for de samiske barna, mer gjenkjennelig innhold
til skolen og andre oppdragelsesinstitusjoner, ved å oppfordre disse til også å dra
veksler på samiske livsverdener. Stordahl (1996) og Balto kan leses i sammenheng
med hverandre fordi de med ulikt utgangspunkt skisserer liknende utfordringer
for de oentlige institusjoner. Balto er praksisnær og med blikk mot tradisjonene,
mens Stordahl gjennom studier av ungdom trekker oppmerksomheten mot dagens
samiske verden. De unge vil ha et eget sosialt rom og egne kategorier av meninger, sier Stordahl i boka Sami Culture in a New Era (1997). Hun skisserer
utvikling av modeller som integrerer samiske og ikke-samiske kunnskapssystemer
for utdanningsinstitusjoner og innenfor forskning. Stordahls arbeid er faglitteratur
som beskriver hvordan den moderne samiske verden er i dag.
Canada er antakelig det landet som produserer mest litteratur om erkulturelle
og multietniske forhold. Deriblant har de også en mengde rapporter, akademiske
avhandlinger og litteratur generelt som omhandler velferdssystemet i forhold til
urfolk. Barnevernslitteratur har i de seneste årene som regel blitt knyttet opp mot
selvstyreprinsippet. Sosialsektorens programmer viser seg både å være mer eektive og mer lønnsomme når de er administrert gjennom selvstyre (Hylton, 1994).
Dette kan fungere som en praktisk begrunnelse for selvstyret for urfolk. I dette
argumentet er velferdsordninger inkludert, en ordning som ikke er forsøkt og heller
ikke diskutert som mulighet i Norge. Hylton gjennomgår en oversikt over hvilke
typer spørsmål som utredes og forskes på i Canada, og leverer en vurdering av
disse. Det er mulig at boka er noe gammel, men sett i sammenheng med samisk
relatert forskning i Norge kan denne gjennomgangen være interessant. Blant annet
pekes det på at det ikke er behov for ytterligere dokumentering av problemer for
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urfolk i Canada, eller nødvendig med ere rapporter om hvorfor de statlig styrte
velferdsprogrammer ikke fungerer tilfredstillende. Det er derimot på tide å trekke
frem løsninger snarer enn problemer. Det er en perspektivforskyvning som også
er relevant for Norge. I sammenligning av ulike velferdssystemer kan man se noe
av den samme tendensen. I mange stater med urfolk er behovet for å reversere en
kulturell utarming stor, samtidig som man ønsker å la velferdsordningene bidra
til kulturell revitalisering (Dixon og Scheurell, 1995). For å legitimere dette dokumenteres det stadig hvordan tilgang til velferdsgodene henger sammen med etnisk
tilhørighet. Hyltons poeng er at en slik dokumentasjon ikke lengre er nødvendig,
og at innsatsen må rettes mot løsninger og praktiske ordninger som fungerer.
I Europeisk barnevernsforskning har kulturelle forskjeller vært mer sentralt enn
tilfellet er i Norge. Mens det i Norge hovedsakelig rettes oppmerksomhet mot
brukergrupper som homogene grupper, er det i Europa ofte innbygget en dierensiering i regioner, religionstilhørighet, kultur og etnisitet. Det kan komme av
kravet til EU-støttede prosjekt om deltakelse fra minst tre land. I engelsk forskning har det vært rettet oppmerksomhet mot forskjellen mellom integrering og
assimilasjon, da særlig knyttet til innvandrere. Dette er et forhold som springer ut
av de mange koloniene Storbritannia har hatt, og immigrasjonen fra koloniene til
de britiske øyer.
Forklaringen på at etnisitet oftere tas med som del av forskningsprosjekter innenfor barnevern i USA, kan være at afroamerikanerne og latinamerikanere har
en mye høyere fattigdomsproblematikk jamfør andre etniske grupper (U.S. Department of Commerce, 2002; Federal Interagency Forum on Child and Family
Statistics, 2002). At barnevern også er fattigdomsproblemer har vært sentralt i
Amerikansk forskning, mens det har vært vegring mot å ta med slike perspektiver
i Norge (Andenæs, 2000a). Relasjonen mellom fattigdom, etniske minoritesgrupper og barnevern trekkes ofte frem i land som USA, Australia og de este land i
Europa (Wilson, 2002; Burton, Hurt, og Avenilla, 2002).
I Norge har man til sammenligning verken sett på disse sammenhengene, eller
vært opptatt av å se etter grupper som måtte være overrepresentert på barnevernsstatistikkene. Lewis (1998) mener dette henger sammen med likhetsideologien. Gullestad (2002) har kalt denne likhetsideologien for forestilt likhet; imagined
sameness. Det vil si at likheten forstås som å være lik, i stedet for å ha de samme
rettigheter. Likeverd deneres som likhet, altså en likedanideologi (Gullestad,
1989). Lewis (1998) har diskutert om rettigheter til velferd for den samiske befolkningen i Norden er anerkjent av de oentlige myndigheter, og hvordan disse
eventuelt blir implementert. Enhetstanken har ført til kompliserte relasjoner mel-
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lom det samiske folk og velferdssystemet, mener han. Disse relasjonene kan samer
som individer ha hatt materielle fordeler av, men det er et biprodukt at velferdssystemet undergravde og strippet det samiske folket for kulturell identitet (Olsson
og Lewis, 1995). Fornorskningsprosessen av samene ble delvis legitimert av den
nordiske modellen for sosialdemokrati, hvor likeverd ble oppfattet som likhet. Den
hardeste delen av den kulturelle assimileringen ble derfor også gjennomført med
velferdsordningene som en viktig del av redskapen.
Denne gjennomgangen av kulturkunnskap i barnevernet synliggjør et fragmentert
kunnskapsfelt. Kunnskapen er knyttet til særområder, noe som gjør kunnskapen
vanskelig for den enkelte kurator å relatere til barnevernfaglig kompetanse. Enten
er det kunnskap om samiske barn og unge, eller så er det kunnskap om samisk
oppdragelse. Enten er det kunnskap om det samiske samfunnet, eller det er kunnskap om barnevernet. Dette gjør det vanskelig for den enkelte barnevernskurator,
fordi de selv må omsette kunnskapen til helhetlig barnevernfaglig tenkning. Det
gjør det heller ikke enkelt å føre et kulturelt perspektiv inn som en del av barnevernets kjerneområder. Hva barnevernet er forpliktet til å gjøre i forhold til
det samiske urfolk etter ratisering av internasjonale lover er heller ikke avklart.
Også praksisformer, som inkluderer de rettigheter den samiske befolkningen har
i barnevernsarbeidet, blir overlatt til den enkelte kurator å nne frem til. Det er
behov for forskning som både tar for seg utfordringer for barnevernet i samiske
områder, og relaterer dette til barnevernets særskilte praksiser.

3.3.4

Det samiske barnets beste

I Norge og internasjonalt er barnets beste (in the best interest of the child ) en
betegnelse som viser til grunnleggende prinsipper for barnevernets praksis. Noen
land har skilt ut et eget barnevern for urfolk. Det betyr at de har forsøkt å sikre
at de kulturelle dimensjonene tas hensyn til i barnevernets praksis. I Norge, hvor
det ikke eksisterer et eget samisk barnevern, må dette hensynet integreres i den
barnevernspraksisen som gjelder samiske barn og unge. Derfor er det innført en
nyansering av betegnelse barnets beste til det samiske barnets beste.
Det samiske barnets beste er en betegnelse som første gang ble brukt av de
oentlige myndigheter i NOU 1995: 6 Helse- og sosialtjenester for den samiske befolkning i Norge. Utredningens konklusjon var at barns beste er et relativt
begrep, og at begrepet er basert på vurderinger av hva som fremmer og hemmer
vekst og utvikling hos barn og unge. Å gjøre vurderinger av barnets beste krever kunnskap om oppdragelsens grunnleggende mål og verdier, forholdet mellom
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foreldrenes og samfunnets ansvar for barna, selvbestemmelsesrett i forhold til foreldremyndighet og forståelse av barnas utvikling og familiens fungering. Dette er
verdiladede spørsmål som henger sammen med kultur, samfunnssystem og lovgivning (NOU, 1995:6). I samme periode ga Barneombudet ut to rapporter, Like som
snøkrystall (Barneombudet, 1995) og Samiske barn og unge (Hætta og Somby,
1995). Disse anvendte også betegnelsen det samiske barnets beste. Det ble fremhevet at det var behov for kulturkompetanse slik at barnevernet kunne bidra til
samiske barns beste:
Dette viser at sosialarbeidere med kulturkompetanse i større grad
kan bruke lovverket på en eksibel måte slik at det blir lettere å
fange opp samiske foreldres behov, og slik at barnevernet i større
grad fungerer til samiske barns beste.

(NOU, 1995:6)

Å legge inn presiseringen til det samiske barnets beste innebærer å legge vekt på
at vurderingene også må gjøres i sammenheng med barnets kulturelle og språklige
livsform. Det er innenfor barnets kulturelle ramme at det er mulig å gjøre fornuftige
vurderinger av hva som er det beste for akkurat dette barnet. Det handler om at
man ikke kan gjøre generelle vurderinger, men må se det særegne for akkurat dette
barnet.
Utredningen viser med andre ord at det kan være et paradoksalt forhold mellom
intensjonene ved betegnelsen barnets beste og den faktiske situasjonen for samiske barnevernsbarn. Det er også i andre land vist at forholdet mellom kultur og
barnets beste kan gi en paradoksal situasjon. I Israel er lovgivningen karakterisert
av en samling lover (Levush, 2001).10 En del av lovene gir de lokale religiøse samfunnene selvråderett på begrensede områder. Ett av disse områdene er familiesaker.11
Innenfor forvaltning av prinsippet om barnets beste har det ført til en paradoksal situasjon (Gilat, 2003). I israelske lover legges psykososiale og emosjonelle
kriterier til grunn for vurdering av barnets beste. I følge de religiøse lokalbaserte
lovene er imidlertid barnets beste en vurdering som må gjøres i forhold til barnets
tilknytning til det jødiske lokalsamfunnet. I praksis har det ført til at vurderinger
10 The Israeli legal system, although Western in culture, belongs neither to the Common Law nor
to the Civil Law families of legal systems. Rather it is characterized as belonging to the family of
mixed jurisdictions. The history of Israel explains the reasons for the hybrid nature of the system.
The British kept intact the Ottoman system of family law, which authorized religious courts of the
dierent religious communities to administer their specic laws on members of these communities.
(Levush, 2001).

11 Limited Application of Religious Law: Israel has left the preexisting law of family relations
viritually untouched. (Levush, 2001).
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om barnets beste blir en vurdering av hva som skal tillegges størst vekt; det psykososiale og emosjonelle eller den kulturelle tilhørigheten. Lovene i Israel angående
barns omsorgssituasjon behandles derfor, i følge Gilat (2003), som gjensidig utelukkende. Enten tar man hensyn til barnets psykososiale og emosjonelle situasjon,
eller man tar hensyn til barnets kulturelle, språklige og religiøse tilhørighet til et
lokalsamfunn. Det vil si at samme hva barnevernet gjør er det i strid med den
andre (gyldige og likestilte) loven.
Det er en lignende form for paradoksalitet som ligger bak diskusjonen som gjøres
i NOU 1995: 6. Betegnelsen det samiske barnets beste er et forsøk på å la den
kulturelle tilhørigheten blir vektlagt i barnevernets arbeid. Det betyr imidlertid
ikke at det ikke skal tas hensyn til den psykososiale og emosjonelle situasjonene
til det samiske barnet. Men dersom barnevernet ikke tar hensyn til de kulturelle
dimensjonene i sine vurderinger av hva som er til det beste for barnet, vil man
ikke kunne nne frem til gode løsninger for barnet. Det kan ikke etableres en
motsetning mellom det å vurdere barnets beste og det å ta hensyn til barnets
kulturelle tilhørighet. For å oppnå det beste for barnet må man ta spesielle og
kulturelle hensyn.
Ande er 7 år. Han går i 2. klasse. Han har samisk som morsmål, og
går i en samisk klasse. Andes mor har i ere år vært psykisk syk.
Hennes plager har ført til at det er vanskelig for henne å følge opp
Ande, både i forhold til skolen og i forhold til hans daglige behov.
Han kommer ofte sent til skolen, eller han kommer ikke i det hele
tatt. Mor må sove mye, noe som gjør at noen dager klarer hun ikke
å stelle skikkelig mat for Ande. Fylkesnemnda har nettopp bestemt
at Ande ikke kan bo hjemme. Derfor skal han nå snart ytte til
et fosterhjem. Barnevernet klarte ikke å nne et fosterhjem som
var samisktalende. De klarte heller ikke å nne et fosterhjem på et
sted som hadde egen samisk klasse. Ande skal derfor ytte til en
norsktalende familie, men skal få noe samisk undervisning noen
timer i uken på den skolen han skal begynne på.

Erfaringsvis kan det være slik at det å ytte et barn i fosterhjem er det beste for
barnet. Men i dette tilfellet kan man ikke si at Ande kk et tilbud som var til det
beste for han. Selv om han ikke kan bo hjemme, er det ikke til hans beste at det
tilbudet han kk ikke var kulturelt og språklig tilpasset akkurat han.
Barnevernet kan ikke skille ut de kulturelle og språklige dimensjonene ved barnets
liv. Det kan de heller ikke gjøre i vurderinger av psykososiale og emosjonelle kri-
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terier, fordi de kulturelle og språklige tilknytningene er av fundamental betydning
for psykologisk og emosjonell velfungering. Særlig er det å være marginalisert i forhold til sin kulturelle gruppe en risikofaktor for psykisk stress (Kvernmo, 1999).
Det vil igjen si at å ta barn og unge bort fra sin kulturelle gruppe kan medføre
at de kommer i en vanskeligere livssituasjon. Det samiske barnets beste handler
om å legge vekt på alle dimensjonene ved barnets liv. Det har følgelig blitt brukt
for å rette oppmerksomheten mot kontekstuelle forhold. Det uttrykker et ønske
om at utøvelsen av skjønn ivaretas innenfor kontekstuelle rammer. Grunnlaget
for barnets beste er, dersom det baseres på en kontekstorientert avgrensing av
betegnelsen, at det beste for ett barn i en situasjon ikke nødvendigvis er det
beste for et annet barn.

3.3.5

Kort oppsummering

Status for kulturell interesse i barnevernet må kunne sies å være akkurat det: Det
er en interesse for et slikt perspektiv, men det nnes lite litteratur, forskning og
annen kunnskapssystematisering som gir en grundig innsikt i denne tematikken.
Det medfører at den enkelte barnevernsarbeideren blir overlatt til seg selv og den
private kompetansen hun eller han eventuelt måtte ha. Det å forvalte et kulturperspektiv blir et privat anliggende. Faglitteraturen er fragmentert og overlater
til den enkelte å sette sammen de ulike teoretiske resonnementene og praktiske
anordningene til en helhetlig virksomhet hvor det kulturelle perspektivet er inkludert i barnevernets praksis. Dette er også en del av den privatiseringen som
dette temaområdet er karakterisert av. I tillegg er tematikken fremdeles behandlet som om det er stort behov for å dokumentere at det er behov for kulturell
tilpasning av velferdstjenestene, noe som forhindrer en videre utvikling av hva et
slikt perspektiv kan innebære. For å omgå ytterligere fokus på dokumentering, er
barnevernets grunnprinsipp om barnets beste interessant. I drøftingene av dette
kommer man ikke utenom de kontekstuelle bindingene dette prinsippet har. Begrepet samiske barns beste synliggjør hvor viktig kontekstene er i vurderingene
av barnets beste, og det fremhever behovet for utvikling av praksis, mer enn
ytterligere dokumentasjon av behov for et kulturelt perspektiv.
Det er med andre ord en utfordring å gi innspill til hvordan et slikt perspektiv kan
se ut, både teoretisk og praktisk. Hva innebærer et kulturelt perspektiv? Hva er
relevante aspekt for barnevern i samisk landskap? Drøfting av disse spørsmålene er
for det første avhengig av at det gjøres i relasjon til den komplekse virksomheten
som kjennetegner barnevernet. For det andre er det avhengig av at det gjøres i
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relasjon til samiske livsverdener. Ikke minst er det avhengig av at fokus yttes fra
dokumentasjon av behov, til dokumentasjon av erfaringer som allerede er ervervet.
På dette grunnlaget har jeg utformet den eklektiske metodiske innfallsvinkelen som
jeg vil gjøre rede for i neste kapittel.
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Kapittel 4

Metoder

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for de metoder jeg har anvendt i dette prosjektet.
Jeg har gjennomført følgende 4 delundersøkelser: (i) intervju av erfarne samiske
sosialarbeidere, (ii) vurdere føringer gitt av internasjonale lover, (iii) evaluering av et kulturelt perspektiv i en samisk kommune og (iv) feltarbeid i to
samiske lokalsamfunn. De re delundersøkelsene vil bli gjennomgått hver for seg.
Formålet med kapittelet er å vise frem erfaringsgrunnlaget som denne avhandlingen hviler på, samt å drøfte ulike aspekt ved fremgangsmåten som dette materialet
er samlet inn på.

4.1 Mange metoder
I min undersøkelse er det ikke lagt opp til én forskningsmetode, i betydning én
måte å innhente informasjon på. Å arbeide med kvalitativ forskning innebærer
sjelden at man har ferdig formulerte teser som man tester ut. For de este er
en kvantativ metode en runddans mellom teoristudier, formulering av teser og
spørsmål mens man er i feltet, og mens man analyserer sine data (Paulgaard,
2000; Wadel, 1991).
Jeg har valgt å anvende betegnelsen erfaringsmateriale om informasjonen som
danner grunnlag for de drøftinger som blir gjort i dette prosjektet. Erfaringsmateriale kalles som regel datamateriale. Grunnen til at jeg foretrekker erfaringsmateriale om denne informasjonen er at begrepet data- får meg til å assosiere
fakta. I dette avhandlingsprosjektet opererer jeg ikke med informasjonen som
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fakta, men som innspill som gir føringer til hvordan man kan gjøre rede for et
kulturelt perspektiv. Erfaringsmateriale er en betegnelse jeg mener bedre fanger
inn at informasjonen jeg har som kvalitativt orientert forsker er betinget av den
forforståelsen jeg allerede har når jeg går ut i feltet. Dette kan jeg ikke fri meg
fra, og i første omgang er min forståelse av feltet et speil av min erfaringsverden,
ikke det feltet jeg besøker. Forestillingen om at man begynner fra begynnelsen i
feltet er en illusjon (Nergård, 2001). Min fortolkning fremkommer som en brytning
mellom min forforståelse, mine erfaringer, og det fremmede, det jeg får erfaring
med i løpet av feltarbeidet.
Erfaringsmateriale er også en betegnelse som bidrar til at jeg retter oppmerksomheten mot at de som deltar i studien, og som deler sin informasjon med meg, gjør
det på bakgrunn av sine erfaringer. De gir meg ikke data  fakta  men informasjon
om sin erfaring fra sin verden. Dermed opplever jeg at betegnelsen erfaringsmateriale dekker mitt inntrykk av hvilken informasjon jeg har, mer enn betegnelsen
datamateriale.
Målsettingen med prosjektet har vært klarlagt fra begynnelsen. Arbeidet har hele
tiden vært drevet frem av interessen for de forhold som er særlig relevante for
barnevern i et samisk landskap. Prosjektet har også fra begynnelsen vært siktet
inn mot å forankre et kulturperspektiv i barnevernet, både teoretisk og praktisk.
Problemstillingen har derimot vokst frem ut fra feltkontakten. De erfarne samiske
sosialarbeiderne ga meg fortellinger som viste seg å være så reekterende at det
ble tydelig at dette var en del av informasjonen jeg søkte. Da en samisk kommune tok kontakt i forbindelse med et utviklingsprosjekt hvor de skulle integrere et
kulturorientert barnevernsarbeid i sin virksomhet fattet jeg interessen. Jeg fant at
det var mer interessant å følge denne kommunen for å få informasjon som kunne
belyse målsettingene, enn å gjennomføre den planlagte arkivstudien. Fortellingene
til de erfarne samiske sosialarbeiderne og utviklingsprosjektet i en samisk kommune åpnet opp for interessen for hvilke forpliktelser norsk barnevern har etter
internasjonale lover. Deler av feltarbeidet er hentet fra hovedfagsoppgaven, andre
deler er nye. Sammenstillingen av to samiske lokalsamfunn, og den komparative
analysen av dem, er imidlertid ny i dette prosjektet. Mitt prosjekt har med andre
ord vært et arbeid med mange metoder.

4.1.1

Erfarne samiske sosialarbeidere

Jeg har fått viktig informasjon om barnevern i et samisk kulturlandskap fra erfarne
samiske sosialarbeidere. Hovedsakelig inngår dette erfaringsmaterialet i drøftingene av hvilke arbeidsmodeller praktikere har utviklet.
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Med erfarne samiske sosialarbeidere mener jeg samiske praktikere innenfor barnevern eller tilstøtende virksomheter (sosialkontor, PP-t, familievernkontor, barneog ungdomspsykiatrien og lignende). De este av dem er samisktalende. De este
av dem har gjennomgått videreutdanning og kursing i kulturrettet sosialt arbeid.
Flere av dem har gjennomført, eller holder på med, hovedfag i sosialt arbeid hvor
de har tatt opp tema innenfor barnevern eller sosialt arbeid i samiske områder.
Noen har også vært aktive i kommunale utviklingsprosjekt med slike tema. Erfarne samiske sosialarbeidere er med andre ord praktikere med særskilt kompetanse
innenfor barnevern eller sosialt arbeid i samisk kontekst.
De erfarne samiske sosialarbeiderne har bidratt både med eksempler fra egen praksis, drøfting av samiske samfunnsforhold, fagutvikling og andre forhold som viser hvordan man kan integrere kulturkunnskap i barnevernets virksomhet. Noen
samtaler har vært formelle intervju. Jeg har 5 slike intervju av erfarne samiske
sosialarbeidere. I tillegg har jeg mange uformelle samtaler med mange samiske
sosialarbeidere. Samtalene har dreid seg om hva de mener er viktig, hvordan de
arbeider og reeksjoner de har gjort seg om barnevern (eller sosialt arbeid) i samiske områder. En del av den erfaringen jeg har ervervet meg om prosjektets tema,
har jeg fått ved å delta i fora hvor erfarne samiske sosialarbeidere har deltatt. Det
gjelder møter, nettverk for hovedfagsoppgaver, og samarbeid med unge forskere og
prosjektmedarbeidere som arbeider med barnevern i samiske områder. Det gjelder
også samtaler vi har hatt på seminarer eller lignende tilstelninger. Den informasjonen jeg har fått har jeg integrert i avhandlingen som eksempler på måter man
kan integrere kulturkunnskap i barnevernets virksomhet.
Jeg kunne imidlertid ikke bare ha intervju og samtaler med erfarne samiske sosialarbeidere som erfaringsmateriale. Da ville jeg, som jeg har drøftet tidligere, ha
gjort den feil å dra slutninger mellom er og bør. Selv om de erfarne samiske sosialarbeiderne har mange og gjennomtenkte praksiser, er en del av den lærdommen
de gir at et kulturelt perspektiv må være et kontekstuelt perspektiv. Derfor har
jeg ment at deres historier og de erfaringer de har delt med meg, også må kobles
til andre former for erfaringer.

4.1.2

De internasjonale lovene

Jeg gjennomførte en undersøkelse av det internasjonale lovverket Norge har forpliktet seg på. Målet var å se hva barnevernet må gjøre, hva det ikke kan la være
å gjøre og hva de eventuelt ikke behøver å forholde seg til. Derfor har jeg, med et
utganspunkt i de lovene Norge har ratisert, undersøkt hvilke konsekvenser disse
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har, eller kan ha, for barnevernet i samiske områder. Samenes status som urfolk
har derfor en sentral plass i dette arbeidet.
Det blir viktig å bemerke at jeg ikke gjennomfører en rettslososk undersøkelse.
Undersøkelsen rettes mot forvaltningspraksis. Det vil si at jeg ser etter hvordan den
oentlige forvaltningen synes å forstå og anvende de bestemmelser som er ratisert.
Videre vil jeg være interessert i de samfunnsmessige forhold som lovdokumentene
tar. Det vil si at jeg undersøker de reelle hensyn som lovene gir: Hvordan bør
lovene forstås for at de skal kunne praktiseres på en fornuftige måte i tråd med
rettighetene som forfektes?

4.1.3

Feltarbeid

Jeg kunne ikke begrense min undersøkelse til barnevernets praksis og myndighetenes lover. Dersom disse to systemene alene kk stå for utformingen av et
kulturperspektiv i barnevernet, ville den fortellingen som kom frem være preget
av det Said (2001) kaller orientalisme. Det vil si at den oppfatningen man har
av det som er sant og hvordan ting henger sammen, er basert på majoritetens
fortolkninger. Majoriteten legger til grunn at en imaginær annen, i vårt tilfelle
samene, beskrives i majoritetens bilde og for sitt eget formål. Det er da en stereotypisering som nner sted ved at de folk det angår ikke får uttale seg. Bildet
på de andre overforenkles, og kompleksiteten i individers erfaringer blir strippet
vekk (Pickering, 2001). Den beste strategien for å unngå slike vanskeligheter er å
gi mulighet for urfolk og minoriteter til å skrive tilbake, som Cliord (1986) har
uttrykt det. Jeg har søkt å få til dette ved å prøve å få tak i de fortellinger som
folk på noen samiske steder kan gi. Ideen har vært at den kunnskapen som erverves skal være basert på deltakelse fra samer. Dette er inspirert av postkoloniale
studier, hvor urfolks egen stemmer kommer frem (Smith, 1999b). Barnevernet er
som vi tidligere har sett, sterkt knyttet til barnevernsloven. Allikevel kan ikke det
være den eneste stemmen som styrer faglig virksomhet. Brukernes egne stemmer
må få delta i en samtale om den retningen fagutviklingen skal skje. Derfor har det
vært viktig å la utformingen av det praktiske og teoretiske kulturperspektivet også
reises fra beskrivelsen av to steder  to samiske lokalsamfunn.
I dette prosjektet inngår det derfor to feltarbeid. Ett i Billefjord i Porsanger fra
1995 og ett i Kautokeino i perioden 1999 og 2000.
Feltarbeidet i Billefjord ble gjennomført i forbindelse med hovedfagsoppgaven Å
se; utfordringer for barnevernet i møte med det erkulturelle samfunnet (Saus,
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1997). Det kan innvendes at feltarbeidet er gammelt, og at mye har skjedd siden
midten av 1990-tallet. Det er riktig. Imidlertid er Billefjord mitt hjemsted, og jeg
har hatt uformelle samtaler med folk fra Billefjord i tiden etter feltarbeidet. Da jeg
vanskelig har kunnet slå av mitt feltarbeiderinstinkt, har jeg stadig fått mine
erfaringer fra det første feltarbeidet kommentert. Jeg har derfor lagt til grunn at
jeg, med utgangspunkt i feltarbeidet fra 1995, har erfaringer som gir meg materiale
til å kunne gjøre en beskrivelse av stedet Billefjord. Feltarbeid i eget samfunn har
den fordelen at man er kjent med stedet på en slik måte at man lett kan få tilgang
til informasjon, og i tillegg kan man noe enklere se eventuelle endringsprosesser
som er i gang.
I oppgaven diskuterte jeg dette forholdet, og kommenterte at det både var en
fordel og en ulempe for min undersøkelse. Det var til hjelp i den forstand at jeg
kk lett tilgang til informanter, og at alle jeg inviterte stilte opp for å la seg
intervjue. Flere uttrykte at det var med tillit til meg som person at de lot seg
intervjue. En del ga også uttrykk for glede over at noen av ungdommene kunne
ha interesse for hjemplassen. Mitt kjennskap til bygda førte også til at fenomener
som var av interesse relativt enkelt ble brakt inn i samtalen. Jeg gjenkjente kodene
for hvordan man omtalte ulike fenomener, og kunne ved det forstå betydningen
av det som ble sagt. Ulempene jeg så var i hovedsak forhold som bekymret meg
i forkant av feltarbeidet. Min redsel for å komme i en klovnerolle, slik Hylland
Eriksen (1993) beskriver feltarbeiderens rolle, var stor. Klovnerollen i feltarbeidet
er den rollen man har som litt rar, man spør om rare ting og man gjør rare
ting. Denne rollen var ikke noe jeg nødvendigvis ville komme i fordi jeg behersket
de normer for oppførsel som eksisterte i bygda. Men det var en fare for at jeg
kunne få en klovnerolle, og det var skremmende. Å risikere å ødelegge en rolle
jeg allerede hadde som sambygning og som jeg var bekvem med var ubehagelig.
Jeg ønsket ikke å måtte etablere en ny rolle for meg selv. Dersom dette skjedde
overfor folk fra mitt eget hjemsted føltes dette som en svært stor risiko, og noe som
ville medføre en tapt posisjon i, for meg, viktige omgivelser. Feltarbeidet innebar
riktignok en annerledes rolle enn den jeg hadde forutsett, men den ble (heldigvis)
ikke utformet som en klovnerolle.1
En av de endringene som er i gang i Billefjord er den akselererende marginaliseringen som stedet utsettes for, både ved stadig nedgang i befolkningsantallet og tilløp
til avbefolkningsbeskrivelser av typen det blir bare gamle igjen her nå. . . . Disse
1 Feltarbeiderrollen ble en positiv opplevelse av at folk ikke bare mottok meg på en ålreit måte,
men mine sambygdinger syntes at mitt prosjekt mitt var spennende, og de syntes det var spennende
at jeg gjennomførte det der. Blant annet ble det skrytt av at

Lakselv, på et kafébesøk i kommunesenteret Lakselv.

hun forsker på Billefjord, ikke
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prosessene var i gang i 1995, men preget ikke samtalene om stedet. At jeg har fått
tilgang til beskrivelser av slike nye prosesser henger sammen med at dette er mitt
hjemsted. Da jeg ble interessert i nye (eller bekreftet tidligere) erfaringer om stedet, har jeg hatt lett tilgang til informasjonen. Jeg har fått det gjennom uformelle
samtaler med folk. Jeg har også fått det ved kortere opphold på stedet. I tillegg
har folk fra Billefjord (eller med annen tilknytning til stedet) kommentert mine
tidligere tekster om stedet. Det kan innvendes at det er en svakhet ved min metode
at jeg ikke har hatt et feltarbeid i Billefjord eksklusivt for dette prosjektet. I så fall
antar jeg at det er en svakhet, ikke fordi jeg ikke har fått justert mine erfaringer fra
det første feltarbeidet, men fordi jeg kanskje skulle være en bedre feltarbeider nå
enn i 1995. Det er mulig at jeg er det. Min opplevelse ved feltarbeidet fra 1999 og
2000 ga meg imidlertid ingen indikasjoner på at jeg har bedre knep for feltarbeid
nå enn da. Tvert i mot var det erfaringene jeg ervervet fra feltarbeidet i 1995 som
ble anvendt i gjennomføringen av feltarbeidet i Kautokeino.
I 1999 og 2000 gjennomførte jeg to feltarbeid på 2-3 uker hver i Kautokeino. Som
ved første feltarbeid anvendte jeg i all hovedsak samtaler med folk som grunnlag
for erfaringene jeg gjorde meg om stedet. I tillegg hadde jeg lange opphold ved
kafeene i Kautokeino hvor jeg, over en kopp kae og en røyk eller to (må jeg beskjemmet innrømme), hadde opphold som kun kan betraktes som delvis vellykket,
når målet var å komme i samtaler med folk. Det var både unaturlig å sitte så
lenge på kafeen, og som dame var det ikke veldig enkelt å komme i en naturlig
samtale med de andre besøkende. Delvis fordi jentene kom i grupper og i liten
grad innlemmet en fremmed i sine samtaler, og delvis fordi jeg selv ikke ønsket
å innlemmes i samtalene mennene hadde. Kaféverten syntes ikke om mitt besøk,
inntil han kk vite at jeg ikke var skjenkepolitiet.2 Dette sier noe om hvor unaturlig det var for meg, kanskje fordi jeg var dame, å anvende meg av kafeen som
arena for feltarbeidet. Kafébesøkene var langt mindre eektive som feltarbeid i
Kautokeino, jamfør de jeg hadde i Lakselv da jeg gjennomførte mitt feltarbeid
i Porsanger. Til sammenligning var det mye enklere å innlede samtaler på kaféer som inngikk som erfaringsmateriale i prosjektet mitt i Porsanger i 1995 enn
i Kautokeino i 1999/2000. Allikevel kk jeg noen samtaler fra mine kafébesøk i
Kautokeino. Disse, og de mindre vellykkede kafébesøkene, gurerer som erfaringer
i dette prosjektet. Mest feltmateriale kk jeg allikevel ved samtaler som oppstod
spontant i ulike situasjoner under oppholdet. Dette gjelder begge stedene. Noen
samtaler var avtalt som intervju. Jeg hadde ikke utarbeidet intervjuguide til disse
samtalene. Jeg forsøkte å la samtalene kretse om ulike tema som jeg senere kunne
sortere, men søkte alltid å få kommentarer om to forhold; beskrivelse av stedet
2 Skjenkepolitiet er de som sjekker om vilkårene for alkoholbevilgningen overholdes.
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og hvordan barnevernet kunne ha anvendt seg av ressurser i lokalsamfunnet. Det
siste spørsmålet var det vanskeligste både å stille og å besvare. Som regel ble beskrivelsen av stedet best artikulert når vi hadde samtaler omkring ressursene i
lokalsamfunnet, enn når jeg spurte etter beskrivelsen av stedet.
Kafébesøkene i Kautokeino representerte det dårlige feltarbeidet. Dette er feltarbeidet hvor man henter inspirasjon fra andre forskere i valg av arena og tror man
selv kan anvende disse. I feltarbeide er det imdlertid like vesentlig å reektere
over hvem man selv er, som å reektere over hvem det er man skal intervjue. I
Kautokeino ble det de impulsive samtalene de beste. Det er samtalene hvor det
at jeg var fra Billefjord både var inngang til, og tema i, samtalene. I analysen kan
man se at sammenligninga har fått en viktig plass. Det er altså fordi mine beste
feltsamtaler handlet om sammenligning.
Feltarbeidet har gitt føring til to analytiske valg i dette prosjektet. For det første
ga feltarbeidene meg materiale til å sammenligne to samiske steder. Gjennom
sammenligningen fremkommer de som svært ulike. Dette ga meg den erfaringen
at et kulturelt perspektiv tar hensyn til folks kontekst. Materialet danner dermed
utgangspunktet for å drøfte noen prosesser i det samiske samfunnet i dag. For det
andre ga feltarbeidet meg materiale til å drøfte folk sine livsverdener i forhold til
sted. Dette mener jeg er relevant for barnevernet fordi de nettopp skal intervenere
i folk sine livsprosjekt. Det vil fremgå av beskrivelsene av de to stedene at det ene
er mitt eget og det andre stedet er lengre hjemmefra. Å bo på et sted, eller å ha
bodd på et sted, gir en annen nærhet til de forhold som nnes på dette stedet. Det
kan man se av beskrivelsene, og det vil også være riktig for barnevernsarbeideren.
Den som er fra stedet vil ha en større nærhet til stedet, og vil kunne evne å se
mer enn den som kommer utenfra. Imidlertid er det ikke slik at man ikke kan få
tilgang til et sted uten å være født og oppvokst der. På sikt vil den beskrivelsen
man får tilgang til bli nærmere folks sine egne. Man kan tilegne seg markører
for hva man skal begynne å se etter i folks livsverdener ved å se på hvordan en
etnogrask beskrivelse av stedet er bygd opp. Slik kan den forskjellen som nnes
mellom beskrivelsen av henholdsvis Billefjord og Kautokeino vise hvordan man
kan bevege seg nærmere folk på ett sted ved kjennskap til stedet. Dette er for meg
en viktig innsikt for barnevernet fordi det kan anskueliggjøre hvordan kjennskap
til stedet også er kjennskap til folk på stedet.
Jeg har nå i min metodiske gang fått erfaringer fra samiske sosialarbeidere fra
internasjonale forpliktelser, og jeg har fått erfaringer fra livsverdener på to forskjellige samiske steder. Det som nå gjenstår er erfaringer om hvordan innføring
av et kulturperspektiv i barnevernsarbeid kan forløpe. Den normative interessen
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i prosjektet, som jeg tidligere har gjort rede for, er også basert på drøftinger av
erfaringer fra implementeringsprosesser. Jeg har fått tilgang til informasjon om en
slik prosess, og dette blir den fjerde metodiske innfallsvinkelen til dette prosjektet.

4.1.4

BIKVA

Da jeg var på feltopphold i Kautokeino hadde jeg ett annet prosjekt ved siden av
feltarbeidet. Jeg evaluerte et prosjekt i det kommunale barnevernet. Denne undersøkelsen besto av formelle intervju, hvor det ble anvendt intervjuguide. Imidlertid
viste det seg at guiden kun var et hjelpemiddel for å strukturere meg selv før
intervjuene, ikke som hjelp i selve intervjusituasjonene.
Kautokeino kommune gjennomførte i 1999  2001 et prosjekt som de kalte Barnevern i en samisk kommune (Saus, 2001). Prosjektet hadde som målsetting å
bedre barneverntjenestens kompetanse når det gjaldt å ta hensyn til samisk kultur og samfunnsliv i sin virksomhet. Kommunene hadde altså et overordnet mål
om læring i organisasjonen. Samtidig hadde de et praktisk mål om å omsette kulturkunnskap til barnevernsarbeid. I dette prosjektet hadde jeg to roller. For det
første veiledet jeg kommunene i utformingen av prosjektet før det ble igangsatt.
Veiledningen var basert på utfordringene jeg hadde pekt på i hovedfagsoppgaven
(Saus, 1997), og de første skissene jeg hadde utarbeidet for et kontekstuelt orientert
barnevern (Saus, 1998). Jeg forsøkte å gi innspill til hva barneverntjenesten kunne
vektlegge, og hvordan de kunne utforme sitt prosjekt. Kommunene hadde selv over
en periode forøkt å legge til rette barnevernet ved å ta i bruk lokalbaserte hjelpetiltak. Basert på mine erfaringer og kommunens erfaringer ble prosjektet utformet
med de to overordnede målsettingene; læring i organisasjonen og inkludering av
kunnskap om samisk livsform i barnevernets arbeid.
Den andre rollen jeg hadde var å evaluere prosjektet. Informasjonen fra evalueringen kk jeg anledning til å inkludere i min doktorgradsavhandling. Alle informanter ble presenteret både for kommunenes prosjekt og for mitt doktorgradsprosjekt,
og de hadde anledning til å reservere seg mot ett av prosjektene, selv om de deltok
i det andre. Ingen benyttet seg av denne muligheten.
Læring i organisasjoner har noen særskilte utfordringer, utfordringer som skiller
seg fra utfordringene knyttet til utformingen av et kulturperspektiv i barnevernet.
Rent generelt kan læring i organisasjoner betraktes som et ønske om å heve kvaliteten i virksomheten. Kvalitetsheving betyr i en slik sammenheng å søke å utvikle
bedre metoder for hverdagslige gjøremål, og bearbeide egne praktiske erfaringer og
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egen virksomhet. Dette er det Eikeland (1995) kaller en dannelsesprosess hvor man
synliggjør, kontekstualiserer og bevisstgjør seg sine innøvde erfaringer og praksiser
(sin habitus). For barnevernet vil det si å heve kvaliteten på barnevernsarbeidet.
Dette kan innebære hele prosessen, men det kan også innebære deler av prosessen.
Vi har sett at barnevernet er komplekst og at det inkluderer både saksbehandling,
lovanvendelse, relasjonsarbeid, vurdering av omsorg, tilrettelegging av tiltak og
ivaretakelse av normative standarder i samfunnet. Barnevernet i Kautokeino gjorde ikke et klart valg på hvilket område de skulle heve kvaliteten, men konsentrerte
i all hovedsak sin oppmerksomhet mot helheten i barnevernsprosessen, vurderingskriteriene i arbeidet mot de normative standardene og tiltaksarbeidet. Hvordan de
kunne heve kvaliteten på arbeidet gjennom å implementere et kulturperspektiv i
disse elementene av barnevernsarbeidet ble hovedutfordringen i prosjektet.
Kvalitetsheving følges som regel av en evaluering. Er det blitt bedre kvalitet på
arbeidet etter at prosjektet er gjennomført? Dette kalles en sluttevaluering. Sluttevaluering er fokusert på resultatet, og er knyttet til vurderinger av om mål er
nådd/ikke nådd og om løsning er gitt/ikke gitt. Krogstrup (1997, 2001) skiller
mellom ulike generasjoner av evaluering. I de siste generasjoners evaluering, postmoderne evalueringsdesign, rettes fokus mot sammensatte problemer, problemer
man ofte nner innenfor samfunnsorganisasjoner. Hun mener at de fenomener
som samfunnsvitenskapen evaluerer er for komplekse til at det kan brukes enkle
sluttevalueringer. Man må derfor bruke evalueringsdesign hentet fra postmoderne
undersøkelsesmåter. I disse er fokus rettet mot prosessen mer enn mot resultatet.
Målene som stilles opp i et prosjekt som det i Kautokeino kommunes barnevernetjeneste, kan ikke vurderes i forhold til om målet er nådd eller om de har funnet
løsningene. Når det gjelder mål om å integrere et kulturperspektiv i barnevernets
virksomhet er det vanskelig å måle eekt eller vise til konkrete og observerbare resultater. Om en praksis er kulturorientert kan ikke evalueres med resultatstudier,
fordi kultur omhandler folks livsverden. Det er for eksempel ikke sikkert at kulturtenkning endrer resultatet av saken, men det kan være at opplevelsen av å være
utsatt for barnevernet har mindre preg av å være et overgrep dersom virksomheten er orientert mot folks praktiske liv. Slike resultat er det ikke sannsynlig
man fanger opp ved sluttevalueringer. Men det kan være verdifulle innspill å trekke
med seg underveis i et prosjekt. Sluttevaluering er dermed ikke et hensiktsmessig
grunnlag for å vurdere endringer innenfor slike komplekse oppgaver. Tvert i mot
mener Krogstrup (1997) at man må bruke prosessevaluering når man vil undersøke
endringer i komplekse oppgaver som læring i organisasjoner. Fokus må rettes mot
det som skjer underveis. Da kan man inkludere erfaringer som gjøres underveis,
og man kan endre retning på målene i endringen etter hvert som erfaringer vinnes.
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Prosessevaluering er en form for evaluering hvor man kan ta med seg erfaringer
underveis, systematisere dem og bringe dem inn i den videre prosessen.
Den modellen Krogstrup Krogstrup (1997, 2001) har utviklet kalles Brukerinndragelse i kvalitetsvurdering (BIKVA). Ved siden av å være en modell for å se
hva som skjer mens læringen pågår, inkluderer denne modellen alle aktører som er
involvert i den aktuelle virksomheten. For barnevernet betyr det at både klienter,
barnevernsarbeidere og ledere i kommunen er relevante aktører for læringsprosessen. I tillegg inkluderte kommunen, på oppfordring fra meg, en siste aktør: De som
lever i det samfunnet der barnevernet arbeider. Det vil si folk i sin alminnelighet.
Begrunnelsen for å ta med denne gruppen var at målsettingen med læringsprosessen var å integrere et kulturperspektiv i barnevernet. De alminnelige, de som
representerer kulturen i bygda, de som kan tenkes å bli klienter i barnevernet en
gang, og de som legitimerer barnevernets plass i samfunnet, har informasjon som
kan være verdifull for å nå prosjektets målsetting. For meg ble denne gruppen
viktig for å kunne nærme meg en lokalsamfunnsbeskrivelse, og den ble viktig for
å kunne rette min og kommunens oppmerksomhet mot livsverdens betydning for
de handlinger folk gjør og hvordan de fortolker disse.
Jeg skal gi en beskrivelse av BIKVA som metode, siden den har fått en stor plass
i mitt prosjekt. BIKVA-modellen er spesielt designet for å vurdere implementering av brukernes ønsker og behov i en organisasjon. Formålet er å understøtte
en endring i organisasjonen hvor perspektiv nedenifra, det vil si brukernes perspektiv, får en sentral plass i utformingen av den nye organisasjonen (Krogstrup,
1997, 2001). Evalueringsmodellen ble et hjelpemiddel for å drøfte spørsmålene av
grunnleggende art i forbindelse med prosjektet: Hvordan kan barnevernets praksis
tilrettelegges med utgangspunkt i samisk kultur og livsform? Hvordan kan tjenesten ved hjelp av et kulturperspektiv bedre ivareta brukernes identitet og verdighet?
Hvilken ideologi og forståelse har tjenesten i dag, og hvilken ideologi er det ønskelig at den forfekter? Gjennom dialogorientert drøfting av slike spørsmål vil tiltak
og metodikk kunne vurderes med kyndighet av de ansatte i organisasjonen selv
(Saus, 2001).
BIKVA modellen er utviklet for å kunne forene praksisfeltets erfaringer og forskningens systematisering av disse for forankring i teori og begreper (Krogstrup,
1997). Ved prosessevalueringen samles det erfaringsmateriale som gir verdifulle
innspill for vurdering av organisasjonens læring og informasjon for forskning som
tar utgangspunkt i praksiserfaring. Denne dobbeltheten i designet førte til at det
var mulig både å tre inn i prosjektet som forsker og som veileder av prosjektet. En
slik dobbeltrolle er selvsagt problematisk. Det kan til og med være naivt å tenke
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at man kan tre inn både som aktør i selve prosjektet og som aktør i forskningen i
forbindelse med et slikt prosjekt.3 Jeg har allikevel valgt å gjennomføre både veiledningen og forskningen. Dette er begrunnet i et pragmatisk hensyn om at begge
delene var viktig og ingen andre gjorde det. Det har også vært begrunnet i at avhandlingens tema nettopp har hatt preg av dobbeltheten mellom praksis og teori
ved at det har handlet om å utlede et teoretisk og praktisk begrunnet kulturperspektiv. Til dette formålet var dobbeltollen i hvert fall ingen klar ulempe. Allikevel
er det et trekk ved denne situasjonen at jeg organiserer diskursen deltakerne inngår i. Denne diskursen er av sentral betydning for den praktiske anvendelse av
kunnskap (Pålshagen, 1995), og dette forholdet er ikke uproblematisk.
Den prosessorienterte evalueringen ble gjennomført ved bruk av intervju. De som
ble intervjuet tilhørte ulike grupper og kunne gi ulike innspill om de samme tema.
Tema som ble drøftet i prosjektet omhandlet blant annet samisk livsform, identitet, kultur, lokalsamfunn og barnevern. De re gruppene ble satt sammen ut fra
likhet og gruppehomogenitet i forhold til barneverntjenesten. Gruppene ble organisert etter nivå. Brukerne, eller klientene, dannet første gruppe (nivå I). Eksterne
brukere var andre gruppe (nivå II). Barneverntjenesten selv var tredje gruppe (nivå
III). Fjerde og siste gruppe var ledelsen (nivå IV). Lokale forhold spilte en sentral
rolle i sammensetningen av gruppene. For eksempel ble det vektlagt at både eldre
og yngre mennesker skulle være deltakere fordi det er, i hvert fall tilsynelatende,
mye kontakt mellom generasjonene i kommunen (Saus, 2001).
I følge Krogstrups modell skal gruppene intervjues gruppevis. Imidlertid var det
ingen av brukerne som ønsket å delta i gruppeintervju, og derfor ble intervjuene på nivå I gjennomført enkeltvis. Intervjuene ble avsluttet med uttalelser som
skulle bringes videre til barneverntjenesten og ledelsen, det vil si nivå III og IV.
Denne fremgangsmåten søker å sikre at brukerperspektivet bringes videre til tjenesteytende og ledende nivå. Det at brukerne intervjues først har til hensikt å
sikre at disse skal kunne danne premissene for noen av de endringer som skjer
i organisasjonene. Denne fremgangsmåten begrunnes ved å vise til at brukernes
tanker skal kunne løftes frem for å utfordre organisasjonens tenking. Intervjuene
ble gjentatt etter et halvt år. Formål i den andre intervjurunden var å evaluere,
3 Thomas Swartz gjorde meg oppmerksom på denne naiviteten i sine kommentarer til en artikkel
som ble utformet i forbindelse med et metodekurs under opplæringsdelen for dr. polit utdanningen.
Harld Eidheim har imidlertid muntlig kommentert denne naiviteten med å si at designet er i seg selv
er såpass tydelig at det

kan

anvendes som grunnlag for andre forskere for å gjenta undersøkelsen,

og dermed er det fullt mulig å inneha en slik dobbeltrolle. Mer enn å henvise til Swartz` kritiske
bemerkninger og Eidheims forsvar av metoden vil jeg peke på at det er grunnlag for å drøfte
denne dobbeltrollen i forhold til metodiske problemstillinger.
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hente inn de gode erfaringene, systematisere disse og bringe dem inn i prosessen
som barneverntjenesten var inne i.

I denne undersøkelsen har jeg hatt samtaler med lokalbefolkningen i Kautokeino.
Erfaringsmaterialet har derfor også gitt meg innspill til å beskrive Kautokeino,
drøfte prosesser i det samiske samfunn og gi anvisninger til hvordan barnevernet kan inkludere kulturkunnskap i sin virksomhet. Jeg gjennomførte til sammen
16 intervjuer, alle på mellom 1/2  2 timer. Da disse intervjuene ble gjennomført
etter feltarbeidet i Billefjord, brakte jeg inn spørsmål som ga anledning til sammenligning av stedene. Spørsmålene i intervjuene var inndelt i re områder: Om
Kautokeino som lokalsamfunn, om å vokse opp i Kautokeino, om barnevernet og
vurdering av ressurser i bygda som kan avhjelpe vanskeligheter for utsatte barn,
unge og familier. Jeg hadde utarbeidet intervjuguide, en for hver av gruppene. I
praksis viste det seg at guiden ble liggende på bordet og samtalene kretset innom
disse re delområdene på ulikt vis. Jeg utformet ulike spørsmål til gruppene, fordi
jeg hadde en antakelse om at de ville tematisere de re områdene på ulikt vis. Jeg
så for meg at bruker/klientgruppen ville bygge opp sin samtale omkring egen kontakt med barnevernet, mens gruppen rekruttert fra de som ikke hadde hatt kontakt
med barnevernet ville snakke mer løst og hypotetisk. Denne forskjellen viste seg
å være mye mindre mellom gruppene, med unntak av barneverntjenesten. Bruker/klient gruppen trakk i mindre grad inn egen barnevernssak i sine vurderinger
av hva barnevernet kan anvende av ressurser lokalt enn jeg forutså. På den andre siden trakk lokalbefolkningsgruppen inn like mange konkrete barnevernssaker i sine
svar som bruker/klient gruppen. I motsetning til hva barnevernsforskning har en
tendens til å anta, så er også klientene ressurser som kan bidra til barnevernfaglig
utvikling, ikke bare til kunnskap om problemstillinger fra egen klienterfaring.

Ett vesentlige bidrag fra samarbeidet med Kautokeino kommunes barnevernsprosjekt var at jeg kk modisert og videreutviklet den skissen jeg hadde utformet
om kontekstuelt orientert barnevernsarbeid. I løpet av det første året i avhandlingsarbeidet utmeislet jeg en løs skisse for kontekstuelt barnevern. Skissen var
basert på drøftingene i hovedfagsoppgaven fra 1997 (Saus, 1998). Det var denne
skissen som ble implementert i prosjektet. Gjennom prosessevalueringen kk jeg
erfaringer som kunne bidra til å ytterligere stramme opp de rammer jeg trekker
rundt kontekstuelt barnevern.
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Andre erfaringer

Gjennom samarbeidet med kommunen kk jeg modisert skissen som var utformet og jeg kk erfaringsmateriale for å sammenlikne to steder i forhold til det å
leve i samiske områder av Norge i dag. Parallelt med dette har jeg opprettholdt
kontakt med praksisfeltet som jeg har omtalt som erfarne samiske sosialarbeidere. Denne kontakten danner grunnlaget for ytterligere modisering av skissen
som er utarbeidet, samt at det danner bakgrunn for drøftinger av tema som er
relevant for å utarbeide en skisse for barnevern i samisk kontekst, en skisse jeg
har kommet til å kalle kontekstuelt barnevern.
I tillegg til de re delundersøkelsene, og erfaringsmaterialet som er hentet i arbeidet
med disse, er andre erfaringer også viktig som grunnlag for denne avhandlingen.
Jeg er vokst opp i et erkulturelt lokalsamfunn, som både er markant norsk der
bygda er norsk, og markant samisk der bygda er samisk. Jeg bor i Tromsø. De
forskjellene som fremkommer gjennom sammenligningen jeg gjør mellom de to lokalsamfunnene kan til tider tre frem i Tromsø. For eksempel artikuleres forskjellen
mellom innlands- og fjordsamisk kultur blant unge samiske studenter (Hovland,
1996). Byen fungerer som en hovedstad i nord, og er som en smeltedigel for NordNorge. Samisk ungdom fra ulike samiske regioner samles og møtes, og forskjeller
og likheter i samiske kulturuttrykk trer frem.
Jeg har også kontakt med barnevernsfeltet gjennom mitt arbeidssted,4 og har dermed nettverk til ulike nivåer og praksiser innenfor barnevernsfeltet. Mine drøftinger i denne avhandlingen kan ikke løsrives dette bakgrunnsmaterialet. Det styrer
både min motivasjon, mitt fokus og det jeg evner å se som problemstillinger.
Som supplement til disse formelle og uformelle samtalene som danner mitt erfaringsmateriale, fungerer aviser, fortellinger fra Nord-Norge, enkeltstående observasjoner samt samtaler med ulike mennesker som del av erfaringsmaterialet. Dette er
informasjon som ikke inngår direkte i min avhandling, men som blir umulig ikke
å ta med seg inn i analysen fordi kjennskap til disse er vanskelig å eliminere5 fra
sin egen kunnskap. Jeg har også vært veileder for utviklingsprosjekter om barnevern/sosialt arbeid i samisk kontekst underveis. Erfaring fra disse prosessene kan
4 Mitt arbeidssted er Barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge. Jeg vil kommentere dette nærmere senere.

5 Ved å innrømme dette gjør jeg den mulige tabben at jeg viser at jeg har empiri som ikke ka
gjennnes i dokumentert form i teksten, eller som kan inngå i fortelingen om det som fremkom på
feltarbeid  en fortelling som kan romme mange samtaler som er i grenseland for der hvor man har
tilkjennegjort sin forskerrolle.
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jeg ikke unnlate å integrere som viktige kilder til den kunnskapsakkumulering som
mitt egen doktorgradsprosjekt er, selv om det ikke fungerer som en del av det eksplisitte erfaringsmaterialet. På mange vis har disse erfaringene vært korrigerende
for drøftinger som er tatt opp i dette arbeidet, og jeg har fått innspill som har
bekreftet og avkreftet hvilke temaområder jeg burde reise i dette arbeidet.
En av de viktige erfaringer som arbeidet med dette prosjektet har gitt er at generasjoner er viktige dimensjoner ved barnevernsarbeid i samisk kontekst. Det henger
sammen med at for mange er det tette bånd mellom generasjonene, hvor foreldre/besteforeldre har en sentral rolle i barnas omsorg. Det henger også sammen
med at fornorskningen har gitt ulike generasjoner erfaringer som gir ulike rammebetingelser for fortolkning av visse fenomener. Dermed er det mange og til dels
forskjellige erfaringsverdener som både binder generasjonene sammen og som løser
dem fra hverandre. På dette grunnlaget har jeg valgt å begynne sammenligningen
av de to stedene i år 1900. Valget av årstall er gjort ut fra at det er tilgjengelig
data fra folketelling på dette tidspunktet som egner seg for mitt formål, og det er
en tid som man kan tenke seg har eksplisitt innvirkning på generasjoner som lever
i dag. En bestemor eller en oldefar kan være én som gis betydning i dag, og er
dermed generasjoner som kan påvirke forhold som er aktuelle i dag.
Analysen av folketellingen er gjort enkelt ved å sammenkoble kriterier som er
registrert i tellingen. Som selvstendig materiale er det antakelig ufullstendig, da
man burde har gått langt dypere i problematisering av kriterier for etnisitet ved
år 1900. Da jeg likevel bruker dette materialte er der fordi folketellingen opererte med kriterier for språk og nasjonalitet. Den skilte mellom lappisk (samisk),
nsk (kvensk) og norsk, både i språk og nasjonalitet. Problematisering omkring
etnisitet og næringsvirksomhet i folketellingen er interessant for nye forskningsproblemstillinger. Jeg stiller meg åpen for at det vil kunne nyansere de tendenser
jeg antyder. For mitt formål er det imidlertid nok å antyde forskjellene mellom
Porsanger og Kautokeino i 1900, fordi det ennå er store forskjeller mellom disse
stedene.

4.1.6

Analytisk blikk

Den informasjonen jeg har fått har jeg gjennomgått som data og analysert i tråd
med analytiske hjelpemidler kjent innenfor kvalitativ forskning. Jeg har skrevet
ut intervjuer og formelle samtaler, og jeg har notater fra feltarbeidet og fra uformelle samtaler. Disse er dernest organisert etter tema, det vil si at den skriftlige
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informasjonen er brutt ned i mindre temaområder. De sammenfallende temaområdene er satt sammen for sammenligning og fra dette er det vokst frem materiale
som sier noen om nyanser, forskjeller og ulikheter i måten temaer er kommentert.
I tillegg har den etnograske beskrivelse gitt meg anledning til å sammenligne
de to samiske bygdene for derigjennom å kunne fremvise eksempel på to samiske
kontekster.
Som vi kan se av den eklektiske metoden jeg har anvendt, er mye av det erfaringsmateriale jeg har i forbindelse med denne avhandlingen basert på at jeg selv er
aktør i dette feltet. Da mitt prosjekt har vært å integrere et kulturperspektiv i
barneverntjenesten har jeg ment at jeg kan agere som aktør i feltet. Jeg har ikke
bestrebet meg på en utenfor-rolle som kritisk betrakter barnevernets arbeid med
å integrere et kulturperspektiv. Jeg har aktivt søkt å være et medlem i det som
kan omtales som det barnevernfaglige feltet. Dermed er mye av erfaringsmaterialet
anvendt med det for øye å korrigere mine drøftinger, mer enn at jeg har presentert
det som resultat.
Metodologisk kan prosjektet knyttes til en kobling mellom ulike vitenskapstradisjoner, hvor fenomenologiens tenkning, hermeneutisk fortolking, brukermedvirkingenes prinsipper og minoritetsstudienes holdninger er bærende for det analytiske
utgangspunket som er tatt i forbindelse med analysene i avhandlingen.

4.2 Noen betraktinger rundt metodene i dette prosjektet
Hovedfagsoppgaven Å se er en begynnelse på denne avhandlingen. Oppgaven ble
levert i en tid da det var lite oppmerksomhet rettet spesikt mot barnevern i
samisk kontekst. I perioden hvor oppgaven ble ferdigstilt, og i årene som fulgte
har imidlertid relevansen av kunnskap om samisk kultur og samfunnsliv for sosialfaglig/barnevernfaglig virksomhet vært gjenstand for økt fokus både fra politisk
og faglig hold. Praksisfeltet har etterspurt konkretisering av hovedbudskapet fra
oppgaven om det å se det erkulturelle. Denne etterspørselene er delvis kommet
direkte til meg, og delvis har jeg sett det i formuleringer om hva de ønsker å gjøre
med sin egen praksis.6 Jeg har fortolket dette som at praktikerne har gjenkjent
6 Man kan lese dette av Fylkesmannen i Troms sin statusrapport fra 1998. Man kan også lese dette
ut fra at jeg kk invitasjon til å bidra i de samiske sosialarbeidernes egen bok om sosialfaglig
praksis i Sápmi. I tillegg har det vært forespørsler om deltakelse i prosjekter som i sin form har
vært lik de utfordringene som ble skissert i hovedfagsoppgaven.
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problemstillingene som ledet frem til den skisserte utfordringene om å se. Jeg har
også fortolket det slik at det jeg førte i pennen på basis av praktikeres fortellinger
var gjenkjennelig for dem. Med andre ord støtter min fortolkning en tanke om
at hovedfagsprosjektet var vellykket i den forstand at praktikerne kk relevante
beskrivelser og analyser for sine bestrebelser i det å utvikle praksis som er tilpasset
de utfordringen de har i sitt barnevernsarbeid.
Dette fremstod for meg som synliggjøring av en endringsprosess som var på gang
i barnevernsfeltet i Nord-Norge. Disse fortellingene korresponderte nemlig ikke
med de erfaringer jeg hadde fra å arbeide med dette tema som hovedfagstudent på
midten av 1990-tallet.7 Den gangen ble jeg, slik jeg opplevde det, litt sær som arbeidet med barnevern relatert til erkulturelle lokalsamfunn. Det ble mottatt som
relevant kun for kommunene som inngikk i det samiske språkforvaltningsområde,8
på den tiden ofte kalt kjernesamiske områder. For kommuner som ikke hørte
til samisk forvaltningsområde, ble kultur betraktet som noe som var på utsiden
av barnevernets virksomhet. Det kunne noen ganger, i noen særskilte saker, være
relevant. Jeg ble dermed sær fordi jeg, og mitt prosjekt, var på utsiden av
barnevernetes virksomhet. Jeg, og mitt prosjekt, var på utsiden av barnevernet
fordi kultur var på utsiden av barnevernet. Det jeg så konturene av i de innledende samtaler i forbindelse med dette avhandlingsprosjektet var at kultur ikke
lenger var betraktet som utenpå barnevernets virksomhet  i Nord-Norge. Dette
er imidlertid ikke like sant i andre deler av landet.
Forskningsprosessen har vært preget av dette holdningsskiftet i feltet. Dokumentasjon av at et kulturelt perspektiv er nødvendig etterspørres i mindre grad, mens
det oftere understrekes et behov for teoretiske og praktiske drøftinger av et kulturelt perspektiv. Jeg har beveget min interesse fra hovedfagsoppgavens fokus på
behovet for at barnevernet ser samiske lokalsamfunn, til også å inkludere drøftinger av konsekvenser for barnevernet når de ser samiske lokalsamfunn. Denne
forskyvningen gjennnes i valg av metoder og i hvordan undersøkelsene bygger på
hverandre. Hovedfaget og samtalene med de erfarne samiske sosialarbeiderne ga en
skisse til et kulturelt perspektiv i barnevernet. De internasjonale lovene justerer
ansvaret fra den enkelte barnevernsarbeider til barnevernet som system. Implementeringen ble evaluert ved hjelp av Krogstrups (1997) prosessuelle evalueringsdesign BIKVA. Analysene av denne implementeringen ble brukt for ytterligere å
konkretisere et kontekstuelt orientert kulturperspektiv i barnevernspraksis. Forskningsprosessen tar altså utgangspunkt i holdninger som var, for så å bevege seg
7 Avbrutt av en svangerskapspermisjon var min hovedfagsperiode fra høsten 1994  våren 1997.
8 Samisk forvaltningsområde er kommunene Kåfjord, Porsanger, Kautokeino, Karasjok, Tana og
Nesseby.
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mot de holdninger som nnes i feltet i dag. Metodene følger den samme tidsprosessen. I siste del av avhandlingen dras erfaringene fra de ulike undersøkelesene
sammen til en teoretisk og praktisk drøfting av et kulturelt perspektiv som jeg
har kalt kontekstuelt barnevern.
Når mitt forlag til kulturorientert praksis har fått betegnelsen kontekstuelt barnevern er det som et forslag til praksis. At det er et forslag betyr at den ikke er
endelig, og bør antakelig heller aldri bli en endelig fastlagt modell. Noe av grunnstammen i et kontekstuelt fokus er at verden er foranderlig, dermed er fakta ofte
bare fakta en stund, og sannhet bare sant en periode. Denne grunnstammen er
inspirert av postmodernistisk vitenskapsteori, særlig oppløsningen av troen på
sannhet og metode gjennom teorier om diskurser (Schaaning, 1993).

4.2.1

Å være forsker og aktør i samme felt

Å forvalte en dobbeltrolle, det å både være forsker og aktør i et felt, krever en
bevisst holdning til den posisjonen man inntar. Den kan ikke forvaltes på en måte
som gjør en til et talerør for spesikke interessegrupper. Det gjelder å nne en
måte å snakke i mellom de ulike aktørene som nnes i feltet (Hylland Eriksen
og Hoëm, 1999). Jeg søkte å la mine re metodiske grep, hvor ulike stemmer får
komme frem, være min framgangsmåte for å snakke i mellom. Dette kan forstås
som at disse grepene til sammen kan gi innsikt i tema for denne undersøkelsen.
Det er imidlertid ikke en uvanlig posisjon. Forskeren er i noen tilfeller invitert inn
i andre kretser enn det vitenskaplige feltet, og kunnskapen kan være etterspurt i
andre kretser enn den vitenskaplige diskurs.
Dette kan være skremmende for forskeren. Kunnskapen er ikke enestående og kontekstløs. Den er tvert i mot satt i en sammenheng og er kontekstuelt forankret.
Kunnskapen er dermed både større og mindre enn et objektivt ideal for forskningen
tilsier.
Den er større i sin anvendelighet og sitt bruksområde. Den er større når det
gjelder faktisk påvirkningsmuligheter på kort sikt. Man kan ikke lene seg mot
ideen om at det blir relevant på lang sikt, og dermed slippe å gjøre prosjektet
relevant for noe særskilt. Det er dermed ikke sagt at om det er anvendelig på kort
sikt er det ikke relevant på lang sikt. At det er anvendelig nå er ikke uforenelig
med at det er anvendelig senere.
Kunnskapen er mindre i den forstand at det allmenne preget avskalles. Forskningen er målrettet og poengtert. Det er faktiske situasjoner som danner rammen,
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ikke konstruerte eksempler som kan være gyldige uavhengig av kulturelle og historiske rammebetingelser. Relevansen for mange av de drøftede problemstillingene
kan dermed raskere være utdaterte, og behovet for ny kunnskap øker med tiden,
ikke med resultatene. Med det mener jeg at nye kunnskaper avkreves fordi tiden
går og fordi de kontekstuelle rammene er annerledes. Dette til forskjell fra at resultatene fra forskningsprosjektet enten slo fast allmenne sammenhenger som er
gyldig uavhengig av kontekstuelle rammer, eller at forskningsprosjektet pekte på
nye problemstillinger som må undersøkes nøyere.
Et forskningsideal hvor anvendelse av resultatene ikke er det primære, er det å
agere i et praksisfelt ikke viktig. Resultatene kan kanskje anvendes, men da som
omsatt i en virksomhet langt fra forskeren i tid og/eller sted. Når forskeren agerer
som aktør i praksisfeltet, slik jeg har gjort rede for at jeg oppfatter min posisjon,
må man forholde seg til at resultatene både er mindre enn og større enn et slikt
objektivitetsideal. Jeg har vist at min ambisjon har vært å skrive mitt prosjekt
inn i utviklingen av barnevernsfeltet og barnevernsfaget.

4.2.2

Kasuistikk og Case

Kasuistikk er mye brukt i barnevernsfeltet. Det er et velbrukt og anerkjent didaktisk virkemiddel, og er egnet for å gjøre teoretiske resonnementer livaktige og
gjenkjennbare. Vanskelige tema kan illustreres ved kasuistikk, og det gir muligheten for å eksemplisere på en forståelig måte.
Imidlertid kan det i noen tilfeller være etiske betenkeligheter ved å presentere kasus. Forskning innenfor barnevernsfeltet er vel kjent med at kasus og kasuistikk
må brukes med varsomhet, og at gjenkjennelse ikke bare er uheldig, men både potensielt skadelig og ulovlig. Ikke minst kan det utsette barn i vanskelige situasjoner
for ytterligere vanskeligheter. Dette betyr ikke at kasuistikk aldri må brukes. Det
betyr derimot at det må brukes med varsomhet, og at eksempler må konstrueres
på basis av mange liknende eller typiske tilfeller. Det er vanlig å omskrive kjønn,
alder, bosted, problematikk og saksgang på en slik måte at ingen egentlig svarer til
eksemplet. Man velger omtrentlighet i formidlingen for å sikre at etiske prinsipper
opprettholdes. I denne avhandlingen vil det bli presentert kasuistikk i et begrenset
omfang. De vil fortone seg som korte fortellinger fra barnevernsaker, forsøkt fortalt slik en barnevernssak kan være. Disse er omskrevet slik det er vanlig innenfor
barnevernsforskning.
Mens kasuistikk er tilfeller, ofte stereotypiske eksempler, er case en virkelighetssituasjon som inngår i en studie  case-studie. Jeg har brukt case-studie som under-
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søkelsesform i denne avhandlingen. Alle undersøkelsene i dette prosjektet har preg
av dette, men på ulikt vis. Ett av kjennetegnene på denne formen for undersøkelser er at det er direkte utveksling av erfaringer mellom forsker og studieobjekt.
Dette elementet inngår direkte i samtalene med de erfarne samiske sosialarbeiderne, i BIKVA-studien og i feltarbeidet. At jeg har utvekslet erfaringer med
de internasjonale lovene er vel en noe konstruert formulering. Men dersom man
forstår det som en inngående undersøkelse av hva teksten betyr  kan man kanskje
vri det til å ha hatt en samtale med lovene. Casestudier handler om å være nær
det man undersøker, og det handler om å la ett enkelt tilfelle bli belyst. Idealet er
å være nær og at tilfellet presenteres så autentisk som mulig. Dette fordrer de gode
beskrivelser (Geertz, 1973). I slike prosjekter er idealet at en empirisk beskrivelse skal være nær det levde liv. Det er ikke et ønske å kategorisere informantenes
fortellinger. De enkelte historiene er av interesse for seg selv. Andenæs (2000b)
har synliggjort hvordan dette er et vesentlig bidrag til økt kunnskap om ulike fenomener. Mine case inkluderer ere steder og folk med ulike fortellinger. De er
valgt ut fra at jeg har ansett informasjonen som relevant for å få informasjon til
kunnskapsutviklingen om barnevern i samisk kontekst. Jeg har med andre ord re
case som skal hjelpe meg til å belyse det ene caset  barnevern i samisk landskap.
Jeg har dermed to forhold jeg forsøker å forvalte. Det ene å la kasus som fungerer
som eksempler på barnevernspraksis ha en viss avstand til de autentiske historiene.
For det andre har jeg case som skal presenteres nært det levde liv, og i tråd med at
det ene tilfellet skal stå for den forståelsen som presenteres. Jeg har valgt å la det
som fortelles fra barnevernet og fra folkene som inngår i materialet ha kasuistikkens
anonyme form, og forsøke å leve opp mot idealet om den tykke fortellingen
(Geertz, 1973) i de andre samfunnsfortellingene.
Når det brukes kasuistikk er det av formidlingsmessige hensyn. At historiene ikke
er autentiske fortellinger fra erfaringsmaterialet henger sammen med etiske reeksjoner i forbindelse med dette prosjektet. Det samiske Nord-Norge er lite.9 Det er
få mennesker, selv om det er et vidstrakt område. Dette fører til at muligheten for
å kjenne igjen en kasuistikkbeskrivelse er stor. I tillegg er befolkningsgrunnlaget
for barnevern i samiske områder enda mindre og dermed enda mer gjennomsiktig.
Mange samiske områder er karakterisert av lavt befolkningstall og småkommuner.
Det har derfor blitt lagt ned mye arbeid i anonymisering i fremstillingsformen.
9 Man anatar at det er omtrent 40.000 samer i Norge. 10.094 sto i samemantallet 1. januar 2001
(kilde: Sametinget). I fylkene Finnmark, Troms og Nordland er det henholdsvis 73.000, 151.000 og
237.000 innbyggere (kilde: KRDs kriteriedata for kommuner og fylkeskommuner).
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Ikke tykke beskrivelser, men tykke nok

Jeg har en etisk skepsis til hvor nært man bør nærme seg folk man forsker på.
Follesøe (2002) har drøftet hvordan medlemmer av Landsforeningen for Barnevernsbarn (LFB) følte at foredrag med utgangspunkt i deres egne historier var
salgbart. De kk store presseoppslag, men opplevde selv foredragene som utlevering og sosialpornogra. Det er grunn til å reektere over disse dyrkjøpte
erfaringene til medlemmene i LFB. Er kasuistikk like mye et billig triks for å tiltrekke seg oppmerksomheten, som en nødvendig fremstillingsmessig form på de
resultatene som presenteres?
Jeg har avgrenset mitt prosjekt i forhold til religiøse temaer. Religion, og særlig den
læstadianske religionen, tar jeg ikke opp. Jeg ble i evalueringen av hovedfagsoppgaven kritisert for denne avgrensningen. Kritikken ble begrunnet i at læstadianismen
er så viktig i samiske verdener, at man ikke kan beskrive samiske samfunn uten å
ta med dette. Det er en kritikk jeg kan akseptere.10 Jeg vil allikevel forsvare min
avgrensning ved å vise til at min ambisjon har ikke vært å gi en fullstendig beskrivelse av samiske samfunn. I samtaler trakk jeg derfor ikke oppmerksomheten mot
religion og læstadianisme, og dette blir kun et tema i de samtaler hvor dette bringes på dagsorden av min dialogpartner. Dette betyr ikke at jeg ikke anerkjenner
dette som et av de forhold som kan tilskrives som bakgrunn for den kompleksitet
og variasjon som nnes i det samiske samfunn, et mangfold som ellers vil få sentral
plass i denne avhandlingen. Det betyr imidlertid at jeg avgrenser min avhandling
fra ett av de momenter som er med på å skape variasjoner og mangfold innad i
det samiske samfunn.
Beskrivelsene jeg gir av samiske samfunn har vært båret av en ambisjon om å vise
hvordan kulturelle beskrivelser kan gjøres relevante for barnevernsfeltet, og hvilke
prosesser som har betydning for utvikling av kulturperspektiv i barnevernet. Jeg
beveger meg altså ikke helt inn i Geertz' tykke beskrivelser. Beskrivelsene er
i stedet tykke nok for å kunne gjøre mine teoretiske og praktiske drøftinger av
et kulturperspektiv i barnevernet. Dette kan minne om de idealer som nnes i
grounded theory tradisjonen, hvor en undersøkelse er fyldig nok når intervjuene
begynner å gjenta seg (Glaser og Strauss, 1967). Forskjellen er at jeg har avsluttet
når det er erfaringsmateriale nok til å gjennomføre mine drøftinger av kontekstuelt
barnevern, mens det i grounded theory hevdes at man kan avslutte datainnsamlingen når det ikke lenger kommer nye opplysninger.
10 Jeg har ikke data som verken bekrefter eller avkrefter dette. Det er imidlertid en etablert oppfatning at samiske samfunn i Norge er tett koblet opp mot forvaltning av den læstadianske religiøsitet.
Minde (2000) har utfordret denne antakelsen i Skoddevarreprosjektet.
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Jeg har ikke tro på at jeg, ei heller så veldig mange andre forskere, kan gjøre den
ene riktige eller gyldige beskrivelsen av samiske samfunn eller av samiske verdener.
Til det er både samfunnet og folk sine verdener for mangfoldige, for varierte og
for lite entydige.
I denne prosessen var mine etiske betenkeligheter en viktig drivkraft bak de valg
som ble gjort. Dette kan være legitime begrunnelser for en avklaring av noen sentrale valg, dersom ett annet forhold er oppfylt. Det må nnes noen ansatser i materialet som også støtter opp om en slik avgrensing. Haavind (2000) har redegjort
for en modell for den metodiske prosessen. Hun viser i denne modellen hvordan
også formidlingsformen er en del av det metodiske arbeid, og hvordan dette er
avhengig av de retninger som erfaringsmaterialet gir. Uten at dette materialet i
seg selv kan lede til samme valg, er det av mindre betydning hvilke begrensninger
jeg måtte stå for. De avgrensinger og valg som blir foretatt i fremstillingsformen
må altså være basert på erfaringsmaterialet. I dette prosjektet er avgjørelsen om
at fremstillingsformen skal presenteres uten for stor nærhet til de aktuelle individuelle historiene som faktisk danner grunnlag for analysene gjort i en parallell
prosess. Det er på basis av den stadige retningen mot kontekst som et vesentlig
aspekt ved et kulturelt perspektiv at jeg kunne gjøre det valg at jeg kunne begrense fortellingene i tråd med det jeg har redegjort for. I tråd med tenkningen
i grounded theory kan man si at kontekst gjentok seg, og jeg avsluttet mine
undersøkelser når dette begynte å gjenta seg. Både anonymisering og begrensning
av de tykke beskrivelse som tykke nok, er vurdert samlet og uavhengig i forhold til
erfaringsmaterialet, for derigjennom å tree de valg som er blitt gjort i forbindelse
med fremstillingsformen.
Metodiske valg og fremgangsmåter gjøres ikke bare med tanke på konsekvens av
problemorienteringen ut fra praktiske muligheter og begrensinger. Det ligger også
forskningsetiske vurderinger bak slike avveininger. Forskningsetikk handler om
mer enn å få informantenes samtykke og hensynet til informantenes privatliv
(Lundstedt, 2002). Det er dette jeg har tematisert ved å ta til ordet for at beskrivelsene skal være tykke nok.

4.2.4

Problemet ved representasjon

Å beskrive reiser problemer ved representasjon. Jeg er ikke samisk, og kan derfor
ikke skrive meg inn som forsker i egen kultur.11 Jeg er heller ikke barnevernsarbeider, og er dermed ikke hjemme der heller. Mitt forhold til barnevernsfeltet har
11 Om forskning i egen kultur, se for eksempel Wadel (1991) og Paulgaard (2000).
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jeg drøftet i forhold til min aktørrolle (kap. 4.2.1). Når det gjelder mine beskrivelser av samiske steder, samisk(e) kultur(er) og samisk(e) samfunn er det ikke en
hjemmefra som skriver. Denne utenforposisjonen gjør at problemstillingen ved
representasjon må drøftes nærmere.
Ulempene ved min utenforposisjon er at jeg ikke kan representere den fortellingen
som er tykk nok, jamfør det etnograske idealet om en beskrivelse som har med
det meste. Fordelene ved min utenforposisjon er at møtet med det fremmede
gjør at mine reeksjoner om egen verden settes i gang. I feltarbeid lærer man
kanskje mer om egen kultur enn om den kulturen man studerer. Ved å bruke
nettopp forskjellen mellom min verden og den utforskede verden (Kautokeino)
som metodisk grep ble min utenforposisjon en ressurs.
Minoriteter, urfolk og koloniserte grupper er utsatt for en dualisering som innebærer et skille mellom vi og dem, hvor vi er den dominerende gruppen. Vi
danner standarden for normen, og de andre kategoriseres i form av et avvik fra
denne formen. Det er de andre som må identisere seg som de andre, i motsetning
til vi  de vanlige (Gidley, 1992). Dette medfører en forfeilet idé om at det er en
sannferdig fortelling om de andre, ikke en representasjon av de andre i vårt bilde.
Dette er en del av Saids (2001) sentrale poeng. Det medfører også en marginalisering av den kompleksitet av livsformer og identiteter som nnes hos minoriteter,
urfolk og koloniserte grupper.
En vei ut av dette uføret er å la stemmene til de som det fortelles om tre
frem. Postkoloniale studier, særlig representerte ved kjønnsforskerer fra tidligere
koloniserte områder, har argumentert for dette.12 Jeg har søkt dette som ideal,
men tror ikke at jeg kan nå det i praksis. Min beskrivelse av Kautokeino vil være
fortellingene som mer sier noe om meg og min kultur. Dermed er det ikke sagt at
jeg beskriver Kautokeino-aktørene som eksotiske subjekter. Vike (1994) mener at
det kan nnes andre fremgangsmåter.
Dersom vi kan enes om at sammenlikning snarere enn fremmedhet
er grunnpremisset for antropologisk virksomhet, ser vi det nnes
andre veier til målet enn å konstruere et eksotisk subjekt.

(Vike,

1994)
Han nevner krysskulturell sammenligning og bruk av historisk materiale som mulighet for å relativisere relasjonen. I tillegg peker han på to andre mulighetene
12 Se for eksempel Linda Tuhiwai Smith (1999b) og Irene Gedalof (1999).
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som har vært anvendt i dette prosjektet. Det ene er å snu oppmerksomheten fra
kulturmøtet mellom forsker og subjekt til kulturmøtene mellom de man søker å
beskrive. Det andre er å bruke kontekstvariasjon som sammenlikningsgrunnlag.
Jeg har latt den verden jeg kjenner som min egen (Billefjord), møte den verden
jeg ikke kjenner (Kautokeino). Kontekstvariasjonen som dermed kom frem, ga rom
for kompleksiteten. Min beskrivelse av Kautokeino kan dermed sies å ikke være
en fullendt og fullstendig beskrivelse av stedet, men bidrar til å kaste lys over
beskrivelsen av Billefjord slik at det mangfoldige samiske samfunn kan tre frem
for oss.13

4.2.5

Forskerrollen  Merete skriverbordpedagogen

I februar 2002 holdt jeg en forelesning for 2-klassinger som utdanner seg til barnevernspedagoger. Over 5 timer skulle jeg redegjøre
for kulturperspektiv i barnevernsarbeid. Etter 2 timer skulle de arbeide med gruppeoppgaver som så skulle legges frem for de andre
i klassen. En av gruppene løste oppgaven ved å fremføre et rollespill. De spilte barnevernskuratorer og klienter og eksempliserte
ved det både møter som bar preg av kulturperspektiv og møter som
ikke bar preg av kulturperspektiv. Jeg kk gjennom dette rollespillet
innsikt i en måte å konkretisere mitt avhandlingstema i praktiske
situasjoner ved et barnevernskontor.

Dette bildet viser at mitt prosjekt er prosjektet til en skrivebordspedagog. Jeg
har på bakgrunn av intervjuer med erfarne samiske sosialarbeidere utarbeidet et
forslag til praksis. Dette forslaget er kommentert og videreutviklet gjennom prosessevaluering av en kommune og dens forsøk på å utvikle et kulturperspektiv i
sin barnevernstjeneste. Det er et arbeid som fordrer en fenomenologisk beskrivelse
av både samiske samfunn og verdener og barnevernsfeltet i Nord-Norge.
Dette arbeidet er skrivebordspedagogikk i dag. Skrivebordspedagogikk i dag er
ikke det samme som skrivebordspedagogikk i går. Skrivebordspedagogikk var
et begrep som betegnet den lite ærefulle virksomheten å skrive om en virksomhet
13 Jakob Meløe sa i

Praxiologi-antologien

(1983) I am, I suppose, obliged to declare in advance

every possible outcome of such an investigation to be in principle incomplete. It is incomplete, not
only because it can only give us a part of some larger whole, where the part is always a cluster of
practice, within a household, a community, etc., but also because the part cannot be made to t
the larger whole without itself being remodelled or redescribed  we do not know how, because we
do not know the whole.
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man ikke kjente på kroppen. Det var tenkning om fenomener som gjaldt skole
og barn uten at det hadde relevans for, eller utspring fra, de praktiske situasjoner.
Ved begrepet skrivebordspedagogikk kk man fremsatt det klareste skillet mellom
teori og praksis, hvor teori var det som ikke bidro til konstruktiv utvikling av
kunnskap som det var bruk for. Teori fra skrivebordspedagogen var intetsigende,
unyttig og virkelighetsfjern. Skrivebordspedagogikk var synsing om fenomener i et
klasserom uten å ha vært i et klasserom.
Prosjektet mitt er et prosjekt som for en stor del er gjennomført på et lite kontor,
langt fra nærmeste barnevernskontor. Det er et prosjekt som, i kontrast til hvor
det er gjennomført, retter seg inn mot praksis som et forslag til praksis. Det er
en avhandling som skriftlig og teoretisk tar for seg fenomener i barnevernet, uten
at det er gjort med utgangspunkt i en praktikers ståsted. Dette gjør meg til en
moderne barnevernfaglig skrivebordspedagog.
Det er derfor viktig at det gjøres rede for hvilken funksjon dette prosjektet kan
ha i relasjon til praksis. Bildet fra undervisningssituasjonen kan fungere som en
illustrasjon på hvordan forskningsprosjektet kan være i dialog med praksisfeltet
når prosjektet er ferdigstilt. Prosjektet kan gi en skisse til en arbeidsform, den
faktiske utformingen av praksis må likevel utmeisles i de praktiske situasjonene på de enkelte barnevernskontor og i de konkrete møter med klienter. Dersom
skissen kun var basert på tenkning og reeksjon på forskerkontoret ville det ha
vært tradisjonell skrivebordspedagogikk. En slik skisse ville ikke ha vært egnet
som grunnlag for praktisk utforming i barnevernsarbeidet. For at skrivebordspedagogikk skal kunne anvendes, både i prosjektsammenheng og for barnevernet i
etterkant av prosjektet, må det være basert på en forskerrolle som søker å systematisere praktiske erfaringer samt omsette dem i en helhetlig ramme, som en
skisse.
I dette prosjektet har forskerrollen hatt den karakter at jeg som forsker har tid,
muligheter og arbeidsrom for å systematisere, beskrive og reektere over samiske
barnevernspraktikeres erfaringer. Forskerens rolle er dermed å systematisere praksis, forankre det i teori samt samle de mange, fragmenterte erfaringene i en mer
helhetlig ramme som kan bidra til å utvikle kunnskapsfeltet. Forskerrollen som
skrivebordspedagog er dermed å bidra til at ervervet kunnskap skal fremstå som
et ledd i et kompetansehevingsprogram for barnevernsfeltet.
Denne forskerrollen kan ikke være selvbærende, den er fundamentalt avhengig av
det feltet som forskningen inngår i. En slik innfallsvinkel til forskningsrollen er
inspirert av perspektiver innenfor profesjonsstudier som kan samles under betegnelsen brukermedvirkning. Brukermedvirkning tar i følge Erstad (2002) sikte på
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endre dominansforholdet i relasjonen mellom behandler og bruker ved at det skapes et større rom for medvirkning. Hennes drøfting er basert på forhold mellom
sosialarbeider og klient, men medvirkning, eller partnerskap, kan fungere som et
etisk krav også i andre samhandlingssituasjoner. Brukermedvirkning handler om
det å slippe noen til, og dermed også det å gi slipp på noe. I forholdet mellom
forsker og praktiker er denne maktutjevningen toveis. Forskeren må gi slipp på sin
overlegne egenvurdering basert på teoretisk kompetanse. Praktikeren må på sin
side gi slipp på sin overlegne egenvurdering basert på sine erfaringer. Teori uten
erfaring er den gamle skriverbordspedagogikkens prosjekt. Erfaring uten reeksjon er synsing. Å synse er greit, men ikke overfor et barn som lever i en familie
som gir omsorg under grensen for et minimum av det som barnet i det hele tatt
kan vokse opp i. Å være tradisjonell skriverbordspedagog er også greit, bare ingen
profesjonelle følger de anvisninger som denne tenkeren kommer med.
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Kapittel 5

Begynnelsen

Min doktorgradsavhandling er en videreføring av hovedfagsoppgaven. Derfor velger
jeg å presentere den først.

5.1 1997
I 1997 avla jeg hovedfagseksamen i pedagogikk med oppgaven Å se; utfordringer for barnevernet i møte med det erkulturelle samfunnet 1. Hovedfagsoppgaven var basert på en studie av livsverdener på stedet Indre Billefjord i Porsanger
kommune. Hovedfagsoppgaven er en etnogrask beskrivelse av denne fjordsamiske
bygda. Beskrivelsen dannet grunnlaget for å utmeisle noen utfordringer for barnevernet i møtet med det erkulturelle samfunn.
Denne avhandlingen springer ut av og er en videreføring av problemstillingene
i hovedfagsoppgaven. Den er en videreutvikling, nyansering og utfyllende drøfting av sentrale deler i hovedfagsoppgaven. Den etnograske beskrivelsen som ble
gjennomført i hovedfaget vil bli gjenbrukt i dette prosjektet i forbindelse med
sammenligningen av de to samiske stedene.
1 Heretter vil hovedfagoppgaven Å se; utfordringer i møte med det erkulturelle samfunnet kun
bli kalt hovedfagsoppgaven.
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Begynnelsen

Omgivelsene og prosessene som ledet frem til en
hovedfagsoppgave om barnevern i samiske områder

Hovedfagsoppgaven skrev jeg som hospitant ved Barnevernets utviklingssenter i
Nord-Norge (BVUNN). BVUNN er et kompetansesenter som arbeider med veiledning til barnevernsfeltet, utviklingsprosjekt innefor barnevernstjenesten samt
forskning for kompetanseheving innefor områder som har relevans for barnevernfeltet.
Til dette må det bemerkes at betegnelsen barnevern i samisk kontekst ble lansert, og tatt i bruk, noe senere. Betegnelsen er et resultat av senterets kontakt
med det feltet som på denne tiden var engasjert i arbeidet med å frembringe ny
kunnskap om samiske forhold og hvordan slik kunnskap kunne benyttes i helseog sosialtjenestene.
Begrepet barnevern i samisk kontekst, til forskjell fra samisk barnevern, ble anvendt som betegnelse fordi det ikke eksisterer noe eget barnevern for den samiske
befolkningen. Barnevernet er bundet av det samme lovverket, forvalter de samme
saksbehandlingsprosedyrer og er opplært i de samme fagmodeller uansett hvilken
etnisk gruppe barnevernet har kontakt med. Det at barnevernet må forholde seg
til den samiske befolkningen, samiske familier og samiske barn i noen områder av
Norge, er ikke ensbetydende med at det er nnes et eget barnevern for samer. Ved
betegnelsen barnevern i samisk kontekst settes det fokus på at samiske samfunn
og samisk kultur er relevant for barnevernet. Man kan tenke seg et eget samisk
barnevern, med egne lover, egne forvaltningssystemer og egne saksbehandlingsprosedyrer. Å ha egne barnevernslover (eller andre lover) for urfolk kan imidlertid
gjøres. I Australia har de egne paragrafer knyttet til urfolks særskilte behov. For
eksempel er det i Queenslands lov om Child Pretections paragrafer som pålegger barnevernet å konsultere kontorer for urfolkssaker i barnevernssaker som
angår an Aboriginal child (Queensland Parliament, 2000). Dette er også forsøkt
i andre land hvor deler av befolkningen har urfolkstatus. På New Zealand har
det blitt utviklet en egen lov for barnevern for Maorifolket. Blant annet er det
lovfestet at alle omsorgssaker skal opp i et familieråd før vedtak fattes (Marsh og
Grant, 1993). Egen barnevernlov er imidlertid ikke lansert som forslag verken av
Barne- og familiedepartementet (BFD), Sametinget, samisk sosialarbeiderforening
eller andre instanser.
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Barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge

BVUNN kk som mandat å ha et særskilt ansvar for barnevern i samisk kontekst.2
Dette representerte en utfordring for det nyopprettede senteret, fordi det eksisterte
lite systematisert kunnskap innenfor dette området og fordi det fantes få fagfolk
som hadde den kompetanse som dette ansvaret ville avkreve. I denne situasjonen
ble det valgt en strategi som innebar intern kvalisering, en strategi som også gjaldt
andre områder innefor senterets virksomhet. For å imøtekomme de utfordringene
som var spesielt knyttet til satsing på barnevern i samisk kontekst søkte sentret
etter en hovedfagstudent som kunne skrive en hovedoppgave innenfor dette tema.
Ved det så sentret for seg at kunnskapsutviklingen forsiktig kunne igangsettes,
samtidig som det kunne kvalisere en forsker på dette området ved institusjonen.
Slik ble jeg hospitant ved BVUNN, og min interesse for de sjøsamiske områder
kunne relateres til en spesikk del av samfunnets velferdsordninger.
Jeg gikk i gang med en beskrivelse av barnevernet i en sjøsamisk bygd i Finnmark.
At innholdet i hovedfagsoppgaven skulle sentreres rundt samiske områder, og ikke
rundt barnevernet, ble et viktig moment for meg. Det var av betydning at det
ikke skulle være forvaltningsorganet barnevernet som stilte premissene for hovedfagsoppgaven. Jeg mente at det var folk sine livsverdener som var av interesse for
barnevernet. Mitt utgangspunkt var at det ikke skulle være folk sitt hodebry at
de var samer, men at barnevernet måtte forholde seg til at folk var samer.
Et annet aspekt som jeg la vekt på å innarbeide i mitt hovedfagsarbeid, var å la
bygda, eller områder i bygda, være enhetene som var av interesse. Det vil si at jeg
hadde interesse for steder og grupperinger i min undersøkelse. Ved det la jeg meg
på et annet analysenivå enn det som er vanlig innefor barnevern. I barnevernsforskning er det vanligvis familien, barnet, ungdommen eller foreldre som er av
interesse. Bakgrunnen for at jeg ønsket å fokusere på enheter som var større enn
barnevernets familie og klienter, var at jeg mente at de kontekstuelle rammer som
enhver familie inngår i er betydningsfulle for forståelsen av familien eller klienten.
I min forståelse av barnevernet i 1995 var familiens handlemåter basisen for de
vurderinger som barnevernet forankret sine vedtak i. Min forståelse av barnevernet

Plan for helse- og sosialtjeneste for den samiske
Mangfold og likeverd (Begge SHD). Imidlertid lå det en

2 Mandatet ble eksplisitt gitt i NOU 95: 6,

befolkning i Norge,

Handlingsplanen

føring allerede fra opprettelsen om at senteret i Nord-Norge skulle ha barnevern i samiske områder som et særlig ansvarsområde. Senteret er ett av tre i Norge; Barnevernets utviklingssenter i
Midt Norge og Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet. Tidligere var også gruppen barn og
ungdom ved NOVA et Barnevernets utviklingssenter, og var det senteret som ble opprettet først.
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er også utledet fra ideen om at grunnlaget for barnevernets virksomhet er
vurderinger av familiens handlingsmåter, og at barnevernets praksiser er forankret
i fortolkning av familien eller klientens handlinger. All barnevernfaglig virksomhet
har utspring i dette, også vurdering av barnets beste  selve grunnprinssippet for
barnevernet. Mitt arbeid kan forstås som en oppfordring til å la forståelsen av
foreldrenes handlingsmåter være knyttet til en fortolkning av referanserammene
som disse handlingene har i kulturelle, sosiale og stedlige kontekster.
i 2002

Disse, i barnevernfaglig sammenheng, uvanlige avgrensinger ble mottatt med interesse og aksept av senterets øvrige personale. Dette vitner om en åpenhet for
alternative tilnærminger,3 som antakelig er årsaken til at barnevern i samisk kontekst er et sentralt område i senterets virksomhet i dag.

5.1.3

NOU 1995: 6

Parallelt med at jeg satte i gang mitt hovedfagsprosjekt ble det avgitt en utredning
til Helse- og sosialdepartementet. Denne het NOU 1995: 6, Plan for helse- og
sosialtjeneste for den samiske befolkningen i Norge. Hovedkonklusjonen i denne
utredningen var at det var behov for å styrke helse- og sosialtjenestene slik at disse
ble bedre tilpasset samiske brukere. Alle sektorer innenfor helse- og sosialomsorgen
ble gjennomgått, deriblant barnevernet.
Utredningen var særdeles fyldig og informativ. Den kunnskapen og de erfaringene
som eksisterte ble systematisert gjennom en grundig utredningsinnsats. Prosjektoppgaver utarbeidet av samiske høgskole- og universitetsstudenter ble samlet sammen, møter med praktikere og samtaler med folk i sin alminnelighet ble prioritert
og alt dette dannet grunnlaget for utredningen. Informasjon hentet fra det uformelle kunnskapsområdet bandt den formelle kunnskapen, som utredninger vanligvis
består av, sammen til en helhetlig redegjørelse. Områder som helse, barneoppdragelse og liknende kunnskapsområder ble belyst, både fra kreditert akademisk
kunnskap og fra samiske folks egne fortellinger og kulturkompetanse. Blant annet
tar ett kapittel for seg samiske verdier og kulturelle overføringer i oppdragelse og
omsorg. Det er basert på Asta Baltos undersøkelser om tradisjonell samisk kunnskap, og en litterær tekst av forfatteren Rauni Magga Lukkari. Videre nnes det et
3 Jeg må poengtere at denne åpenheten ble vist i en situasjon hvor senteret skulle etableres og
dermed var avhengig av å skape legitimitet for sine handlinger og sine valg overfor mange instanser
som i seg selv var konstituerende for den etablerte tilnærming til barnevern. Jeg tenker da på de
statlige organer som fylkeskommunes barne- og ungdomstjeneste, fylkemannen i de tre nordligste
fylkene, de kommunale barnevernkontor samt departementets konsulenter. Å etablere rom for å
snu tenkningens logikk på hode avkrever både modighet og åpenhet overfor nye tilnærminger.
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vedlegg om sjamanisme og helbredelse i historisk perspektiv. Edvardsen ville kanskje ha omtalt en del av dette med terminologi om at den gjenstridige allmuen
(Edvardsen, 1989) kk båret frem sin kompetanse. Eller kanskje Edvardsen tvert
i mot ville ha bekymret seg over at den samiske kompetanse ble løftet ut av sin
sammenheng, slik sjarken i barnhagens lekegård er malplassert, av kulturentreprenører som har kastet seg over nok et område for kulturkolonialisering (Edvardsen,
1997). I denne sammenhengen er det den betydningen utredningen kk på mitt
hovedfagsarbeid som skal kommenteres.
Det var særlig to forhold jeg heftet meg med. For det første pekte utredningen på
at BVUNN skulle inneha et særlig ansvar for utarbeidning av kompetanse når det
gjaldt barnevern i samiske områder. Dette skulle gjøres i dialog med praksisfeltet
og den erfaringen som var ervervet blant fagfolk ute i feltet. For det andre var
grunnlaget for utredningens anbefalninger i stor grad forankret i generell kunnskap
om samiske samfunnsforhold. Når det gjaldt det første momentet var det med på å
gi meg inspirasjon til å knytte kontakter med erfarne samiske barnevernspraktikere
i samiske samfunn. Ved det kk jeg innsyn i de arbeidsmåter de hadde utviklet.
Dette ga meg i tillegg en innsikt i barnevernet som virksomhetsfelt. I det andre
momentet fant jeg støtte i NOUen til å holde på mine vurderinger når det gjaldt
fokus på de kontekstuelle forhold, på bekostning av å bruke familien og klienter
som enhet i mine studier.
Dersom utredningen ikke hadde anlagt dette perspektivet, hadde det antakelig
ikke ført til at jeg hadde endret innfallsvinkel. Det at utredningen anla en lik innfallsvinkel gjorde det lettere for meg å legitimere mitt prosjekt overfor eksterne
institusjoner. Ved det kk jeg en enklere tilgang til fora hvor mange barnevernfaglige erfaringer er samlet (for eksempel fylkekommunen og fylkesmannsembetet).
Jeg kk være deltaker i møter og diskusjoner, og delta i prosjekt som ikke var en
del av hovedfagsprosjektet (Erstad og Saus, 1997).
I dette miljøet4 ; i samtaler med erfarne samiske barnevernsarbeidere, i samtaler
med de øvrige ansatte ved senteret, under opplæring i forståelse av barnevernfaglig
virksomhet, i hospitering ved barnevernvakta og i møter med forvaltningsmiljøet,
gjennomførte jeg min undersøkelse og skrev ut mitt hovedfagsprosjekt. Etter hvert
ble jeg ikke en distansert hovedfagsstudent med ambisjoner om å forske innefor
dette feltet, men en aktør i feltet med ambisjoner om å bidra til kunnskapsutvikling
der. I arbeidet med denne avhandlingen er rollen som aktør i feltet av betydningen,
4 Oppramsingen som følger er ikke å betrakte som ett miljø. Når jeg skriver
det var (og er) ett miljø

for meg.

miljøet

er det fordi
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ved at jeg ikke lenger kan redusere min rolle til en utenfrarolle.5 En eventuell
forventning om en objektiv eller distansert posisjon i feltet, er ikke oppfylt i dette
avhandlingsprosjektet.
Hovedfagsoppgaven representerer det fundamentet som denne doktorgradsavhandlingen hviler på. Avhandlingen som presenteres i denne teksten springer ut fra
hovedfagsoppgaven, og det som løftes frem er utdypninger, nyanseringer og konsekvenser av sentrale momenter som ble utledet i hovedfagsoppgaven. Derfor vil
jeg nå presenteres et resymé av denne oppgaven.

5.2 Å se; utfordringer for barnevernet i møte med
det erkulturelle samfunnet
Hovedfagsoppgaven kk sin tittel å se fordi jeg mente at utfordringen for barnevernet i møte med erkulturelle samfunn var å se at det er erkulturelle samfunn.
Det å se innebar å kunne gi en form for lokalsamfunnsbeskrivelse.
Hovedfagsoppgaven var en etnogrask studie fra Indre Billefjord i Porsanger kommune. Denne bygda er min hjemplass. Jeg reiste derfor til et feltarbeid hvor jeg
var kjent med forholdene, og hvor jeg hadde etablerte relasjoner med alle informantene.
Et annet moment som hadde større innytelse på teksten var den kjennskapen
jeg hadde til koniktfylte og komplekse forhold i bygda. Min interesse i samtalene
med tidligere sambygninger var fortrinnsvis fokusert omkring hvordan samiskhet
ble forvaltet, samt hvordan barneverntjenesten kunne arbeide på en god måte i
møte med folk fra dette stedet. Jeg gjenkjente, som langt de este ville ha gjort,
barnevernet som et vanskelig tema å snakke om. Jeg gjenkjente også samtaler om
det samiske i denne bygda som komplekse. Dette representerte min forkunnskap,
og ble anvendt som forståelse for hvordan jeg skulle legge til rette for samtaler om
det jeg var interessert i. Ikke minst var min forforståelse med på å peile meg inn
på arenaer som fjell og skuter, og ere samtaler ble gjennomført på disse arenaene.
5 Jeg antar at dette er en rolle som mange forskere har, men at den ikke alltid presenteres som
en forskerolle som har en posisjon i feltet, og som dermed ikke handler uavhengig av feltet. Det
er imidlertid ikke uten betydning for prosjektet at forskeren og forskingen har en aktørrolle i det
feltet prosjektet retter seg mot. Jeg vil derfor redegjøre ganske grundig for ulike forskerroller i
gjennomgangen av metoden og metodologien.
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Fremstillingsformen

Feltarbeidet i hovedfagsoppgaven omfattet dybdeintervju av 6 voksne mennesker i
fra Billefjord. Det datamaterialet som ble samlet og analysert vil også være en del
av det erfaringsmaterialet6 som skal belyse de drøftinger som blir foretatt i denne
avhandlingen.
Feltarbeidet ble presentert som en etnogrask beskrivelse av en erkulturell bygd
hvor håndtering av det samiske var det sentrale tema. En etnogrask fremstilling
kan være vanskelig å presentere i en noenlunde ryddig form. Mitt håndgrep for å
forsøke å la fremstillingen tre naturlig frem, var å begynne ytterst, for så å
bevege meg innover. Dette fungerte som et skjema bygd opp over to momenter,
som bevegde seg i en linje fra det ytre til det indre: En linje fra det materielle til
det opplevde, en linje som ble trukket opp ved hjelp av ere kart.
I den første linjen presenterte jeg faktiske, konkrete og materielle forhold ytterst.
Dette innbefattet hus, biler, infrastruktur og arbeidsplasser. Dernest søkte jeg å
la mer opplevelsesorienterte beskrivelser om internatliv, Altasaka og den samepolitiske situasjonen i bygda tre frem. I siste instans nærmet jeg meg de mer private
opplevelser av mening og betydning knyttet til stedet, til ulike områder av stedet
samt folks atferd i relasjon med hverandre. Langs denne veien, fra ytre materielt
rammeverk til indre opplevelser, fant jeg at forvaltningen av det samiske hele tiden
lå latent som en mulig forklaring på det folk gjorde.
Jeg forsøkte så å støtte opp denne fremstillingsformen ved å benytte meg av kart
som forstørret inntrykket av å nærme seg noe. Jeg innledet beskrivelsen ved et
oversiktskart hvor stedet nnes som en liten enhet i oversikten over kommunen.
De påfølgende kart forstørrer stedet mer og mer, til vi til slutt er helt innpå livet
som leves i bygda hvor ulike mønster for atferd, som for eksempel yttemønster,
skrives inn i kartene. Lesningen av kartene synliggjorde også hvordan forvaltningen
av det samiske la seg som mentale struktureringer av rommet, hvor ulike steder i
stedet ga muligheter og umuligheter når det gjaldt å håndtere samisk identitet.
6 Erfaringsmaterialet er i denne sammenhengen benyttet i tråd med Hanne Haavinds (2000) begrep for datamaterialet. Når hun bruker erfaringsmaterialet i stede for datamateriale, peker hun
på materialet som inngår i forskningen gjennom hele den metodologiske prosessen. Den metodologiske prosessen er for henne en transformasjon som fører til ulike fortolkninger som skjer mellom
ulike fremstillingsformer i seks trinn i løpet av metodeprosessen.
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5.2.2

En erkulturell livsverden

Den kartlige fremstillingen forsterker det resultatet som fremkommer gjennom min
analyse, nemlig at forvaltning av samiskhet er et stedlig fenomen hvor handling i
stor grad struktureres av stedlige forhold. På samme måte som folk sine livsverdener mer og mer kom frem, jo nærmere kartene er stedet, jo mer trådde folks
forvaltning av det samiske frem.
Dette var et resultat som kastet lys over den kompleksitet som menneskelig forvaltning av mening er avledet av, og et resultat som synliggjør at kompleksitet er
et nøkkelbegrep i forståelse av de kontekstuelle forhold i folk sine livsverdener.
For å forholde meg til dette resultatet, tok jeg utgangspunkt i Jakob Meløes formulering av en vitenskapsteoretisk moral om at

. . . skal man få et godt grep om folks forskjellige verdener, om den
verden de er virksomme i, så skal man skae seg erfaringer med
de virksomheter hvor deres begreper stammer fra og har sitt feste
i:

(Meløe, 1994)

Dette utdyper han som en måte å gjøre det beskrevne begripelig.
Min utfordring var å la mitt analyseresultat fremstå i begreper som synliggjorde
den aktive betoningen av samiskhet. Jeg måtte nne begreper som rommet de
mange variasjoner som samiskhet kunne utrykkes gjennom.
I Jakob Meløes loso fant jeg innfallsvinkler til å forstå folk med forankring
i de virksomheter de er involvert i, og den verden som stedlig forankrer deres
virksomheter. De teoretiske ansatser jeg la til grunn for mine fortolkninger, ble
derfor båret opp av tre grunnsentenser fra hans loso (Meløe, 1990, 1994):


Verden får steder og skikkelse gjennom vår virksomhet i verden



Vi kan ikke beskrive våre virksomheter i verden uten å beskrive den
verden vi er virksomme i



Våre virksomheter i verden gir begreper til vår verden.
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Disse tre utsagn ble stående som struktureringen av de analyseresultat jeg fant.
Det første utsagnet synliggjorde hvordan folk i Billefjordsamfunnet organiserte
stedet omkring en usynlig linje, ikke trekt opp av noen markører i landskapet
som elver, bekkefar eller åsrygger. Den usynlige linja ble betraktet som en grense
mellom to sider av bygda, eller to steder i bygda. Den falt sammen med en grense
mellom et samisk og et norsk område i bygda.7 For å forstå grensens betydning ble
den første grunnsentens til hjelp. Jeg kk da et begrep for å si at bygda får steder
og skikkelser gjennom folks aktive forhold til grensen mellom det samiske og det
norske. At samisk språk først forekom i postlokalet etter at posten var yttet til
den samiske siden av bygda, får her stå som eksempel på at folk forholder seg
virksomme til denne grensen.
De oentlige foretillinger om hvordan man må forvalte både seg selv og andre,
gjennom for eksempel administrasjon, er kalt riksnorsk. Riksnorsk henviser ikke
bare til de forestillinger, normer og betingelser som statsapparatet fastholder i sin
administrasjon av utkantene, og som primært avspeiler de sosiale og samfunnsmessige forhold i sentrale strøk. Begrepet omfatter også mer eller mindre globale
kulturelle illusjoner om folk est som forskningen genererer gjennom sin egen virksomhet, og som med usynlig skrift forutsetter at det er en mangel å bo i utkanten
(Rossvær, 1998). Rossvær lanserte ikke dette begrepet før etter at jeg hadde avlagt min hovedfagseksamen. Jeg velger allikevel å anvende dette fordi begrepet er
egnet for å begripe akkurat de samme fenomen som jeg søkte å drøfte, selv om
jeg på den tiden ikke hadde dette begrepet tilgjengelig. Det andre utsagnet, som
omhandler beskrivelser av virksomheter, ga analytisk mening til beskrivelsene av
folk i Billefjord sine handlinger på arenaer som er underlagt oentlig restriksjon,
administrasjon eller forordning. Dette gjaldt for eksempel det å velge en arbeidslivstilknytning hvor man sikret at man hadde fri om vinteren, slik at man kunne
utnytte skutersesongen maksimalt. Arbeidstilknytningen kunne bestå i å være delvis arbeidsledig eller man kunne velge arbeid som kun ble utført i sommerhalvåret.
Dette kalte jeg selvvalgt sesongarbeid, en livsførsel som ga mulighet til å frigjøre
tid til delta i et felleskap knyttet til det å dra på fjellet, bo i lavvo og drive med
7 Dette fremkom av analytisk gjenomgang av hva som skilte de to områdene. Gjennomgang av økonomiske, arbeidsmessige, arkitektoniske forhold og mønster av mobilitet samt bruk av henholdsvis
norsk og samisk språk viste at det som skilte stedene i stede var forankring til det samiske og det
norske. Blant annet hadde norske myndigheter plassert alle sine institusjoner innefor den norske delen av bygda, med unntak av kirken som er et dominert av den læstadianske menigheten.
Flytting av posten viste at ytting over grensa førte til at samisk språk ble brukt i postlokalet noe
som ikke hadde vært vanlig ved den tidligere lokaliseringen, og de to butikkene som er plassert på
hver sin side av grensa viser at de skiller seg med hensyn til at samisk språk kun blir benytte i
butikken på den samiske siden av grensa.
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isske. Dette ble koblet sammen med en beskrivelse av det gode liv. Poenget jeg
søkte å anskueliggjøre, og som Jakob Meløes andre setning ga mening til, var at en
god beskrivelse av den verden som denne bygda representerte, måtte forankres i
folk sine egne begreper. I dette tilfellet handlet det om begrepet god livskvalitet,
som ikke kunne beskrives i standardiserte, riksnorske begreper om livskvalitet. Jeg
argumenterte for at selvvalgt sesongarbeid i riksnorske begreper ble betraktet
som noe en manglet og noe negativt; folk var arbeidsledige. I folk sin egen begrepsverden var denne arbeidslivstilknytningen et gode, det som ga dem mulighet
til å heve livskvaliteten; de hadde fri i perioder.
Denne arbeidslivstilknytningen var en av ere livsformer som falt inn under et
begrep om å være billefjordværing. Å være billefjordværing, fant jeg, var ikke
ensbetydende med å være fra stedet. Å være billefjordværing hang sammen med
deltakelse i en livsform. Jeg skrev:
. . . en ekte billefjordværing lever på en bestemt måte. En måte
som passer til kulturen i Billefjord. Den ekte billefjordværingen
lever i Billefjordkulturen. Å leve i Billefjordkulturen vil si at man
gjør visse ting, samtidig som man unngår en del ting.

(Saus, 1997)

Det var altså en del gjøremål som kunnen ramses opp for å beskrive en billefjordværing. Disse gjøremål var blant annet selvvalgt sesongarbeid, en slags vimsing;
at det tilsynelatende ser ut som det er tilfeldigheter som avgjør viktige valg i livet,
skuterkjøring og det å aldri riktig ytte, bare bo på et annet sted en periode.8 Dette ble forklart med at det er press på den unge befolkningen, fordi de valg deres
foreldregenerasjon gjorde ikke gir samme trygghet for de unge. De ønsker å leve
etter mønster de har ervervet hos foreldregenerasjonen, men disse kan vanskelig
tilpasses moderne livsformer, samtidig som de fører til at valg virker lite adekvate
og tilskrives en vimsing eller en rotete livskarriere. Billefjordværingen lar seg
beskrive gjennom en beskrivelse av deres virksomheter. Begrepet billefjordværing, som ikke viser til deres stedstilknytning, men til deres kulturtilknytning, er
gitt av beskrivelser av virksomheter.
Dette er i tråd med Meløes avklaring av det tredje utsagnet,
. . . det er ved et godt grep om folk forskjellige begreper om verden
at vi kan forstå deres egen forståelse av sin tilværelse.

(Meløe,

1994)
8 Med en viss stereotypisering, kan man betrakte disse sistnevnte som henholdsvis menn- og kvinners valg. Mens menn hegner om et samhold knyttet til motoriserte gjøremål, samler kvinner seg
i et samhold hvor de lever på steder, selv om de bor andre steder.
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Å forstå at billefjordværing ikke viser til et boforhold, men en kulturell tilknytning, gir en forståelse av hva folk selv forstår av sin verden. De etniske relasjonene
er sentrert rundt det å forholde seg til et sted, et sted som i en viss forstand har to
steder. At begrepet samler sammen begge steder, viser at begrepet er overstedlig på dette stedet. Det er knyttet til begge stedenes kultur. Begrepet er knyttet
til både den norske og den samisk siden av bygda. Virksomhetene som gir dette
begrepet, er alle av den art at de skrider over grensen mellom den norske og den
samiske delen av bygda. Virksomhetene er virksomheter på begge stedene. De er
grensesprengende, og derfor er antakelig det å ha vintersesongen fri for å dra på
fjellet en opplevelse av livskvalitet. Der oppe på fjellet, på skutertur og overnattende i lavvo, overskrides grensen mellom det norske og det samiske. Der er folk
erkulturelle. Der er den etniske relasjonen en samstemmighet, en sammenbinding
til oss. Der på fjellet overkommes den stedlige binding mot det erkulturelle hvor
etniske forskjeller tematiseres. Det kalles å være billefjordværing.
Dette er måten man forvalter det å ha begge beina i begge leirene, både den norske
og den samiske, på akkurat dette stedet i Porsanger i Finnmark.
Det som trer frem, er at gjennom virksomheter på et sted, skapes det sosiale
og kulturelle rom for å være erkulturell i. Jakob Meløes grunnsentenser, de tre
utsagnene, ga en forankring til begrepenes tilknyttning til virksomheter. Hans
virksomhetsbegrep er koblet opp mot enkeltaktørers aktivitet i yrker og næringer.9
For å trekke inn enkeltaktørenes omgang med de andre utvidet jeg drøftingene
av virksomheter. Meyn (1995) stiller spørsmålstegn ved Meløes avgrensning til
enkeltaktører, når han sier at:
. . . Meløe innrømmer at vår forståelse av virksomheter kan endres når de sees fra et mer omfattende perspektiv som inneholder
virksomhetenes plass i et samfunn, en kultur, en historie.

(Meyn,

1995)
Det kan være, drøfter Meyn videre, at Meløe knytter sitt virksomhetsbegrep opp
mot enkeltaktører fordi det er det naturlige utsnitt, de minste enheter som vår livsverden kan inndeles i. Når jeg pekte på at virksomheter i Billefjord var en måte
9 Han utledet disse grunnsentensene basert på et eksempel fra robåtverden og et fra reindriftsverden. I første eksempel viste han at robåten ga steder og skikkelser til robåtverden og at begrepene
i denne verden sprang ut fra virksomheten å ro (Meløe, 1994). I det andre eksempelet viste han
hvordan begreper i reindriftsverden var knyttet til virksomheter som ga steder og skikkelser til
reindriftsverden (Meløe, 1990).
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å forholde seg til det erkulturelle på, var mitt virksomhetsbegrep ikke helt det
samme som Meløes yrkesrelaterte, aktørorienterte virksomhetsbegrep. Jeg hevdet
at selv om Meløe har aktører som minste enhet, kunne man allikevel forstå det
å forholde seg til det erkulturelle som en av de minste enheter som Billefjords
livsverden var bygget på. Slik virksomheter som å ro og å gjete rein var med på å
gi steder og skikkelser til henholdsvis skeriverden og reindriftsverden, var det å
forholde seg til det erkulturelle med på å gi steder og skikkelser til Billefjordverden. Som roing og gjeting ga begreper til språket i deres verden, ga det å forholde
seg til det erkulturelle begreper i Billefjordverden.
Jeg mente imidlertid at dette var virksomheter som hadde rasjonale i et annet rom
enn de rom Meløe skisserte. Hans rom var i yrker og næringer. De rom jeg så, var
i de kulturelle og sosiale rom, rom som sprang ut av historien. I disse rommene
var håndtering av etnisk og kulturell identitet noe som ga et mer komplisert bilde
enn det Meløe skisserer med sine tre grunnsentenes. Ved henvisning til Edvardsens (1993) kobling mellom Meads speilingsteori (se for eksempel Mead, 1934) og
Meløes, kunne man se at min analyse av Billefjord var beskrivelsen av håndtering
av det erkulturelle i det materielle rom. Den historiske forankringen for at man
gjennom virksomheter ble i stand til å forvalte det erkulturelle i Billefjord ble
knyttet til opplevelse av å ble utsatt for fornorskningspolitikken og de kulturelle
smerter10 som dette hadde ført med seg. Dette bidrog til å rette fokus mot de
sosiale og kulturelle rom som folk i Billefjord skapte seg for å være erkulturelle
i. Ved dette kunne de leve ut en livshistorie som er i tråd med den livsverden
de var en del av. Sentralt i dette livsprosjektet var det å håndtere en livsverden
som ikke ga entydighet, men kompleksitet i sentrale prosesser som identitet og
modernitetsutvikling.

5.2.3

Utfordringer for barnevernet

Gjennom disse analysene skisserte jeg i hovedfagsoppgaven et bilde av et sted
som et erkulturelt sted, hvor både stedet og folkene på stedet var merket av
fornorskningen.
Dette, hevdet jeg, representerte en utfordring for barnevernet. Å forstå en familie
ble også å forstå det stedet som familien var en del av. Jeg satte søkelyset på
10 Kulturell smerte har jeg i senere arbeid avklart som et kulturelt press, vanskelige håndterbare
lokalsamfunnsproblemer og latente og manifeste konikter i lokalsamfunnet. Disse forhold er av
en slik art at de påvirker sosialisering, identitetsforvaltning og konikt- og problemshåndtering i
lokalsamfunnet. Den kulturelle smerte er en samfunnssmerte som ikke nødvendigvis oppleves
som en privat smerte (Saus, 1998).
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samfunnet, og mente at en adekvat forståelse av aktørenes handlinger var å forstå handlingene i relasjon til den kulturelle referanserammen som handlingene ga
mening i. Dette mente jeg handlet om det å se.
Barnevernet bruker ulike faglige modeller for å fortolke familiers handlinger, barnas
omsorgssituasjon og de tiltak som vurderes for å avhjelpe den situasjonen som
avdekkes. Dette er basert på å se. Forståelsesmodellene som anvendes i barnevernet
er verktøy for å se familien som omsorgsbase og barnets omsorgssituasjon. Jeg
hevdet at dette også måtte gjelder de omgivelser som familien var en del av.
Jeg mente at utfordringen for barnevernet i møtet med erkulturelle familier,
var å ha forståelsesmodeller som ga det muligheten til også å se de kulturelle
referanserammene som utgjorde familiens livsverden. Dette var basert på analysen
som viste at folk sine virksomheter var dypt forankret i deres forståelse av sin
livsverden.
Utfordringene jeg trakk opp for barnevernet i møte med erkulturelle lokalsamfunn, var at de måtte, på samme måte som de har modeller for å se familien
og barnas unike situasjon, ha modeller som hjalp barnevernet til å se familiens
kontekstuelle rammer.
Til dette arbeidet hentet jeg igjen inspirasjon fra Jakob Meløes loso. Særlig
mente jeg at hans begrepstriologi det kyndige blikk, det ukyndige blikk og det
døde blikk kunne være viktig for se de kontekstuelle rammene som virksomheter
kunne forstås i.
Meløe (1979) forklarer de tre blikkene slik:
Det kyndige blikk er blikket til den ser det som er å se og forstår
dette selv.
Det ukyndige blikk er blikket til den som ikke ser alt som er å se,
og vet dette selv.
Det døde blikk er blikket til den som ikke ser alt som er å se, men
er helt uten mistanke om at vedkommende ikke ser alt.

Skillet mellom disse tre blikkene angir posisjonen man ser fra. Kjernen i distinksjonene mellom disse tre blikkene, er hva man er i stand til å forstå.
De tre blikkene dannet grunnlaget for tittelen til hovedfagsoppgaven:

Å se; ut-

fordringer for barnevernet i møte med det erkulturelle samfunnet.

Mitt hovedbudskap i oppgaven ble at utfordringene for barnevernet, i møte med en erkulturell bygd som Billefjord, var å kunne se denne bygda som erkulturell. For
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å gjøre dette kan du som en ikke ha det det døde blikk. Det var en utfordring for
barnevernet å møte det erkulturelle lokalsamfunnet med en åpenhet om at det
kunne være noe man ikke så, og derfor ikke forstod.
I forlengelsen av dette argumenterte jeg ikke for at man måtte møte familien med
det kyndige blikk. Jeg argumenterte for at det var en utfordring for barnevernet
å møte familien med det ukyndige blikk. Det var blikket til den fremmede, men
som med en åpen og spørrende tilnærming anerkjente at det er, eller kan være
noe, i denne familiens verden som er fremmed for barnevernsarbeideren. Imidlertid hevdet jeg, og vil fortsatt hevde, at det er ved den spørrende og undrende
innfallsvinkelen som ligger i det ukyndige blikk, at man kan møte familien og
familiens kontekst med respekt. Forestillingen om at vi har det kyndige blikk representerer i seg selv en fare. Man kan tro at man ser alt som er å se uten at man
gjør det. Man har altså det døde blikk.
Det er to elementer ved hovedfagsoppgaven som har blitt gjenstand for oppmerksomhet i praksisfeltet. For det første har lokalsamfunnsperspektivet medført interesse. For det andre har bruken av Jakob Meløes begrepstriologi blitt mottatt med
kommentarer om at det er klargjørende og relevant.
I videreføringen av hovedfagsoppgaven i doktorgradsprosjektet er dermed disse
elementene ivaretatt både gjennom metodiske innfallsvinkler, teoretiske betraktninger og i interessefokus. Barnevernsfeltets bifall, interesse for og opplevelse av
relevansen kan være en like god evaluering som en akademisk bedømming når det
gjelder hvilket ståsted man skal velge. Når oppgavens målsetting har vært å utvikle måter å integrere et kulturperspektiv i barnevernspraksis og barnevernsteori er
barnevernfeltets vurderinger av gode verktøy en viktig indikator på hvor videreføringen kan ledes. Dette betyr ikke at jeg er mikrofon for barnevernsarbeiderne.
Det betyr derimot å ta utgangspunkt der folk er når man snakker med dem.

Kapittel 6

Begynnende kontekstuell
innfallsvinkel

I hovedfagsarbeidet kan man ane noen begynnende skisser til en kontekstuell innfallsvinkel til barnevernfaglig arbeid. Jeg vil i dette kapittelet forsøke å gjøre denne
begynnende arbeidsskissen tydeligere.
I løpet av hovedfagsprosessen, og i arbeidet med denne avhandlingen, har jeg hatt
samtaler med erfarne samiske sosialarbeidere. Fra dem har jeg fått fortellinger om
de erfaringer de har ervervet gjennom sin kliniske praksis. Jeg har fått deres beskrivelser av hva de gjør når de søker å integrere samisk kultur i sin praksis. Jeg har
også fått deres reeksjoner over de valg de gjør, og hvorfor de gjør disse. Fra dette
har jeg fått informasjon om erfaringer ved kulturanalytisk barnevernsarbeid. Det
har gitt meg mulighet til å skissere en begynnende arbeidsmodell, eller en praksismodell, for kulturperspektiv i barnevern. Modellen er en skisse og er utarbeidet
på bakgrunn av bearbeiding av hovedfagsoppgaven, samt en gjennomgang av de
arbeidsmodellene som erfarne samiske sosialarbeidere har presentert for meg.
De første ansatsene til et kulturperspektiv er konsentrert omkring tre spørsmål.1
Spørsmålene fungerer som kontradiksjoner hvor innvendingene mot en kontekstuell
interesse innenfor barnevernet blir drøftet.2 Kulturperspektivet har fått betegnel1 Formen på fremstillingen henger sammen med avklaringene jeg gjorde angående kasuistikk og
case i metodedrøftingen. For å unngå å gi historier som er gjenkjennelig er det lagt et høyt abstraksjonsnivå på gjennomgangen. Eksemplene i 6.1.4 og 6.5 er mitt forøkt på å trekke fortellingen
om arbeidsformene ned på et konkret nivå.

2 I boka

Kulturmøte og terapi i Sápmi (Eideheim og Stordahl, 1998) har jeg skrevet en artikkel
Kontekstuelt barnevern. Lokalsamfunn som klient i barnevernet (Saus, 1998).
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sen kontekstuelt barnevern. Det er ved kontekstbegrepet jeg har klart å la arbeidsskissene tre frem med et visst rammeverk. Kontekstbegrepet er altså fremkommet
gjennom mine analyser av informasjon fra erfarne samiske sosialarbeidere.
Ved å drøfte ulike innvendinger mot å ta utgangspunkt i samfunnet og innvendinger mot å konsentrere innsatsen omkring det å se folk i sine livsverdener, får vi
frem noen sentrale stikkord som er vesentlig for barnevernsarbeid i samiske områder. Vi får frem begreper som respekt, kyndig, ukyndig og dødt blikk, fortolkning
og forhandling. Dette er å betrakte som de grunnbegreper i de første skissene for
et kontekstuelt barnevern. Disse begrepene henger igjen tett sammen med betydningen av begrepet kontekst. Jeg vil derfor innlede med en klargjøring av hva jeg
legger i begrepet kontekst.

6.1 Kontekstbegrepet
Kontekst er et begrep som er mye brukt i samfunnsfagene i dag. Det er også
mye brukt i barnevernet. I begge disse feltene betyr kontekst omgivelsene til et
fenomen, et utsagn eller en handling. Det viser til den sammenhengen noe står
i, og brukes som regel for å si at ting må forstås i den sammenhengen der det
opptrer (Nielsen, 1996). Ofte kan dette være en tilstrekkelig avklaring av begrepet,
allikevel hefter det seg en del uklarheter ved hva kontekst egentlig betyr. Hva skal
man se etter i omgivelsene? Hvor langt strekker omgivelsene seg? Hvem avgjør
avgrensingen av omgivelser? Dette er spørsmål som handler om hvordan man kan
anvende kontekstbegrepet.
I dette prosjektet vil kontekst vise til den praktiske måten man kan nærme seg
livsverdener på. Barnevernspraktikere som skal forsøke å se folk sine livsverdener, må sette noen praktiske grenser. Kontekstbegrepet er barnevernsarbeiderens
ukyndige blikk på livsverdener.
Konteksten er romlig. Det er rommet som er nært folk og som folk har felles. Jeg
tenker på det rommet som er fylt med folk man må forholde seg til, folk som
påvirker det man sier her-og-nå og det man gjør til daglig. Dette rommet er også
fylt med ting, med ting som gir mening i den verden man er i. Det er ting man
har bruk for, og når man bruker tingene er det med på å etablere rommet som et
sted. De større strukturelle rammene, kulturelle strømninger og samfunnsmessige
tendenser gir retning og historie til det man gjør og det man sier i hverdagslivet
Dette kapittelet er en videreutvikling av artikkelen.
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og her-og-nå. Det er det daglige rommet, den nære krets av folk og ting, som har
sterk gjennomslagskraft i det enkelte livsprosjekt. Det er dette jeg ville omtale
som kontekst.
Kontekst er ikke bare relasjonelt, det er fastere enn det. Kommentarer og speilinger
på hvem man er (Mead, 1934) setter seg i veggene, i magene og i utformingen av
rommene. Dette skjer på en måte som får det til å bli strukturelle referanserammer
omkring det man gjør, det man tenker og det man sier. Kulturbegrepet har noe av
dette i seg. Men kultur har også en større ramme. Den er også rammen omkring
et samfunn.
Jeg beveger meg nå i nærheten av begrepet livsverdener. Gjennom kontekstbegrepet kan vi forsøke å nærme oss livsverdener. Livsverdener blir for omfattende
for praktikere å forholde seg til. Det ville være å forlange det kyndige blikk i
all praksis. Det blir et for stort prosjekt, og man må derfor sette noen praktiske
grenser. Kontekstbegrepet viser til denne praktiske begrensning i tilnærming til
livsverdener. Tilnærmingen er praktikerens ukyndige blikk.
Med kontekstbegrepet søker jeg å fange rammen for det rommet som er overskuelig
for folk. I kontekstenes rom er man sammen med folk man har oversikt over.

6.1.1

Teoretisk forankring av kontekstbegrepet

Dette kontekstbegrepet tar utgangspunkt i Husserls begrep som livsverden. Livsverden er en betegnelse for hverdagslivets erfaringsverden, og sammenhengen mellom tingene og måten vi bruker dem på. Den måten tingene henviser til hverandre,
og den sammenhengen det er mellom dem, vår måte å bruke dem og våre intensjoner kaller Husserl for horisont (Guneriussen, 1999; Bernet, 1990). Menneskets
omgang med seg selv, de andre og tingene er dimensjoner som bestemmer horisonten. Horisonten er med på å skape en orden eller et mønster slik at verden fremstår
som forståelig. Det er også med på å skape en enhet og kontinuitet i vårt bevisste
liv (Bernet, 1990). Å kjøre skuter er i Finnmark en del av en helhet hvor den
konkrete handlingen, det man kan se, at noen kjører en skuter, kun er et lite aspekt av den erfaringsverden dette er en del av. Samholdet på fjellet, rekreasjonen,
spenningen, friluftslivet, manndomsprøvene i farts- og bakkekjøring, familieturen,
opplæringen av unge gutter og jenter til å beherske naturen, arena for ørt etc.
inngår i den helhet som det å dra på fjellet med skuter er.
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Der det er mange verdener, anvender Husserl begrepene omgivelsesverdener.3 Omgivelsesverden er den familiære verden hvor alt man inkluderer har en betydning
for meg og de andre. Denne meningsfullheten deles av folk i et lokalsamfunn, og
betydningen referer ikke bare til at man forstår tingene i samme mønster, men
også deler estetikken, symbolverdien og bruksverdien som disse tingene har i den
praktiske verden (Bernet, 1990). Den deles av de som ser dette som sin erfaringsverden. Videre kjører man skuter i den intensjon å inngå i dette mønsteret
av en verden blant andre verdener.
Mennesket selv er altså ikke noe en kan utelate eller omgå i en objektivt betraktet
forståelse av et menneske og menneskets handlinger. Mennesket selv må skrives
inn som et utspring for forståelsen. Forståelsen må likeledes preges av den omgang
mennesket har med seg selv, de andre og tingene. Forståelsen av den andre er
dermed også en forståelse av en verden  den andres verden. Dersom man vil forstå
hva den som kjører skuter gjør må man se både på hva dette innebærer og hva
som var hans/hennes mening med å kjøre skuter. Hva er det for slags prosjekt
det å kjøre skuter inngår som del av, i denne skuterkjørerens liv? Skuterkjørerens
kontekst er den verden han er en del av, og den verden hans livsprosjekt handler
om.
Å stille seg undrende til dette livsprosjektet er å søke konteksten. Dette er den
praktiske måten å nærme seg en livsverden. Dette er denne posisjonen som gir det
ukyndige blikk. Vi får dermed et bedre grep om folks livsprosjekt. Kontekstbegrepets orientering mot livsverdener, trekker veksler på Heideggers væren-i-verden
(Heidegger, 1993b,a, 1996). Væren-i-verden betyr at det å være er å være til sammen med andre. Man kan ikke skille meg fra den verden jeg lever i. Jeg er uløselig
knyttet til det å være i verden. Menneskets vilkår er å være-i-verden. Gjennom en
del grunntrekk eller skjema ved måter å-være-til på; det å håndtere, det å sørge for,
det å være ved og det å forholde seg til, benner jeg meg i tilværelsen.4 Hvordan jeg
er der i verden? Jeg er kastet ut i verden. Disse forholdene gjør at vi kan ramme
inn mitt livsprosjekt5 som et værende. Å kjøre skuter er en del av skuterkjørerens
måte å være på. Det er (blant annet) gjennom denne praksis han er i sin verden.
Å forstå å kjøre skuter er å forstå hvordan denne praksis inngår i en helhetlig
erfaringsverden. Om dette sier Meløe:
3 Umwelt, oversatt til engelsk som environing-world (Bernet, 1990).
4 Heidegger (1993b,a, 1996) kaller dette eksistensialer, og disse er grunntrekk ved dasein  tilværen.
5 Livsprosjekt er ikke et begrep som Heidegger bruker. Jeg anvender livsprosjekt  med (løselig)
referanse til Heideggers bruk av ordene Trang og Hang, henholdsvis vår trang til å leve og vår
hang til å bli levd. Dette er en slags fremdrift som ulmer i tilværelsen (Olesen, 1990) og som jeg
kaller livsprosjekt.
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Hvis du ikke forstår det aktøren gjør, rett ikke ditt blikk (bare) mot
aktøren. Peil inn det stedet aktøren ser fra. Og rett dit blikk mot
det aktøren retter sitt blikk mot.

(Meløe, 1997)

Man må forsøke å posisjonere seg slik at man ser det skuterkjøreren ser. Den
kvinnen skuterkjøreren har med seg på fjellet kan ha en annen referanse for hva
skuterkjøringen er. Hun ser å kjøre skuter som matauk, rekreasjon, fritid, tid
sammen med barna, avslapping, helsebringende aktivitet, samvær etc. Denne erfaringsverden er en annen enn skuterkjørerens. Det er kvinnens kontekst.
For å gi begrepslig innhold til kontekst, er den enkelte aktør også vesentlig. Kontekst er også noens kontekst. Det er ikke likegyldig hvem det samiske barnet er
dersom man søker å forstå barnets situasjon i lys av barnets kontekst. Tvert i mot
er det helt avgjørende om dette er Risten, eller om det er Pierra. Deres kontekst
er deres egen kontekst, og konteksten eksisterer ikke uten dem. Det rom som de
har rundt seg, den verden som er deres, hver for seg, det er deres kontekst. Det er
vesentlig å få tak i skuterkjørerens fortelling for å nne hans kontekst. Og likeledes
er det viktig å få tak i fortellingen til kvinnen som satt på skuteren for å få hennes
kontekst.
Jeg forsøker med kontekstbegrepet å rette oppmerksomheten mot det å se menneskets livsprosjekt. Ikke et livsprosjekt i betydningen av eksistensialistenes subjektfrihetstenkning, som hos Satre.6 Man kan ikke bare se på det frie, velgende
subjekt, slik Satre gjør. Det er denne kontekstuelle nærhet, rommet hvor man er
sammen med andre i verden, som i stor grad gir livsprosjektet en retning. Dette
er en vei som i noen grad har den samme retningen som de andre (kjente) sine
livsprosjekt. Derfor ligner livene til folk fra samme sted. De ligner, men er ikke
like. Skuterkjøreren er ikke alene i sin dra på fjellet-verden. Han velger ikke det
å kjøre skuter fritt. Hans frie valg er styrt av det de andre gjør. Det er med på å gi
hans liv retning. Han kan til og med velge å la være å kjøre skuter. Men referansen
i valget er gjort ut fra at det å kjøre skuter er en praksis i hans verden. Han er
ikke fri i den verden han benner seg i.
Alle de ulike måter å være i verden på er slike måter å benne seg i noe. Man
er ved at man er sammen med andre. Man er ved at man danner forbindelser
mellom seg selv og de andre menneskene i verden og de tingene man omgir seg med.
Verden er kjeder av sammenbindinger mellom mennesket, de andre og tingene.
6 Se for eksempel

Eksistensialisme er humansime av Jean-Paul Satre (1984) eller Satre og eksiModernistetens oppløsning av Espen Schaaning (1993).

stensialismen kap. 3 i
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Denne kjeden av forbindelser er vår kontekst. Den utbres i rommet så langt vi kan
gripe det. Det vi kan gå inn i, av forbindelser med andre og tingene rundt oss,
er vår livsverden. Den er ikke løsrevet det som skjedde tidligere, det som er vår
historie. Den er heller ikke løsrevet fra våre fortolkninger, det vi forstår av det som
skjer rundt oss og den antakelse vi har om fremtid. Men vi er i verden her-og-nå,
og det er de forbindelser vi skaper som er vår kontekst.
Historien trer frem som meningsfull fordi forbindelsene også strekker seg bakover
i tid. Dette ser man kanskje tydeligere dersom man kaller forbindelsene skjema
eller strukturer. Man benner seg på en bestemt måte i verden fordi man inngår
i strukturer med de andre og tingene i en nåtid og en fortid.
Skuterkjøreren og hans passasjer er del av en historisk linje, fra praksisen hvor det
å dra på fjellet var en del av næringsgrunnlaget, til at det ble noe man gjorde i
fritiden. De viderefører også kjønnsrollene i sine ulike kontekster. Den konteksten
de har er like mye fortid og forventet fremtid, som det er en her-og-nå situasjon
med folk som er på samme sted til samme tid.

6.1.2

Noen oppklarende eksempler

Kontekstbegrepet er med andre ord det nære rom, hvor folk sine livsprosjekt gis
form og innhold. Jeg vil nå forsøke å forklare begrepet litt tydeligere ved hjelp av
tre små bilder. Målet med denne gjennomgangen er å anskueliggjøre hva jeg legger
i kontekstbegrepet, og synliggjøre hvordan det kan bidra til en helhetlig forståelse
av fortellinger. Hvilke fortellinger gir bildene ved å bruke kontekstbegrepet?
Bilde 1:
Hun stilte opp, for første gang, i kofte. Hun skulle møte noen andre
og tok på seg kofta. De andre holdt, stor sett, på med det samme
som henne. De andre hadde, stor sett, de samme erfaringene som
henne. Tenkte hun. For første gang tok hun sjansen på å bruke
den ikke lenger fullt så nye kofta hennes.

Møtet med de andre, som hun oppfatter lik seg selv, ga en mulighet som var
sjelden. Det kunne være naturlig å bruke kofta. Hun kk et rom til å bruke kofta
i, et plagg som er ladet som symbol for samisk identitet. At de var lik henne var
vesentlig. Hun markerte sin tilhørighet til samisk kultur, og brukte en symbolikk
som tydelig avgrenser henne fra norsk kultur. Hun anvendte en av de sterkeste
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identitetsmarkørene. Men hun melder seg inn, mer enn hun dierensierer. Hun
ber om aksept, mer enn hun markerer forskjeller.
Hvor er hun? Hun er i trygge omgivelser. Hun er blant folk hun enten kjenner eller
føler likhet med. Hun mener å kjenne deres historie, for den er lik hennes egen.
Hun vet at de tankene som kommer til å råde i den situasjonen hun vil være i,
sammen med de andre, vil legitimere koftebruk. Hun har kanskje til og med en
ambisjon. Hun vil kan hende gjøre det mer vanlig å bruke kofte i den gruppen
hun opplever som sin egen. Hun tenker seg om i valget. Hun fortolker de andres
situasjon. De er alle mulige å forholde seg til. Hun kaster seg ut i det, og gjør det
ved å gjøre noe. I dette tilfellet med seg selv. Hun kler på seg et spesikt plagg,
men hun gjør det i lag med de andre. Hun er i verden. Hun sørger for de andre
ved å vise vei til koftebruk, hun forholder seg til kofta og de andres kofter (eller
mangel på kofter) og hun håndterer den brukstingen kofta er. Hun eksisterer som
en som er-i-verden ved å bruke kofta. Denne verden har en historie, ikke som et
årstall i en rekke av årstall, men som en form som gir henne anledning til å si at
nå, nå tar jeg kofta i bruk. Dette er kjedet sammen ved mange andre hendelser,
og mange andre måter å være til i verden på.
Kontekstbegrepet gir en forståelse av den komplekse omgivelsen som denne fortellingen er en del av. Å se det som kjeder av forbindelser mellom mennesker og ting,
satt i en historisk sammenheng, gir et lys av begripelighet av at damen bestemmer
seg for å ta på seg kofta for første gang. Å bruke kofte i møtet er meningsfylt i hennes kontekst. Det har imidlertid en annen betydning enn en annens bruk av kofte i
et annet møte. Damens konteksten har en ramme. Den verden hennes koftebruk er
en praksis i, har en grense. Å bruke kofte inngår for henne i et livsprosjekt som er
mer preget av mangel på legitimitet for koftebruk enn koftebruk som er del av den
nyttige hverdagsgarderoben. Dersom fortellingen hadde vært om en eldre samisk
dame som solgte kjøtt, skaller og duodji-produkter7 langs riksveien i Nord-Troms,
hadde det vært en helt annen kontekst for koftebruken.
Bilde 2:
Hun er barnevernsarbeider. Hun arbeider i den samiske kommunen
hun vokste opp i. Mor mener at hun er meldt så mange ganger til
barnevernet fordi hun blir forfulgt. Barnevernsarbeideren tenkte at
hun (blant annet) burde nne ut om mora kom fra en slekt med
godt eller dårlig rykte.
7 Doudji er samisk håndtverk, ofte produkter av reinsdyrhorn, skinn, tre og vevde bånd.
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Denne barnevernsarbeideren er same, og hun arbeider med samiske brukere på
sitt eget hjemsted. Hun vet at i noen samiske distrikt nnes det slekter med
godt rykte og slekter med dårlig rykte. Hun vet at det kan være en relevant
opplysning i forhold til å vurdere om mor har anlegg for konspirasjonsteorier og
vil snakke barnevernssaken bort, eller om det kan være noe sant i det mor sier.
Barnevernsarbeideren kan lene seg mot sin erfaringsverden. Hun anvender det
hun vet fordi hun er fra stedet. Om hun var same fra et annet distrikt i Norge,
hadde hun ikke nødvendigvis hatt erfaringer som gjorde at hun visste at det fantes
slekter med rykte.
Mor har lært at hun ikke er så n som andre. Hun har vokst opp med ryktet
om at hun selvsagt vil få (eller skape) trøbbel, slik de este andre i familien hennes. Mors livsprosjekt er styrt av de andres meninger om hvem hun er, hvor hun
kommer fra, og hva hun trolig kommer til å gjøre.8 Dette er meninger etablert i
tiden før hennes (nåværende) handlinger. Disse fortellingene om mor gir rammer
omkring det hun gjør. Hun er i en verden hvor forbindelsene mellom henne og det
hun er som mor, er kjedet sammen med referanser til det å være fra gode eller dårlige slekter. Dette er rammer omkring henne som er lokale. Det er en verden som
er romlig overskuelig for henne. Barnevernsarbeiderens oppgave er derfor både å
forholde seg til de meldinger som er kommet om mor som omsorgsperson, og det
livsprosjektet mor lever med ut fra den verden hun lever i.
For å begripe hva disse to forholder seg til er kontekstbegrepet til hjelp. Ved det
kan vi rette oppmerksomheten mot det som kan være relevante forhold i denne
barnevernssaken, det at mor er fra en slekt med rykte. Det gir oss både tilgang
til beskrivelser, og tilgang til å forholde oss til situasjonene på en måte som kanskje
kan bidra til å endre den.
Bilde 3
Det er ikke sant det barnevernet sier at barnet har et skikkelig
samisk tilbud på institusjonen. Hun har hørt det selv. Ungen er
blitt dårligere til å snakke samisk, glemmer ord og bruker oftere
norske ord.
8 I en tidligere fotnote har jeg løselig referert livsprosjekt til Heideggers bruk av trang til å
leve og hang til å bli levd. Vi kan i dette eksemplet se dette som at mors trang og hang og den
fremdrift det gir hennes livsprosjekt er fanget inn i å være i en slekt med dårlig rykte. Å stoppe
denne fremdriften er å stoppe å bli styrt av dette slektsryktet. Det vil i praksis kunne si at mor
ytter fra denne konteksten, at hun melder seg inn i andre verdener, for eksempel trer inn i den
norske verden på stedet eller at hun opponerer mot denne rammen. Det er kanskje det mor gjør
når hun melder til barnevernet om at dette er endel av de vilkår hun har for sitt væren i (denne)
verden.
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Mor er her opptatt av om barnevernstiltak er godt nok tilrettelagt med tanke på
barnets språksituasjon. Hun ønsker at hennes barn skal ha et samisk språktilbud,
også når de ikke bor hjemme. Barnevernet påstår at barnet har det, men mor tror
ikke på forsikringene. Hva kan belyse at mor, på grunn av barnets bruk av norske
ord, er skeptisk til tiltaket? Hun mener norske ord betyr at barnet fjernes mer fra
den samiske kulturen. Det er jo i og for seg riktig, samisk språk er forskjellig fra
norsk språk. Begynner barna å snakke norsk mer enn de snakker samisk, mister
de noe av det samiske i seg. Imidlertid bringer ikke denne innsikten oss nærmere
verken en oversikt over hva det er slags situasjon mora forteller om, eller hvordan
barnevernet kan tenkes å forholde seg til denne situasjonen.
Kontekstbegrepets nærhet til referanserammene, de omgivelsene som er oversiktlig
for mor, gir et annet inntak til dette bildet. Mor har, ved selvsyn, og gjennom
historiske fortellinger om stedet, sett og forstått at norsk fortrenger samisk språk.
Hun har erfaring fra denne maktujevnheten mellom språkene. Hun vet at samisk
språk ikke overlever norsk språk uten at man er blant en majoritet som snakker
samisk. Denne majoriteten nnes der hun er, hun vet at den ikke ns der barnet
er. Uten at barnet er der det er mange samisktalende folk, vil samisk ikke være
det foretrukne språk. Mor vet at skal hun sørge for sitt barn, må hun forsøke å få
barnet til å være på et sted der samisk språk og kultur er i majoritet. Hun kan også,
som mor, mene at hun sørger best for sitt barn ved selv å være dets omsorgsbase,
men det er ikke det mor sier. Hun stiller ikke spørsmål ved om barna skal være på
institusjon, men at de skal være i en verden som ikke er samisk. Den verden hun
mener de skal være i er den samiske verden. Der kan de sørges for, og der de kan
være i en forbindelse med de samiske tingene og andre mennesker på måter som
gjør at de benner seg i en samisk verden.
At samisk er avhengig av majoritet og språklig dominans for å forbli hovedspråk
vet også barnevernet. Når en mor påpeker dette er det imidlertid lettere å fortolke
dette som en måte å bruke alle argumenter som er tilgjengelig for å få barna
tilbakeført til hjemmet. Det er ikke sikkert at det er slik. Dersom man ser på den
historien og den livsverden samiske foreldre har erfaring fra, kan det være at de
har en kompetanse til å se den nære omgivelsens betydning, konteksten betydning,
for at barn skal kunne være i en samisk verden. Skal de samiske barna kunne ha
forbindelser med tiden før, det som har vært, og stake ut retning for sitt eget liv,
må foreldrene sørge for at barna er sammen med andre samer.
Hvordan det kan oppstå et gap mellom mors opplevelse av tiltaket og barnevernets
opplevelse av det, er en diskusjon som handler om hvorvidt kulturperspektivet er
integrert i hele eller deler av barnevernsprosessen. Det vil bli drøftet senere.
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Vi har nå sett at tre bilder, hentet fra ulike fortellinger, gir oss grunn til å rette
oppmerksomheten mot de nære omgivelser. Alle tre fortellingene kan forstås når
de omgivelser som omslutter folk, på en måte som de selv har oversikt over, tas
med. Kontekstbegrepets romlighet åpner fortellingene slik at de fremstår som hele.

6.1.3

Erfaringer fra erfarne samiske sosialarbeidere

Bildene jeg anvendte for å forklare mitt kontekstbegrep er riss av situasjoner som
barnevernet kan støte på.
Det første bildet, om hun som for første gang tok sin kofte i bruk, kan være barnevernsarbeideren som selv er aktiv i en etnopolitisk bevisstgjøringsprosess. Det er et
livsprosjekt mange i Nord-Norge er engasjert i. Kulturell gjenreisning kan føres ved
hjelp av mange virkemidler. Vi har sett at skoler og barnehager kan materialisere
slike prosjekt (Grenersen, 1995). Dette kan man både forsvare og problematisere.
At oentlige myndighetspersoner anvender sin profesjonsarena for å fremme politiske idealer er problematisk. Det er problematisk fordi myndighetspersoner har
makt i møtet med brukerne. Dersom brukerne ikke er enig i målet som idealiseres,
kan det allikevel presses frem på grunn av den skjeve maktfordelingen. Imidlertid
er det en motsigelse her. Den utvikling som nner sted innenfor et fagfelt er alltid
basert på noen hegemoniske idealer om hvordan samfunnet skal være. Et vesentlig
spørsmål er hvem som skal avgjøre hva disse idealene skal være. De erfarne samiske
sosialarbeiderne har utfordret de hegemoniske verdiprinsippene som barnevernet
ukritisk har videreført fra det norske samfunnets idealer. De har anvendt slektsbaserte fosterhjem før dette var god tone i barnevernet. De har invitert bestemødre
på møter i en tid hvor kjernefamilien var den eneste akseptable familieenhet for
barnevernet. Disse verdiene kan være på tvers av det de har funnet i barnevernets
verdigrunnlag, men i tråd med verdier de har funnet lokalt. Brukermedvirkning
og myndiggjørende perspektiver vokser frem av dette. På dette grunnlaget kan
man forsvare at kulturell gjenreisning er en del av det profesjonelle engasjementet.
Det de har gjort er at de har utfordret fortellinger om hva som skal være gyldige
vurderingskriterier i barnevernet.
Smith (1999b) har vist hvordan forskere fra urfolk har utfordret forståelsen av historie. Blant annet utfordres forståelsen av historie som universelt, som kronologi,
som total diskurs og som uskyldig disiplin i samfunnsutviklingen. Det er innebygde indre sammenhenger mellom maktens hegemoniske fortellinger og hvordan
fortellingen om historien fremstilles. På samme måte kan barnevernsarbeiderne
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fra urfolk utfordre de hegemoniske fortellingene om hva som er en adekvat innfallsvinkel i en barnevernsundersøkelse og i tiltaksutvikling. Barnevernet er ikke
en uskyldig disiplin i det å drive et samfunn videre. De valg barnevernet gjør er
både avhengig av fortellinger om hva man anser som god nok barndom, og en
videreføring av disse fortellingene.
De barnevernsarbeiderne som har en etnopolitisk revitaliseringsprosess som prosjekt for egen del, har det fortinn at de parallelt med sitt kliniske arbeid søker etter
måter å basere sitt arbeid på samisk kunnskap og tradisjon. Dette har resultert i at
folks egne fortellinger, og folks erfaringer fra tidligere innovasjon fra myndighetenes
side trekkes inn som relevante for barnevernsarbeidet her og nå. Barnevernsarbeid
blant urfolk blir i en slik prosess ikke en konkurranse til de former for omsorg og
oppdragelse som gis lokalt, men blir et tillegg til de omsorgsformer som eksisterer
(Bennett og Blackstock, 2002).
Bilde 2 og 3 er hentet fra fortellinger fra erfarne samiske sosialarbeidere. Når
barnevernet retter oppmerksomheten mot omgangsformer lokalt, er det fordi de
kjenner disse og vet hvilke betydning dette kan ha. Når barnevernet nner tiltak
lokalt er det fordi de selv har erfaringer med hvordan det oppleves å være fra
en minoritet. Det nnes mange andre bilder. Når erfarne samiske sosialarbeidere
stadig spør etter hvor bestemor er når de ser i eldre arkiver, er det fordi de har sett
at det å ta med bestemor kan ha betydning. Det kan påvirke måten barnevernsaken
behandles på og de tiltak som utvikles. Når samiske sosialarbeidere er interessert
i slektskapsrelasjoner er det fordi de selv har sett at dette ofte er meningsfullt
når man skal undersøke en omsorgssituasjon. Når de søker informasjon kan de bli
opptatt av stedet der familien bor. Det er fordi de selv har erfaring med at det
er vanskelig å forstå handlingsmønsteret til et menneske uten at dette settes i
relie mot slektas historie, slektas næringsmessige tilpasning eller hvordan stedet
ble formet av fornorskningen. I sum gir disse erfaringene barnevernsarbeidernes
arbeidsskisse en interesse for familienes kontekst.
Kontekstuelt barnevern er altså barnevern i det nære, overskuelige rom. Ikke rommet som bare er familiens sfære, men heller ikke rommet utenfor det familien har
som sin referanseramme.

6.1.4

To eksempler uten kontekstuell innfallsvinkler

Før drøftingen av begynnende skisse for kontekstuell innfallsvinkel vil jeg gi to
eksempler på barnevernssaker hvor det ikke er anvendt noen særskilte perspektiver
for å ta hensyn til at det er barnevern overfor samiske familier.
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Eks. 1

Høyt skolefravær; en tilknytning til den erkulturelle hjembygda

Barnevernet får i januar en melding fra skolen om at de er bekymret for ei jente i første klasse. Jenta går på skole i kommunesenteret i en småkommune i Finnmark. Bekymringa er begrunnet i at
jenta stadig er borte fra skolen uten at det blir gitt beskjed verken i
forkant eller gitt melding i etterkant av fraværet. Mor og datter bor
alene etter et samlivsbrudd med mors kjæreste. Kjæresten var ikke
jentas far. Jenta har liten kontakt med far, som bor i en småby i
østlandsområdet. Mor og far har aldri bodd sammen. Mor er delvis arbeidsledig og har hatt ere kortere arbeidsengasjement, men
alle har blitt avsluttet før engasjementet har gått ut. Barnevernet
vurderer at det er grunn til å sette i verk en undersøkelse. I undersøkelsen avdekker barnevernet at grunnen til at jenta er borte fra
skolen, er at mor tar henne med og reiser til sin egen hjembygd.
Mor yttet fra samboeren fordi han drakk for mye; hun ville skjerme jenta for denne drikkingen. Allikevel er det som regel han som
kommer for å hente dem når mor tar med dattera til hjembygda.
Der besøker de mors foreldre, en tante eller andre venner av mor.
Ofte er de sammen med mors tidligere samboer. Barnevernet nner ingen indikasjoner på fysisk eller psykisk omsorgssvikt utover
denne vimsingen til mor. Mor vurderes som litt umoden, men
at hun mestrer omsorgen for dattera godt nok. Undersøkelsesfasen
munner ut i et hjelpetiltak; mor skal få veiledning om betydningen
av skolen og tilknytning til hjemmet for dattera.
Evalueringen av tiltaket kom av seg selv, da skolen ga en ny melding noen måneder senere. Jenta var nå begynt i andre klasse og
hun hadde begynt å være mye borte fra skolen igjen. Denne gangen ble barnevernet møtt av en mindre samarbeidsvillig mor enn
forrige gang.

Eks. 2
Norge

Når årsakene kan spores tilbake til fornorskningspresset i Nord-

Det andre eksempler er en tyngre barnevernssak;
Barnevernet vurderer en plassering av en ungdom, han Tor, på en
av fylkeskommunens ungdomsinstitusjoner. Tor går i 9. klasse og
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har tildels store atferdsproblemer. Han røyker og drikker, og har i
det siste vist voldelig atferd. Mappen på barnevernskontoret er tykk.
I denne kan man lese at far, som er eneforsørger, er uinteressert
i gutten, lite samarbeidsvillig og negativ.

Vi har nå fått to eksempler på barnevernssaker som kunne ha tilhold i samiske områder i Norge. Disse sakene står her som bilder for det utgangspunktet barnevernet
har før et kontekstuelt perspektiv er implementert i barnevernet.

6.2 Hvordan kan et kontekstuelt barnevern hjelpe
oss til å se barnet?
Barnevernet har den samfunnsoppgaven å se barnet og familiens situasjon. Til
dette har barnevernet utviklet en del metoder. Barnevernets samtale med de det
gjelder, observasjon og innhenting av informasjon fra skole, barnehage etc. er eksempler på slike metoder. Dette skal gi overblikk nok til at en vurdering kan gjøres
slik at beslutninger trees. Har barnet tilfredstillende hjemmesituasjon? Er omsorgsevnen til foreldrene god nok? Gis barnet en trygg nok, stabil nok og nok
farefri hverdag slik at det kan vokse, lære og trives ut fra en minste standard
for akseptabel barndom? Hvis ja, så skal saken henlegges. Hvis nei, må det tilrettelegges hjelpetiltak i hjemmet. Oppfølgning av hjemmetiltak gir grunnlag for
avslutning eller videreføring av tiltaket, eventuelt nye, forhåpentligvis forbedrete
hjelpetiltak. Alternativt må det vurderes plassering utenfor hjemmet. Det betyr
selvsagt ytting for et barn.
Jeg vil i dette kapitelet drøfte hvorvidt kontekstuelt barnevern kan hjelpe praktikere i feltet med sin kjerneoppgave: Det å se barn.
Vi har sett at i de mest alvorlige barnevernssaker er omplassering av barnet det
eneste alternativet. I noen tilfeller er det skadelig for barn å bli boende hjemme.
At et barn må ytte fra sitt hjem er en vurdering, gjort av fylkesnemnda, som
skal være basert på en vurdering av barnets beste. La oss si at det er en rimelig
vurdering. Et barn bør ytte ut fra hensynet til at det er til det beste for dette
barnet. Flytting betyr omstrukturering. Eksistensialer9 brytes og måten man er
9 Eksistensialer er måter å høre sammen i verden på. Heidegger (1996) sier The they is an
existentiale; and as a primordial phenomenon, it belongs to Dasein's positive constitution. They
viser til alle og ingen. Det å være (Dasein  væren-der) i verden er uløselig bundet sammen med
they.
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sammen i verden på blir annerledes. Horisontene smelter ikke sammen, som en
poetisk tenkning om det å få nye erfaringer. Horisonter brytes. Andre horisonter
etableres. Dersom vi griper tilbake til kontekstbegrepet, husker vi at referanserammen var horisonten. I en verden konstituert av forbindelser rundt en familie, var
også historie, den helhetlige historien, en struktur. Man kan ikke bare se aktøren
dersom man vil forstå det aktøren gjør. Hvis vi vil forstå aktøren må vi også forstå
den verden aktøren handler innenfor (Meløe, 1997). Hva det er for slags kontekst
barnet yttes fra, ut over at det yttes fra familien? Kan man tilby en liknede
kontekst et annet sted? Finnes det kontekster der folk sine livsprosjekt likner de
som dette barnet allerede er innløst i? Det å se etter kontekst kan føre til at for
eksempel det å ytte et barn, kan gjøres på best mulig måte. Ofte blir interessen
for kontekst møtt med den innvending at man retter oppmerksomheten vekk fra
barnet og mot foreldrene. I ytteeksemplet ser vi at det ikke nødvendigvis er slik.
Det er ingen innebygd motsetning mellom barnets beste og en kontekstuell interesse. Det er fordi det ikke bare er familien som har en kontekst, også barnet har
det.

6.2.1

Hvorfor kontekst i barnevern?

Kontekst er alltid aktuelt i barnevernsaker. Det er to sentrale elementer ved barnevernspraksis som sikres gjennom kontekstinteresse i barnevernet. Det ene er at
det gir muligheten for forståelsen av barnets situasjon, det andre er at det gir
muligheten for å få til brukermedvirkning.
Å forstå barnets situasjon er uløselig knyttet til det å se barnet. Å se barnet
handler om å trekke inn barnets livsverden. Å se noe for å forsøke å forstå, er
å sette seg inn i den andres situasjon. Dersom man ikke trekker inn den verden
som barnet er en del av, reduserer man de innspill som kan kaste lys over hvordan
barnet har det. Dermed reduserer man også barnet, fordi barnet blir koblet fra de
omgivelsene som har betydning for barnet. Kontekstinteressen, som handlet om
å forsøke å nærme seg den andres livsverden, er å forsøke å ta med så mye som
mulig av de relevante omgivelsene i forsøket på å forstå. Dermed er kontekst alltid
relevant fordi det gir mulighetene for å kunne forstå barnets situasjon.
Kultur har fått relativt lite oppmerksomhet i barnevernet. Det trekkes frem av og
til, gjerne i saker hvor det er åpenbart at saken gjelder familier eller barn og unge
fra etniske minoriteter. Kultur er da som regel knyttet til problemforekomst, for
eksempel at saken representerer en typisk sak for den kulturgruppen familien
tilhører. Kultur kan også bli som et sjekkpunkt for når kulturperspektiv er aktuelt:
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Når kultur trekkes frem som et interesseområde for barnevernet,
blir det ofte behandlet som utenforliggende forhold; noe som trekkes
inn om det individuelle og det allmenneskelige ikke er tilstrekkelig som forklaringsvariabler. Det vil si at når psykologiske og pedagogiske teorier ikke synes å være gode forklaringsmodeller, blir
kulturen ett siste sjekkpunkt over forhold som kan være aktuelle i
en problemforståelse. Kultur reduseres dermed til en variabel som
bare noen ganger, i særlige tilfeller, spiller en vesentlig rolle i et
livsløp.

(Saus, 1998)

Denne praksisen er å redusere den betydningen kultur har. Kultur er ikke noe som
bare noen få har. Alle har kultur, og måten man kan gjøre kultur relevant er å
rette oppmerksomheten mot livsverden. Grunnen til at kontekst alltid er aktuelt
i barnevernet er at alle har en livsverden, og denne livsverden er alltid aktuelt i
arbeidet med å forstå den andre. Kontekstbegrepet er den praktiske tilnærmingen
til å kunne nærme seg livsverden.
At kultur kun er relevant i noen særskilte saker, hviler på en idé om norsk kultur
som enhetlig og lik, mens andre etniske kulturer er forskjellig fra norsk kultur, og
innbyrdes like. Å forholde seg til kulturforskjeller synes å være vanskelig i Norge.
Norge har hatt en likhetsideologi som har vært basert på likhet som likedan, ikke
likhet som likeverd (Gullestad, 2002). Dette har også påvirket barnevernet, som
det har påvirket mange profesjoner. I tillegg har barnevernet vært dominert av
psykologiske fagmodeller hvor det har vært individet som har vært sentralt. Det
har ikke gitt grobunn for å rette oppmerksomheten mot forhold som står utenfor
individet.
Det ligger sterke begrensninger å opprettholde et faglig perspektiv på det ensomme individ som lik alle andre (ensomme) individ. Dette er mangelfullt, både
fordi det reduserer muligheten til å forstå barnet, og fordi det reduserer den reelle
muligheten til brukermedvirkning.
Brukermedvirkning er en av de nye perspektivene som anbefales i barnevernet
(Einarsson og Sandbæk, 1997). Det å la brukerne medvirke henger sammen med
et ønske å om delegere noe av makten fra barnevernet til brukerne. Det henger
også sammen med et ideal om å behandle brukerne som mer kompetente enn det
som har vært vanlig. Dette går ikke an dersom man ikke samtidig ytter fokus fra
individet til individet i sin kontekst. Å videreføre den individualismen som er bakt
inn i å operere med kultur som noe som kun er aktuelt i noen særskilte saker, er
et umulig prosjekt dersom man søker brukermedvirkning. Dersom brukerne skal
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trekkes inn i de vurderinger som blir gjort, og ansvarliggjøres i de beslutninger
som blir truet, må brukerne kunne medvirke med hele sin livsverden.
Det er altså to grunner til at kontekst alltid er aktuelt i barnevernsaker. Det ene
er at det er ved kontekstinteresse at man kan forstå barnet. Det andre er at det er
en nødvendig premiss for å kunne få til brukermedvirkning.

6.2.2

Hvor fortellingene fortelles fra

Innenforskap  utenforskap er et begrepspar som oftest nyttes for å beskrive møtet med fremmede (Nergård, 1994). Dette er begreper som omhandler posisjoner.
Gjennom postkoloniale studier har vi fått den innsikt at sentrum  periferidikotomien
ikke er en fast størrelse. Det er en mangfoldig relasjon som stadig tar nye former
(Pickering, 2001). Forholdet er bestemt av alle mulige former for forskjeller, både
ved etnisitet, kjønn, klasse, religion og andre. Alle disse gir strukturelle maktsituasjoner, hvor denisjoner av virkeligheten blir gjort. Den som har makten til å
denere forholdet, har også makten til å bestemme hvilke fortolkninger av situasjonen som skal være (Said, 2001).
Barnevernet er gitt makten til å denere barnets omsorgssituasjon. Det er derfor viktig å reektere over hvordan fortellingen om omsorgssituasjonene kommer
frem. Er det barnevernet, som en utenforstående og i kraft av egne verdinormer,
som gir fortellingen om barnets situasjon og hvordan den eventuelt burde være?
Makten til å denere barnets situasjon er essensen i barnevernets mandat i samfunnet. Allikevel er det et prinsipp i barnevernet at dette skal være basert på felles
verdivurderinger i samfunnet. At det nnes et slikt vurderingssett er en forenkling
av det mangfoldet som viser seg. Barnevernet har ikke fått mandat til å denere
verdisettet. Det har kun fått mandat til å gjøre vurderinger i forhold til samfunnets
verdisett.
Det gjenstår å artikulere en barnevernfaglig teori og praksis for å bringe frem de
verdisystemer som barnevernet kan basere seg på. Det betyr at det gjenstår å
trekke inn konteksten, de referanserammer folk har for det de gjør, de valg de tar
og de vurderinger de selv gjør. Barnevernets mandat i samfunnet er avhengig av
et slikt prosjekt. Tuhiwai Smith (1999b) har vist hvordan inkludering av urfolk
i prosjekter (både praktiske- og forskningsprosjekter) kan rammes inn av 25 intensjoner i det metodologiske arbeidet. Listen innholder ulike aspekt ved det å få
råderett og bestemmelsesmyndighet, fra det å selv kunne denere og fortelle, via
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det å intervenere og revitalisere til å gi retning og sette mål.10 Det handler om å la
urfolk få makt til å fortelle hvordan noe er og hvordan noe burde være. Det er ikke
ment som makt til enkeltindivider, men makt til å la fortellinger bli fortalt i den
omgivelsen historien har referanse i. Det er fortellingen om den verden folk er i.
For barnevernet vil det si at fortellingen barnevernet vurderer omsorgssituasjonen
i forhold til er basert på den verden familien lever i. For å leve opp til disse intensjonene må barnevernet tilegne seg evne til å se de kontekstuelle referanserammene
familien har.

6.2.3

Posisjoner å se fra

Jakob Meløes begreper er et verktøy til å kunne se de kontekstuelle rammer virksomheter kan forstås i. Hans tre former for blikk handler om det å synliggjøre og
det å ha posisjoner å se fra. De er tett knyttet opp til erfaringer med en verden.
Begrepene følger ved dette teoritradisjoner man kan forstå som fenomenologisk
hermeneutikk, hvor synliggjøringen er basert på hele personens erfaring og hvor
observasjon og fortolkning ikke atskilles i forståelsesprosessen.11
er blikket til innsideren. Han forstår det han ser, og han vet
at han forstår det. Et medlem av et lokalsamfunn er kyndig i den virksomheten
som nnes i lokalsamfunnet. Han vet også selv at han forstår denne virksomheten.
Det kyndige blikket har den som er helt innenfor som deltaker. Han kjenner til
virksomhetene, og vet selv at han forstår disse. Han er kyndig i det som foregår.
Eksemplet Meløe gir på en med dette blikket er skipperen ombord i en båt. Han vet
at han kjenner, og dermed forstår, virksomheten om bord i båten. Han betraktes
derfor som kyndig. Barnevernsarbeideren er kyndig når han vet at han er fortrolig
med de omgivelsene som barnet er en del av. Han vet at han forstår alt som er å
forstå, og ingen virksomhet vil kunne tre frem som han ikke kjenner som sin egen.
Dette kan være den barnevernsarbeideren som selv er vokst opp på stedet, den

Det kyndige blikk

10 Thuiwai Smiths liste: Claiming, testimonies, story-telling, celebrating survival, remembering, indigenising, intervening, revitalization, connecting, reading, writing, representing, gendering, envisioning, reframing, restoring, returning, democratising, networking, naming, protecting, creating,
negotiating, discovering, sharing.

11 Dette er en teoritradisjon som i noen sammenhenger kontrasteres i forhold til britisk empirisme. En
slik kontrastering gir mening når man arbeider med Meløes tekster fordi hans loso er utarbeidet,
i alle fall ide tidligste årene, som et alternativ til britisk empirismen (eller logisk positivisme) og
Arne Næss' hegemoni i datidens norske lososke fagmiljø. Meløe var en av de unge norske losofene
som på 50  60-tallet søkte mot Wittgenstein og Heidegger for å etablere en loso som ikke var
forankret i den dominerende erkjennelsesteoretiske teoritradisjonen representert ved Arne Næss og
miljøet i Oslo på 40  50-tallet (Bostad, 1995).
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som har tilgang til alle språk som snakkes, og som selv praktiserer de kulturelle
forordninger som folk på dette stedet er innløst i.
tilhører den som har en posisjon som er utenfor. Han har liten
kjenskap til det som foregår fordi han mangler erfaring med virksomheten. Han
har en visshet om at det en noe han ikke ser og dermed ikke forstår. Forskeren har
ofte dette blikket i møtet med et felt. Det ukyndige blikk er blikket til den utenforstående. Han vet at han ikke ser alt som er å se. Han vet at det er mye i denne
kulturen han ikke ser, og derfor ikke forstår. Den tilreisende til et lokalsamfunn
er et eksempel på en med det ukyndige blikk. Den tilreisende observerer mange
ulike virksomheter i lokalsamfunnet, uten å forstå dem. Han stiller derfor mange
spørsmål. Om han forblir i lokalsamfunnet over lang tid, stiller mange spørsmål
og får gode svar, vil han kanskje etter hvert bli mer kyndig enn ukyndig. Likevel
er det ikke sikkert han noen gang vil bli helt kyndig. En barnvernsarbeider med
dette blikket er den som antar at det er noe ukjent ved det han observerer. Han
stiller seg spørrende til det som skjer, og søker etter informasjon om det han ikke
kjenner til. Han vil oppdage det som er ukjent, også det han eventuelt ikke ennå
har lagt merke til. Dette kan både være en barnevernsarbeider som er fra samme
kulturelle gruppe som de han arbeider for, eller han kan ha tilhørighet til en annen
kulturell gruppe. I så fall vil han stille spørsmål, se etter om det er noe han ikke
kjenner og stadig søke etter ny informasjon.

Det ukyndige blikk

er blikket til den utenforstående som ikke ser alt som er å se, og
samtidig er helt uten mistanke om at han ikke ser alt. Jakob Meløe sier om dette
blikket at det er en tilstand av ineksistens. Ett eksempel på ineksistens er den
besøkende i en erkulturell bygd i Nord-Norge som ikke kan se noen eksempler på
samisk kultur i bygda. Han konkluderer dermed at dette ikke er en erkulturell
bygd, men en helt vanlig norsk småbygd. Denne besøkende er ineksisterende i
kulturen i bygda. Ikke bare er den samiske kulturen ukjent for han, han anser den
som ikke-eksisterende. Virksomhetene eksisterer ikke i den besøkendes verden, og
den besøkende eksisterer ikke i denne verden. Det døde blikk er blikket til den som
er utenfor en virksomhet, men som ikke er klar over dette selv. Den som møter
noe ukjent uten mistanke om at det er noe vedkommende ikke ser, og dermed
ikke forstår, møter denne verden med det døde blikk. Dette er blikket til den som
er helt uten mistanke om at det er noe som ligger i mørket, i den forstand at
han ikke har kjennskap til det som skjer og at han dermed betrakter det som
ikke eksisterende. Det er fremmede som havner i denne situasjonen. Den som tror
han forstår alt nner ingen grunn til å stille spørsmål. Han får dermed heller ikke
kjennskap til at det er noe å se som han ikke ser. Han er utenfor uten å vite det
selv. En barnevernsarbeider som overhode ikke er interessert i familiens kulturelle
Det døde blikk
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referanseramme, enten fordi han ikke mener det er vesentlig eller fordi han ikke
klarer å se forskjeller mellom sin verden og den andres, er et eksempel på en som
har det døde blikk.
I møtet mellom barnevernarbeideren og klienten, det vil si i møte mellom saksbehandler og barnet og barnets familie, er den verden familien er en del av viktig
for samhandlingen. Det vil være av vesentlig betydning at barnevernet ikke manøvrerer seg i en posisjon hvor det blir ikke-eksisterende i forhold til familien.
Barnevernet må være i verden sammen med familien. Dette betyr imidlertid ikke
at barnevernet må være kyndig i denne verden. Det må være noen felles referanser
i horisontene. Disse forbindelsene kan etableres som en profesjonell kompetanse.
Det vil si å anvende det ukyndige blikk.

6.2.4

Det utforskende aspekt ved ukyndige blikk

Når den utenforstående kommer som en profesjonell, som jo barnevernarbeideren
er, kan han eller hun gå til møtet ved bruk av det ukyndige blikk. Spørsmålene
dette blikket fordrer, gir barnevernarbeideren et redskap for å få et innblikk i
brukernes livsverden. Ved det kan brukeren og barnevernarbeider være sammen
om situasjonsbestemmelsen. Brukeren blir sett i et helhetssyn, hvor fortolkningen
er knyttet til den verden som er betydnings- og meningsskapende for han. I denne
formen for møte er det lagt inn en respektfullhet for klientens livsverden, en respekt
som leder til at man er-i-verden sammen: Man sørger for at man er sammen med
andre i den samme verden. Dette er i følge Heidegger12 det grunnleggende ved det
å være menneske.
Noen barnevernarbeidere i Nord-Norge kan ha tilhørighet til samme kultur som
familien og barnet. Disse ville vel gjerne kunne tre inn i møtet med det kyndige
blikk. Når jeg allikevel appellerer til det ukyndige blikk, er det fordi dette blikket fordrer spørsmålene og en antakelse om at man kanskje ikke ser alt som er
å se. Denne innfallsvinkelen åpner for noe i kulturen som kan være skjult for
barnevernsarbeideren. Dette kan være skjult også for barnevernarbeideren som
har tilhørighet til kulturen. Å tro at man ser alt, og dermed også forstår alt, uten
å gjøre det, er å møte familien og barnet med det døde blikk. Det døde blikk og det
kyndige blikk er dermed nærmere hverandre, og begge lengst vekk fra den undrende og spørrende posisjonene som bruk av det ukyndige blikk gir. Barnevernets
arbeid er nettopp å stille seg undrende og spørrende overfor den situasjonen de
12 Det er dette han kaller ekistensialer (Heidegger, 1996).

112

Begynnende kontekstuell innfallsvinkel

står overfor. Denne åpne innstillingen må gjelde både møtet, fortolkningen av den
enkelte situasjonen og beskrivelsen av de omkringliggende forhold  konteksten.
Det er verdt å merke seg at det jeg sier er at i barnevernsaker er ofte det ukyndige
blikk mer fornuftig enn det kyndige blikk. Det er fordi det kyndige blikk er knyttet
til innenforskap. Dette er blikket til de som deler samme horisont. Barnevernets
mandat er imidlertid ikke å dele foreldres horisont. Barneperspektivet skal være
grunnleggende i barnevernets arbeid. I barnevernsaker er det ofte slik at barna og
foreldre ikke deler samme horisont. Dermed kan ikke barnevernet etablere samme
horisont som foreldre fordi det kan føre til et foreldrevern, mer enn et barnevern.
Den andre ytterligheten, det å totalt mangle forbindelser med foreldrene, vil ikke
lede frem til noen form for relasjon fordi barnevernet ikke vil eksistere i foreldrenes
verden. Dermed manøvrerer barnevernet seg ut av posisjonen til å reelt kunne drive
vern av barn.
Denne mellomtingen mellom å dele samme horisont og ikke eksistere i samme
verden, nnes i Meløes beskrivelse av det ukyndige blikk. Det ukyndige blikk er
en måte å se på som er tilpasset barnevernets mandat i samfunnet. Det er også en
måte å se på som bidrar til at kulturelle forhold blir integrert i barnevernsarbeidet
i alle saker, ikke bare de særskilte saker hvor det er helt åpenbart at kulturelle
forskjeller er tilstede.

6.3 Å se lokalsamfunnet som klient i kontekstuelt
barnevern
Lokalsamfunnet er vanligvis ikke klient i barnevernet. Foreldre er klienter, barn og
ungdom er klienter. Dessuten har det blitt vanlig å anvende brukere om de som har,
villig eller uvillig, kontakt med barnevernet. Hvordan kan man se lokalsamfunnet
som bruker i kontekstuelt barnevern? Barnevernet kan brukes av lokalsamfunnet.
Barnevernet står til lokalsamfunnets disposisjon. Gjør barnevernet det? Det mest
nærliggende ville ha vært å rette oppmerksomheten mot det forebyggende arbeidet. Det har vært relativt lite oppmerksomhet om dette til nå, men som vi har
sett, er det en av de utfordringene som barnevernet står overfor i tiden fremover
(NOU, 2000:12). I forbyggende arbeid er de arenaer hvor barn ferdes av interesse.
Det forebyggende arbeidet må rettes inn mot dette rommet. Dette rommet må
være overskuelig for de det gjelder, det vil si barna. Det forbyggende arbeid må
foregå i et kontekstuelt rom. Vi ser nå at det rent retorisk ikke er en barnevern-
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faglig feilslutning å integrere lokalsamfunnet i barnevernets klientbegrep, dersom
vi forstår klient som bruker.
Hva kan man oppnå ved å se et lokalsamfunn i barnevernets praksis? Uten å vite
hvilket lokalsamfunn folk kommer fra er det vanskelig å skjønne hva disse folkene
snakker om. Dette sa en av de erfarne samiske sosialarbeiderne. Da folk sa noe om
sin stedstilhørighet mente hun at folk sa mye mer enn bare om hvor de kommer
fra. Dersom noen ikke sier presist hvor de er fra, men sier at de er fra et sted i
nærheten av et annet, navngitt sted: Jeg er fra et sted i nærheten av Alta. Hva
er det for slag sted? Alle er fra et sted, stort eller lite. Hvordan kan man plassere
stedet man er fra ved siden av noe annet, ikke som sentrum i seg selv? Kan det
være at stedet usynliggjøres? I så fall, hvorfor det? Slik resonnerte den samiske
sosialarbeideren. Hun spurte nærmere om stedet når folk unngikk å nevne sitt
hjemsted presist. Hun søkte etter informasjon om hva det var som var, eller hadde
vært, deres nærmeste omgivelser. Hennes erfaring var at nettopp stedene som ble
skjult ved siden av et annet sted, var vesentlige for å få tak i folk sine fortellinger
om sitt livsprosjekt. Hun forsøkte å se stedet de kom fra, i et forsøk på å se de
folkene hun hadde kontakt med. Dette henger sammen med at noen steder i NordNorge har et rykte. Man nner lignende fenomener i byer, noen steder i byen
har rykter; der bor (uskikkelige?) sosialklienter, der bor innvandrere (i getto?),
der bor (bråkete?) studenter. Å unndra seg oppmerksomhet om bostedet dersom
man ikke vil bli assosiert med slike beskrivelser er sikkert ikke uvanlig. Bygder
med rykte i Nord-Norge har fått dette av ulike årsaker. For noen steder henger det
sammen med omdømmet til de slekter som bor på stedet. Å gi til kjenne et sted
er også å gi til kjenne en slekt. For andre steder henger det sammen med at det
var mange overgrepsituasjoner. For eksempel på steder hvor det samlet seg mange
skebåter og dermed store samlinger med menn på små steder. Å fortelle hvor man
er i fra, kan oppfattes som at man forteller at man er løsaktig. Rykte kan også
henge sammen med forhold som ble etablert under fornorskningstiden, slik at folk
på stedene ble tillagt egenskaper knyttet til en av de etniske gruppene, samisk,
norsk eller nsk. Å si navnet på stedet kan være nok til at man tillegges med mer
eller mindre uønskede egenskaper. Hvorvidt disse ryktene er sanne, eller har rot
i virkeligheten, er ikke interessant i denne sammenhengen. Det interessante er at
det å gi til kjenne, eller aktivt skjule, sin stedstilhørighet er en informasjon som
kan ha betydning. Det har betydning fordi det sier noe om folks egne referanser.
Det kan også ha betydning fordi det sier noe om de referanserammer folk har for
sine selvfortolkninger. Det er dermed mye godt sosialt arbeid i det å beskrive folk
sine lokalsamfunn. Hensikten er ikke å gi en etnogrask beskrivelse i seg selv, men
å kunne se den sammenhengen folk har i sine livsprosjekt.
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Å se et sted er å se den virksomheten som skaper det til et sted (Meløe, 1979).
Det er virksomhetene på et sted som er med på å skape stedet. En beskrivelse av
virksomhetene er en måte man kan se et sted på. Å se lokalsamfunnet vil være å
gi en beskrivelse av lokalsamfunnet.

6.3.1

Lokalsamfunnsbeskrivelser som hermeneutisk fenomenologi

I en undersøkelse av livsverden får man tak i beskrivelser av hvordan erfaringsverdener fremstår. Man får tak i hvordan folk får sine referanser, fordi man kan
se forbindelsen mellom disse tre dimensjoner: Omgang med seg selv, de andre og
tingene. I denne livsformen, som Wittgenstein (1992) kalte det, utvikler språket
seg (7  18). Å forestille seg et språk, er å forestille seg en verden (19). Språket
utvikler seg ikke ved at de viser til konkrete (fysiske) objekter. For eksempel betyr
ikke det å kjøre skuter kun å teknisk få skuteren til å være et fremkomstmiddel
fra punkt A til punkt B. Språket utvikler seg med begreper slik de forekommer i
en livsform. Begrepene har dermed den betydningen de har i den praksis de inngår i (Wittgenstein, 1992, 22  24). Å kjøre skuter betyr å dra på fjellet for
å være sammen med de andre, gjøre noe med familien, utøve manndomsprøver i
farts- og bakkekjøring, slappe av etc. Hermeneutikken er den lososke retningen
som antar at fenomener bare er meningsfulle i den sammenheng eller kontekst de
forekommer i (Gilje og Grimen, 1993).
Hermeneutisk fenomenologi er en interesse for dagliglivets erfaringer. Det er undersøkelse av å være i en verden. Metodisk handler det om å se forbindelsene mellom
de ulike dimensjonene i en livsverden. Det man vil frem til er en beskrivelse av
en livsform, det vil si beskrivelse av en praksis og de begreper som inngår i denne
praksis. Mennesket er alltid i en forståelsessituasjon. Derfor er det å ta bort en
dimensjon av deres livsverden en forringelse av muligheten for å se dem. Man må
se helheten i folks liv for å kunne se dem. Det er slik vi kan se betydningen av det
å kjøre skuter. Den erfarne samiske sosialarbeideren som søkte etter informasjon
om stedet visste dette. Hun kjente selv til hvordan et livsprosjekt var fundamentalt avhengig av de andre dimensjonene i den verden man forholder seg til. Hun
søkte derfor etter lokalsamfunnsbeskrivelser når hun søkte å se dem hun møtte.
En lokalsamfunnsbeskrivelse er en beskrivelse av en livsverden. Denne beskrivelsen
kan gi en helhetlig ramme til den vurderingen barnevernet må gjøre i de enkelte
barnevernsaker. Det betyr altså at når undersøkelsen skal gjøres, kan fenomenologiens akse være hjelpemidlet;
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. . . at la det som viser seg, komme til syne av seg selv, slik det
viser seg for seg selv.

(Fra Aristoteles)

Det her er grunnmetoden for å gjøre lokalsamfunnsbeskrivelser: Å beskrive verden
slik den viser seg.

6.3.2

Lokalsamfunnsbeskrivelser som referanseramme

Det som sprenger rammene for dette fenomenologiske prosjektet, er at barnevernets oppgave er å gjøre noe for barnet. Barnevernet skal ikke bare gjøre vurderinger. Det skal også handle i forhold til disse. Disse handlingene er normative, i
den forstand at de skal bidra til å gjøre situasjonen bedre. For å nærme oss det
barnevernet trenger, det vil si å nne frem til retningslinjer for hva de skal gjøre,
må man søke seg tettere opp til den hermeneutiske mulighet som nnes i bruddene. Bruddene viser seg i mellom de beskrivelsene som ikke er forenelige. Der
en forskjell blir en forskjell, som Batson (1976) uttrykte det. Lokalsamfunnsbeskrivelsen handler om det Heidegger kalte man. Det er den oentlige versjonen
om hva man er, hva man kan gjøre og hvordan man fremstår. Det er den oentlige versjonen som gjelder alle og ingen (niemand hos Heidegger, 1996, 1993a).
Barnevernets vurdering er grunnet i man. Det er i forhold til man's barndom
at barnevernet kan ha sine referanser. Det vil si hvordan man mener barndommen
skal være for å være en god nok barndom. Når barnevernet gjør lokalsamfunnsbeskrivelser, skaer de seg en referanseramme for de beskrivelsene som fremkommer
i undersøkelsen av hvordan et barn har det i familien. Dersom det viser seg at
barnet har en barndom som står i kontrast til, eller er svært forskjellig fra, den
barndom som kommer frem i lokalsamfunnsbeskrivelsen, da vet barnevernet at
de må handle. Å lage lokalsamfunnsbeskrivelser er altså et nødvendig arbeid for å
kunne vurdere hvordan barnet har det. Barnevernet må altså se etter bruddene.
Bruddene viser til ulikhet i barndommens man, altså lokalsamfunnsbeskrivelsen av hvordan barn skal ha det. Retningslinjene for hva som er fornuftig å gjøre
nnes i bruddene mellom beskrivelsen av lokalsamfunnet og barnets situasjon.
Lokalsamfunnet som klient i barnevnet handler altså om hva som skal være
barnevernets referanserammer for de vurderinger som blir gjort. Den erfarne samiske sosialarbeideren som rettet sin oppmerksomhet mot folk sine steder, lot også
lokalsamfunnet være en del av det hun brukte som grunnlag for de vurderinger
hun gjorde i barnevernsaker.
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6.3.3

Lokalsamfunnsbeskrivelser fra Nord-Norge

Hvilke lokalsamfunnsbeskrivelser nnes i Nord-Norge? Det er mange fenomener
som står frem for en som undersøker nordnorske landskap. Også et ukyndig blikk
vil oppdage at det nnes mange nordnorske livsverdener. Allikevel kan vi samle
noen fenomener som mange i Nord-Norge har en felles referanse til. Et av disse
kan vi kalle kulturell smerte.
Med kulturell smerte mener jeg;
Et kulturelt press, vanskelige håndterbare lokalsamfunnsproblemer
og latente og manifeste konikter i lokalsamfunnet. Disse forhold
er av en slik art at de påvirker sosialiseringen, identitetsforvaltningen og konikt- og problemhåndtering i lokalsamfunnet.
Den kulturelle smerte er en samfunnssmerte som ikke nødvendigvis oppleves som en privat indre smerte for medlemmene i lokalsamfunnet. Allikevel er den kulturelle smerte knyttet til psykologiske fenomener, som er en måte folk i lokalsamfunnet kan forholde
seg til den kulturelle smerte. Dette er en idé om at forhold i lokalsamfunnet påvirker psykologiske mekanismer hos mennesker, og at
kulturen er en måte å håndtere disse felles erfaringer på. Kulturen er i dette perspektivet en form av, og hjelp til å håndtere, det
vanskelige livsprosjekt 13
. 

(Saus, 1998)

I Det skjulte Nord-Norge beskriver Nergård (1994) et rom for denne kulturelle
smerten. Her nner vi det fortrengte og ubevisste i folk selv. Det skjulte NordNorge er en begrepsfesting av den usynliggjøringen som fornorskningen har ført
den samiske kulturen inn i.
I artikkelen Kontekstuelt barnevern. Lokalsamfunn som klient i barnevernet (Saus, 1998) eksempliserte jeg kulturell smerte ved tre ulike beskrivelser av
lokalsamfunn i Nord-Norge:
Eksempler på kulturell smerte er de forhold Hovland beskriver fra
Kåfjord (Hovland, 1996). De unge i Kåfjord lever i et lokalsamfunn
hvor valg av identitet  samisk, norsk eller begge deler  er en del av
13 Et slikt perspektiv kan man nne hos Jens Ivar Nergård i boka
psykotiske blir forstått som kulturbærer (1992).

Den vuxna barndom

hvor den
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livsprosjektet. I Kåfjord har debattene i lokalsamfunnet om etnisitet vært såre og splittende. Gjennom media har vi utenforstående
fått vite om samiske veiskilt som er svartmalte og kommunalt ansatte (og bygdefolks) motstand mot innføring av samisk språklov.
Dette, mener jeg, indikerer en kulturell smerte i Kåfjord; en smerte
som påvirker psykologiske prosesser som sosialisering og identitet
for folk i lokalsamfunnet. De unge lever i et lokalsamfunn med et
kulturelt press omkring sin identitetsforvaltning.
Et annet eksempel på kulturell smerte nner man i Grenersens beskrivelser av de markesamiske bygdene i Sør-Troms (Grenersen,
1995). Grenersen beskriver koniktene som oppstod i forbindelse
med etablering av en samisk barnehage. Koniktene kan man forstå som latente konikter, som gjennom barnehageprosjektet kk
sitt eksplisitte uttrykk. Grenersen tolker koniktene som ambivalens og splittelse i forhold til det samiske og dermed til egen selvforståelse og egen kultur 14
. De markesamiske bygdene har, i likhet
med mange andre lokalsamfunn i Nord-Norge, vært utsatt for et
sterkt fornorskningspress. Dette kulturelle presset har påvirket sosialisering, identitetsforvaltning og konikt- og problemhåndtering
i lokalsamfunnet.
I min hovedfagsavhandling pekte jeg på virksomhetenes betydning
for å forholde seg til det erkulturelle i bygda Indre Billefjord i
Porsanger kommune (Saus, 1997). Lokalsamfunnet var preget av
såvel fornorskningspresset som den senere oppblomstringen av det
samiske etter Altasaken. I denne situasjonen ble virksomhetene en
måte å forvalte det erkulturelle på. Å forvalte det etniske gjennom
for eksempel virksomheter som å kjøre skuter, drive sesongarbeid
og tilsynelatende la tilfeldighetene i situasjonen avgjøre valg i livet, ble knyttet til et begrep om å være Billefjordværing. Gjennom disse virksomhetene som Billefjordværingene gjorde, ble
det erkulturelle levd ut, uten at det komplekse i det etniske ble
tematisert. Slik unngikk folk i Billefjord at de underliggende koniktene knyttet til det etniske kk noe eksplisitt utrykk, slik vi så at
barnehageprosjektet i markebygdene nørte opp under noen latente
konikter.

(Saus, 1998).

14 Både eksemplet fra Hovlands studier i Kåfjord og Grenersens studier i markebygdene er beskrivelser av erkulturelle samfunn, hvor den kulturelle smerten er knyttet til håndtering av det etniske i
lokalsamfunnet. Jeg kunne imidlertid ha brukt eksempler fra lokalsamfunn som er truet av frayttingsspøkelset, hvor gruva er lagt ned eller skerinæringen er truet. Alle disse lokalsamfunn kan ha
en kulturell smerte som er i tråd med avklaringen.
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I disse tre eksemplene er det spor av kulturell smerte ved at lokalsamfunnet er,
eller var, satt under press forårsaket av et samfunnsmessig trykk som har store
konsekvenser for folks omgang med hverandre og med tingene de bruker. Den kulturelle smerten i Billefjord var latente identitetskonikter. Virksomhetene var en
måte å skae seg sosiale og kulturelle rom. Disse rommene ga mulighet for steder
å være erkulturell i. Dette rommet gir et sted som er egnet for å mestre den kulturelle smerten i Billefjord. Det vil si at håndteringen av den kulturelle smerten
var forsøk på å holde det etniske nøytralt, eller mer presist, holde seg selv nøytral
til det etniske. Ved å knytte virksomhetene til et begrep om å være Billefjordværing, kan folk i lokalsamfunnet ha et eget internt begrep for det erkulturelle
i bygda. De har et begrep om sin livsverden. Latente identitetskonikter og lokalsamfunnsdebatter om det etniske, slik vi så dem utspille seg i eksemplene fra
Kåfjord og markebygdene, holdes i sjakk gjennom virksomhetene.
Når barnevernarbeideren møter et menneske fra et lokalsamfunn som dette, er
håndteringen av den kulturelle smerte en dimensjon i dette møtet. Den overordnede målsettingen for barnevernsarbeiderens virksomhet, å se barnets situasjon,
er bare mulig dersom man også trekker inn beskrivelser av de referanserammer som
gjør situasjonen begripelig. Til dette er en lokalsamfunnsbeskrivelse en tilpasset
innfallsvinkel. Det er vanskelig å få grep om slike samfunnsmessige trykk uten å
trekke inn samfunnsbeskrivelser.

6.3.4

Lokalsamfunnsbeskrivelser som barnevernfaglig verktøy

Barnevernets lokalsamfunnsbeskrivelse har ofte dårlig grep om disse mekanismene
i kulturen. I liten grad er samfunnsforhold et tema i en beskrivelse innenfor barnevernets arbeid. Slik kunne fattigdomsproblematikk være et tema som barnevernet
vegret seg mot å se (Andenæs, 2000a) før fattigdom i Norge var et faglig etablert
begrep på andre arenaer. Ved å knytte Jakob Meløes (1979) begreper til denne
diskusjonen, kan man si at barnevernet ofte møter lokalsamfunnet med det døde
blikk. Det vil si at barnevernarbeideren er helt uten mistanke om at det er noe
han ikke ser og dermed ikke forstår. Med andre ord er brukerens livsverden,
hans kontekst, usynlig for barnevernarbeideren. Det han ser vil derfor kunne virke
meningsløst, irrelevant eller betydningsløst. De er med andre ord ikke-eskisterende
for barnevernsarbeideren, som derigjennom er ikke-esksisterende for brukeren.
For å forstå brukeren er det ikke nok å fokusere på han som individ alene. Han
må forstås som et menneske som inngår i et forhold med andre mennesker og med
tingene omkring seg. De andre menneskene er både de nære, de signikante, som
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Mead (1934) kaller dem, og de mer perifere. De andre perifere menneskene har ofte
mer makt. For eksempel hadde fornorskere makt til å denere virksomhetene på
stedet slik at det fremstod som et annerledes sted. Noe av det som er felles i de tre
eksemplene er at stedene ikke bare var formet av folkene på stedet, men av makthavere som kunne styre samfunnsprosessene slik at de hadde store konsekvenser
for folk.
For å utdype hva kulturell smerte er kan man vise til andre store omveltninger
som folk har erfaringer med. Krig er et eksempel på kulturell smerte. En krig vil
gi menneskelig, individuell smerte. Men en krig vil også påføre steder trykk som
påvirker sosialisering. Folk vil oppdra sine barn i henholdt til dette trykket, for
eksempel til å hate spesikke etniske grupper. Dette har vi eksempler på i Israel
i konikten mellom jøder og palestinere. En krig vil også påvirke identitetsforvaltningen. Etter en krig kan identiteten, for eksempel den etniske eller nasjonale
få nye, kanskje sterkere eller svakere utrykk. I Norge ble kongens symbol på det
norske sterkt etter krigen, og det la til rette for en samlet bevisst tenkning om å
tilhøre det norske folk slik at enhetstenkningen kk rotfeste. En krig vil også påvirke konikt- og problemhåndtering. Krig er en koniktsituasjon. Etter en krig,
når konikten har lagt seg vil likevel den generasjonen som har opplevd et slik
trykk, bli påvirket til å innta andre strategier for å forholde seg til problemer og
konikter. Vold kan være et fenomen som oftere skjer når hele generasjoner har erfaring med vold som koniktløsende middel. Her er to stikkord viktige for å kunne
få et bilde av innholdet i begrepet kulturell smerte.
For det første er generasjoner et nøkkelbegrep. For at noe skal fungere med den
kraft som en kulturell smerte må ha for å være kulturell smerte, må fenomenet
virke over så lang tid at hele generasjoner opplever det som noe i sin hverdag.
Det andre stikkordet er erfaring. Folk est må ha erfaringer som kan settes i
sammenheng med dette fenomenet.
I tråd med denne avklaringen er fornorskning et fenomen som har påvirket hele
generasjoner av samer. Det må ha vært en erfaring for de este samer på en slik
måte at det har satt samiske samfunn under et kulturelt press.
Folk handler som de gjør innenfor en verden hvor handlingene gir mening. Den
kulturelle smerte som fornorskningen har vært i nordnorske samfunn, er en dimensjon av historisk art. Den har frendeles påvirkningskraft fordi folk fra disse
stedene er merket av dette presset. Det er derfor viktig å få en forståelse av brukerens livsverden, også dens historiske opprinnelse. Det er derfor ikke bare barnet og
familien som er klient i barnevernet. Den kontekstuelle tilnærmingen ser også
på lokalsamfunnet som klient i barnevernet.
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6.4 Klientrelasjon i kontekstuelt barnevern
Jeg har så lang konsentrert meg om de særlige utfordringene barnevernet i NordNorge står overfor med hensyn til de som bor i landsdelen. Barnevernet er imidlertid et saksbehandlerorgan som ikke kan løsrive seg fra sentrale direktiver for
virksomheten. Et bærende prinsipp for barnevernfaglig arbeid, som også er styrende for praksis i samiske områder, er den klientrettede15 virksomheten.

6.4.1

Faglige orienteringer i barnevernet  føring for relasjoner

Hutchinson og Oltedal (1998) tar for seg perspektiver i sosialt arbeid, som de
inndeler i fem ulike modeller. Disse ulike modellene gir igjen fem ulike relasjonen
mellom klient og sosialarbeider: en indivdorientert relasjon, en interaksjonistiskorientert relasjon, en læringsteoretisk orientert relasjon, en koniktteoretisk relasjon
og en systemorientert relasjon. Disse vil bli presentert i en kortfattet fremstilling.
bygger på en tenkning hentet fra psykodynamisk
teoritradisjon. Sosialt arbeid i denne tradisjonen legger vekt på identisering av
problemet, noe som fører til et tyngdepunkt i hjelperelasjonen. Sentralt i relasjonen er å nne frem til aksept av individet, og ved bearbeidning av tidligere
(bevisste og ubevisste) konikter øke egostyrke og nne mer hensiktsmessige tilpasninger til omgivelser og egne liv. Dette er en relasjon hvor den kompetente
sosialarbeideren skal hjelpe den inkompetente klient. Maktforholdet er ujevnt
mellom partene i møtet.
Individorientert klientrelasjon

springer ut av en forståelse av
problemer som noe samfunnskapt. Addams formuleringer om å sette seg inn i
måten de fattige tenker på (Levin og Trost, 1996) og Meads (1934) tenkning om
å ta den annens perspektiv har nært slektskap og begge tar til orde for et innenfraperspektiv. Det sentrale i denne relasjonen er altså å forsøke å forstå den andre
gjennom å forstå den andres situasjon. Det er meningen som tolkes inn i handlingen som er det sentrale. I Nord-Norge har dette perspektivet på klientrelasjoner
vært sentralt i sosialt arbeid, særlig gjennom Tom Andersens arbeider (Oltedal,
Den interaksjonistisk orienterte klientrelasjon

15 Jeg anvender klientbegrepet i dette kapittelet. Jeg legger imidlertid ikke mer enn bruker i begrepet. Jeg velger klientbegrepet fordi brukerbegrepet er knyttet til teoretiske perspektiver som
myndiggjøring og brukermedvirkning. I dette kapitlet vil det imidlertid bli gjennomgått ere fagmodeller, hvor noen av disse har en klar referanse til klientbegrep. Klientbegrep i betydning av
hjelpetrengende. Jeg minner allikevel at dersom brukerbegrepet synliggjør en tenkning om ressurser i familiene er mitt foretrukne begrep bruker.
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1994). Andersen (1994) sier at det i Nord-Norge er mange mennesker som har en
tett tilknytning til hjemstedet og at problemene berører mange mennesker, både
familie og de profesjonelle. Derfor måtte begge sider, både den som hjelper og den
hjelpende, tas med i betraktning i relasjonen dem imellom. Brukermedvirkning
kan også sees som en videreutvikling av denne modellen, særlig med tanke på det
ressursperspektivet som ligger i den retningen.
er som navnet tilsier modeller som tar utgangspunkt
i læringsteoretiske perspektiver som behavorisme og sosial læringsteori. Dette kan
knyttes til teoretikere som Skinner og hans Beyond Freedom and Dignity fra
1974 som faglig base. Korttidsmetodikken i det målrettede og faseorienterte arbeidet (Nordstrand, 1992; Nordstrand og Eriksen, 1995) er en sosialfaglig anvendelse
av disse perspektivene. I løpet av de siste årene har det kommet ere systematiske
opplærings- og støtteprogram med vekt på å unngå skjevutvikling og atferdsproblemer. Relasjon i denne modellen er preget av problemløsende samhandling.
Relasjonen er poengtert og målet med kontakten er sosial fungering.
Læringsteoretiske modeller

er basert på samfunnskritiske tradisjoner, som for
eksempel marxistisk og strukturalistiske perspektiver, og praxiologiske tradisjoner
slik vi nner det innenfor Freiers frigjørende pedagogikk og feministiske teoritradisjoner. Dette er en modell som knytter teori og praksis tett sammen og har
bevisstgjøring som et sentralt mål for virksomhetene. Mennesket er en del av
strukturene og påvirkes således av disse, imidlertid kan også mennesket påvirke
strukturene, og denne vekselsvirkningen står sentralt i sosialt arbeid hvor denne modellen er teoretisk referanseramme. Relasjonene som springer ut fra denne
modellen er dialogorienterte og oppmerksomheten rettes mot frigjøring fra undertrykkende strukturer og i gangsetting av bevisstgjørende prosesser. Denne modellen har først og fremst vært anvendt overfor marginale grupper, som for eksempel
funksjonshemmede, psykisk syke mødre eller enslige forsørgere med svært dårlig
økonomi.
Koniktteoretiske modeller

er basert på teorier som er holistiske og søker å nner teorier for alt sosialt arbeid. Nettverksorienteringen står sterk i denne
tradisjonene. Dette er struktufunksjonalisme, en tenkning som ofte assosieres med
analogien black box, og det er den noe nyere konstruktivisme, hvor pluralisme,
makthierarki og sirkularitet står sentralt. Nettverksorienteringen er særlig forankret i denne delen av systemtradisjonen. Sosialt arbeid blir innenfor denne modellen
ofte forstått som endringsarbeid. Relasjon er et spørsmål om ikke-påvirkning.
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Tre relasjonsformer

Tradisjonelt barnevernarbeid er tettest knyttet opp til den individorienterte klientrelasjon. I den senere tid har det blitt rettet oppmerksomhet mot samfunnsforhold
som en medvirkende faktor i mange familiers problemer. I NOU 2000: 12 behandles
forståelsesmodeller i barnevernet etter en tredeling som står i gjeld til Einarsson
og Sandbæk (1997) og Christiansen (1996). Disse tre er indre forhold i familien (hovedsakelig psykologisk teori), samspillet mellom individer (hovedsakelig
psykologisk og pedagogisk teori) og omgivelser og eekten av fordeling mellom
makt og kontroll (brukermedvirkning og partnerskap er perspektiver innenfor
dette, og teoriene er hentet fra samfunnsvitenskaplig tenkning).
Dette er en tredeling som henviser til ulike teoretiske grunnstrømninger. Disse
grunnstrømningene løper samtidig, men er ikke like mye brukt innenfor alle perioder i norsk barnevern. Utredningen tar til orde for at ingen skal utelukkes som
teoretisk referanse i barnevernfaglig arbeid, men at det er en utfordring i å legge
større vekt på omgivelsene og eekten av fordeling av makt og kontroll. Utfordringene er der fordi denne vektlegningen lite brukt i dagens barnevern. Dette
perspektivet vokser frem i Norge i dag fordi forskning, særlig båret frem av Andenæs (for eksempel Andenæs, 2000a) og Ericsson (se for eksempel Ericsson, 1996)
har synliggjort at betydningen av samfunnsforhold er lite inkludert i barnevernets
forståelse av de problemer de møter.
Relasjonene som følger disse ulike faglige perspektivene vil variere. Mens de to
førstnevnte perspektivene vil utlede relasjonsformer som først og fremst kan forstås
ut fra ideen om at eksperten hjelper den trengende, vil det siste perspektivet føre
til relasjonsformer hvor omgivelsene står i sentrum. Makt og kontroll fører til en
større skepsis mot fagekspertise og legger større vekt på foreldrekompetanse og
omsorgskompetanse. Ved det legges det til grunn en dialogsituasjon i relasjonene
hvor begge parter kan bidra til situasjonsbestemmelsene.
I relasjoner som er basert på ekspertrollen vil man ikke nne den fortolkende tilnærmingen, hvor barnevernarbeider og klient sammen nner situasjonsforståelsen.
Dette er en relasjon hvor barnevernarbeideren møter med det døde blikk. Det døde
blikk gir en relasjon hvor det ikke gis rom for fortolkninger. Det er ingen respekt
for den verden klienten har med i møtet. Denne verden eksisterer ikke for barnevernarbeideren. Barnevernarbeideren ser ikke at klienten har en egen livsverden
som er, eller kan være, fremmed for barnevernarbeideren. Barnevernarbeideren er
også helt uten mistanke om at dette har innvirkning på relasjonen mellom klienten
og han selv.
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Fortolkning og felles situasjonsforståelse kan bare etableres hvis deltakerne i møtet
har respekt for hverandre. Barnevernarbeideren har mandat til å gå inn i klientens
hjemlige arena og dette oppleves i varierende grad legitimt fra klientens side. Respekten for klienten, som i vår sammenheng er mye viktigere enn klientens respekt
for barnevernarbeideren, etableres hvis klienten anses kompetent. Å vektlegge
foreldrekompetanse og omsorgskompetanse er innretninger i møtet som bidrar til
at respekt for hverandre kan etableres.16

6.4.3

Den interaksjonistisk orienterte relasjonen

Når barnevernarbeideren er kontekstuell i sin tilnærming og har fokus rettet mot
klientens livsverden, er respekten innebygd i det å anse den andre som kompetent.
Den interaksjonistiskorienterte relasjonen forholder seg til klientens egne fortolkninger som gyldige. Denne anerkjennelsen gir mulighet for at barnevernarbeideren
og klienten kan nå en felles situasjonsforståelse. Fokuset er skiftet fra relasjonen
hvor klienten sees på som inkompetent til at klienten sees på som kompetent
(Hutchinson og Oltedal, 1998).
I en koniktorientert relasjon løftes brukerne frem gjennom den dialogiske formen
i møtet. Det gjøres en kobling mellom samfunnet, strukturer og mennesket selv,
noe som retter oppmerksomheten mot de omkringliggende forhold. Mennesket er
ikke lenger bare seg selv, men også en forbindelse med andre mennesker og tingene.
Den interaksjonistiske relasjonen åpner også for kunnskap om det skjulte NordNorge. Den koniktorienterte relasjonen har, med sin praxiologiske forankring, en
form som gir rom for de samfunnsforhold som påvirker menneskene. Det betyr
ikke dermed at de blir stående som handlingslammet i egen livsverden. Relasjonen
bærer preg av at begge deltakerne har fokus rettet mot konteksten. Dette åpner
også for det vanskelige i lokalsamfunnet.
16 Når dette er satt opp i klare modeller må det bemerkes at det nnes overskridende kjennetegn
modellene i mellom. I noen psykologiske modeller er nettopp foreldrekompetanse et av de viktigste bærende elementer. Dette gjelder for eksempel sosiallæringsteoretiske behandlingsopplegg
som nettopp fokuserer på at foreldrene skal mestre foreldreoppgaven bedre. Når de deles inn i
ulike modeller er det fordi måten å forstå foreldrekompetanse er grunnleggende forskjelllig. Mens
det i sosiallæringsteori er noe en kan lære gjennom øvelser og teknikker, er det i samfunnsvitenskalig baserte modeller noe som er like mye er avhengig av strukturelle forhold hvor økonomisk
og sosialt underprivilegerte grupper er overrepresentert på de som betegnes oppfattes å ha dårlig
foreldrekompetanse.
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6.5 En begynnende skisse for kontekstuelt barnevern
I begynnelsen av kapittelet viste jeg to illustrasjoner på barnevernet slik det kan
være uten at kontekst og kultur er av særskilt interesse. Denne gangen skal vi
gå inn i sakene som barnevernarbeidere som møter en sak med en kontekstuell
tilnærming. Omtrent slik kan saken forløpe seg:

Eks. 1 Høyt skolefravær  en tilknytning til den erkulturelle hjembygda
Det blir bestemt at hjemmebesøket skal skje i mors egen hjembygd,
når mor er på besøk hos sine foreldre. I stedet for å begynne å
snakke om bekymringa for at dattera er så mye borte fra skolen,
oppfordres mor og mors foreldre til å fortelle hva de gjør når mor
er på besøk. Familien forteller om skuterturer. Når det er så nt
vær, så må vi jo ta en tur på fjellet, sier mors far. Barnevernarbeideren er videre interessert i hva de gjør når det ikke er nt vær.
Mor, som til nå har vært tilbaketrukket, med tydelig motvilje mot
barnevernarbeideren og følgelig ikke har deltatt i samtalen, tør litt
opp og forteller at hun ikke reiser til hjembygda når det er dårlig
vær. Det er når det er nvær hun ikke klarer å la være å reise
hjem. Ofte kommer hennes tidligere samboer og henter henne tidlig om morgenen, uten at de har avtalt det dagen i forveien. Da tar
hun dattera med og blir med på fjelltur. Om været er ekstra nt,
så kommer de ikke ned før dagen etter. Som regel kjøres dattera
da ned fra fjellet og overnatter hos mors tante. Dette fordi det kan
bli ganske mye drikking utover natta og det vil ikke mor at dattera
skal se på.
Neste hjemmebesøk ble lagt til mors tante. Barnevernarbeideren
spør mor om det er noen muligheter for å la skuterturene begrense seg til helgene? En tanke som mor nok synes er bra, men som
hun gir utrykk for ikke kommer til å gå særlig bra. Det kommer
bare til å gli ut slik som forrige gang. Barnevernarbeideren ber
mor komme med et forslag selv: Hvordan kan vi unngå at du tar
ut jenta fra skolen hver gang det er nt vær?, spør barnevernarbeideren. Mor kommer med et hjertesukk om at hadde hun kjent
ere i kommunesenteret, kunne de kanskje ha passet jenta i ettermiddagstimene til hun kom hjem fra fjellturene. Problemet er at
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hun kjenner få i kommunesenteret. Dessuten var det hele væravhengig, slik at et var vanskelig å planlegge i forkant. Etter dette
besøket valgte barnevernarbeideren å gå i forhandling med mor.
Forhandlingene dreide seg om mor kunne nne noen i nettverket
som kunne steppe inn når mor dro på fjellet. Løsningen som syntes å kunne fungere, var at mors tante som var hjemmeværende og
som jenta kjente godt, tok seg av dattera på godværsdagene. Tanta
skulle reise hjem til mor og datter på disse dagene. Det ble stilt
som krav at mor aldri skulle reise uten å gi beskjed til dattera før
hun gikk til skolen, og mor måtte alltid komme hjem før jentas
leggetid. Dette var også et krav som tanta stilte.

I det andre eksemplet kk vi en kort beskrivelse av en negativ far og en ung gutt
med store atferdsvansker.

Eks. 2 Når årsaken kan sporens tilbake til fornorskningspresset i Nord-Norge
En erfaren barnevernarbeider fra samme lokalsamfunn som familien, undrer seg på at far kan bli omtalt såpass negativt. Hun bestemmer seg for å samtale med far. I denne samtalen snakker de
om alt annet enn problemene. Det tar lang tid og etterhvert begynner far å fortelle om sin egen oppvekst. Han kan fortelle om
en turbulent oppvekst hvor han tidvis bor hjemme hos foreldrene i
en mindre by i Troms, og tidvis hos slektninger i en mindre bygd.
Slektningene han bodde hos var samisktalende, men han lærte seg
ikke samisk, noe far tror var en stilltiende avtale mellom foreldrene og slektningene. Samisk ville han ikke ha bruk for hjemme i
byen. Resultatet var at han lærte å knote (gebrokken tale) på
norsk; han sa plåe votta i stede for blåe votter og krønne
pila istedefor grønne biler. Han ble utafor i bygda, fordi han
ikke kunne snakke samisk. Når han kom til byen ble han ertet fordi han snakket så dårlig norsk. Han var fremdeles utenfor.
Barnevernarbeideren ser at far ikke er negativ til, eller uinteressert i gutten. Han har imidlertid aldri lært å uttrykke seg. Far er
nærmest språklig handikappet, ved det at han hverken kk lære seg
morsmålet eller andrespråket ordentlig. Vi kan bare forestille oss
farens mange opplevelser av tap i møte med det oentlige. Det
har vært umulig for han å gå i dialog med barnevernet, særlig når
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det var barnevernets språk som gjaldt. Og det er saksbehandlernes
språk med de tilhørende fremmedord som får dominere når klienter
møter det oentlige.

Barnevernet har i disse eksemplene vist en begynnende utforming av en kontekstuell tilnærming til det barnevernfaglige arbeid:
Mor møtes med respekt. Hun får, gjennom hjemmebesøk i egen hjembygd, mulighet til å vise sin egen livsverden. Barnevernarbeideren opptrer som en utenforst ående og ønsker ved bruk av det ukyndig blikk, å se denne familien i sin
kontekst. Fortolkningen av situasjonen til jenta sees i lys av den verden hun lever
i, nemlig som ei erkulturell jente, formet av lokalsamfunnet såvel som former
av lokalsamfunnet. Barnevernarbeideren går i en forhandlingssituasjon både når
situasjonen skal deneres og når tiltaket skal utformes.
I den andre saken kan vi også nne begreper som gir en skisse til kontektuelt
barnevern:
Barnevernarbeideren som var fra lokalsamfunnet, brukte et kyndig blikk da hun
tvilte på omtalen av far. På bakgrunn av innsikt i kulturen i dette lokalsamfunnet
og den kulturelle smerten som fantes i lokalsamfunnet, prøvde hun ut en kulturell
innfallsvinkel til saken. I møtet med far og sønn tok hun i bruk det ukyndige blikk
og antok at far kan fortelle noe om deres liv som barnevernsarbeideren selv ikke
så.
Hun fortolket familiens situasjon som en kulturell smerte som familien levde sitt
liv med. Med stor respekt for familien i møtet, ga hun rom for familiens fortelling.

Kapittel 7

Internasjonale lover og
konvensjoner

Grunnlovens 110a og Sameloven er grunnlaget for at myndighetene er forpliktet
til å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppen kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Forpliktelser overfor den samiske
befolkning følger også internasjonale konvensjoner, særlig FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 og ILO konvensjonen nr. 169 Om urfolk og
stammefolk i selvstendige stater.

7.1 ILO konvensjonen Nr. 169
ILO konvensjonen nr. 169, Om urfolk og stammefolk i selvstendige stater ble
ratisert av Norge 20 juni 1990. Den ble utarbeidet av Det internasjonale arbeidsorganisasjonens generalforsamling i Geneve på den 76. sesjon 7 juni 1989.
Bakgrunnen for denne konvensjonen var at Konvensjon nr. 107 av 1957, Om vern
og integrering av urfolk og andre folkegrupper ikke lengre samsvarte med utviklingen innenfor folkeretten. Særlig ønsket man å gå bort fra integreringsorienteringen som konvensjon nr. 107 var basert på.
Dette er altså konvensjonen som omhandler urfolk og stammefolk. Den samiske
befolkningen er ett av verdens urfolk. Urfolk og stammefolk har, etter ILO nr. 169,
rett og krav på å leve i overensstemmelse med sin kulturelle egenart. Urfolk har
rett til å bevare og utvikle sin kultur, og myndighetene har plikt til å tree tiltak
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for å støtte dette arbeidet. Dette er hovedprinsippet i konvensjonene (Kommunalog regionaldepartementet, 1998; Ruge, 1998; Skoghøy, 1998).
Det nye i ILO nr. 169 var at man søkte å anerkjenne disse folks ønskemål om
kontroll over sine egne institusjoner, sin livsform og økonomisk utvikling, samt
opprettholde og videreutvikle identitet, språk og religion. Begrunnelsen for konvensjonen var at man hadde merket seg at disse folk i mange deler av verden
ikke kk nyte godt av fundamentale menneskerettigheter på linje med den øvrige
befolkningen. Videre hadde man merket seg at deres rettsorden, verdier, sedvaner og synsmåter ofte var blitt undergravet. I begrunnelsen var det også markert
at stammefolk og urfolk yter et særlig bidrag til kulturelt mangfold, harmoniske
sosiale og økologiske forhold for menneskeheten.

7.1.1

Ratisering

Sverige, Finland og Russland har ikke ratisert denne konvensjonen. Det betyr
at 1/3 av samene bor utenfor det området hvor dette er et bindende rettsdokument. Sverige har ikke villet ratisere ILO nr. 169 på grunn av artikkel 14, som
omhandler fortolkning av bruksretten og retten til land. Koniktnivået omkring
dette har vært høyt, som man også kan lese ut av de aktuelle drøftingene i den
Svenske Riksdagen (2000). Mange svenske samer har gitt uttrykk for opplevelsen
av å bli marginalisert, utsatt for undertrykking av sin kulturelle egenart (Lange,
1998). I Rennäringslag fra 1971, som omhandlet vern av samisk kultur, ble kun
(aktive) reindriftssamer denert som samer. Dette medførte en sterk marginalisering og begrensning av samisk språk og kultur. I tillegg har svensk reindrift hatt
vanskelige driftsbetingelser i de senere årene, både på grunn av klimatiske forhold,
rovdyr og svakt rettsvern. De tapte blant annet to saker i Høyesterett angående
landrettigheter, en i 1986 og en så sent som 1996. Svenske myndigheter har heller
ikke villet bidra med nødfor ved strenge vintrer eller erstatning ved tap av rein til
rovdyr (Leon, 2000). Imidlertid ble et sameting etablert i Sverige i 1993. I SOU
1999: 25 konkluderes det med at Sverige kan ratisere nr. 169. Dette kan imidlertid ikke skje før en del tiltak om samenes landrettigheter er gjennomført. Dette
arbeidet pågår nå i Sverige. I april 2003 nedsatte den svenske regjering et utvalg
som skal utrede samenes jakt- og skerett.
Finland etablerte i 1973 et samisk parlament. I 1996 gikk denne institusjonen
over til å bli et sameting, slik som i Norge og Sverige. Finland har planer om å
ratisere ILO nr. 169. De tilpasser for tiden sin lovgivning til en slik ratisering.
Det er nedsatt ere komiteer for å vurdere nsk ratikasjon av konvensjonen.
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Det arbeides for tiden med en felles nordisk samekonvensjon. Et utvalg har utarbeidet et notat hvor rettssikkerheten til samene drøftes (Kommunal- og regionaldepartementet, 1998). Ett av temaene er at minstestandard for rettssikkerheten
ikke må bli lavere enn den er etter ILO nr. 169. Om den blir det vil samer i Norge
miste allerede oppnådde rettigheter (Strøm Bull, 2001). Minimumsnivået i Sverige
og Finland er i dag bundet av Rammekonvensjonen av 1995 Om minoriteters
rettigheter og FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter av 1996. Her
er det særlig artikkel 27 som dekker urfolks og minoriteters rett til å utøve sin
kulturelle, språklige og religiøse egenart. Denne ble ratisert av Norge i 1972, av
Sverige i 1971 og av Finland i 1975. I tillegg har alle tre landene en Sametingslov,
en egen lov som særskilt omhandler samene og som i alle tre landene er grunnlaget
for de respektive Sameting. I Norge er Sametinget en følge av ratisering av ILO
nr. 169 og Sameloven. I Finland er det regjeringsformens 14  3 moment om Språk
og kultur og 51 a  Om kulturell autonomi angående språk og kultur som sikrer en minimumsstandard for de nske samenes rett til å bevare, videreutvikle og
praktisere sin språklige og kulturelle egenart. I tillegg gir Riksdagsordningens 52
 a og 16  samene retten til å bli hørt i saker som angår samer. I Sverige er det
en generell målsetningsparagraf (Regjeringsform kap. 1, 2, 2. avsnitt) som har
til hensikt å bevare og utvikle minoriteters kultur, språk, samfunnsliv og religion.
De har også en egen lov (20 i Regjeringsform 2) som skal beskytte reindriftsnæringen. Det var denne som faktisk bidro til en marginalisering av svenske samers
situasjon, fordi samer som ikke utøver reindrift settes ut av den samiske kulturen.
I tillegg ns det en lov i Sverige for samiske barns rett til undervisning i samisk
språk og kultur.
Det er grunn til å stille spørsmålstegn ved graden av beskyttelse som de ulike
staters lover gir. Det hersker en oppfatning om at norske samer har den sterkeste
rettsikkerheten for vern og videreutvikling av samiske kultur, språk og livsform
for øvrig (Strøm Bull, 2001). Ratiseringen av ILO nr. 169 gir samene i Norge en
sterkere rettslig stilling sammenliknet med samene i nabolandene.

7.1.2

Fokus på materielle verdier

De este drøftinger av fortolkningen av ILO nr. 169, samt de andre lovreguleringer
som gjelder samenes situasjon i alle de tre nordiske statene, er knyttet til rettigheter til land og vann samt til selvråderetten (Broderstad, 1998; Svensson, 1999). Det
nnes historiske grunner til at materielle verdier1 har fått bli et så dominerende
1 Materielle verdier viser til slike ting som eiendommer, økonomi og sjølråderett. Dette er verdier som i hovedsak kan omsette. Emosjonelle, sosiale og psykologiske verdier viser til individets
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hensyn når konsekvensene av ratiseringen skal trekkes. Da samene ble kolonisert, både gjennom den tredobbelte skatteplikten i middelalderen og den nåtidige
fornorskningen fra 1860 årene (Thuen, 1995), var det særlig deres rettigheter til
bruk av naturressurserne som ble satt under press. Mellom disse to perioder stod
Lappekodisillen (grensetraktat mellom Norge, Sverige og Finland) som søkte å sikre reindriftsnæringens rett til fri ferdsel over landegrensene. I forlenging av disse
historiske linjer er rettigheter til landressurser og sjølråderett viktige anliggender
for samenes bevaring av kulturell og språklig egenart. Det er også disse forhold
som i størst grad har blitt gjenstand for konikt mellom statene og det samiske
folk (Leon, 2000; Lehtola, 1996; Thuen, 1995). I tillegg kan man forstå betoningen
av det materielle som et resultat av at det samiske ble gjenstand for en kategorikløyving (Lantto, 1996), hvor reindriftssamer kk beholde status som samer, mens
fastboende samer ble ansett som mindre samisk (Leon, 2000).

Rettighetene for samene som følge av ratisering av ILO nr. 169 er dermed blitt
knyttet an til materielle verdier, som ressursforvaltning, ikke til emosjonelle, sosiale
og psykologisk orienterte verdier. Ordninger som arbeidet med utvikling av samisk
juridisk terminologi og samiske IK-tjenester benner seg i grenselandet mellom
fokus på materielle og psykososiale verdier. Det nnes også ordninger som søker å
delegere råderetten for utvikling av psykososiale tjenester til samene som folk. Det
gjelder for eksempel Helse- og sosialdepartementets2 overføringer av prosjektmidler
for utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning. Sametinget
står for utlysning og prioritering av tilskudd til ulike prosjekter, både praktiske
og forskningsprosjekter. Men disse ordningene kan i prinsippet bli trukket tilbake
når som helst. Det nnes kun slike praktiske ordninger som synes å være basert
på en idé om at lovene har konsekvenser for psykososialt arbeid. De prinsipielle
drøftinger om disse som en direkte konsekvens av ratiseringen av ILO nr. 169 er
fraværende og forpliktelsene er små.

Hvilke føringer som disse gir de oentlige velferdsordningene er altså mer sjeldent
drøftet.

sjølopplevelese, grad av å bli ivaretatt og trygghet. Dette er i hovedsak verdier for individets
velfungering.

2 Nå Helsedepartementet.
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7.2 Lovene og internasjonale konvensjoner i forhold til barnevern?
Sametinget i Norge har kommentert nasjonale lover og konvensjoner som regulerer
norsk samepolitikk slik:
Sametingets utgangspunkt er at Norges ratisering og inkorporering av internasjonale konvensjoner som berører urfolksrettigheter,
skal bidra til å sikre samiske lokalsamfunn rettigheter til naturressursene.
I internasjonale konvensjoner som omhandler urfolks rettigheter
inntar bestemmelser om landrettigheter en viktig plass. Fra samisk
side har det aldri vært tvil om at tradisjonell samisk eiendomsrett
fortsatt er i hevd, selv om staten historisk sett har vært av den
oppfatning at samisk bruk av naturen ikke kan gi grunnlag for
slike rettigheter. Retten til og disponeringen av naturressursene
er svært viktig for den samiske kulturs muligheter til å bestå og
videreutvikles i fremtiden.

(Sametinget, 2003).

Vi ser her at det er naturressursene som fremheves i Sametingets kommentar.
Selvbestemmelsesretten og statens plikt til å respektere samisk kultur trekkes også
frem. Velferdssystemet berøres ikke i dette notatet. Sosiale tjenester eller andre
oentlige systemer som er rettet mot individer eller familier med behov for støtte,
hjelp eller andre former for tiltak gis heller ingen plass i kommentarene. Forslaget
til den nye Finnmarksloven har den samme vektlegging av materielle verdier.
Finnmarksloven er et resultat av en prosess som leder tilbake til Norges ratisering av ILO nr. 169. Ingen lover som på en eller annen måte forvalter psykososiale
verdier, som rett til praktisering av omsorgsform, undervisningsform, kunnskapsoverføring, hjelpetjenester eller sosiale tjenester er basert på Norges forpliktelse
for vern av kulturell og språklig egenart for det samiske urfolk i Norge.
Jeg mener ikke at dette fokus på materielle verdier ikke er viktig, men ønsker å
problematisere at det mangler konsekvenser av ILO nr. 169 trukket opp for samene
som brukere av oentlige tjenester.

7.2.1

Føringer av ILO nr. 169 for barnevernet

Hvilke føringer legger lovene og de internasjonale konvensjonene på barnevernet?
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I 1995 kom utredningen NOU 1995: 6, Helse- og sosialplan for den samiske
befolkningen i Norge. Denne var blant annet et resultat av Europarådets Charter
for region og minoritetspråk, ratisert i 1992, Artikkel nr. 27 i FN konvensjon
om sivile og politiske rettigheter, ILO nr. 169 og FN-konvensjonen om barnets
rettigheter (NOU, 1995:6). I alle disse internasjonale lovdokumentene nner man
formuleringer som legger føringer på sosiale tjenester. Det er også mulig å fortolke
formuleringer i disse på en slik måte at de påvirker barnevernet. Særlig er ILO
nr. 169 og artikkel nr. 30 iFN konvensjonen om barnets rettigheter aktuell
for slik fortolkning. I førstnevnte er ere av artiklene orientert mot individene i
urfolksgruppen. Dette er mest tydelig artikulert i artikkel 5. a) hvor det heter at
. . . skal disse folks sosiale, kulturelle, religiøse og åndelige verdier
anerkjennes og vernes og det skal tas tilbørlig hensyn til de typer
av problemer de møter både som gruppe og som enkeltpersoner

(ILO nr. 169).
I menneskerettighetene for barn heter det at:
Barn som tilhører en minoritet eller urfolk, har rett til sammen
med andre i sin gruppe, å nyte godt av sin kultur, religion og eget
språk.

(Artikkel 30)

Disse konvensjonene var førende for utredningen da den ble gjennomført. Imidlertid ble det poengtert at disse var som prinsipperklæringer å regne. Det gjenstod
ennå å se hvordan disse lover og konvensjoner ville bli fulgt opp politisk, praktisk
og juridisk i årene som fulgte. I dag er de momentene som Sametinget vektla i sin
materielt orienterte kommentar rådende for fortolkningene av disse lovdokumentene. Imidlertid er det fremdeles uklart hvordan dette skal ha praktiske, politiske
og juridiske konsekvenser innenfor sosialtjenestene.
Det er ikke, verken i norsk forvaltning eller i forskningssammenheng, eksplisitt
diskutert hvilke utfordringer ratiseringen representerer for barnevernet. Det er
antakelig ikke grunnlag for fortolkninger som sikrer at urfolk selv får bestemme
hvordan oentlige tjenester skal praktiseres slik at den er i samsvar med samisk
kultur. Det kan man blant annet se av ordlyden i artikkel 2 i ILO nr. 169:
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Artikkel 2
1. Regjeringene skal ha ansvaret for  med deltaking av vedkommende folk  å sette i gang samordnet og systematisk virksomhet for å verne disse folks rettigheter og å garantere at deres
integritet blir respektert.

Dette betyr at samisk oentlighet eller samiske organisasjoner ikke er fri til å
utforme og vedta strategiske mål eller virksomhetsbeskrivelser for oentlige tjenester. Imidlertid er delaktighet fra vedkommende urfolk fremhevet. En praktisk
begrunnelse for at samiske organisasjoner ikke kan få full frihet til utforming av
barneverntjenesten er at tjenestene er forankret på ulikt vis i lovtekst, i reglement
og til faglig utvikling basert på forskning og annen kompetanse. Det vil kreve fagkompetanse i barnevernet for å bestemme hvordan tjenesten skal praktiseres. Men
det er en rimelig fortolkning at følgene av deltakerformuleringen er at representanter for samene skal delta når strategiske retninger for barnevernet utformes. Slik
er det ikke i dag.
For barnevernet kan det være en utfordring å nne balansegangen mellom det
å sikre deltakelse samtidig som lovens rammer og fagets krav ivaretas. Det er
utfordrende fordi det omhandler forvaltning av ulike normative standarder for
barneoppdragelse, en avveining som kan være vanskelig. Lovens rammer og fagkravene kretser omkring prinsippet om barnets beste. Barnets beste må, som vi
har sett, basere seg på en situasjonsforståelse der det også tas hensyn til de kontekstuelle forhold. Deltakelse fra urfolksgrupper når retningslinjer for barnevernet
skal vedtas vil bety ere kulturelle historier om barnets beste. Dette vil medføre et
mangfold og en kompleksitet i barnevernets vurderingsgrunnlag som er vanskelig
forholde seg til. Deltakelseskravet er dermed en utfordring som, synes det, løses
ved å forenkle deltakelsen. Forenklet i betydning av for enkelt.
Det rettes oppmerksomhet mot samiske saker dersom det skulle være tid og rom
til dette etter at andre kjerneområder av barnevernet er gjennomgått. Det har i
det siste blitt økt oppmerksomhet omkring dette temaområdet i barnevernsfeltet.
Barnevern i samisk kontekst ble for første gang kommentert i eget delkapittel
i en Stortingsmelding om barnevern (St.meld. 40 20012002, 2001), Om barnevern og ungdomsvern. Kulturperspektivet blir imidlertid stadig behandlet som
noe utenfor kjerneproblematikken. Dermed blir det ikke en selvfølgelig eller en naturlig del av barnevernets arbeidsansvar. I stedet presenteres det som noe utenfor
barnevernets hovedoppgave. Kulturperspektivet blir derfor noe utenpå, noe som
kan tas med dersom det skulle vise seg å være nødvendig. Hvordan barnevernet

134

Internasjonale lover og konvensjoner

skal eller kan avgjøre når og hvordan det er nødvendig overlates til den enkelte
kurator som en utfordring i enkeltsaker. Deltaking fra samiske organisasjoner er ut
fra en slik praksis kun nødvendig i særskilte situasjoner og det kreves dermed ikke
deltakelse når overordnede linjer for barnevernet blir bestemt. Deltakelsen hentes
inn ved senere anledninger, når hovedlinjene for kunnskapsutviklingen innenfor
barnevernet allerede er trukket opp. Dette er en forenklet løsning på ansvaret for
rettighetene samene har som urfolk.
Ett sentralt moment er om det er anledning til positive særrettigheter. Den fortolkningen som ble gjort av Samerettsutvalget konkluderte med at det er grunnlag
for å lese det av Artikkel nr. 27 i FN konvensjon om sivile og politiske rettigheter
(Innst.O. 79 19861987, 1986). Det skulle bety at dersom barnevernet påvirkes av
disse lovdokumentene kan det være åpning for å ha egne barnevernsordninger for
samene. Både i Canada, Australia og i New Zealand nnes det slike positive særrettigheter nedfelt i lover som gir føringer for barnevernet (Bennett og Blackstock,
2002; Marsh og Grant, 1993). Disse landene har imidlertid ikke ratisert ILO konvensjonen nr. 169. I NOU 1995: 6 ble det pekt på at utvalget var av den oppfatning
at det må vurderes en praktisering, en endring eller presisering av barnevernloven for å gi rom for et kulturelt perspektiv. Det ble ikke fulgt i handlingsplanen
(Sosial- og helsedepartementet, 2002). En fortolkning av ILO nr. 169 om positive
særrettigheter har altså ikke blitt rådende for barnevernet i Norge.
En svakere særrettighetsordning vil kunne tilsi at det gjøres relevant ved særskilt
behov, uten at det nedfelles som en særskilt lov eller en særskilt forvaltningspraksis. For å undersøke dette kan man søke hjelp i en begrepsdiskusjonen om
det samiske barnets beste. Barnets beste var, som vi husker, et kjernebegrep
for barnevernet både når det gjelder skjønnsvurderinger, legitimering av barnevernets virksomhet og perspektivet som sikrer at oppmerksomheten rettes mot
barn. Begrepets sentrale plass i barnevernet gjør at det ville være i tilknytning
til begrepsdistinksjonen barnevern til samiske barns beste at en svak form for
særrettighet ville kunne ha blitt knesatt. Uten at dette er nedfelt i loven kan begrepet likevel bli brukt i det barnevernfaglige arbeidet og i juridiske vurderinger.
Det vil kunne føre til at det tas særskilte hensyn til samiske brukere under en
barnevernssak. En anbefaling fra myndighetene, for eksempel i form av direktiver
fra BFD, om å benytte dette begrepet i barnevernets arbeid overfor samiske barn
og familier, vil kunne tilsi at barnevernet praktiserte en svak form for særrettighetstenkning. I dag ns ingen slik anbefaling. Det er dermed vanskelig å trekke
den konklusjonen at barnevernet fører en svak form for særrettighet for samiske
brukere i barnevernet i Norge.
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Det ser likevel ikke ut til å være aktuelt med snarlige lovendringer, da barnevernet nettopp har gjennomgått en større reform.3 Sterk særrettighet vil dermed
neppe realiseres i Norge med det første. Det kan tenkes at det utarbeides direktiver eller veiledninger fra BFD angående anvendelse av begrepet det samiske
barnets beste i barnevernssaker. Dermed kan det bli aktuelt med svakere særrettighetsordninger på sikt. Dette er antakelig det lengste man vil strekke seg i norsk
barnevern som konsekvens av de internasjonale lovene. Imidlertid vil antakelig
en slik anbefaling bli knyttet til barnekonvensjonene, ikke til ILO nr. 169. Dette
er en mulig utvikling fordi det internasjonalt rettes fokus på barnekonvensjonens
påvirkning av barnevern (Agathonos-Georgopoulou, 2003; Bennett og Blackstock,
2002).

7.2.2

Ansvar på forvaltningsnivå

En konsekvens av at Norge har ratisert internasjonale lover er at ansvaret for å
følge disse opp ligger på forvaltningsnivået. De sosialfaglige forpliktelsene som vi
nner i lovene må forankres i forvaltningen. I dag er det slik at det følges opp i
barnevernet dersom noen på det aktuelle kontoret synes at det er viktig, interessant eller spennende. Dersom ingen på kontoret brenner for barnevern og et
samisk perspektiv, vil det ikke nnes noen føringer for å trekke det inn i tjenestetilbudet. Det er altså i praksis et ansvar som tas på individnivå. Forvaltningen,
både kommunen, fylket og staten, har per i dag ingen forpliktende strategier for å
sikre at samiske barn og samiske familier får et barnevernstilbud som er kulturelt
sensitivt.
Det er grunn til å reektere over om norsk barnevern følger opp de ratiserte
lovene som angår etniske minoriteter og urfolk tilfredstillende.

7.2.3

Vurderingskriteria lagt til grunn i barnevernets arbeid

Vi har nå sett hvordan psykososiale verdier ikke har fått noen sentral plass i Norges
ratisering av ILO nr. 169. Er det dermed slik at velferdstjenester ikke tillegges
noen særlige forpliktelser fordi de håndterer psykososiale verdier? Jeg har sagt at
jeg nner det rimelig å se Norges ratisering av ILO nr. 169 til også å gjelde oentlige tjenester for folk med behov for ytelser fra samfunnets velferdsordninger. Men
3 Forvaltningsreformen som gjennomføres i 2004, hvor staten overtar de fylkeskommunale barnevernsoppgavene.
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la oss se på hva som kan være rimelig å utlede dersom jeg er alene om å resonnere
slik. Hvilke andre kriterier påvirker bruk av kulturperspektiv i barnevernet dersom man ikke lar samenes rett til bevaring av språk og kultur ha mer eller mindre
føringer for barnevernet?
Fra Israel kan vi lære at det er grunn til å reektere over om det kun skal være
psykososiale kriterier som skal legges til grunn ved vurdering av barnets beste
(Gilat, 2003). Eksemplet fra Israel viste hvordan barnets beste ble forstått ut fra
to ulike kriterier, psykososiale og kulturelle. Ut fra det israelske eksempelet kan vi
tenke oss en situasjon hvor barnets beste, forstått som samiske barns beste, kan bli
pene ord i teorien, men i praksis vil alltid de psykososiale kriterier vinne frem i den
faktiske vurderingen i enkeltsaker. I følge Kvernmo (1999) var etnisitet i forhold til
psykiske problemer knyttet til lokale kontekster. Etnisk identitet, som er forskjellig
fra majoriteten i det samfunnet man bor i, er en risikofaktor for emosjonelle og
atferdsmessige problemer. Sett i lys av dette er psykososiale faktorer avhengig av
lokale og kontekstuelle forhold.
Avstand kan ved det få to ulike betydninger; avstand i geogra og avstand i kultur.
Å ytte et barn geogrask, for eksempel i et fosterhjem, er en form for avstandsplassering. Det kan forsvares ved vurdering av barnets beste ut fra psykososiale
konsekvenser ved å ikke ytte. Barnets omsorgssituasjon er av en slik art at det
ikke kan bli boende hjemme. Dette er en vurdering ut fra psykososiale kriterier,
og det kan være en riktig vurdering. Å ytte et barn kulturelt, vil si å ytte det
fra en kulturell kontekst til en annen. Det vil for eksempel si at man ytter et
samisktalende barn fra en samisk bygd, til en norsktalende fosterhjemsfamilie i en
homogen norsk bygd. Å ytte barnet i kulturell betydning, det vil si bort fra sin
kulturelle referansegruppe, kan ikke forsvares ut fra barnets beste. Det kan være at
det å ytte barnet, for eksempel i fosterhjem, er riktig ut fra vurderinger av hvilken
skade barnet kan utsettes for dersom det ikke yttes. Å ytte barnet kulturelt, om
det er lang eller kort geogrask avstand, kan ikke forsvares ut fra barnets beste.
Kvernmos studier (1999) viser at man ved det utsetter barnet for stressrelaterte situasjoner. Vi får dermed en dobbelvurdering som må gjøres. Dersom barnet
må yttes geogrask, må det ikke dermed yttes kulturelt. Psykososiale kriterier,
hva er skadelig for barnets nåtidige og fremtidige psykiske og emosjonelle utvikling, kan dermed ikke ha forrangen fremfor kontekstuelle vurderingskriterier. Å la
psykososiale kriterier ha forrang, vil i praksis kunne medføre at barnet utsettes
for psykososiale stressituasjoner. Psykososiale kriterier og kulturelle kriterier er to
likestilte kriterier. Å la det ene ha forrangen vil medføre at nettopp dette opphever
ambisjonene om barnets beste.
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Norges ratisering av ILO nr. 169 kan drøftes i forhold til om helse- og sosialtjenesten har anledning til å velge vekk kulturperspektiv. Norge kan, gjennom
ratiseringen, være forpliktet til å tilrettelegge sitt tilbud slik at det er tilpasset
urfolksgrupper i Norge. Dette er en juridisk problemstilling som trenger ytterligere juridisk drøftning. Jeg har imidlertid båret frem argumentasjon om at det
kan være grunnlag for at det ikke er anledning til å velge vekk et kulturelt perspektiv. Dette er imidlertid også en moralsk eller etisk problemstilling, som kan
drøftes i relasjon til hvorvidt ratiseringen bør fortolkes slik at kulturperspektiv
skal anvendes av barnevernet overfor samiske brukere.
Til en viss grad har ILO konvensjonene fått en slik moralsk fortolkning. Et kulturperspektiv drøftes nå som del av utfordringene i oentlige utredninger, i departementale handlingsplaner og stortingsmeldinger (NOU, 2000:12; St.meld. 55 2000
2001, 2000; St.meld. 40 20012002, 2001; Sosial- og helsedepartementet, 2002).
Kulturperspektivet er også begynt å bli integrert som en del av utdanningen av
nye helse- og sosialarbeidere ved utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge og MidtNorge. Dette kan forstås som en moralsk eller etisk forpliktelse som myndighetene
og oentlige instanser nå tar på seg.
Det er nedfelt i konvensjonsteksten at urfolk har rett til å leve i tråd med egne
kulturelle standarder for barneoppdragelse og kulturelle verdier. Barnevernet er
en instans som skal gripe inn i familier dersom det avdekkes at barna ikke får tilstrekkelig omsorg i hjemmet. Dette maktinngrepet kan komme i skjæringspunktet
mellom det som er ønskelig for barnets situasjon og det som dreier seg om rett
til å leve i tråd med egne kulturelle standarder. Dette kan dreie seg om at de
kulturelle standarder som barnevernets normative grunnholdning er tuftet på ikke
har de samme former for normalitet som de kulturelle forestillinger familien lever
med. Dersom dette reduseres til begreper om tradisjonell norm og moral kan man
komme i en situasjon hvor forsvar for urfolkets kulturelle standard er på kollisjonskurs med barnevernloven. La oss se på en liten fortelling om et møte mellom to
forskjellige kulturelle standarder for samtaleform:
Jenta sitter der med hendene i fanget. Hun er bedt om å komme av
kuratoren nede på Huset, som de kaller den store hvitfargede bygningen hvor alle kommunegreiene er. Hans jobber der. Ikke akkurat
innenfor de her dørene, men han pleier å gå inn gjennom inngangen bortenfor. Jenta vet at kuratordama vil snakke med henne om
Hans. Det gjorde mora hennes også i forrige uke, da de ytta på
en dag. Man skulle ikke tro det var mulig. Nesten ingen av tingene sine kk hun med seg. De var alle der i Hans-huset ennå.
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Men støvlettene kk hun med seg. De nye, brune. De hun kk av
Hans. Det var det de snakket om hun og mora. Om støvletten. At
hun hadde fått dem. Også snakket de om sydenturen. Da Hans
måtte jobbe og bare de to reiste, ja selvfølgelig var jo Rita med,
ho venninna til mamma. De snakket om henne også. Om da hun
hadde haiket med han farlige mannen, han der idioten som tvang
Rita. . . , etter det snakket de litt om Hans og det der med. . . .
Det går i døra, og hun vet at kuratordama kommer. Hun senker
seg litt ned i stolen, sprer beina ørlite og presser armen inn mot
genseren sånn at den glir bittelitt opp. Dama ser på henne, litt for
lenge egentlig, før hun setter seg. Hun må le inni seg når hun ser at
dama strekker ned skjorta si, At det går an å gå i sånne skjorter,
vide, sennepsgule og rare. Damer pleier å trekke ned sin genser når
hun drar armen mot sin slik at den glir litt opp. Hun vet at det er
fordi litt av magen hennes synes, og at de liksom vil dekke den til
med sin egen genser. Hun har sett det før. Til og med mamma gjør
det. Men Hans han bare. . . . Dama kremter. Det er greit å være
der synes jenta. Det føles rett det mamma gjorde når de plutselig
yttet. Så får han bare ha det sånn, og se hva som skjer. Håper han
er redd. Denne kuratordama kan gjøre han enda reddere. Ha! Hun
og kuratordama kan få han kjemperedd. Dette blir bra. Også sier
kuratordama, etter ennå en kremt, jeg vil gjerne snakke med deg
om det Hans har gjort mot deg. . . , resten av det dama sier er bare
grøt. Plutselig er alt feil. Flyttinga var for fort. Dama snakker på en
rar måte. Hun vet ikke helt hva dama sier. . . . Hun kjenner at hodet
blir tungt, og at det blir dotter i ørene. Hun ser ikke med øynene, de
bare er fast i bordet. Etterpå er det stille. . . . Dama ser på henne
som om hun skal si noe, men hva er det meningen hun skal si.
Hun sier bare jaaa. . . . Hun vet ikke om det var meningen at
hun skulle si ja. Idiotdame. Idiotskjorte, Idiot-sennepsgule skjorte.
Det var det hun visste kuratordamer er gærne. De snakker på en
rar måte. Jenta reiser seg og går. Idiotdama sier noe, men hun
hører ikke etter.

Dette er en fortelling om et mislykket møte mellom en seksuelt misbrukt jente
og en kurator. Det er også en fortelling om en samisk kulturell standard; at en
samtale med en ungdom omkring følsomme tema skal ta lang tid og ikke direkte
tematisere det problematiske. Dette kan man kalle en indirekte samtaleform (Balto,
1997). Barnevernet har nedfelt tidsfaser som en viktig del av kvalitetssikringen for
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tjenesten. Det ser vi for eksempel i saksbehandlingsprosedyrene. Videre opererer
barnevernet med tiltak, for eksempel gjennom barne- og ungdomspsykiatrien, som
er organisert rundt faste avtaletimer og hvor den direkte samtaleformen benyttes. I
møtet mellom barnevernetes handlingsnorm og kulturens samtalenorm nner vi at
urfolkets rett til å bevare og leve i tråd med sin kultur utfordres. Skal barnevernet
kunne opprettholde sin virksomhetsprol også når den er fremmed for urfolket i
form?
Problematikken når det gjelder å integrere konvensjonens ordlyd og barnevernets
virksomhet blir mer komplisert når slike forhold gjøres til gjenstand for debatt. Vi
ser at ved siden av at konvensjonen åpner for juridiske fortolkninger, åpner den
også for etiske og moralske fortolkninger. Det er ikke alene de juridiske fortolkningene som kan legges til grunn når det skal drøftes hva lovene og konvensjonene
omfatter. De moralske forpliktelsene som konvensjonene gir må også danne grunnlag for at barnevernet integrerer kulturperspektiv i sine tjenester. For barnevernet
er ikke en slik integrering uten utfordringer, men det kan være at en prosess hvor
dette arbeidet igangsettes kan lede til at grunnleggende temaer, såkalte kjerneområder i barnevernet, blir gjenstand for reeksjoner som kommer hele barnevernet
til gode. Forvaltning av kulturelle fortellinger som grunnlag for barnevernets virksomhet er en av de grunnlagsdebatter som kan reises i en slik prosess.
Viktigst er det allikevel at dersom ratisering av ILO nr. 169 betyr at barnevernet
har forpliktet seg til respekt for, og hensynstaking til, urfolks kultur, bør dette
ha føringer for den tjenesten som tilbys samiske barn og unge. Barnevernet vil da
måtte utvikle en arbeidsform hvor det er mulig å praktisere dette etter slike etiske
og moralske rettesnorer. Dersom det er en indirekte samtaleform som er vanlig, ja
da må barnevernet ikke presse frem sin saksbehandlerrasjonalitet, men eksibelt
tilrettelegge samtalen etter en indirekte samtaleform.
Spørsmålet som følger av dette er hvordan barnevernet skal kunne integrere et
kulturperspektiv i sin tjeneste? Vi har sett at det må gå an å fortolke de internasjonale lovene, som Norge har forpliktet seg til å følge, på en slik måte at de gir
føringer for å la kulturperspektivet være en integrert del av barnevernet. Det er
lite drøftinger som presiserer en slik fortolkning, men etiske og moralske føringer
er såpass sterke at oentlige myndigheter og tjenester har begynt å integrere kulturtenkning innenfor sine respektive virksomheter. Dette står jo også godt til det
Skoghøy (1998) har kommentert i sin gjennomgang av betydningen av ILO nr. 169.
ILO nr. 169: Det er ikke et tak for de rettigheter man har ratisert, men en bunn.
Det som står i konvensjonsteksten er den minstestandard staten har forpliktet seg
til.
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Jeg legger til grunn for den videre undersøkelsen at tjenester som er rettet inn mot
psykososiale forhold også berøres av at Norge har ratisert ILO nr. 169 og Barnekonvensjonens artikkel 30. Dersom denne ratiseringen ikke gjøres til gjenstand
for forpliktende lovrettighet, er det i alle fall en etisk og moralsk forpliktelse for
barnevernet å integrere kulturperspektiv i sin tjeneste. Det kan man betrakte som
en minstestandard etter ILO nr. 169. Jeg vil derfor trekke opp noen begynnende
skisser for hvordan et kulturelt perspektiv ser ut. Jeg mener at undersøkelsen så
langt har vist at et kulturelt perspektiv må prege barnevern i samiske områder i
Norge.

Kapittel 8

Kulturorientert barnevern i en
samisk kommune

Barnevern ble i NOU 95: 6 behandlet under delkapittelet om samiske barn mellom to kulturer. Det var særlig begrepet det samiske barnets beste drøftingene i
utredningen kretset om. Det ble også pekt på at
. . . samiske forskere har imidlertid tilført verdifull kunnskap om
samiske samfunnsforhold og barns oppdragelsesmønster, så vel som
mål og verdier i oppdragelsen. Det gjenstår imidlertid å innarbeide
disse som en del av barnevernets kulturelle kompetanse

(NOU,

1995:6)
I etterkant av denne utredningen har Sosial- og helsedepartementet årlig overført
midler til Sametinget. Disse midlene skal gå til konkrete prosjekt hvor kulturelle
perspektiver inkluderes i helse- og sosialtjenestene.
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8.1 Prosjektet barnevern i en samisk kommune
Ett av de prosjektene som kk midler fra Sametinget het Barnevern i en samisk kommune og var et utviklingsprosjekt ved barneverntjenesten i den samisk
kommunen Kautokeino.1 Prosjektperioden var på 2 1/2 år, fra 1999 til 2001.2
Kommunen søkte gjennom drøftinger og vurderinger av eget arbeid å utvikle et
barnevern til beste for samiske barn, jamfør utfordringene som ble beskrevet i
NOU 95: 6. Nyansering av det grunnleggende prinsippet om at barnevernets arbeid
til barnets beste ikke nødvendigvis var det samme som arbeid til det samiske
barnets beste, var en del av den bærende argumentasjon for å tilpasse barnevernet
til samiske brukere i denne utredningen. Det ble påpekt at det samiske barnets
beste måtte være integrert i forståelsen av hva som var riktig innsats til rett tid
overfor samiske barn og unge. Et fosterhjem til et samiskspråklig barn må være
et samiskspråklig fosterhjem. En barnevernsundersøkelse i en samisk familie må
være basert på grunnleggende kunnskap om samiske livsformer. En tiltaksmetode
må være tilpasset det samiske barnets erfaringer og være basert på verdier som
gjelder i samiske samfunn. Slike resonnement lå til grunn for den nyansering av
barnets beste som ble holdt frem i utredningen. Dersom dette ikke ble lagt til
grunn i barnevernets arbeid ville lovfortolkningen bli for rigid, og ikke åpen for
den skjønnsbaserte tenkningen som ligger til grunn for prinsippet om barnets beste
som rettesnor i barnevernet.
Kommunene godtok disse resonnementene og søkte å la det samiske barnets beste fungere som et grunnleggende prinsipp innenfor sin virksomhet. Kautokeino
kommune har en klar samisk majoritet hvor omtrent 95% av befolkningen har
samisk som morsmål (Kommunal- og regionaldepartementet, 2002). De aller este
er tospråklig samisk og norsk, noe som i Norge i dag som regel betyr at man er
samisk. Få andre enn samer behersker samisk. De aller este samer i Norge behersker samisk og norsk. For barnevernet i kommunen var prosjektet begrunnet i
et ønske om å kunne bidra til at barnevernet integrerte en tenkning og en handlingsform hvor de systematisk sikret at deres involvering i familier ikke bidro til at
barnets tilknytning til samisk språk og kultur ble forringet gjennom barnevernets
virksomhet.
1 Prosjektet var i tillegg nansiert av Barne- og familiedepartementet og kommunene selv. Prosessevalueringen som fulgte prosjektet, en evaluering som danner en del av grunnlaget for denne
avhandlingen, ble nansiert av midler fra Barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge.

2 Prosjektet er dokumentert i prosjektrapportene

Barnevern i en samisk kommune 2001 (Saus,

2001). Det var jeg som veiledet kommunen i forkant av prosjektet og gjennomførte prosessevalueringen.
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Kommunen ønsket derfor å systematisk innarbeide kunnskap om samisk oppdragelsesmønster og samisk barneomsorg som en del av kompetansen hos de ansatte
i barneverntjenesten. Dette skulle innarbeides gjennom en prosess hvor fokus ble
rettet mot barnevernet selv og deres egen virksomhet, og lokalsamfunnets egenart. Det var med andre ord ikke beskrivelser av klientene og egenarten til denne
gruppen som skulle tjene som grunnlag for barnevernets endringer av virksomheten. Målsettingen med denne prosessen var kompetanseheving i den kommunale
barneverntjenesten som institusjon. Ved at virksomheten blir gjort til gjenstand
for reeksjon ønsket de skjerpet bevisstheten omkring barnevernssakenes særskilte kulturelle kontekst. Siktemålet var å utvikle barnvernstiltak og barnvernfaglige
arbeidsmetoder som var lokalt og kulturelt forankret. Dette hang igjen sammen
med en tenkning hvor det var barnevernet som skulle tilpasse seg klientene og ikke
klientene som skulle tilpasse seg barnevernet.
var et prosjekt som tok sikte på å utforme et
barnevern til samiske barns beste. Dette overordnede målet ble forsøkt realisert
ved å styrke og ivareta barnets/familiens kultur og språk i barnevernsarbeidet,
prøve ut tiltak knyttet til tradisjonell samisk kultur og levemåte samt å styrke
samarbeid og tillit mellom hjem og barnevern. Målsettingen var avhengig av at
språk- og kulturkompetansen ble hevet hos barnevernsarbeiderne i kommunen.
Disse målsettingene ble oppsummert i en liste av delmål:

Barnevern i en samisk kommune



Selvreekterende vurderinger

fra barnevernets side i hver enkelt barnevernssak m.h.t. hvordan barnevernet kan være med på å ivareta den kulturelle konteksten til familien.



Løpende drøftinger

om hvordan man kan rekruttere samiske sosialarbeidere

til 1. linjetjenesten.
 Arbeid for å få


oversikt

over kulturelle ordninger i lokalsamfunnet.

for å nyttiggjøre
seg kulturelle ordninger som en ressurs for utsatte barn og unge.

Aktsomhet og varsomhet i utforskning av mulighetene

 Læring fra barnevernets side om positive løsninger for håndtering av omsorgssvikt og atferdsvansker i tradisjonelle omsorgsformer i lokalsamfunnet.


Utvikling av lokalbaserte og kulturtilpassede

apparat.

tiltak i barnevernets tiltaks-
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Utvikling av sensitivitet

når det gjaldt tradisjonelle ordninger for omsorg

og oppdragelse.
En slik målbeskrivelsene peker på at læring i organisasjonen var prioritert. Ved
å løst anvende MecIntyres (Carr og Kemmis, 1986) deling mellom praksis og institusjon kan vi få frem hva læring i organisasjonen innebar i dette prosjektet.
Praksis er en kompleks form for felles etablerte aktiviteter med visse standarder
av kompetanse som medfører at aktiviteten systematisk kan bli bedre. Institusjoner er med nødvendighet opptatt av de eksterne mål med virksomheten, mål
som strukturerer status og belønning. Forholdet mellom praksis og instutisjon er
gjensidig. De er begge avhengig av den andre. Praksis bæres av institusjonalisering, og institusjonen har uten praksis ingen substans. Prosjektet handlet ikke om
en forbedring av resultater, men en forbedring av tjenestekvalitet. Det var derfor
praksisverdiene som var målet med læringen. Institusjonelle faktorer ville bare bli
underlagt endringer dersom det tjente praksis. Læringen i organisasjonen var lagt
opp etter dobbeltsløyfemodellen (Argyris og Schön, 1978), som handler om å stille
seg åpen for innspill og kritiske merknader fra omgivelsene. Det er hele praksis som
skal endres, ikke bare enkelte tiltak eller noen prosedyrer. Det vil for eksempel si at
dersom evaluering av et tiltak fra barnevernets side ikke fungerer, settes ikke bare
inn ett nytt tiltak (enkeltsløyfemodell), men hele praksisen omkring måten slike
tiltak opprettes endres (dobbeltsløyfemodell) (Bastø og Dahl, 1995). Barnevernet
var innstilt på en gjennomgang av sin praksis, ikke bare av enkelttiltak, men av
den grunnleggende formen de utformet sin praksis på.
Det var ikke primært et argument for at lokalsamfunnet var relevant for barnevernet som var målet i kommunens prosjekt. De søkte etter reeksjon omkring, og
en utprøving av, hvordan kulturkunnskap kunne anvendes i en profesjonell sammenheng. Den grunnleggende interessen ble rettet mot spørsmålet om hvordan
kulturkunnskap  det man visste om stedet  kunne omsettes til en barnevernfaglig
kompetanse slik at det førte til en kultursensitiv praksis.

8.1.1

Stort prosjekt i liten kommune

Når det gjelder gjennomføring av et stort prosjekt i en liten kommune viste det
seg å innebære noen særlige utfordringer. Endringer i måten man arbeider på er
utfordrende for enhver institusjon, uavhengig av størrelsen på institusjonen. Dette
dreier seg både om motstand internt i institusjonene, og praktiske utfordringer
ved selve gjennomføringsprosessen. Gjennomføringen kan preges av at målene for
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prosjektet er for omfattende. Prosjektledelsen kan da komme i en situasjon hvor
de hele tiden er på etterskudd i forhold til fremdriftsplanen. De som arbeider i
institusjonene kan oppleve at de overdynges av arbeidsoppgaver ved siden av de
sedvanlige oppgavene. Prosjekterfaringene fra barnevern i en samisk kommune
tyder på at målsettingen var for omfattende både for ledelsen og de som arbeidet
med de daglige oppgavene ved barnevernskontoret. Målene i en endringsprosess kan
også være formulert uklart slik at det blir vanskelig å omsette målene til konkrete
handlinger. Integrering av kultursensitivitet i en praksis og læring i institusjonene
er begge målsettinger som er vanskelig å formulere konkret. BIKVA modellen er
utformet slik at det komplekse ved slike prosesser kan håndteres. Imidlertid viste
det seg at denne metodiske innfallsvinkelen i seg selv er så omfattende at den
forveksles med prosjektmålene. Gjennomføringen av prosessevalueringen ble et mål
i seg selv, og forhindret (eller forstyrret) kommunen i arbeidet med å omsette
prosjektmålene til daglig virksomhet. Slik ble de som arbeidet med de daglige
oppgavene i barneverntjenesten fremmed i forhold til prosjektet, fordi prosjektet
ble oppfattet som noe som ble drevet utenfor dem selv. Prosjektet ble derfor
vanskelig å forankre hos praktikerne.
Kommunene er små. Små kommuner er sårbare selv for relativt små endringer i
personalsituasjonen. Små kommuner har også vanskeligheter med å nne vikarer
og nyansatte. Dette er en utfordring for den daglige virksomheten. I en endringsprosess blir slike rammebetingelser enda mer betydningsfulle. Helt legitime fravær
(permisjoner, sykdom, ferier etc.) kan føre til at prosjektet blir liggende, noe som
kan føre til store forsinkelser i forhold til fremdriftsplanene. Slike problemer kk vi
erfaring med i prosjektet, noe som førte til at prosjektet ikke kunne gjennomføres
innen de rammene som var planlagt. Omfanget av den prosessorienterte evalueringen måtte nedtones, i henhold til den faktiske fremdriften.
Dermed er en av erfaringene som er høstet fra prosjektet at små kommuner bør ha
en særskilt strategi som er tilpasset størrelsen på institusjonene. Dette kan være at
fremdriftsplanen gjøres mindre avhengig av prosjektperiode, men konsentreres om
de målene som er satt opp. Prosjektet avsluttes når man nner at målene er nådd,
ikke når prosjektperioden løper ut. Dette avkrever at nansiering av (kompliserte)
prosjekter i små kommuner knyttes til prosjektinnsatsen, ikke til fastlagte tidsrom.
Prosjektkommunen kan også inngå i samarbeid med andre kommuner slik at det er
ere som kan samles om prosjektinnsatsen. Dermed kan man enten dele prosjektet
inn i mindre delprosjekter som ikke er mer omfattende enn at kommunene kan
forholde seg til dem, eller man kan samle seg om alle oppgavene og dra veksler
på hverandre. Opplæringsprogrammet for barneverntjenesten i 10 kommuner i
Midt-Troms høstet gode erfaringer ved slikt interkommunalt samarbeid (Stien og
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Hansen, 2001).
Dette er av betydning for implementeringen av en kulturorientert barnevernpraksis fordi alle de samiske kommunene3 og kommuner med samisk befolkning er små
kommuner. Prosjekter er vanskelig å gjennomføre i slike små kommuner. Imidlertid
er faglig utvikling avhengig av at fagfolkene får mulighet til å utfordre sin praksis.
Dette gjøres gjennom videreutdanning og gjennom prosjektinnsats i virksomhetene. Slike prosesser burde også komme brukerne i små kommuner til del. Dersom
små kommuner ikke skulle kunne utfordre sin egen praksis ville de kunne stagnere
i faglig utviklingsarbeid, noe som for mange i dag ville være utilfredstillende, både
overfor sine brukere, faglig og personlig.
Kultur er et tema innenfor barnevern som ennå preges av lite litteratur eller annen systematisering av erfaring. Den erfaringen som er ervervet er ofte gjort av
fagfolk i små kommuner. Det har vært noe endringsarbeid som har vært gjort i
arbeidssituasjonen, men for det meste har disse fagfolkene ervervet sin kompetanse gjennom videreutdanning. Flere har tatt, eller holder på med, hovedfag, hvor
de gjør egne erfaringer til gjenstand for undersøkelser i forbindelser med oppgavene de skriver. Det nnes i liten grad forsøk på undersøkelser av virksomheter
som har ervervet erfaringer knyttet til kulturelle fenomener i institusjonene. I så
måte er prosjektet barnevern i en samisk kommune viktig som erfaringsmateriale for implementering av en kulturorientert praksis i barneverntjenesten. Selv
om det hefter problemer med gjennomføringen av prosjektet er erfaringene som
handler om kulturkunnskap og kulturkompetanse som del av barnevernskompetansen interessant. Det at prosjektgjennomføringen var preget av at kommunen er
liten, og dermed sårbar når det gjaldt tidsaspektet og personalsituasjonen, er også
vesentlige erfaringer for implementering av kulturorientert praksis.

8.1.2

To barnevernstiltak som springer ut fra tradisjonell
livsform

Erfaringene er knyttet til tiltaksutforming, barnevernsprosess, informasjon-, kommunikasjons- og relasjonssituasjoner. Det omfatter språk, nettverk og lokalsamfunnet.
Før prosjektet var igangsatt hadde kommunen drøftet og forsøkt å anvende den
tradisjonelle biigaordningen som grunnlag for å utvikle et tilbud for unge mødre.
3 Samisk kommuner viser til at det er kommuner som er inn under samisk forvaltningsansvar.
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Biiga er en tradisjonell boform-ordning, hvor unge kvinner bor sammen med en
familie. Biiga kan til forveksling ligne tjenestepike, hvor det er kost og losji som
er betalingsformen. Allikevel er dette ikke en fullgod sammenligning fordi biigaordningen også har en omsorgsdimensjon. Den unge kvinnen som bor i huset, og
har mer eller mindre denerte arbeidsoppgaver, skal også nyte godt av en familiær form for omsorg. Dette er en myk overgang fra det å bo i hjemme og det å
være knyttet til arbeid utenfor hjemmet. Den unge kvinnen sørges for, samtidig
som hun inngår i virksomheter som legitimerer at hun bor i huset. Dette er ungdommens omsorgsbase, den som både inkluderer ansvar og omsorg. Dette er ikke
betingelsesløs omsorg, slik man forventer at barn skal kunne ha, men en omsorg
betinget av at man ivaretar oppgaver i hjemmet. Det som i for eksempel folketellingene er registrert som tjenestegjør i huset, har antakelig i mange tilfeller vært
en slik biigaordning. Omsorgsaspektet mistes i oversettelsen fra en tradisjonell samisk boform-ordning til en norsk registrering. Tjenestepike eller hushjelp er ikke
i norsk kultur på samme måte knyttet til rett til omsorg.
For barnevernet skulle denne ordningen omfatte unge mødre som selv hadde behov
for omsorg. Dette kunne være et tillegg til hjelp, støtte, veiledning eller avlastning
i forbindelse med sin egen omsorgsoppgave. Stedet har mange unge, enslige mødre,
og barnevernet opplevde at dette var en gruppe de måtte rette en spesiell oppmerksomhet mot. Noen mødre var så unge at de selv kunne motta tiltak fra barnevernet.
Det vil si at de var under 18 år. Allikevel kan et tradisjonelt fosterhjem, for ungdom
som selv er mødre, være en lite egnet ordning, blant annet fordi rollefordelingen
mellom fosterforeldrene og mor overfor barnet kan skape problemer.
Biigaordningen ble valgt fordi den tradisjonelt hadde kombinert omsorg, i form av
inkludering i familien, med oppgaver og gjøremål i husholdningen. Dette kunne
være en kobling som kunne fungerer overfor de unge mødrene, mente de ansatte
ved barneverntjenesten. Dette ville ikke være en vanlig fosterhjemsordning, men
det kunne ha noen av fordelene som nnes i fosterhjemsordningen, blant annet
at det gis omsorg innenfor en familiestruktur. At omsorgen er kombinert med
en arbeidsrolle i familien kan gi den unge moren en trygg situasjon som kan
påvirke hennes omsorgsevne overfor barnet sitt. Det ble lagt vekt på at biigaordningen hadde vært en tradisjon på stedet. Ordningen hadde inntil ganske nylig
vært relativt vanlig. Dette kunne gi tilbudet en legitimitet i lokalsamfunnet.
Det ble gjort forsøk med et slikt tilbud. Imidlertid opphørte denne ordningen så
tidlig at det var vanskelig å høste erfaringer fra den. Dette ble fra barnevernets side
forklart delvis med at tiltaket ble utprøvd uten at det ble grundig nok gjennomtenkt. Dermed ble de som kk tilbudet kanskje ikke de som ville ha best utbytte
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av det. Det ble også delvis forklart med at biigaordningen var en tradisjonell husholdningsform, som passet en annen samfunnsordning. I dagens samfunn vakte det
oppsikt og tiltaket ble for gjennomsiktig. At noen hadde en biiga ble lagt merke
til i lokalsamfunnet. Slik ble det trukket oppmerksomhet mot tiltaket, noe som
var stigmatiserende både for mor og vertsfamilien. Basert på disse reeksjonene
ble det sådd tvil om biigaordningen var egnet i slike tiltak. Barneverntjenesten
hadde imidlertid ennå lyst til å nne frem til et tiltak som sprang ut fra denne
tradisjonelle biigaordningen, men trengte mer tid til å nne formen på tiltaket,
presentasjonsformen overfor familie og mor, samt å diskutere hvilke implikasjoner
et slikt tiltak ville ha for de involverte med hensyn til omverdenen.
Implikasjonene ved at barnevernet tok i bruk en tradisjonell ordning ble ikke diskutert. Kan barnevernet påta seg slike oppgaver? Hvilke, dersom noen, omkostninger
har revitalisering av en slik tradisjonell kulturordning? Heller ikke spørsmålet om
hvorfor denne tradisjonen opphørte ble diskutert. Et slikt spørsmål ville kanskje
kunne ha gitt noen holdepunkter for å diskutere hvorvidt dette var en modell for
et barnevern i dagens lokalsamfunn.
Et annet tiltak som hadde vært utprøvd og som ble omtalt som en god ordning, var
knyttet til mestringsopplevelser. Folk med tilknytning til reindriftsnæringa hadde
vært rekruttert som ressurspersoner for ungdom som hadde behov for alternative
omsorgsplasseringer. Dette omfattet både ungdom fra distriktet og fra andre områder av landet. Ordningene var særlig orientert mot utmark og det å beherske
utfordringer i natur og villmark. Det kunne for eksempel være båtturer, overnattingsturer, ske og fangst. Både motorisert ferdsel, for eksempel skuterturer, og
fotturer dannet rammene rundt disse tiltakene. Ressurspersonen hadde omsorgen
for ungdommen for en periode (1/2 år, 1 år eller liknende) og la til rette for en
arena hvor ungdommen kunne vokse og erverve seg erfaringer om å være dyktig,
kompetent; rett og slett ink. Fjellet og vidda som arena representerte et annerledes sted for mestring, for de som ikke var rekruttert lokalt. De som var hjemme
kk veiledning i en livsform som har høy status lokalt, noe som kunne presentere
ungdommen på en annen måte enn tidligere. For de lokale ungdommen er et slikt
tilbud ofte en tilnærming til deres egen livsverden, og kan dermed forankre dem
tryggere i en fremtidig voksen verden.
Denne formen for tiltak er, på samme måte som biigaordningem, et tiltak som
springer ut av den tradisjonelle livsformen på stedet. Til forskjell fra biigaordningen, er dette tiltaket mer i tråd med en tradisjon som er beholdt i dag. Tradisjonene
har omgått en form for modernisering parallelt med moderniseringen i reindriftsnæringen. Det å beherske et liv i naturen er en verdi som har vært forankret i
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denne tradisjonen, og fremstår også i dag som aktverdig. Barnevernet hadde få
innvendinger mot denne ordningen, men var heller ikke de som presenterte den
mest fyldig. Andre i lokalsamfunnet fant en slik form for omsorg for ungdom med
særskilte vanskeligheter, som for eksempel atferdsvansker eller rusproblemer, som
særskilt god.

8.1.3

En sammenstilling av biigaordningen og fjellet som
arena for mestringsopplevelser

Det er en forskjell mellom biigaordningen og fjellet som arena for mestringsopplevelser. Begge ordningene er kjønnet. De henvender seg tydelig til hvert sitt
kjønn, og er innrettet mot ulike behov hos unge menn og unge kvinner.
er de unge kvinnens tiltak. Dette tiltaket skal sette den unge
damen i stand til å forme et eget familieliv. Hun skal kvaliseres til å bli en omsorgsfull kvinne med kvaliteter basert på familiens lykke. Hun sosialiseres primært
mot sin fremtid.
Biigaordningen

er tilpasset de unge mennene. Dette
er tiltaket som setter den unge mannen i stand til å være stolt av hvem han er.
Han skal kvaliseres i sitt eget liv, og bli en mann som vet å sette pris på den har
er. Han sosialiseres primært mot en rolle som en selvstendig mann.
Fjellet som arena for mestringsopplevelser

Disse forskjellene kan forklares på mange måter. For det første er det en pragmatisk
forklaring ved at de unge kvinnene allerede er mødre og dermed har sin egen
familie. Slik er fokuset omkring hennes evne til å fungere som familie naturlig å
arbeide i forhold til. Den unge mannen har andre utfordringer som i større grad er
knyttet til det å fremstå som en man kan stole på, som ikke truer eller på annen
måte opptrer upassende. På den andre siden er både hun og han i en situasjon
hvor andre har reagert på deres atferd. Hun fordi hun ikke var i stand til å fylle sin
rolle som mor. Kanskje hun ruset seg, kanskje hun lot barna være alene hjemme,
kanskje hun ikke stimulerte barna tilstrekkelig. Hun gjorde noe som andre reagerte
på. Han kk reaksjoner på at hans oppførsel ikke ble tolerert. Kanskje han ruset
seg, kanskje han ikke møtte opp på skolen, kanskje han ble borte fra hjemmet i
kortere eller lengre tid, kanskje han var voldelig. Han gjorde noe andre reagerte
på. I grunn har de samme utgangspunkt for fokus fra barnevernets side.
Forskjellen er imidlertid at det hun gjorde gikk utover barn, mens han ennå selv
er et barn (ungdom). Barnevernet får dermed en dobbelklientrolle å håndtere i
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forhold til saker med de unge mødrene: Både den unge mora (dersom hun er
under 23 år) og barn har rettigheter etter barnevernloven. Det gir barnevernet en
særskilt utfordring fordi det tiltaket de velger må være tilpasset begge klientene,
og deres behov er ulikt. Mor har behov for omsorg i en tilpasning til voksenverden.
Barnet har behov for beskyttelse mot en omsorgssviktsituasjon. I biigaordningen
inngår begge disse elementene. Det han gjorde gikk også utover noen, men disse
noen har ikke krav på annen beskyttelse enn den som eventuelt utgår av andre
lover som beskytter oeret, for eksempel straeloven. Dermed kan barnevernet
skreddersy et tilbud til han.
Man kan også forklare det kjønnede ved tiltakene i tråd med krav og forventning
til kvinner og menn. Tiltakene er, i tillegg til å være tilpasset dobbeltklientrollen,
tilpasset tradisjonelle forventninger om kvinners plass og menns plass. Mens kvinnene har sine sted i hjemmet, har menn sine sted på fjellet. Man opprettholder
stedene som kjønnede steder i tiltakene. Kan det være slik at når biigaordningen er gjenstand for usikkerhet med hensyn til om den egner seg som modell
for barnevernstiltak, er det reaksjoner på det kjønnede ved disse tiltakene? Kan
det være slik at det blir reagert på det gjennomsiktige ved biigaordningen som
barneverntiltak fordi kvinnenes familieliv skal være mer skjult? Er det slik at biigaordningen falt ut fordi kvinner inntok andre arenaer og dermed hadde mindre
behov for beskyttelser i en familie? Kan det være at biigaorndingen ikke er tilpasset dagens kvinner og deres forventninger for sine liv og at et barnevernstiltak
basert på denne ordningen virker bakstreversk på kvinnene? Dette kan være
ordninger de bevisst unngikk for å løsrive seg fra forventinger om hvem de skal
være som kvinner. Kvinners nære samtidshistorie er løsrivningen fra familien som
eneste realiseringsarena for et ærverdig kvinneliv. Mennene har ikke på samme
måte gjenomgått stor omveltning når det gjelder hvem de skal være, og hvordan
de skal være, dersom de skal være menn.4 Kanskje kan den støtten til, og fravær
av diskusjoner om, tiltaket som var tilpasset unge menn vitne om at dette ikke er
provoserende for noen. Ingen, eller få, forholder seg drøftende til om menns tradisjonelle roller tilbyr viktige, eller riktige, sosialiseringsarenaer for dagens unge
menn. Kanskje det til og med er bakt inn i tenkning at unge menn som strever
nettopp må innvies i tradisjonelle mannsroller?
Dette er presentert som åpne spørsmål fordi det ikke er sikre svar på dem. Det
vi ser antydninger av er at evaluering av tiltak ikke bare kan lene seg på eva4 Noen vil hevde at det for tiden er en omveltning når det gjelder menns forventninger og de krav
som stilles til dem, se f.eks Faludi (2000). Det er meget mulig. Derimot er det ikke sannsynlig at
barnevernet er i front når det gjelder å nyorientere omsorgsformene i forhold til nye krav til den
oppvoksende mannsgenerasjonen.
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luering av hvordan det gikk. Barnevernet er også en del av et samfunn som
fungerer i samspill med aktører og sosiale systemer og vekselsvirkningene mellom
disse. Inkorporering av kulturorienterte tiltak er også en handling som griper inn
i samspillet mellom aktørene og sosiale system. Det er både innspill fra kulturell
vitalitet og en del av den kulturelle vitaliteten. Det springer ut fra et samspill
mellom aktørene og systemene. Det er et innspill fra kulturell vitalitet ved at
det kan bidra til revitalisering av kulturelle ordninger. Det er en del av den kulturelle vitaliteten ved at aktørene handler med hensyn på andre i verdener på en
slik måte at både aktørene og systemene kan gi næring til nyorienteringer. Sammenstillingen av biigaordningen og fjellet som arena for mestringsopplevelser
viser at strukturer kan videreføres, reetableres eller nyorienteres i kraft av aktørenes handlinger. Det viser imidlertid også at aktørenes handlinger er relatert til
de strukturer som binder aktørene sammen. I samspillet mellom disse nivåene,
bundet sammen av ansvarlighet for Den Andre ligger en vitalitet for kulturell
nyorientering eller konservering. Ansvaret for Den Andre er nedlagt i barnevernsloven, ved at barnevernet er forpliktet til å søke å bidra til å bedre situasjonen
for utsatte barn og unge. I disse eksemplene er ansvaret ovenfor klientene og deres rettferdigheter, også en del motivasjonen for å orientere barnevernspraksisen
i forhold til kultur. Imidlertid betyr kultur i dette arbeidet livsverdener og peker
henimot interesse for kontekst. Det er konteksten barnevernet søker når de orienterer seg mot tradisjonelle omsorgsordninger. Vi har sett hvordan konteksten er
forskjellig for menn og kvinner.

8.1.4

Slektsplassering

En annen tiltaksform som kommunen hadde erfaring fra er slektsplassering ved
oentlig omsorgsplasseringer. I Norsk barnevernstenkning har det inntil de siste
årene rådet en tenkning hvor slektsplasseringer har vært ansett som uheldig. I
dag er disse holdningene noe endret, og man ser at mange kommuner har begynt å
bruke barnas slekt som en ressurs ved omsorgsplasseringer (Holtan, 2002).5 I tillegg
begynner familierådslag som beslutningsmetode å få fotfeste i norsk barnevern. Familierådslag er en modell som tar utgangspunkt i slekta både ved tiltaksutforming
og tiltaksbeslutning. Barnevernets oppgaver er å informere slekta om saken og godkjenne slektas forslag til tiltak. Dette blir gjort i et møte med inviterte medlemmer
fra slekta og netteverket. Det er dette møtet som er familierådet. Barnevernet skal
5 Holtan viser at dette henger sammen med en internasjonal endring. De første endringene kom i
forhold til minoritetsgrupper som afroamerikanere og latinamerikanere i USA.
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ikke delta i selve rådslagningen, men informere om saken og presentert noen spørsmål som møtet skal ta stilling til. Deltakerne i rådslaget er innkalt av en uavhengig
samordner som inviterer etter ønske fra barnet og samtaler med foreldrene.6 Denne
modellen, samt økt bruk av slekt som fosterhjem, er begge deler resultat av en
nyorientering mot barnets slekt når barn skal hjelpes. Dette er en del av en større
bevegelse mot brukermedvirkning innenfor barnevern og sosialt arbeid.
Prosjektkommunen har imidlertid anvendt slektsplassering lenge før norsk barnevern har akseptert dette som godt sosialfaglig arbeid. På den bakgrunn ble det
i løpet av prosjektperioden ført prinsipielle debatter om denne formen for omsorgsplasseringer. Særlig ble slike debatter aktualisert fordi barnevernsarbeiderne
hadde møtt den nye holdningen til slektsplassering i videreutdanning og kurs som
de hadde deltatt i. For dem ble dette interessant fordi de allerede hadde anvendt
denne metoden, på tross av anbefalninger fra studietiden. De opplevde å være
i en faglig utviklingssituasjon hvor de selv hadde ere erfaringer, og en bredere
nyansering av det nye enn deres lærere/veiledere/forelesere.
Erfaringene som de har ervervet tilsier at slektsplasseringer både har fordeler og
ulemper. De hadde også erfaringer om at barnevernet ble stilt overfor andre utfordringer ved slektsplasseringer jamfør omsorgsplasseringer i fosterhjem rekruttert utenfor slekta. De trakk frem to forhold som krever særlig oppmerksomhet
ved slektsplasseringer.7
For det første opplever barnevernet at dersom problemer oppstår kan fosterfamiliene være mer tilbøyelig til å fordekke problemene. Man kan tenke seg at i
samme situasjon er tradisjonelle fosterhjem mer tilbøyelig til å si opp kontrakten
med barnevernet. For det andre opplever barnevernet at oppfølgingen av fosterhjemmet er vanskeligere fordi familien i større grad unndrar seg dette. Det første
momentet kobles til saker hvor for eksempel grensesetting overfor biologiske foreldre er nødvendig. Barnevernet antar at fosterhjemmet av hensyn og lojalitet
til familien velger å fordekke og underkommuniserer problemer som oppstår. Det
andre momentet henger sammen med at slektsplasseringer er i grenselandet mellom naturlig og oentlig nettverk. Når slekta tar ansvar overtar de ansvaret,
6 For mer om familieråd kan man lese for eksempel lese Andersson og Bjerkman (1999), Horverak,
More, og Scheldrup (2002), Hyrve (2001), Løfsnes (1996), Sundell og Hæggman (1999) eller Strandbu (2001b).

7 Det gjøres oppmerksom på at dette er utlegging om drøftinger om slektsplassering basert på intervju av ulike aktører innefor barnevernet, ikke en egen studie av slektsplassering under oentlig
omsorg. Det tas ikke stilling til om argumentene holder, eller er riktige, målet er å kunne presenterer drøftinger om kunnskap og kunnskapsutvikling innenfor barnevernet, hvor dette er ett
eksempel. For lesning av forskning om slektsplassering som omsorgsform anbefales Amy Holtans
doktorgradsavhandling i sosiologi

Barndom i fosterhjem i egen slekt

fra 2002.
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og ofte mener de at barnevernet kan trekke seg helt ut. Blant annet har barnevernet opplevd at slektningen truer med å slutte å forholde seg til barnvernet.
Barnevernarbeiderne har ikke akseptere dette, fordi de fortolker barnevernsloven
slik at de i følge loven er pliktig til oppfølgende tilsyn med fosterhjemmet. Denne
lovfortolkningen ville de este jurister slutte seg til. Diskusjonene som barnevernet
reiser i forlengelse av dette er at grenselandet mellom den oentlige omsorgen og
den private omsorgen er uklar i slektsplasseringene. I tradisjonelle fosterhjem er
det helt klart at barnet er under oentlig omsorg, blant annet fordi fosterhjemmet er rekruttert av fylkesbarnevernet. I slektsplasseringer er det ofte slekta selv
som har meldt seg til barnevernet som et mulig fosterhjem, og det er kommunen
som har anbefalt dem overfor fylkesbarnevernet. Dermed er det ikke en selvfølgelig opplevelse for det slektsbaserte fosterhjemmet at det er en oentlig plassering.
De kan ha en opplevelse av at dette er en privat plassering. Dette gir grunnlag
for konikt mellom barnevernet og fosterhjemmet fordi de forstår ordningen på
ulik måte. Barnevernet mente også at det kunne være vanskelig å beholde de samme kriteriene for å vurdere om barnet og fosterhjemmet passet sammen, fordi
slektsplassering ble idealisert. Tidligere var det bare i denne kommunen at slektsplassering ble idealisert, nå mente de at alle de andre også idealiserte dette.
Fordelene ved slektsbasert fosterhjemsplassering var imidlertid store, hevdet de.
Først og fremst fordi det var den muligheten de hadde for å kunne tilby fosterhjem
som var samisktalende når samisk var barnas morsmål. Nærheten mellom hjemmet og fosterhjemmet ble vektlagt, både når det gjaldt ren geogrask avstand
og avstand m.h.t. språk og kultur. At biologiske foreldre kunne være på besøk
mente barnevernet var en fordel i mange saker. Videre mente de at fosterforeldrene ofte allerede hadde en følelsesmessig binding til barna. Det økte muligheten
for at fosterhjemsordningen ikke ble oppløst. For tradisjonelle fosterhjemsordninger er det et problem at fosterforeldrene sier opp avtalen med barnevernet fordi
oppgaven blir for vanskelig. Basert på sine erfaringer understreker barnevernet at
begrunnelsen for valg av familie er like viktig ved slektsplassering som i alle andre
omsorgsplasseringer.
Drøftingene av denne tiltaksformen gir et eksempel på hvordan barnevernet reekterer. I dette eksemplet er drøftingene kommet fordi de har fått to ulike anbefalninger gjennom den formelle kunnskapsutviklingen de har inngått i. Først har
de fått en grunnopplæring (barnevernspedagogikk og sosionom) hvor slektsbaserte
tiltak generelt blir frarådet. Dernest har de i praksis funnet dette anvendelig, fordi
det ga dem muligheter for å kunne tilby tiltak som svarte til behovet for at fosterhjemmet snakket samme språk som barna. Det å gjøre noe på tross av avkrever
forklaringer og argumenter som blir akseptert, både for en selv og overfor andre. I
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sin andre formelle opplæring har de faglige trendene endret seg og det som tidligere ble frarådet er nå akseptert og delvis anbefalt. Fordi de har gjennomgått denne
prosessen tar de med klokskap del i drøftelsene omkring slektsbasert fosterhjemsplasseringer. De har velfunderte begrunnelser for de argumentene de presenterer,
og de gjør sine betraktninger ved å belyse både fordeler og ulemper. Barnevernsarbeiderne i prosjektkommunene gjør seg ikke til tilhenger av, eller motsander av,
slike tiltaksordninger, men vektlegger nøye vurderinger fra sak til sak.
Denne klokskapen har de gjennom praktisk erfaring fra å bruke ordningen, og gjennom kritisk reeksjon. Den kritiske reeksjonen måtte de utvikle fordi de måtte
stå til ansvar overfor et fagfelt som ikke anerkjente slike tiltaksordninger. Erfaringene gjør dem i stand til å anvende tiltaksordningen på en faglig god måte.
Det gir dem kunnskap om slektsbaserte fosterhjemsplasseringer. Den kritiske reeksjonen gjør dem i stand til å vurdere tiltaksordningen og til å evaluerer denne
både generelt og spesielt fra sak til sak. Dette gir dem kompetanse på slektsbaserte
fosterhjemsplasseringer.
Noen kaller dette taus kunnskap.8 I dette tilfellet var ikke kunnskapen taus. Fordi
barneverntjenesten hadde en annen praksis enn det som var vanlig innenfor fagfeltet, måtte de stille seg spørsmål ved det de gjorde. De måtte stadig legitimere for
seg selv og andre den praksis de hadde utviklet. Drøftingene ga dem ikke svar på
om slektsbasert fosterhjemsplassering var god eller dårlig som oentlig omsorgstilbud, men det ga dem begreper for å reektere over problemstillingen fra sak
til sak. De stiller seg fremdeles utenfor diskursen i fagfeltet ved at de ikke uten
forbehold anbefaler slektsbasert fosterhjem som en bedre ordning enn tradisjonelt
fosterhjem. De fremstår som et barnevern som vurderer hver enkelt sak som unikt,
og hvor det ikke er mulig å vite hva som er det rette i denne akkurat denne saken.
De har ikke blitt overbevist om at dette er den eneste gode løsningen for omsorgsplassering, men de er mener at den kan være en god løsning i mange saker. De
inntar det jeg, ved hjelp av Jakob Meløs (1979) trippelbegreper, vil betrakte som
det ukyndige blikk. De stiller spørsmål, reekterer og er søkende hver gang de er
i en ny situasjon. Deres faglige kyndighet gjør at de velger det ukyndige blikk i
de praktiske situasjonene. Det er ved det at den profesjonelle praksisen trer frem.

8.1.5

Språk og informasjon

Sentralt i prosjektet stod ønsket om å tilrettelegge barnevernets praksis i forhold
til at kommunen er en samisk kommune. Praksis omfatter mange forhold, alt fra
8 Taus kunnskap, tacit knowledge, er hentet fra Polanyi (1962).
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de konkrete saksbehandlingsoppgaver og anvendelse av metodiske hjelpemidler
i undersøkelse og tiltaksutvikling, via kommunikasjon med barna, familien og
samarbeidsinstanser som Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), barne- og ungdomspsykologiske poliklinikk (BUP) og skole, til informasjonsarbeid. Alle disse
delområdene skulle tilrettelegges i forhold til at kommunen var en samisk kommune.
Når det gjaldt informasjonsarbeid og kommunikasjon, var samisk språk et viktig utgangspunkt. Barnevernets språkdrakt er kledd med norske ord og utrykk.
Når man skal drøfte barnevernets handlinger er det norske begreper som danner grunnlaget for den måten barnevernet begrepsfestes. Tiltak er et begrep som
på norsk betyr handlinger som følger bestemte planer for hva som skal gjøres.
Norsk illustrert ordbok (Guttu, 1993) denerer det slik; forhåndsregler; skritt.
Selv om barnevernstiltak er en betegnelse som er mer nøyaktig enn den relativt stramme denisjonen av tiltak, er det norske begrepet tiltak opphavet til
barneverntiltak. Folk som får informasjon om barneverntiltaket kan, ved å ha
norsk som morsmål, ha en intuitiv forståelse av hva det innebærer. Dersom man
ikke har norsk som morsmål er det ikke sikkert man har et språk med et begrep
om tiltak som er like tett koblet til det som ligger i begrepet barnevernstiltak.
Man har ikke i et språk hvor tiltak svarer til praksisen barneverntiltak. Jeg
ba folk i kommunene oversette tiltak til samisk. Jeg kk fem ulike ord, som i
oversettelser tilbake varierte fra hjelp til det man må gjøre, og mange ord
som ble konstruert i mellom dette.
Dersom barnevernet møter noen folk som har samisk som morsmål, og de i møtet
sier at de skal nne frem til et hjelpetiltak. Hvilke situasjoner kan da oppstå? Vi
ser straks konturer av ere muligheter: 1. Det er bruk av tolk, og tolken oversetter
hjelpetiltak til hjelp. 2. Tolken oversetter det til nne frem til det som må
gjøres. 3. Tolken bruker ere ord, kanskje en eller to setninger, for å forklare tiltak slik at det innholdsmessige kommer frem. 4. Klienten har takket nei til tolk,
og oversetter selv fra tiltak til hjelp, eller kanskje til det de må gjøre for at
jeg skal få hjelp. 5. Klienten har takket nei til tolk, og ser bort fra fremmedordene, og får med seg hovedinnholdet. Det siste alternativet er noe de este opplever
når de er med i en samtale hvor ukjente fremmedord benyttes. Når samtalen er
mellom folk med ulike morsmål er det ere ord som oppfattes som fremmedord,
det er altså ere ord man ser bort fra. Når det norske språket er grunnlaget for
begrepene som anvendes innenfor barnevernet, kan ere ord være fremmedord
for de klientene som har et annet språk som sitt morsmål. Det som omtales som
fremmedord er ord som har opphav i et annet språk (ofte latin, men like gjerne
engelsk eller tysk) og som går mer eller mindre godt inn i språkets lyd- og gramma-
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tikksystem. På samme måte er barnevernets ord, enten de oversettes av tolk eller
av klienten selv, fremmedord for den samiskspråklige. Selv om mange, kanskje de
este samer i kommunen, behersker norsk ytende, er det usikkert hvor mye av
barnevernets informasjon som består av fremmedord.
Dette kan forklare hendelser hvor familien mener de ikke har fått informasjon
om forestående fylkesnemndsbehandling. Fylkesnemnda avgjør omsorgsplasseringer, det vil si at dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet i fosterhjem eller
institusjon, må saken opp i fylkesnemnda. Barnevernet, som er den ene parten
i saken, representeres som regel av kommuneadvokaten. Foreldrene, som er den
andre parten, representeres ved egen advokat. Kommunen har ikke unnlatt å gi
informasjon om den forestående fylkesnemnd, foreldrene har også hatt advokat for
sin sak. Hvordan kan da fylkesnemndsbehandlingen oppleves som overraskende?
Ordet nemnd er et norsk ord. Det er et vanskelig ord for mange av oss, allikevel
får vi et hint i ordet nemnd når vi får informasjon om at saken skal behandles
i fylkesnemnda. Nemnd har noe med rettsapparatet å gjøre, det er et avgjørelsesorgan. Det er ikke sikkert man får det samme hintet i det samiske språket,
dermed er fylkesnemnd bare et vanskelig ord, blant alle de andre vanskelige ordene. Å se for seg hva som skal skje er dermed vanskeligere, fordi man ikke har fått
noen språklige hint om det som skal skje. Bruk av tolk er dermed nødvendig, men
ikke tilstrekkelig for å sikre at informasjonene som blir gitt virkelig er informativ.
I samtaler med brukerne av barnevernets tjenester fremhevet ere et ønske om at
vanskelige ord ikke ble brukt uten at de ble nøye forklart. Mange viste til at det
å beherske norsk i de aller este sammenhenger ikke nødvendigvis var nok når
barnevernet brukte sine fagspesikke ord.
Dette, som går på språklig formulering, har både generell og kulturspesikk klang.
Det er vanskelig for noen og enhver å møte profesjoner som har sitt faglige vokabular som, med årene, glir inn i dagligtalen. Etter hvert er det vanskelig for
de profesjonelle å erindre at dette er begreper som er fremmed for mange andre.
Imidlertid blir dette forholdet av enda større betydning i møte med folk som har
et annet morsmål. Solid kunnskap i et andrespråk er ikke nødvendigvis det samme
som solid oversikt over fremmedordene i andrespråket.
Det meste av det man kan kalle faglig ekspertise gjør ofte omfattende bruk av
særegne fagspesikke begreper. Dette er den teoretiske ballasten som følger med
en faglig utdannelse. Barnevernets begrepsbruk er hentet fra psykologi, pedagogikk, sosiologi, jus samt endel fra organisasjonsteori (statsvitenskap). Det kan også
forekomme begreper som er hentet fra andre fag som økonomi, loso og antropologi. Hensikten med teori er at fagpersonene skal kunne vurdere eller reektere
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over en sak ved bruk av teorien som en modell for virkeligheten. Teoretiseringen
hjelper til med å fokusere på visse sider av saken. Det vil si at teoriene øker presisjonsnivået når man søker å reektere over det man ser, det man skal gjøre og det
resultatet man forventer å oppnå med arbeidet. Teori gir også anledning til å nne
årsak og virkningsforholdet mellom nåtidig hendelse, tidligere hendelser og fremtidige mulige hendelser. Dette kan både gi seg utslag i diagnostisering, terapeutisk
virksomhet og vurdering av adekvat handling i situasjonen.9
Av teoriene utledes begreper som kan, for å være nær begrepets eget opphav,
gripe en situasjon. Fagfolk forstår en situasjon på en bestemt måte fordi de tenker
med noen fagspesikke begreper. De tenker for eksempel nettverk og undersøker
automatisk om barnet har et sterkt eller svakt nettverk rundt seg. Begrunnelsen
for å ha teori og begrepslære i utdanningen er at begreper som nettverk (for å
holde oss til dette eksempelet) strukturer eller fokuserer på ressurser som nnes
i barnets (og familiens) omgivelser. Begrepene hjelper så å si å rette fokus mot
noe spesikt. I barnevernet er det mange slike begreper. Noen inngår så tett og
mangeartet i virksomheten at det blir vanskelig å snakke om sin egen praksis uten
å ta i bruk disse begrepene. Ett slikt eksempel er tiltak. Det er i og for seg
mulig å snakke om barnevernets arbeid i en familie uten å bruke ordet tiltak,
men det blir veldig mange ord og det kan oppleves å bli lite fokusert. Slike viktige
begreper er også i noen grad integrert i lovteksten, slik tilfellet er med begrepet
tiltak. Begrepene kan også gli inn i folk sine dagligspråk og vil da bli mindre
fremmedartet for andre.
I samisktalende områder er det grunn til å tro at en del av disse begrepene som
er glidd inn i norsk dagligspråk ikke i samme grad er glidd inn i samisk språk.
Oversettelsen av begrepene kan da bli unøyaktige fordi begrepene oversettes ulikt,
slik vi ser av eksemplet om tiltak. Fokuseringen som er begrepenes funksjon
svekkes samtidig som at fagfolkene har en idé om at begrepene er oppklarende og
nøyaktige.
Meningsforskjellene i oversettelsen av tiltak til samisk forekom ikke bare mellom barnevernet og brukerne, men også innad i grupperinger innenfor barnevernsarbeiderne/lederne, brukerne og folk i lokalsamfunnet. Ord som hjelpetiltak,
9 Teorier innenfor barnevernsfeltet er basert på både kvalitative og kvantitative fagtradisjoner. Vi
ser i denne korte gjennomgangen av bruk av fagspesikk terminologi at teori i barnevernsfaglig
sammenheng har kvalitativ og kvantitativ forankring. Diagnostisering er for eksempel et begrep
som er forankret i kvantitativ fagtradisjon. Vurdering og reeksjon over en sak er i større grad
basert på kvalitativ fagtradisjon. Prosjektet
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var forankret i kvali-

tativ fagtradisjon, og det kvalitative aspekt nner man i metoden og i teoriene som presenteres.
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omsorg, fylkesnemnd, veiledning er ikke ord som har en opplagt betydning
for mange. Dette gjelder både folk med norsk som første- og andrespråk. Når det
gjelder samtaler med brukere som har norsk som andrespråk, for eksempel samisktalende, er disse ordene både fremmed i språk og fremmed i livsform. Med dette
som bakteppe bør man vurdere å behandle slike begreper med en forutforståelse om at brukerne ikke hekter begrepene til kjente kategorier i egen livsverden.
Barnevernets begreper kan med fordel omformuleres slik at de fremkommer beskrivende når de anvendes i en dialog med brukerne. Omsorg kan formuleres som
hvordan ungene har det sammen med foreldrene. Fylkesnemnda kan beskrives
ut fra hva de gjør.
I denne drøftingen har tiltak fungert som eksempel på problematiske sider ved
informasjonsarbeid på tross av tolketjenester. Det er ikke gitt en oversettelse av ordet tiltak til samisk. Poenget har nettopp vært å vise at den direkte oversettelse
av et ord fra et språk til et annet språk ikke nødvendigvis bevarer betydningen.
For at informasjonsverdien skal beholdes, må det fagspesikke ordet som anvendes i informasjonsarbeidet være utledet fra språket folk bruker, det vil si deres
morsmål. Dersom tiltak hadde blitt oversatt ville det ha vært det norske språket som dannet betingelsene for begrepet, ikke det samiske språket. Det ville ha
vært norsk virksomhet som dannet reglene for språkspillet, ikke samisk virksomhet. Barnevern i en samisk kommune må kunne forholde seg til samisk språk,
for å kunne være barnevern i en samisk kontekst. Uten en slik språklososk
tenkning, ville det ha vært barnevern i en samisk kommune hvilket er noe helt
annet. Barnevernet i en samisk kommune er barnevernet som ikke integrerer folk
sin språklige eller kontekstuelle verden som relevant for den praksis som utøves.
Det ville være barnevernet som, for sin egens skyld, oversetter slik at folk skal forstå det de bestemmer, nner en oversettelse av ordet tiltak som passer best med
ordet barnevernstiltak slik de har lært det fra den formelle opplæringen. Ingen
barnevernspraksis ville, med dette utgangspunktet, ha utfordret den hegemoniske
trenden om at barn ikke skal plasseres innenfor egen slekt.

8.1.6

Prosessen frem mot barnevernstiltaket

Prosjektet var basert på en grunnleggende idé om at barnevernet skulle være basert på en samisk livsverden for samiske klienter. At omsorgstilbudet skal være
basert på samiske livsformer synes det som om alle involverte parter (fra foreldre, slekt, barnevernsarbeiderne, kommunens ledelse og eventuelle observatører) er
enig i. Dette er et utslag av nyere fagtenkning som man kan kalle barnevern i
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og en holdningsendring som har skjedd i løpet av 1980  1990tallet. Allikevel er det familier som reiser kritiske spørsmål til om dette skjer, og
har formuleringer som tilsier at de ikke opplever at barna har fått tilbud som er
tilpasset samisk livsform.
samisk kontekst

Dette kan tolkes i tråd med at foreldre som har opplevd å miste retten til den
daglige omsorgen av barna i desperasjon nner alle mulige (og umulige) argumenter
for at dette vedtaket er basert på feil grunnlag og at barna ikke har det godt der de
er. Foreldrenes rettferdighetssans er sterkt utfordret i en slik situasjon og ønsket
om å få barna tilbakeført er altoverskyggende. Imidlertid kan det nnes en annen
forklaring på at foreldrene evaluerer barnas omsorgssituasjon som ikke-samisk.
Det kan være at saksbehandlingsprosessen ikke var samisk og dermed kan
man vanskelig slå seg til ro med at resultatet ble samisk.
La oss se nærmere på dette. Når den oentlige tjenesten bruker arbeidsmetodikk
som er forankret i én kulturell verden med hensyn til foreldreskap og omsorgsmåte, kan denne metodikken mangle legitimitet i en annen verden. Verdener har
forordninger angående for eksempel foreldreskap og omsorgsmåter. I Kautokeino
var slekt for mange en viktig ressurs for foreldreskap. For en del familier i Kautokeino er ikke oppdragelse nødvendigvis tett knyttet opp mot organisering av
faste tider for spising og soving. Til sammenligning er det å overholde spise- og
sovetider en naturlig del av foreldreskapet for mange foreldre som er norskinger.10
I møte med norske foreldre kan derfor overholdelse av faste tider for spising og
soving være en indikator på hvordan foreldre skjøtter sitt foreldreskap. Derimot
kan barnevernsundersøkelser som retter fokus mot spisetider og leggetider overfor
foreldre i Kautokeino ta utgangspunkt i en fremmed måte å organiserer familielivet
på for en del av disse foreldrene. Man kan da si at undersøkelsen er forankret i en
annen virkelighet enn det som er foreldrenes. Den metodikk som av barnevernet
anvender mangler en kulturell referanse til familien som barnevernet har kontakt
med. Dersom undersøkelsen konsentreres omkring indikatorer som er uvesentlig for
familien, eller det gjøres vedtak med begrunnelse i vurderinger som ikke oppleves
som relevante for familien, vil ikke resultatet av dette arbeidet bli legitimt for de
det gjelder.
Barneverntjenestens innsats når det gjelder kulturell tilpassning av sitt arbeid
er i dag vanligvis ikke rettet mot metodisk eksibilitet, men mot resultatet av
10 Norskinger er begynt å bli en benevnelse på etniske nordmenn, en benevnelse som oftest benyttes
når motsatser eksisterer, for eksempel samer. Ved å bruke norskinger i stede for nordmenn
unngår man å måtte presisere at samer faktisk også er nordmenn med norsk statsborgerskap, men
tilhører en annen etnisk gruppe. Jeg vil bruke norskinger på en slik måte i denne avhandlingen.
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dette arbeidet. Resultatet kan måles i hvor kulturelt tilpasset tiltaket er. Det at et
samisk barn får tilbud om et samisk fosterhjem vil være en kulturell tilpasning av
tjenesten. Kulturelt sett er dette en tilpasning til behov ved at tiltaket er basert
på samisk språk i fosterhjemmet. I noen tilfeller kan det være at fosterhjemmet
ikke reelt sett bruker samisk språk, for eksempel fordi kun en av de voksne i
fosterhjemmet har samisk som førstespråk. I hvert fall kan foreldrene ha mistanke
om at dette er situasjonen og kan derfor være skeptisk til tiltaket ut fra vurderingen
om at det er ikke-samisk. Forsikringer fra barnverntjenesten om at så ikke er
tilfelle er vanskelig å slå seg til ro med, fordi prosessen frem mot utvikling av
tiltaket ikke er basert på en kulturelt forankret metodikk.
Det skillet som jeg forsøker å trekke opp går mellom barnevernsprosessen som er
kulturelt forankret, og barnevernstiltaket som er kulturellt tilpasset. Det er ikke
det samme. Sammenblanding av disse to forholdene kan føre til tvil fra foreldrene (og eventuelt slekt) angående realiteten av tiltaket som godt nok for deres
samiske barn. Dette ene og alene fordi at prosessen som ledet frem til tiltaket
ikke var basert på dem som en samisk familie. Situasjonen som kan oppstå er at
barnevernet mangler legitimitet for den kulturelle tilpasning av sitt arbeid, fordi
det kulturelle aspektet kun var en del av arbeidets resultat. For å opparbeide legitimitet i sitt kulturelle perspektiv bør antakelig dette perspektivet være en del av
prosessen frem i mot resultatet av barnevernsundersøkelsen. Det er i denne fasen
familien opplever barnevernets arbeid, det er i denne fasen av barnevernsarbeidet
at møtet mellom barnevernet og foreldrene skjer. Det er på bakgrunn av dette
møtet barnevernet kan gjøre seg fortjent til en praksis som brukerne opplever som
legitim. Det jeg tar til orde for her er en praksis som er kulturelt sensitiv gjennom
hele barnevernsaken.
Barnevernet i prosjektkommunene har eksempler på at samiske familier har fremstått som vanlige norske familier, med liten slekt og marginalt nettverk inntil
det oppstår en krise. Krisen kan for eksempel være at det blir aktuelt å plassere barn under oentlig omsorg. I denne situasjonen kan nettverk som har vært
skjult for barnevernet vist seg å kunne bidra aktivt for å løse krisen, og for å
sikre en bedre omsorgssituasjon for barna. Nettverket har antakelig vært der hele
tiden, men den oentlige tjenesten har ikke etterspurt den. Før saken ble akutt
har nettverket ikke selv oppsøkt myndighetene for å bidra med sin ressurs. De kan
allikevel ha hatt blikk for det som skjedde i familien. Fordi det kan være vanskelig
å ha oversikt over hvilke familier som har andre måter å løse sitt foreldreskap og
som løser sine omsorgsoppgaver på en noe annen måte enn majoriteten, kan ikke
den kulturelle sensitiviteten trekkes inn ved behov. Denne sensitiviteten må være
med gjennom hele prosessen. Denne sensitiviteten kan heller ikke være avhengig av
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at man kan plassere familien innenfor en annen kulturell gruppe, fordi det nnes
variasjoner innenfor de kulturelle gruppene. Det er dermed ikke kultur man skal
lete etter, og som skal utløse en kultursensitiv praksis. Det man skal lete etter er
kontekst. Kontekst har alle. Man skal altså være kultursensitiv overfor alle familier. Undersøkelsene må være, vedtakene må være, tiltakene må være, i tråd med
de kontekstuelle referanserammene folk benner seg innenfor.
Dette gir to utslag: For det første er kultursensitiv praksis det samme som kontekstuell praksis, en praksis som skal gjelde alle familier som møter som barnevernets
klienter. Man kan tenke seg at en samisk familie i Tromsø kulturelt sett har mer
til felles med en norsk familie i Tromsø, enn en samisk familie i Kautokeino. Man
kan videre tenke seg at en norsk familie i Billefjord har mer til felles med en samisk familie i Billefjord, enn med en norsk familie i Tromsø. Dermed er man kort
kommet om det vesentlige er tilhørighet til den etniske gruppen samer, men langt
kommet dersom det vesentlige er den kontekstuelle rammen omkring familien. For
det andre gir dette det utslag i at en kontekstuell tilnærming ikke kun skal gjelde
et lite fragment av barnevernets praksis. Kontekstuell tilnærming skal være en del
av hele barnevernets praksis som møter familien. At en norsk prosess førte til et
samisk tiltak er ikke til å tro. Familien tror det da heller ikke, men er oppriktig
redd for at deres barn ikke får nok mat når barna må innordne seg i den norske
barnevernsinstitusjonen som opprettholder strenge spisetider.

8.2 Noen erfaringer fra kulturorientert barnevern
i en samisk kommune
Det kan drøftes to ulike typer erfaringer fra dette prosjektet.11 For det første kan
man drøfte prosjekterfaring ved det å gjennomføre ett stort prosjekt i en liten
kommune. For det andre kan man drøfte erfaringene ved forsøket på å integrere
et kulturperspektiv i en barneverntjeneste. Begge disse formene for erfaringer kan
bidra til å belyse muligheter og begrensninger for implementering av kultursensitiv
barnevernpraksis.
Disse tema kretser om kjente områder innenfor barnevern; skjønnsutøvelse, prinsipper om barnets beste, relasjonsetablering, barnevernmetodikk og saksbehand-

Barnevern i en samisk kommune. BrukerInndragelse i KVAlitetsvurdering  BIKVA (Saus, 2001) som ble skrevet etter prosessevalue-

11 Drøftelsene i dette delkapitelet er basert på rapporten

ringen av prosjektet. Noen av drøftelsene er i tråd med de som nnes i rapporten, og noen er en
videreutvikling av poeng i rapporten.
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ling, og det kretser om barnevernets i en kontekst med andre tjenester, andre
institusjoner og samfunnet. Med andre ord, det omhandler kunnskap i barnevernet, og aktualiserer spørsmål om hva som er kunnskap, hvordan man har kunnskap,
hvor man har kunnskap og hva man har kunnskap om.

8.2.1

Lokalsamfunnsbeskrivelser

Det ble utformet et prosjekt som gjennom intervju og reeksjon i hverdagen skulle
gi kompetanse om kulturelle fenomener i kommunen. Med bakgrunn fra de erfaringene som samiske sosialarbeiderer synliggjør i Kulturmøte og terapi i Sápmi
(Eideheim og Stordahl, 1998) ble det rettet søkelys mot lokalsamfunnet og det ble
forsøkt å få tak i fortellinger og ideer om gode tiltak med forankring i lokalsamfunnet. Ideene skulle hentes inn fra samtaler med folk i lokalsamfunnet. Dette ble
organisert ved hjelp av intervjuer.
At barnevernet synes å mangle legitimitet i samiske samfunn, var et av utgangspunktene for å forsøke å la gode tiltak springe ut fra lokalsamfunnet. Ved prosjektets utforming ble det derfor lagt vekt på at brukerne også skulle integreres
i prosessen hvor nye arbeidsformer ble forsøkt utarbeidet. Brukerne ble forstått
både som de som har hatt kontakt med barneverntjenesten og de som ikke har
hatt slik kontakt (eksterne brukere). De har medvirket ved å delta i intervjuene i
dette prosjektet.
Mulighetene for å nå målsettingene i prosjektet var avhengig av forståelse for kulturelle forordninger som tradisjonell oppdragelse og omsorg i lokalsamfunnet, mente
man. Barnevernets arbeid skal forankres i kulturen slik folk selv forstår den. Derfor
ble det lagt vekt på at folk i lokalsamfunnet skulle beskrive sine egne virkeligheter.
Beskrivelsene skulle ikke nødvendigvis være uttømmende beskrivelser, men være
nok til at barnevernsarbeiderne hadde et grunnlag for å innrette sin praksis, ikke
bare mot lokalsamfunnet, men også for lokalsamfunnet. Beskrivelsene hadde derfor en form hvor de stadig kunne forsettes, mer enn at de var ferdigstilt en gang
for alle. Ved å revitalisere biigaordningen kunne kommunen utvikle et tiltak for
mødre som hadde selv hadde behov for omsorg, uten at de behøvde å skille mor
og barn. Biigaordningen ble derfor beskrevet som en fortelling om hvordan omsorg
kan ivaretas innenfor de referanserammer som dette lokalsamfunnets hadde.
Endringer i den kommunale barneverntjenesten i løpet av prosjektet skulle derfor,
enten det gjaldt bruk av tiltak eller arbeidsmetoder, være basert på disse beskrivelsene. Ved systematisk reeksjon og diskusjoner skulle virksomheten endres slik
at den imøtekom utfordringene kommunen hadde erfart som en samisk kommune.
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8.2.2

Å implementere kontekstuell tilnærming

er et ungt objekt for barnevernet som fagfelt. Det
eksisterer derfor lite litteratur og teoretiske referanserammer for praksis. Kyndighet i feltet er i stor grad knyttet til enkeltpersoners lange erfaring, kombinert med
oversikt over kulturelle forhold og analytisk forståelse av kulturelle fenomener. Systematisering av denne kyndighet er en innfallsvinkel som kan løfte frem den personlige erfaringen til felles kompetanse i feltet. Prosjektet i de samiske kommunene
var både et arbeid for å løfte frem den erfaringen som er ervervet av enkeltpersoner12 samtidig som det var en utprøving av de modeller og forståelsesformer som
var skriftliggjort. Det var hovedsakelig de erfaringer som samiske sosialarbeiderer
synliggjør i Kulturmøte og terapi i Sápmi (Eideheim og Stordahl, 1998) som var
tilfanget til de nedtegnede praksisformer som ble utprøvd.
Barnevern i samiske områder

Erfaringskompetansen, som prosjektet hvilte på, ble konkretisert gjennom anvendelsen av den begynnende formgivningen av kontekstuelt barnevern. Det var altså
den første skissen til kontekstuelt barnevern som ble gjenstand for implementering
i kommunene. Evaluering av denne modellen gir grunnlag for videre utvikling av
modellen i denne avhandlingen.
Når det gjelder metoder i prosjektet kan man operere med to nivå. Det ene nivået
er prosjektmetode. Dette gjelder den metoden som ble valgt i prosjektet for å
kunne arbeide mot de målsettingene som er satt opp. Det andre metodenivået er
den metodiske innfallsmåten som ble valgt for å kunne evaluerer prosjektet.
Når det gjelder prosjektmetode var læring i organisasjonene det primære målet.
Gjennom reeksjon innad i organisasjonene kunne man, var tanken, øke bevisstheten omkring de ressurser som fantes i denne samiske kommunen. Å inkludere
dette i hele barnevernets arbeid ville kunne lede frem mot et barnevern som omformulerte barns beste til samiske barns beste. Ved å rette oppmerksomheten mot
barnas kulturelle og etniske identitet kk barnevernet en overgang fra det almenne
barnets beste til det spesikke det samiske barnets beste. Dette inkluderte også
en orientering mot språkets betydning i hjelpetjenestene.
I prosjektet ble dette forstått som en vektlegging av lokalsamfunnet som kontekst
for folk sine handlinger og utsagn. At lokalsamfunnet var et samisk samfunn dannet en naturlig ramme omkring barnevernets tenkning om at de skulle arbeide for
samiske barns beste. Ved det kunne både barnevernstiltakene forankres kulturelt,
12 Blant annet la kommunen vekt på at prosjektlederen skulle ha erfaring fra virksomheten og de
rekrutterte den mest erfarne barnevernsarbeideren fra egen virksomhet som leder for prosjektet.
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samt at barnevernet kunne bidra til at prosessen barnet og familien ble utsatt
for ikke representerte en overføring til en annen kulturell gruppe. Det betyr
at barnevernsprosessen ikke skulle tvinge folk inn i en fornorskningssituasjon
hvor kun de norske idealer for barneoppdragelse, normer knyttet til oppvekst og
godt foreldreskap, skulle gjøres gjeldende. Det ble drøftet hvorvidt dette kunne
representere en diskriminering av ikke-samiske barn, da majoriteten av befolkningen i kommunen var samer. Vektleggingen av kontekst ble fremhevet i denne
sammenhengen. Fordi det var de kontekstuelle rammene som ble trukket inn i kulturperspektivet, ikke med nødvendigvis den samiske kulturen, skulle arbeidsmåten
som barnevernet søkte å implementere kunne gi rom for alle referanserammer, uavhengig av hvilke de var. Det er imidlertid en klar vektlegging av samisk kultur,
samisk oppdragelsesformer og samisk språk i prosjektet slik det ble formulert.
Dette aspektet kan være et av de kompliserte forhold ved implementering av slike
modeller.
Den metodiske innfallvinkelen var den måten man metodisk kunne forsøke å kvalitetssikre prosjektet. I forbindelse med utviklingsprosjekt gjennomføres det ofte
evaluering. Evalueringen har som mål både å undersøke eekten av prosjektinnsatsen og sikre at prosjektet holder et visst faglig nivå. Som regel gjennomføres dette
som en sluttevaluering. I dette prosjektet ble det gjennomført en prosessevaluering
og ikke en sluttevaluering.
Når vet man at et barnevernstiltak er vellykket? Etter ett halvt år, etter ett år,
etter tre år? Når barnet selv er blitt forelder? Når alle er glade og fornøyde?
Når barnevernet er fornøyd? Når familien er fornøyd? Eller når barnet selv er
fornøyd? Dette er svært kompliserte spørsmål. Å sluttevaluere kan være å redusere
en (eller mange) kompleks(e) oppgave(r) til enkle og klart denerte oppgaver. I
reduksjonen mister man mange elementer som er viktig for det som faktisk skjer.
Oppgaver som for eksempel det å reise til månen er enkle problemer. Ikke fordi
løsningen er enkle i betydningen lettfattelige, men fordi oppgaven er teknisk og
den kan evalueres ved hjelp av å se på suksessen; kom de seg til månen eller
kom de seg ikke til månen? Det tekniske elementet ved slike oppgaver gjør at
sluttevaluering er meningsfullt. Når det gjelder omsorgs- eller hjelpeoppgaver i
samfunnsinstitusjoner er disse av en helt annen karakter. De kan ikke løses teknisk,
og de kan ikke evalueres teknisk. Samfunnets hjelpetjenester har oppgaver som har
en slik kompleks karakter at de ikke kan reduseres til enkle, lett målbare resultater.
Hva er suksesskategoriene er av betydelig større kompleksitet, og hvordan man skal
måle resultatet er vanskelig å avgjøre (Krogstrup, 1997, 1998).
Krogstrup (1997, 1998, 2001) har utviklet et evalueringsdesign som forsøker å ta
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høyde for det komplekse ved oppgavene i hjelp- og omsorgstjenestene. Sentralt i
denne evalueringsformen er det at det i et prosjekt er en læring i organisasjonen
som skal bidra til ytterligere å føre prosjektet mot de målbeskrivelsene som er
gjort. Videre er det sentralt at alle aktørene i institusjonene skal bidra med sine
innspill i prosjekter som gjennomføres i samfunnsinstitusjoner.
I prosjektet Barnevern i en samisk kommune ble det formulert målsettinger
som kjennetegnes av kompleksitet og mangfold, både når det gjelder innsats og
mulig læring. Derfor ble det valgt en evalueringsform som kunne integrere disse
forholdene. Det er dermed ikke gjort en vurdering av hvorvidt eekten er tilfredstillende. Eekt er vanskelig å måle, slik vi så av de kompliserte spørsmålene.
Derimot er det lagt vekt på å kunne gjøre vurderinger av verdigrunnlag som det
praktiske arbeidet hviler på. Det er også lagt vekt på større mangfold i det som
trekkes inn som relevant i arbeid med de enkelte klienter. Dette arbeidet er bedre
vurdert i forhold til læring underveis enn måling av eekter i etterkant. Kvalitetsvurderingsprosessen fungerte som en inspirasjon for å kunne bringe inn tema for
reeksjon. Det vil si at evalueringen kretser omkring observasjon av fenomener,
drøfting av fremtidige prinsipper for praksis og verdispørsmål, fokus på handling
samt vurdering av disse elementene for utvikling av nyere handlingsalternativer
(Dahler-Larsen og Krogstrup, 2001). Barnevernskontoret innarbeidet kultur i disse
drøftingsdelene og søkte å nne frem til måter å integrere kulturkunnskap som en
del av sin barnevernspraksis.

8.2.3

Barnevern i en samisk kommune som sammenligningsgrunnlag og som grunnlag for formulering av kontekstuelt barnevern

Det arbeidet som ble nedlag i prosjektet Barnevern i en samisk kommune har
gitt innspill til to hovedelementer i dette avhandlingsprosjektet. For det første ga
det innspill til å trekke frem noen kulturelle fenomener fra stedet hvor modellen ble
implementert. For det andre ga det innspill til å formulere modellen for kontekstuelt barnevern tydeligere. For at dette skulle kunne fremkomme ble undersøkelsen
ved hjelp av prosessevaluering sentral.
Lokalsamfunnbeskrivelsene ble et kjernepunkt i arbeidet mot å kunne forene de
ulike reeksjonstemaene, slik de ble transformert fra modell for kvalitetsledelsesprosess. Observasjon av fenomener som kunne ha relevans for kulturperspektiv i
kommunens barneverntjeneste ble i praksis å nne frem til måter å beskrive fenomener i lokalsamfunnet. Disse beskrivelsene ble igjen vurdert i forhold til hvordan
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de kunne bidra til at barnevernets tiltaksrepertoar ble større. Disse reeksjonene
ga innspill til å vurdere hvordan barnevernetjenesten kunne utforme sin praksis
for fremtiden og hvilke verdimessige utfordringer de hadde både for tiden og for
fremtiden. Dette krevde både en drøfting av praksis slik den ble utøvd og en drøfting av samfunnet slik det var og slik det utviklet seg. Lokalsamfunnsbeskrivelsen
ble første og siste handling i dette reeksjonsarbeidet.
De kulturelle fenomener som ble beskrevet i løpet av prosjektet ga mulighet for
å samle informasjonen til en beskrivelse av lokalsamfunnet. Beskrivelsen ble ikke
fullstendig. Imidlertid fungerer beskrivelsen som grunnlag for å si noe vesentlig
om samiske samfunn og samisk kultur. Det samiske samfunn er mangfoldig, variert og komplekst. Ved å sammenligne lokalsamfunnbeskrivelsen som fremkom i
prosjektet barnevern i en samisk kommune med lokalsamfunnbeskrivelsen fra
den etnograske studien fra hovedfagsoppgaven fremkom to forskjellige samiske
steder. Dette synliggjorde det samiske samfunn som mangfoldig. I kapitlene som
følger er hovedmålet å synliggjøre dette mangfoldet.
Når kontekstuelt barnevern skal presenteres som et forslag til praksis har det vært
viktig å nne en form som inkluderer det mangfoldet som fremkommer i beskrivelsen av samiske verdener. Forslaget som lanseres er en integrering av resultatet
fra prosessevalueringen og sammenligning av de to samiske stedene.
er med andre ord et forslag til praksis som integrerer
kulturelt perspektiv i barnevernsarbeid. Den er utformet i en dialogisk prosess
mellom praksisbeskrivelser, lokalsamfunnbeskrivelse, utprøving som igjen gir nye
praksisbeskrivelser som i sin tur krever lokalsamfunnbeskrivelser. Denne bevegelsen mellom lokalsamfunn- og praksisbeskrivelser er ikke ferdig ved denne teksten.
Den kan fortsatt videreutvikles ved nye runder mellom systematisering og utprøving.
Kontekstuelt barnevern

Slik vil et barnevern som integrer kunnskap om folk og folks livsverden kunne
vokse frem. En slik reeksiv utvikling av faglig arbeidsmåte vil ha den fordelen at
folks som utsettes for praksisen og folks som utfører praksis i felleskap kan ha en
opplevelse av eiendom til praksisformen.

Kapittel 9

Samiske verdener

For å kunne gi en beskrivelse som gir mening må noe av overbygningen, de samfunnsprosesser som har funnet sted, tas med. Jeg vil nå beskrive de prosessene
jeg mener er relevante for å se samiske lokalsamfunn og de som er relevante for
barnevernet som har sin virksomhet i samiske områder av Norge.

9.1 Det erkulturelle Nord-Norge
Tre stammers møte1 er en betegnelse på det erkulturelle Nord-Norge som har
befestet seg. Dette er betegnelsen på at det i Nord-Norge er samisk, kvensk2 og
norsk bosetning. Det er også en betegnelse på etniske relasjoner mellom samer,
kvener og nordmenn.
For noen områder av Nord-Norge er dette en treende betegnelse, fordi den beskriver det konkrete møte mellom tre etniske grupper på ett og samme sted. For andre
regioner er møtet mer abstrakt, i den forstand at bygdene er relativt homogene
rent etnisk, men at kommunen eller området til sammen har en befolkning fra alle
de tre etniske gruppene.
I bygder hvor alle tre gruppene er representert er som regel en av de tre etniske
gruppene befolkningsmessig større jamført de to andre. Dette er da en etnisk majoritetsgruppe. Det varierer hvilken etnisk gruppe som er i majoritet; i Kautokeino
1 Først anvendt av Carl Schøyen (1918) og senere anvendt av Bråstad Jensen (1991) i boka

fornorskningspolitikk til kulturelt mangfold.

2 Kvener er betegnelsen for nske innvandrere fra de to siste århundrene.
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er samene i majoritet, i Vestre Jakobselv er kvener i majoritet, mens nordmenn er
i majoritet i Hammerfest. I noen bygder er det vanskelig å avgjøre hvilken etnisk
gruppe som er i majoritet.
Det nnes ulike måter å avgjøre hvorvidt en etniske gruppe er majoritet eller
minoritet. Nordmenn er i majoritet i de aller este bygder dersom man legger
samemanntallet, samiskspråklighet eller nskspråklighet til grunn for å avgjøre
størrelsen på de etniske gruppene. I noen bygder i indre del av Finnmark er samene i majoritet ved bruk av de samme kriteria. Dersom man anvender historisk
materiale og ser på slekters forhistorie ville man antakelig nne at samer var en
majoritetsgruppe i en del bygder som i dag har en norsk majoritet. Byer som Alta
ville antakelig for 100 år siden hatt en jevnere fordeling i størrelsesforholdet mellom de tre etniske gruppene enn de har i dag. Folketellingen fra 1900 kan antyde
dette, selv om vi vanskelig kan vite om nsk språk kan ha blitt forvekslet med
samisk språk, eller om telleren var etterrettelig i sin registrering av språk og etnisitet. I Vadsø ville nok kvenene ha representert en majoritet, mens i dag innehar
det norske en majoritetstatus. Porsanger vil i dag fremstå med en majoritet av
nordmenn. For 20 år siden ville denne majoriteten ha fremstått som overlegen,
mens den i dag vil fremstå som mindre klar.
Disse endringene i fordeling av de etniske gruppenes majoritets- og minoritetssituasjon henger ikke i særlig stor grad sammen med demograske endringsprosesser
hvor nordmenn har yttet til eller fra kommunen. Bjørklund (1985) har vist hvordan samer ble færre og nordmenn ere gjennom en etnisk endringsprosess. Han
kobler dette sammen med politiske faktorer som fornorskningsprosessen. I tillegg
førte en del økonomiske prioriteringer, for eksempel i skeriforvaltningen, til at det
ikke ble lønnsomt å drive sjøsamiske og kvenske næringsformer med kombinasjon
av ske, jordbruk og sanking (Store, 1998; NOU, 1994:21). Dette medførte at samene ble økonomisk marginalisert. I vanskelige økonomiske tider var det kamp
om arbeid, og da ble fordommene mot samene forsterket (Johansen, 1996). Det ble
vanskeligere å videreføre den livsformen samene hadde. Fordommene mot samene
førte til at det ble vanskelig å få seg arbeid. De unge måtte rett og slett gå over
til å anvende norske etniske markører for å kunne få inntekt.
I Porsanger ser vi at andelen etniske samer antakelig er økende. Det viser den
holdningsendringer som har skjedd overfor det samiske. Det er et uttrykk for en
ny etnopolitisk situasjon i Porsanger. Det samiske er ikke lenger forbundet med
det samme stigma som det var tidligere (Henriksen, 1992). Det at Porsanger synes
å fremstå som mer samisk i dag, er altså ikke nødvendigvis basert på fakta
fra manntallssituasjonen, men en synliggjøring av det samiske både i private og
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oentlige sfærer. Det som tidligere var privat kan nå synliggjøres i oentlige rom,
og det som var oentlige handlinger har fått andre innhold.

Vi ser altså at etniske kategorier i Nord-Norge er ytende, og at dette er en følge
av politiske og økonomiske forhold. Etnisitet er en kontrast-kategori (Barth, 1969).
Etnisitet er avhengig av prosesser i samfunnet og av relasjoner mellom folkegrupper. Samfunnet er endret i løpet av det siste hundreåret, og derfor er også de
interetniske relasjoner endret. De tre kulturelle gruppene eksisterer, og har gjort
det i disse hundre årene. Men de sosiale prosessene har endret seg, og derfor har
også majoritets- og minoritetsforholdet endret seg.

Det å være majoritetsgruppe har ikke vært ensbetydende med å ha vært makthavende gruppe. Den norske etniske gruppen har hatt myndighetsmakten. I Kautokeino er samene i en så klar majoritet at man kan benevne Kautokeino som
enkulturell, i alle fall frem til tidlig 1970-tall. I Karasjok var det i etterkrigstiden
en sterk norsk dominans, kanskje mye på grunn av en dominerende norsk ordfører.
I Kautokeino var den norske innytelsen langt mindre. Der var de blant annet i den
heldige situasjonen at mangel på norske lærebøker førte til at de hadde undervisning på samisk (Hauglid, Jensen, og Vestrheim, 1985). Denne situasjonen ser man
i Vestre Jakobselv i dag. Selv om dette er en kvensk bygd, med kvensk majoritet,
er det norsk politikk som utøves både på lokal- og regionalplan og fra nasjonalt
nivå. Kvensk politikk er enten fraværende, eller er knyttet til mindre symbolsaker som ikke fører til endringer i hovedlinjer i den norske politikken. Dette kan
forklares med at samer og kvener kun var majoritet i små regionale enheter, som
for eksempel steder og kommuner. Kun i disse begrensede geograske områdene
var norskinger i minoritet. I en større sammenheng har den norske gruppen alltid
vært en majoritetsgruppe ved at det i Norge er et overveldende ertall etniske
norskinger.3 I tillegg har norskingene hatt en suveren politisk, økonomisk og kulturell makt. I dag er denne maktdominansen noe redusert slik vi så av drøftingen om
de internasjonale lovene. Betegnelsen tre stammers møte er derfor en betegnelse
som er for idylliserende (Bråstad Jensen, 1991; Brantenberg, Hauan, og Knutsen,
1994), fordi det tildekker det forholdet at norskingene har hatt makten i det etniske møtet og i utformingen av de sosiale prosessene som disse møtene har vært
en del av.
3 Norskinger er en betegnelse som anvendes for ikke å gi assosiasjoner til at etniske samer og kvener
ikke er nordmenn.
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Fornorskning

Historisk er det først og fremst den samiske befolkningen som har vært gjenstand for systematisk og realpolitisk undertrykkelse. Fornorskning var osiell politikk frem til 1959 (Jernsletten, 1996). Ikke før på 1960-tallet, ved St.meld nr. 21
(1962-1963) (St.meld. 21 19521963, 1962) ble det reist debatt om den politiske
og lovnedfelte strategien å omgjøre den samiske befolkning til norsk befolkning
(St.meld. 55 20002001, 2000). Denne undertrykkingen har også omfattet kvenene, men denne gruppen har enten blitt betraktet som samer, eller blitt inkludert
som nlendere som er blitt nordmenn.
Assimilasjonspolitikken var den rådende politikken fra midten av 1800-tallet. I
Norge ble denne politikken ført i alle fall fram til andre verdskrig. I både Finland
og Sverige nner man den samme politikken ført overfor samene (se for eksempel
Lehtola, 1996; Lantto, 1996). Man kan betrakte mellomkrigstiden som et høydepunkt for fornorskningsprosessen. Darwinsimen rådet som vitenskapsteoretisk paradigme og ledet til nasjonalistiske ideologier. Det var økonomiske nedgangstider,
og samene ble taperene både ved at deres næringsformer ble hardest rammet og
ved at nordmenn ble foretrukket som arbeidskraft (Johansen, 1996). I tillegg førte
endebildet som Norge forholdt seg til i sin utenrikspolitikk, til et behov for å
sikre at befolkningen var lojal. Det er dette som er omtalt som den nske fare
(Eriksen og Niemi, 1995). Det viktigste midlet for denne minoritetspolitikken var
skolen. I tillegg var jordsalgsbestemmelsen i Jordloven av 1902 et virkemiddel for
fornorskning. Ved siden av norsk statsborgerskap krevdes det tale-, lese-, og skriveferdighet i norsk, samt daglig bruk av norsk for å kunne kjøpe jordbruksland, noe
som i hvert fall Smith la til grunn i forarbeidene til Jordloven (Pedersen, 1994).
Sametinget ble opprettet i 1989. Dette kan markere et tidskille ved at det samiske
samfunn kk et organ med reell mulighet for innytelse. Sametinget er et folkevalgt
representativt organ for hele den samiske befolkning i Norge.
I forkant av opprettelsen av Sametinget, var kampen om reguleringen av AltaKautokeinovassdraget (Altasaken) en etnopolitisk skillelinje. Alliansen mellom samene, miljøvernerne og andre utbyggingsmotstandere ble så sterk at norsk politikk
overfor samer ble endret. Norsk politikk var i tidlig etterkrigstid preget av aktiv fornorskning, eektuert av lovgivningen, praksis i skole og arbeidsliv, og ved politiske
vedtak. I løpet av 1970- og 80-årene var politikken preget av passiv fornorskningspolitikk, det vil si en videreføring av usynliggjøring og uartikulering av samiske
saker i politiske vedtak, i skole, i media og i arbeidslivet. Forvaltningen behandlet
samiske saker som ikke-eksisterende eller med liten betydning for virksomheten.
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Det har også vært en tilsvarende undertrykking av kvenene. Den ble ofte ført med
samme virkemidler som overfor samene, og det ble ikke alltid dierensiert mellom
disse to gruppene. Målet var det samme; fornorskning.
Fornorskning fortsatte ennå i mange år etter at lovene og retningslinjene som
var tilpasset et politisk mål om fornorskning var omgjort og forlatt. Blant annet
fortsatte fornorskningen gjennom praktiseringen av de oentlige tjenestetilbudene. Ved at disse ikke var tilpasset samer, verken etnisk og kulturelt, fungerte de
som en forlengelse av fornorskningen fordi de usynliggjorde det samiske. Det var
få språklige tilpasninger i de oentlige tjenestetilbudene. Det var få skoler som ga
mulighet til samiskspråklig undervisning. I de skoler hvor dette var et valgfagstilbud, gikk den samiske undervisning på bekostning av andre fag. I hjelpetjenestene
var det få metodiske eller praktiske ordninger som møtte samiske klienter på deres
premisser. Det ble sjelden rekruttert samiske fosterhjem for samiske barn under offentlig omsorg. Samiske barn ble tvert i mot i noen tilfeller sendt ut av landsdelen
i forbindelse med omsorgsplasseringer med den begrunnelsen at de skulle få gode
hjem. Eldre samisktalende mennesker ble lagt inn på sykehjem uten fagansatte
som behersket samisk. Det var ytterst få samiske barnehager. I psykiatrien var det
ikke kompetanse på samiske livsformer, på tross av at terapi også ble gitt samiske
pasienter. Helsevesenet ga ikke tilbud om tolk, og ingen informasjon ble oversatt.
Jernsletten (1996) beskriver hvordan velferdsutviklingen var basert på likhetsideologi. Likhet kk betydning å bli lik ikke likeverd i Norge i etterkrigstiden.
Klimaet for etnopolitiske endringsprosesser var dermed svak frem mot 1970-tallet,
på tross av at samepolitikken ble endret på 1960-tallet.
Den oentlige utredningen Plan for helse- og sosialtjeneste for den samiske
befolkningen i Norge ga i 1995 en beskrivelse de oentlige hjelpetjenestene hvor
vi fortsatt nner mange av disse eksemplene.
Noen unntak nnes. I noen kommuner var det opprettet internat for å gi skoletilbud for barna til de nomadiske reindriftsfamiliene. Det er imidlertid ikke nødvendigvis å forstå som et tjenestetilbud som har møtt samene på deres egne premisser
(Nergård, 1997). Tilbudene var organisatoriske tilpasninger for at samiske barn
overhodet skulle kunne møte på skolen. Dette kan like godt karakteriseres som et
godt verktøy for fornorskning, mer enn et tjenestetilbud tilpasset samiske familier.
Barna ble værende igjen i et internat som var som et norsk rom, mens familien
yttet reinokken i et samisk rom. Senere ble det gitt yttepermisjoner til barn
av reindriftsfamilier. Rapportene som barna skulle skrive fra oppholdet er blitt betraktet som en ordning hvor skolen yttet sin virksomhet inn i reindriftssamenes
livsform. Ved det er det ikke bare norske rom som anvises ved siden av samiske
rom, men samiske rom overtas av norske rom.
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Det å opprette norske rom fra myndighetenes side har vært blant de viktigste
virkemidlene for intendert og ikke-intendert fornorskningsvirksomhet. Ved å tilrettelegge all oentlig virksomhet etter norske strukturer, det vil si så likt som
mulig de virksomheter som nnes andre steder i Norge, kunne disse fremstå som
norsk. Den samiske livsformen ble slik vist vekk fra oentlige arenaer, og ved det
fremstilt som noe privat som best var egnet til å utspilles i hjemmet. Slik ble
det samiske usynliggjort, og folketellingene kunne vise til at nordmenn ble ere
og samer færre. Dette er i tråd med analysene som Bjørklund har gjennomført
angående befolkningen i Kvænangen (1985).

9.1.2

Etnopolitiske endringsprosesser

Ikke før begynnelsen av 1980-tallet ble det politisk vilje til å ta konsekvenser at
det fantes minoritetsbefolkning i Norge.
I slutten av det tjuende århundre ble holdningene overfor samene endret, og man
kunne se ere virkninger av oppgradering av verdien til det samiske. Opprettelse
av det samiske forvaltningsområdet ga 6 kommuner i samiske områder status som
samiske kommuner.4 I 1991 ratiserte Norge ILO nr. 169 om urfolks rettigheter.
Disse politiske og juridiske tiltakene var uttrykk for de etnopolitiske endringsprosesser, samtidig som disse har bidratt til å akselerere farten på endringene mot reell
innytelse for samene, og da i betydning av innytelse som samer. Å ha innytelse
som samer vil si at den etniske gruppen får innytelse i samfunnsprosessene. Dette
er ikke det samme som samer med innytelse, fordi den representerende samen
ikke nødvendigvis får (eller vil) representere det samiske folket.
Kvenene kk status som nasjonal minoritet i Stortinget den 11. desember 1998.
Dette har hatt liten praktisk betydning, dersom man sammenligner med situasjonene for den samiske befolkningen. Imidlertid nnes det enkelte mindre tiltak i
områder hvor den kvenske etniske gruppen er, eller har vært, i majoritet. Dette er
tiltak som har hatt som mål å bidra til å videreføre og bevare kvensk kulturarv
og kvensk språk. I Børselv i Porsanger er det åpnet et kvensk senter, Kvæntunet  Norsk senter for kvænsk språk og kultur. I Vadsø og omegn er tilbud om
opplæring i nsk i grunnskolen relativt godt utviklet. Det bevilges i dag noe økonomiske midler for vern av kvenske kulturminnesmerker og kvensk språk. Det kan
imidlertid ikke sies at det har vært en etnopolitisk endringsprosess for den kvenske
befolkningen i Norge.
4 Dette gjelder Nesseby, Tana, Kautokeino, Karasjok, Porsanger og Kåfjord. Tysfjord kommune har
et kommunestyrevedtak på å søke å bli underlagt det samiske forvaltningsområdet.
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De etnopolitiske endringsprosessene som har påvirket samenes kultur, lisvform og
språk, presenteres ofte som en følge av den kraftige opinionsendringen som tok
sted i etterkant av motstanden av utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget. Det
er imidlertid ere sammenfallende hendelser og tidsskiller som kan rettes inn som
forklaringsvariabler for disse prosessene.
Ikke minst manøvrerte samepolitiske organisasjoner og samiske politikere seg i posisjoner som førte til at de kk større innytelse enn tidligere (Jernsletten, 1996).
Denne utviklingen tok til allerede tidlig på 1900-tallet med sørsamene som sentrale
aktører. Det ble organisert større landsmøter både i Norge og i Sverige. I løpet av
1950-1970-årene var samevennorganisasjonene viktige. De holdt årlige samekonferanser som i sin tid ledet frem mot Nordisk Sameråd. Jernsletten (Op.cit.) har
beskrevet hvordan informasjon om samiske saker, søking etter politiske talenter og
sammenkomster, bidrog til at samiske organisasjoner ble opprettet. Dette skjedde
på tross av at velferdsideologien ikke fremmet etnopolitiske endringsprosesser.
Den generelle økningen i utdanningsnivået blant befolkningen omfattet også samer. Dette henger sammen med velferdsideologien i Norge. Man kan si at selv
om ideologien ikke fremmet et klima for endring, fremmet den aktører som kunne
bidra til endringsprosesser. Høyt utdannende samer tilegnet seg den språkbruken, det byråkratiske språket som Rossvær (1998) har kalt riksnorsk, som gjorde
dem bedre i stand til å føre debatter med makthaverne. De ble gjennom utdanning innløst i byråkratenes språk, slik at de vant frem med sine synspunkter og
argumentasjon. Denne generelle kunnskapen, som samer ervervet seg gjennom utdanning, uavhengig av hvilket fag de hadde sin høyere grad innenfor, var kanskje
like viktig for igangsetting av den etnopolitiske endringen som Alta-Kautokeino
sakens innytelse. Det var mange samiske studenter og unge akademikere blant
demonstrantene. Utbyggingssaken var kanskje viktigere som samlende symbolsak
for en prosess som var i emning, enn som igangsetter av prosessen.
Eidheim (Jernsletten, 1996) har vist til et paradigmeskifte når det gjelder forholdet
mellom samene og majoritetssamfunnet. Han utkrystalliserer re hovedtrekk som
muliggjorde denne utviklingen: 1. Samevennen og ideologi som vektla informasjon
og moralsk argumentasjon. 2. Velferdsutviklingen. 3. Utdanningseksplosjonen. 4.
Internasjonalisering av samisk politisk aktivitet. Disse re forholdene førte tenkningen om at samenes problem var et velferdsproblem over mot at samene hadde
selvstendig rett til sjølråde og til vern og videreføring av samisk språk og kultur.
I disse prosessene usynliggjøres kvener og den kvenske situasjon ved at den kvenske
saken forsvinner i støy mellom nordmenn og samer, og mellom ulike samiske
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grupper. Kvener er i alle disse områdene en minoritet, og har mindre tilgang til
beslutningsarenaer jamført med de andre to etniske gruppene. Det tause kvenske
ropet, kan være det siste vi hører før total kulturell assimilering av den kvenske
befolkningen. Formuleringen det tause ropet er et forsøk på å bemerke at kvener
fremstår som en etnisk gruppe i relasjoner med andre etniske grupper i Nord-Norge,
men at det ikke har oppstått noen saker som har markert dem og deres interesser.
Kvenene har ikke hatt en Altasak og de har følgelig ikke hatt en etnopolitisk
samling rundt kvensaker slik samene har hatt det. Det har heller ikke kommet opp
noen rettssaker eller andre prøvekluter som har bidratt til kvensk mobilisering av
rettigheter som minoritetsgruppe. Det er dermed liten oppmerksomhet fra politiske
hold. Lite midler tilføres og få tiltak igangsettes for den kvenske etniske gruppen.5
Det er i dag noen kvenske politikere som går inn for å denere kvener som urfolk
for å kunne få en høyere grad av synlighet og en større aksept for kvenene som
kulturell gruppe.
De nye etnopolitiske holdningene medførte begynnende endringer innenfor mange
ulike samfunnssektorer. Endringsprosessene er ennå underveis, og man kan ennå
erfare at sektorer og fagområder fører kulturtenkning eller belyser samiske saker
for første gang innenfor sine virksomheter. I helse- og sosialsektoren er det både
nyvunnen erkjennelse av at samiske spørsmål er relevant for virksomheten, og det
er fagfolk eller faginstitusjoner som har hatt dette som interesse eller forpliktelse
i mange år.6 Ved Universitetssykehuset i Tromsø er i dag tilbudet om samisk tolk
en selvfølgelighet. Dette er lite sammenfallende med det svaret som den samiske
studenten som tilbydde seg å være gratis tolk for sykehusets samiske pasienter
for 7  8 år siden kk. Det ble rett og slett hevdet at det ikke var behov for slike
tjenester. Også i dag er det antakelig ulike synspunkt angående behovet for samisk
tolketjeneste i sykehusmiljøet, men sykehusets øverste ledelse står for en linje hvor
de mener at sykehuset skal ha samisk tolketjeneste.
I sosialt arbeid nner man en spennvidde i meninger om relevansen av å integrere kunnskap om samiske saker for sin virksomhet. Det nnes de som hevder at
barnevernsaker ikke inueres av om familiene er samisk. Dette synspunktet bæres
oppe av at samiske familier er så like norske at denne egenskapen ved familien ikke
er av betydning. Argumentativt etterspørres gjerne kjennetegnet på en samisk fa5 Heller ikke i dette prosjektet vil den kvenske befolkningsgruppen i Norge bli gjort til gjenstand
for større interesse enn disse få linjene.

6 Helsefolk og leger synes i dag å være den gruppen som oftest fremviser slik nyvunnen erfaring
om kulturens betydning. Sosialt arbeid, inkludert arbeidsmarkedsetatene, har i større grad representanter som har eid slike erkjennelser lenge, mens trygdevesenet ikke synes å være i situasjoner
hvor kultur tilskrives betydning.
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milie, et kjennetegn som gjør den samiske familien forskjellig fra en norsk. De
søker etter forskjellene. I dette ligger det en idé om at det norske er noe fast, noe
stødig og entydig, og det samiske må således ha like entydige denerende trekk
som spesikt skiller dem fra det norske. Det betyr at det som eventuelt skulle
legitimere kulturkunnskap i barnevernet, ville være den graden av forskjell som
nnes mellom norskinger og samer. Jeg har tidligere drøftet dette med grunnlag
i erfaringer fra de samiske sosialarbeiderne. Det er ikke objektive forskjeller som
legitimerer kulturkunnskap, men perspektivet om at de omgivelsene som folk lever
sine liv i har relevans for barnevernsarbeidet. Denne innsikten henger sammen med
etnopolitiske endringsprosesser. Samene må ikke gjøre rede for sin forskjellighet
ved en tilrettelegging, men har selvstendig rett til å få tilpasset tjenesten til sin
virkelighet.
Når det gjelder grad av integrering av samiske saker som relevant for det sosiale arbeid, spenner dette fra ønsket om at samer forbeholdes som sosialarbeidere overfor
samiske brukere, via at kultur må integreres i all sosialfaglig virksomhet som del
av grunnlagskompetansen,7 til at kunnskap om samiske saker kun skal integreres i
fall brukerne selv etterspør dette spesikt.
Det er lite oentlig debatt omkring de sosialfaglige aspektene ved de etnopolitiske
endringsprosessene. Media har i liten grad målbåret argumenter, verken for eller
mot at samiske forhold er relevante for hjelpetjenestene i Norge. Diskusjonene som
jeg har ført her er basert på seminarstemmer. Dette er stemmene som trer frem
i seminarer og konferanseverden. De nnes altså som fagdiskurser, men er i liten
grad nedfelt i prosedyrer innenfor de ulike tjenestene. Disse prosessene er dermed
ikke festet, de svever løse i drøftinger som i liten grad er nedfelt som forpliktende
trykte ord eller som anbefalte praksiser. Dette er etnopolitiske endringsprosesser
som ennå er i gang, prosesser som ikke har satt seg, som ennå er underveis. Den
konsoliderte eekten av dette innenfor barnevern (og andre sosiale tjenester) er
fremdeles en pågående prosess.

9.1.3

Majoritet og minoritet, ulike grupperinger

Etter noen tiår med endring i den oentlige behandlingen av Nord-Norge som et
tre stammers møte, er bildet av de norske som undertrykker samer og kvener ikke
like entydig. Rasismen er borte, dersom man tar utgangspunkt i et rasismebegrep
som viser til rangering av folks egenverd basert på rasetilhørighet. Andre former
7 Denne ideen vil bli båret frem i løpet av dette prosjektet.
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for maktovergrep og undertrykking trer frem, og grensegangene er ikke alltid like
tett koblet til grensene mellom etniske grupper.
Møtet mellom de tre befolkningsgruppene i nord omhandler fremdeles maktulikhet mellom majoritetsgrupper og minoritetsgrupper. Til forskjell fra tidligere, hvor
den politiske overmakten til den norske stat gjorde nordmenn suverene, uavhengig
av om de var i majoritet eller minoritet, er det i dag en situasjon hvor majoritetsgrupper i et område kan utvise maktmisbruk overfor minoritetsgruppene.
I rettighetsdebattene rundt ressursutnyttelse er motstanden mot særbehandling
av samer stor i noen områder av Finnmark. Diskusjonene omkring forslaget til ny
Finnmarkslov synliggjør dette.8 Innenfor samiske miljøer kan man nne skillelinjer
mellom ulike samiske grupperinger, hvor samer fra kysten rangeres som mindre
samisk enn samer fra innlandet eller samer med tilknytning til reindrifta. Reindriftsamenes narrativer om hva som er samisk har fått en hegemonisk status, og
dermed må sjøsamer stadig vise at de passer dette bildet på det egentlige samiske. Det har også vært kritikk rettet mot Sametinget, fordi det ikke i tilstrekkelig
grad har vernet om, eller godt nok representert, de minste samiske befolkningsgruppene. Ett eksempel er koniktene mellom skoltesamene i Sør-Varanger, hvor
en skoltesameforening ikke anerkjenner Sametinget som deres forvaltningsorgan,
mens en annen gruppe av skoltesamene i kommunene engasjerer seg mot skoltesameforeningen og deres standpunkter.9
I de aller este områdene vil man se eksempler på at minoritetsgruppene usynliggjøres, både i lokalpolitiske debatter og i utformingen av samfunnet. Men man
kan også nne eksempler på at representanter fra majoritetsgrupper opplever å
bli overkjørt. Dette har for eksempel skjedd i arbeidet med å revitalisere samiske
minoritetsgrupper.10 I utredningen om naturgrunnlaget for samisk kultur foreslås
det at en reindriftssamisk siida11 skal nedlegges. Målet er at det skal gis rom for
en annen reindriftsenhet som ikke har drevet reindrift siden tidlig på 1900-tallet.
Begrunnelsen for dette forslaget er at den østsamiske minoritetsgruppen, minoritet også i forhold til nordsamisk befolkning, skal kunne revitalisere samisk kultur
og levesett. Siidaen som det foreslås å nedlegge, reagerer både overfor utredningsinstansen og forskerne som tar til ordet for dette. Siidamedlemmene opplever å
8 P4 (Tromsø) 28. august 2003 (http://www.p4.no/), Nordlys 4. august 2003 (http://www.nordlys.

no/nyheter),

Altaposten 2. september 2003 (

http://www.altaposten.no/).

9 Finnmarken 25.07.2001.
10 Dette kan man se av høringsutalelsene fra familien Magga i forbindelse med NOU 1997:4,

grunnlaget for samisk kultur (http://home.online.no/~owollman/nou4.htm).

Natur-

11 Siida : En koalisjon av reindriftsamiske familier som sammen har en reinokk. En siida tilsvarer,
i dagens reindriftssnæring, en bruksenhet.
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være utsatt for maktovergrep. I dette eksemplet ser man både hvordan majoritetog minoritetsforhold er kontekstuelle. Siidaen er en majoritet ved sin tilhørighet
til den nordsamiske etniske gruppen. I denne relasjonen er østsamene minoriteter.
Men i koalisjonen mellom utrederne og forskerne fremstår siidaen som en minoritet ved å situeres som en enhet det er verdt å ofre for å fremme en annen. I
Sør-Varanger er siidaen en minoritet, selv om den tilhører en majoritetsgruppe i
en større kontekst.
Av disse eksemplene kan vi se både skillelinjer mellom samiske grupperinger og
fortsatt polarisering mellom nordmenn og samer. Minoritet og majoritet er ennå,
lenge etter fornorskningsprosessen, en relevant faktor for hvem som har makt, og
hvem som blir maktesløs. Allikevel er det heller ikke i dag entydige kategorier som
inndeler majoritetsgrupper og minoritetsgrupper. Etnisitet er bare en kontekstuell
inndeling blant andre mulige inndelinger. Makten er ujamt fordelt, men følger ikke
alltid linjene mellom etniske grenser. Etnisk tilhørighet er én variabel for fordeling
av makt. Imidlertid er også andre variabler av vesentlig betydning.
Kjønn er en faktor som synliggjør dette på samme måte som etnisk tilhørighet gjør
det. Man kan se konturer av ulike kjønnsrelaterte skillelinjer mellom de maktbegunstigede og de med liten eller ingen innytelse. I Sametinget ble det ved forrige valg stemt inn en svært liten andel kvinnelige politikere. Hvorfor kvinnelige
samepolitikere ikke kk tillit er et spørsmål som opptar mange, og noe som for
tiden er underlagt forskningsinteresse. På den andre siden har Kramvig og Stien
(2002) vist hvordan en del menn i samiske områder er marginalisert. Kvinner har
blitt oppmuntret til å søke utdanning, og mange slår seg ned på andre steder enn
sin hjemplass. Menn i Nord-Norge har i langt større utstrekning blitt på hjemstedet, og har i løpet av den senere tid mistet status og anseelse. Akkurat som
makt/avmakt i relasjon til samisk minoriteter er avhengig av situasjonen, er også
kjønnsdimensjonen ved maktfordeling kontekstuell.
Ikke desto mindre er det grunn til å reektere over hvordan samiske saker gjennomgående kan marginaliseres som betydningsfullt for andre enn de impliserte aktører.
Det er forsvinnende lite interesse for Sametinget som politisk samfunnsinstitusjon
blant samfunnsforskere. Selle og Bjerkli (2003) har påpekt det forhold at påfallende
få statsvitere har vært interessert i Sametinget, enda det må kunne betraktes som
det mest interessante politiske prosjektet i Norge i dag. Dette eksemplet synliggjør
hvordan samiske saker betraktes som uten betydning for andre enn samene selv.
Majoriteten er premissleverandør for hva som er av fellesinteresse, og majoriteten
er norsk.

178

9.1.4

Samiske verdener

Nye stammer kommer til møtet

I de siste årene er stammemøte også et møte mellom ere kulturelle grupper enn
de tre tradisjonelle befolkningsgruppene i Nord-Norge. Som resten av Norge har
også Nord-Norge tatt i mot yktninger og innvandrere. I hele Nord-Norge er det
for tiden også mange russiske statsborgere som er kommet som innyttere. Noen
kommer for å ta seg utdannelse, andre for å få jobb. Det inngås mange ekteskap
mellom norske og russiske borgere. Slik knyttes det kulturelle bånd mellom landegrensene, bånd som på sikt kan ha store virkninger for et kulturelt mangfold i
Nord-Norge. Denne kulturelle utvekslingen har også foregått innenfor det samiske
samfunn, hvor det har vært ere politiske og kulturelle møtepunkt mellom samer
fra russisk side og samer fra norsk, nsk og svensk side.
Betydningen av dette som formgivning av Nord-Norges kultur er lite tematisert,
verken i forskning, oentlig virksomhet eller i media. På samme måte som kvensk
kultur kan forstås som tause rop, blir disse ulike etniske gruppene usynliggjort
som ressurs og som utøvere av levende samtidskultur. For kvener kan tausheten
rundt deres sak knyttes til mangel på en sak som fenger nok til å bidra til etnopolitisk samling. For det nye i møtet er det andre årsaker som kan fremvises for å
få forståelse for hvorfor de usynliggjøres som aktører. Særlig henger dette sammen
med at deres stemmer ikke får delta i diskursene som former samfunnet.
En intersubjektiv prosess mellom alle inkluderte aktører er det som bidrar til
kulturell produksjon. Det er dette som ligger bak tanken om at kulturbegrepets
dimensjoner i all hovedsak handler om menneskets kommunikasjon her og nå.12
Denne forståelsen av kulturell produksjon mangler et maktfokus, og det forutsettes at alle har samme påvirkningskraft i forhold til å fremme innspill i en generell
formgivning av fellesskapet. Dette er naivt, både sett ut fra et informasjons- eller mediaperspektiv som vil påpeke at ikke alle grupper får saker fremmet for
oentlig debatt, og det er naivt sett ut fra et klasseperspektiv som vil kunne
trekke oppmerksomheten mot at ikke alle grupper har samme adgang til arenaer
hvor interessesaker kan fremmes.13 De nye aktørene i nordnorsk kulturproduksjon
12 Jeg refererer nå til antropologi som har hybriditet og globalisering som kjernen i sine teoretiske
ressonement.

13 Freires (2003) distinksjon mellom kulturell invasjon (at noen tvinger seg på) og kulturell syntese (at noen deltar ved en dialog-handling) kan åpne for en videre reeksjon omkring kulturell
produksjon. Man kan også fullføre en slik reeksjon ved å ta veien om Bourdieu og hans formule-

Posisjonen en innehar i det sosiale rommet, det vil si strukturen av fordeling av ulike
former for kapital (. . . ), bestemmer forestillingene om dette rommet og standpunktene en
inntar i kampene for å bevare det eller forandre det. (Bourdieu, 2002)
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har påvirkningsmuligheter og påvirkningsarenaer for å tre inn i de intersubjektive
prosessene for produksjon av samtidskultur. De har imidlertid i mindre grad enn
andre aktører tilgang til maktarenaer for å fremme sine interesser i konkurranse
med andre gruppers anliggende. De gis ikke tilgang som deltakere i alle diskurser
som er med på å forme samfunnet, selv om de deltar i noen diskurser. De diskurser
de deltar i er også mindre bestemmende diskurser.
Det er de aktørene som allerede har makt i den oentlige diskursen som denerer
hvilke saker og på hvilke områder de nye aktørene kan ha innspill. Det er disse
som får tid og rom til å gjøre rede for hva som er relevant og hvordan det relevante
skal fortolkes. I Norge har problemfokuseringen dominert den oentlige diskursen
omkring fenomenet at det er nye deltakere i møtet. De ulike etniske gruppene
som nnes i Norge, med unntak av samene, refereres til som en samlet gruppe 
de andre  uten at det dierensieres mellom ulike grupperinger, eller presiseres
hvem de andre er (Gullestad, 2002). Dette er parallelt til måten samer og kvener
tidligere ble møtt. De ble behandlet som en samlet gruppe, uten dierensiering
mellom dem. De var samlet under betegnelsen de andre.

9.1.5

Intersubjektive møter; verdien i å la alle delta i fortellingene

Å denere de andre innenfor en entydig samlet kategori, og å henvise til at de
andres tilstedeværelse gir noen spesikke problemer, synliggjør en objektisering
av mennesker. Man skriver inn de andre i egne begreper, ikke i de begreper
de har om seg selv. Deres egne fortellinger om seg selv får ikke komme frem.
Ved å innkapsle diskursene om de nye aktørene innenfor denisjonen av dem som
de andre, får man ikke mulighet til å se hvordan de nye aktørene er med på
å forme samtidskulturen (Smith, 1999b). Uten litt Wittgensteinsk tenkning om
språkspill (1967), klarer man ikke å begripe språket som annet enn representasjon
av noen objektivt gitte fenomener som man kan inndele og oppdele i kategorier.
Aktører blir uten egne stemmer i denisjonen av hva som er. De anerkjennes ikke
kompetanse til å forholde seg til verden, og blir stående igjen i forenklede bilder.
Slik er de nye, kan man si, og ingen har beskrivelser for å kunne fremstille dem
annerledes, fordi de selv ikke får fremstille seg med begreper som har rot i den
verden de handler i.
Dette leder til stereotypisering; de andre beskrives med overforenklede karaktertrekk (Pickering, 2001). Egenskapene de utstyres med er skapt av makthaverne, de som får delta i felleskapets diskurs, og deres fortellinger. Stereotypisering
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stenger mulighetene for reell innytelse fordi folk ikke selv slipper til med sine
fortellinger av hvem de er, hvordan de forstår verden, og hvordan de fortolker de
situasjoner de er i. Først og fremst er dette en situasjon hvor fremstillingen blir
fattig og uten kontekst. Dernest er det en situasjon hvor den kulturelle samtid
ikke blir forstått fordi ere av aktørene i verden ikke forstås, og dermed heller ikke
sees, som Meløe (1979) ville ha formulert det. Dernest er det en utfordring for de
virksomheter som skal opptre i verdener med mange ulike aktører. Hvilken stemme
som får fortelle historien om hva som er samfunnets norm om sentrale barnevernstema som barnets beste, god nok omsorg, oppdragelse og barndom, er
tema som er av grunnleggende betydning når barnevernet utfører sin (normativt
orienterte) virksomhet. Jeg har forsøkt å vise noen samfunnsprosesser som er med
på å skape erfaringsverden i Nord-Norge. Dette er prosesser som har ført til at
noen aktørers stemme ikke har fått rom til å bidra i den fortellingen som barnevernet må basere seg på. Dette gjelder både samiske stemmer, kvenske stemmer
og stemmer fra andre etniske minoriteter.
Å la alle aktører delta i fortellingene om samfunnet som barnevernet skal opptre
i, er en av de største utfordringer barnevernet står overfor. Jeg vil i fortsettelsen
søke å synliggjøre samisk kultur slik den er formet av samfunnsprosesser, men
også fremstår som mangfoldig, dierensiert og kompleks. Denne variasjonen, som
samisk kultur kan vise til, er et sentralt argument for at et kulturperspektiv er et
kontekstuelt perspektiv.

9.1.6

Samiske verdener

Det bildet som trer frem i dag, er bildet av noen sterke samiske områder og noen
sterke samiske grupperinger. Men vi ser også konturer av noen samiske områder
som svekkes. Vi ser at noen samiske områder er preget av konikter, mens andre steder er preget av harmoni og vekst. Vi ser noen samiske steder som preger
samfunnsutviklingen i Nord-Norge, mens vi ser også at andre samiske steder marginaliseres. Karasjok er en samisk bygd som fremstår som en trendsettende by når
det gjelder å rekruttere kvaliserte samiskspråklige fagfolk med kompetanse på
nasjonalt og internasjonalt bestenivå. Kåfjord er et samisk område som er preget
av store konikter mellom samer og norskinger, men også et samisk sted som er
gjenstand for en sterk samisk revitalisering. Særlig har musikkfestivalen Riddu
Riddu Festivála bidratt til å drive frem en prosess i Kåfjord som har styrket
stedet som samisk sted, og presentert kommunene utad som samisk kommune.
Andre samiske steder tappes for ungdom. Mange av disse stedene preges av økt
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avstand mellom kulturen i bygdene og storsamfunnets kulturelle krav om eektivisering, høyere utdanning og modernisering. De få ungdommene som blir igjen
kommer i en situasjon hvor de verken kan identisere seg med den tradisjonelle
livsformen eller den moderne vestlige livsformen. Dette kan man blant annet
se ved at ungdommer fra noen samiske bygder har problemer med å gjennomføre videregående skole. Det er et forhold som kan forklares ved at den kulturelle
avstanden, og dermed også forskjellene, mellom foreldrehjemmet og videregående
skole er stor (Isaksen, 2001).
Det eksisterer med andre ord ikke en samisk verden, men mange samiske verdener.
Samiske verdener består, som norske verdener, av distriktsområder og sentrale
regioner. Det består av steder som er marginalisert, og av vekstområder som legger
premissene for endringsprosesser og utviklingslinjer. Det samiske samfunn består
av grupper som har makt, og det består av grupper som blir maktesløse.
Aktørens intersubjektive felleskapserfaringer, det at de inngår i en livsverden, åpner ikke bare for at makten knyttes til majoritet- og minoritetssituasjoner. Det
er også et element av språklig hegemoni, eller språklig dominans, hvor den fellesspråklige referanserammen man har i de relasjoner man inngår er med på å skape
livsverdenen. En slik overskridende14 form for erfaring, hvor erfaringen også er
fremkommet av fortolkning15 av hverandres ståsted, har føringer for hvordan et
sted trer frem. Etnisitet er ikke den eneste sosiale relasjon som samene inngår i.
Samer inngår i relasjoner som aktualiserer kjønn og sosial klasse. Det vil si at et
samisk sted ikke bare blir samisk sted basert på at aktørene er samiske aktører. De
er kvinnelige samer, rike samer, høyt utdannede samer, fattige samer og samiske
barn. Alle disse sosiale kategoriene former det handlende subjekt, samtidig som
det handlende subjekt former verden i tråd med denne sosiale kategorien.
I noen samiske bygder er det å være fra en god eller en dårlig slekt en vesentlig del
av livskjebnen for den enkelte. I tråd med dette antas det at mange handlinger,
utsagn og fenomener kan forklares i lys av om vedkommende er fra en dårlig eller
en god slekt. Dette blir dermed en sosial kategori som den enkelte må forholde seg
til som en sosial realitet. Det veves inn i de felleserfaringene man inngår i, og det
er rammene for det handlingsrommet man har. Dersom man er fra en god familie
har man en større tabbekvote enn om man er fra en dårlig familie. Dette virker
14 Overskridende betyr i denne sammenhengen transcendental, både slik Kant og slik Husserl benyttet begrepet. Dvs overskridelse av subjektets erfaringer (Kant) og intersubjektiviteten i en felles
livsverden (Husserl) konstituerer erfaringene.

15 Fortolkning er her brukt ekvivalent med interpretasjon, slik vi nner den i symbolsk interaksjonisme.
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inn på den enkeltes liv. Det virker også inn på det fellesskapet som man inngår
i som deltaker i de samme sosiale arenaer. Slik virker det inn på samhandlingsrelasjonene. Relasjonene er merket av om de som deltar er fra dårlige eller gode
familier. Dette former det fellesskapet som erfaringene inngår i. Dermed formes
også lokalsamfunnet av slike markører som god eller dårlig slekt. Samiske
verdener er dermed også basert på andre sosiale relasjoner enn etnisitet.
For eksempel er det samiske stedet Kautokeino et samisk sted som også fremstår
som et presset samisk sted. Dette gjelder det samiske ved stedet, ikke som samiskhet, men i et kjønnsperspektiv hvor samiske menn synes å marginaliseres ved
å tape i konkurranse både innenfor reindrifta, utdanningssystemet og arbeidsliv.
Karasjok fremstår som et moderne samisk sted, med mange samiske institusjoner,
mange høyt utdannende samer, og synes å være basert på en modernitetsrasjonalitet med fremskritt og utvikling av samiske samfunn som en markør. Slik ser vi
at bildet av forskjellige samiske steder trer frem.
I tillegg er aktørene i de samiske verdener, og i det samiske samfunn, i samhandling
med aktører fra andre verdener. Grensegangen mellom det samiske samfunn og det
norske samfunn er ikke gitt etter klare og tydelige grenser. Det er i det relasjonelle
samspillet med aktører fra de andre verdener i Nord-Norge at det samiske fremstår
som samisk. Derfor er det ikke gitt en gang for alle hva som er samisk, hva som
er kvensk og hva som er norsk. Når de etniske kategoriene fremstår i samspillet
med andre grupperinger, gir det potensialer til forandring, glidende endringer og
nyetableringer av grupper. Slik kan revitalisering skje i Nord-Norge. Dermed fremstår Nord-Norge som kulturelt mangfoldig, ikke som et tre stammers harmonisk
og maktjevnt møte, med som et område med variasjoner både mellom stedene og
folkene på stedene.
Jeg vil la dere bli litt mer kjent med to samiske verdener. Disse to stedene har
hatt noen av de samme historiske betingelsene for å være samiske steder, har vært
underlagt de samme politiske ideer og realiteter, og har opplevd noen av de samme
kulturelle smertene. Imidlertid har de hatt forskjellige fordelinger av minoritetsgrupper og majoritetsgrupper, og har livnært seg ved hjelp av ulike næringsformer.
Disse to stedene synes å ha hatt ulike rammebetingelser for å beskytte det samiske
særpreget ved stedet. Relasjonene med de andre etniske gruppene har også preget
den samiske selvrepresentasjonen på stedene og til omverdenen. De er derfor blitt
ulike samiske steder.
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9.2 Billefjord
Billefjord er et lite sjøsamisk sted i Porsanger.

9.2.1

Ei langstrakt bygd langs sjøkanten

Porsanger kommune har et areal på 4873 kvadratkilometer, er landets tredje største
kommune i utstrekning og ligger langs den fjorden som deler Finnmark i to.
Det bor 4349 mennesker i Porsanger kommune og kommunesenteret er Lakselv16
. I
Lakselv bor det 3000 Porsangerværinger. Det vil si at de este bor i kommunesenteret. Ca. 80% av alt næringsliv i kommunen er tjenesteytende næringer.16 Kommunen brer seg utover på hver side av den dype Porsangerfjorden, en kommunegrense
som antakelig var fornuftig i tidligere tider når fremkomstmidlet var båt. I dag fører
16 Kilde: Statistisk Sentralbyrå (2003).
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det derimot til at kommunen blir ekstremt langstrakt, med omtrent 12 mil mellom
grensen mot Nordkapp kommune til grensen mot Lebesby kommune. I sør grenser
Porsanger mot Karasjok kommune og Alta kommune. I vest møter man Kvalsund
kommune og Måsøy kommune, mens man kan, på en liten ik på vidda, gå fra
Porsanger til Tana kommune. Billefjord er ett av re mindre steder i kommunen.
I tillegg kan vi regne Børselv, Olderfjord og Kistrand som egen lokalsamfunn med
butikk, skole (med unntak av Kistrand), idrettslag og kafé eller lignende sosial
møtearenaer.
Billefjord ligger på vestsiden av Porsangerfjorden og er en langstrakt bygd, slik
fjordbygder i Nord-Norge ofte er. Slike fjordbygder er sjøkantbebyggelse. Det vil
si at den langstrakte formen kommer av at folk har bygd langs sjøkanten, mer
enn at de har samlet seg om ett sentrum. På slike steder er det er vanskelig å
enes om en tydelig begynnelse og en tydelig slutt på stedet. Billefjord er delt inn
i Ytre Billefjord og Indre Billefjord. Ytre og Indre, som disse delene omtales, er to
forskjellige steder som ligger omtrent 7 kilometer fra hverandre.
Indre Billefjord er den største av de to småstedene Indre- og Ytre, og bygda har
en befolkning på omtrent 200 mennesker. Butikkene, skolen, kirka og oentlige
arbeidsplasser, som barnehage og aldershjem, ligger også i Indre. Det er også i
Indre at det nnes ulike foreninger som idrettslag, politiske lokallag og andre
institusjoner. Strukturelt synes Billefjord å være overutviklet i forhold til hvor få
mennesker det faktisk bor der. Dette er fordi dette for 20  30 år siden var en mye
større bygd med bortimot 1/3 større befolkningsantall. Skolen var for eksempel
tre ganger så stor, både fordi det var ere barn på stedet og fordi skoleungene fra
Kistrand og Oldefjord ble overført til skolen fra 7  9 klasse. I dag går ungdomskoleelevene på skole i Oldefjord, og dermed sokner færre elever til Billefjord skole.
Det er også to butikker i Billefjord, noe som er uvanlig for et såpass lite sted.

9.2.2

Billefjord i verden, før og nå

I Porsanger kan vi nne alle de tre etniske gruppene representert. Skolene i kommunen tilbyr undervisning på alle tre språk, både som første undervisningsspråk,
som andre undervisningsspråk og som valgfag. Dette var også en del av undervisningen for 20 år siden, men i en mindre skala enn i dag. Det er altså mer samisk
undervisning nå enn tidligere. Det er også ere som bruker samisk i oentlige
sammenhenger i dag enn tidligere. Det betyr ikke nødvendigvis at det er ere
som behersker samisk i dag. Samisk var et hjemmespråk, men det var knyttet lite
respekt og ære i det å bruke det i andre sammenhenger. I dag er Porsanger en
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del av det samisk forvaltningsområdet, det vil si at kommunen skal betjene sine
brukere på samisk. Samisk er altså et oentlig forvaltningsspråk i Porsanger på
lik linje med norsk. Imidlertid er Porsanger den kommunen som har hatt størst
vansker med å oppfylle de krav som stilles til en kommune i det samiske forvaltningsområdet. Det henger blant annet sammen med at kommunen er den som har
den laveste prosentvise samiske befolkningsandel.
Fiskerinæringen dominerte i Porsanger (tidligere Kistrand kommune). Den første moderniseringstendensen kom allerede ved århundreskiftet 1900. Inntoget av
gjenbygde båter gjorde det mulig å dra ut fra den mer lukkede fjorden.
Tida omkring århundreskiftet ble en ny brytningstid innen skeriene. Mange av mønstrene for utviklinga innen skeriene i Finnmark helt fram til i dag ble lagt da. Blant annet begynte det å bli
klarere forskjeller når det gjaldt båter og utstyr også innad i amtet.
I amtmannens første femårsberetning på 1900-tallet, opplyses det
at overgangen til dekte båter og skøyter var meget stærk. Motorer var nå også så vidt tatt i bruk av skere fra Finnmark (FAB
1901-05: 17)

(NOU, 1994:21)

Kombinasjonsnæringen kk i løpet av de økonomiske nedgangstidene i 1920  1930
årene en symbolikk av å være fattigmannsnæring. I den økonomiske nedgangen
ble denne næringen særlig utsatt. Fordi dette var en næringsform som mange
sjøsamiske bygder drev, ble det etter hvert ikke kombinasjonsbrukene som var
fattigmannsdrift, men det samiske i seg selv som ble fattigmannsdrift. Denne
omdreiningen i tenkning henger nok sammen med fremveksten av rasisme i hele
Europa. Fattigdom, skittenhet og latskap ble assosiert med det samiske, mens
rikdom, renhet og id ble assosiert med det norske. Slik kunne man dele inn
befolkningen etter kriterier som korresponderte med holdningene om at det norske
var superior det samiske.
Senere, i etterkrigstiden, anla forsvaret en større forlegning på Porsangmoen innerst i fjorden. Lakselv, som i dag er kommunesenteret, kk yplass i tilknytning
til forsvaret og stedet vokste til en småby. Ved dette dreide næringsstrukturen mot
serviceyrker, og Kistrand kommune ble i 1964 omdøpt til Porsanger kommune. I
dette navneskiftet kan vi billedlig se at Porsangmoen, en drøy mil fra Lakselv,
hadde overtatt rollen som kommunens hovednæring. Kistrands beliggenhet lengre
ut i fjorden, 1 mil lengre ut enn Billefjord, ble redusert til utkant. Lakselv overtok
som kommunesenter. Lakselvs beliggenhet innerst i fjorden, en fjord som vintertid
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islegges fra Stabbursnes til Lakselv (det vil si nesten 2 mil), synliggjør at skeri
og kombinasjonene skeri og jordbruk ikke lengre er den viktigste næringsveien i
kommunen. Forsvaret overtok som den mest sentrale næringen, og ved det vokste
servicenæringene som en viktig arbeidsplass for de este lokale beboerne.
Dreiningen i skeriene rundt århundreskiftet mellom 1800  1900 introduserte den
moderne tidsalderen i Billefjorddistriktet. Det vil si at moderniseringen begynte
parallelt med moderniseringsprosesser andre steder i Norge. Den andre dreiningen, mot service og forsvar, hadde ikke sin årsak i eektiviseringsgevinsten fra
århundreskiftet, men i den forsvarspolitiske stemningen i Norge etter krigen. Den
kalde krigen, med Soviet Unionen som hovedelement i endebildet, førte til en
massiv oppjustering av forsvarsstruktur i nord-områdene. Disse prosessene ga en
mengde arbeidsplasser til kommunene som ble vertskap for forsvaret, og medførte
en omlegging fra de tradisjonelle næringene, til moderne servicefunksjoner. Militærinstitusjoner ga en ennå sterkere norsk tilstedeværelse i kommunen. Den grunne
fjorden og det ate landskap ga også gode betingelser for å anlegge en stor yplass.
Inn i mellom dette påvirket moderniseringen skeriene. På 1960-tallet (og inn i
1970-årene) la myndighetene til rette for trålsket. Båtene som de lokale skerne disponerte var for små i konkurransen med trålerne. Trålerne kunne håndtere
enormt mange ere sk i hvert kast, og inntjeningsmulighetene for småbåtene
ble sterkt redusert. I tillegg førte trålske i fjordene til at de aller innerste delene ble tømt for sk, og inntjeningen for de små båtene ble ytterligere redusert.
Det var ikke lenger mulighet til selvberging. De som hadde bevart kombinasjonen
med ske, jordbruk, bærsanking og jakt (vanligvis snarejakt) kunne ikke lengre
opprettholde dette fordi sket ga for små avkastningsmuligheter.
Det er en stor kvensk befolkning i Børselv på østsiden av fjorden. I indre del av
fjorden samt vestsiden er en stor andel av familiene samisk. Alle stedene har i det
siste århundre hatt befolkning fra alle de tre etniske gruppene, men den samiske
befolkningen har vært en majoritetsgruppe. Schøyens kart fra 1920 (Pedersen,
1994)17 viser at det ved folketellingen av 1910 var 13, 5% nordmenn, 33% kvener
og over 52,5% samer (lapper). Imidlertid endret dette seg i løpet av 1900-tallet,
hvor folketellingene etter hvert fremstod med tall som tydet på et norsk ertall
og et samisk mindretall. I områder hvor det har vært kvensk majoritet har det på
tilsvarende vis blitt færre kvener og ere nordmenn.
17 Denne utredningen består i helhet av re historikeres (Steinar Pedersen, Hans Prestbakmo, Einar
Richter Hanssen og Einar Niemi) beskrivelse av ulike aspekt når det gjelder samenes rettslige
stilling angående retten til, disponering av og bruken av land og vann. De har alle levert grundige
historiske analyser og jeg vil derfor anvende referansen til utredningen på lik linje med annen
forskningslitteratur. Jeg refererer til den aktuelle forfatter i teksten.
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Fornorskningen var altså kraftig og ble akselerert ved ere ulike mekanismer som
virket sammen.
Prosessen i Porsanger, når det gjelder den etniske endringen, kan jamføres med
Bjørklunds beskrivelser fra Kvænangen i Troms, og de genealogiske studiene fra
Kåfjord (Steinlien, 1999) og fra nordnorske fjordområder Grunnfjord  Dypfjord
(Mathiesen, 1975). Disse studiene viser hvordan en mer eller mindre etnisk homogen samisk befolkning etter hvert gikk over til bli norsk. Dette handler ikke om stor
inn- og utytting, men er en kulturell assimilering. Det vil si at det er en kulturell
omveltning hvor menneskers andre-tilskrivning18 og selvtilskrivning19 endres slik
at de etniske kategoriene fremstår endret. Prosessen er et resultat av sterke virkemidler, intendert eller ikke-intendert, for å få en kultur til å omformes til en annen
kultur. En slik prosess vil, dersom den strekker seg over en relativt kort periode,
gi lokalsamfunnet det som er omtalt som kulturell smerte, en felleserfaring som
påvirker sosialisering, identitetsforvaltning og konikt- og problemhåndtering. I
Billefjord strakk denne perioden seg over kun en generasjon. Det vil si at besteforeldre og barnegenerasjonene fremstod med forskjellige etniske kategorier (Høgmo,
1989).
I Billefjord har det, paradoksalt nok, vært en stadig endring av etnisitet i løpet av
de siste 100 årene. Ikke fordi stedet har hatt stor demogrask endring, men fordi
etnisk tilknytning eller etnisk identitet har vekslet fra samisk til norsk og tilbake
til samisk. Hvorvidt kvensk etnisitet vil bevege seg tilbake fra norsk til kvensk
gjenstår å se.
Porsanger er et trespråklig område. Det snakkes både norsk, samisk og kvensk i
butikkene, på skolene, på idrettsbanen, på sykehjemmene, i fritiden og i hjemmene. Noen hjem er samiskspråklig, noen hjem er norskspråklig og noen hjem har
to førstespråk, både samisk og norsk. Ikke mange hjem er kvenskspråklig, men
18 At andre gir beskrivelsen av hvem man er. Innenfor symbolsk interaksjonisme vil dette være
signikante andre. Men en utvidning av hvem andre er kan man si at andre-tilskrivning også
fremkommer i oentlige rom, hvor det ikke nødvendigvis er de signikante som forteller folk
hvem de egentlig er

19 Selvtilskrivning er sin egen fortelling på hvem man er. Innenfor symbolsk interaksjonsime kan
dette være meget i G.H. Meads (1934) jeget og meget i speilingsteorien. Imidlertid kan også
selvtilskrivningen være den prosessen mellom jeget og meget som sammen former selvet. Selvet,
som møte mellom egen forståelse av hvem man er og de signikantes forståelse av hvem man er,
svarer da til den skrivningen  som en fortelling  gjør av seg selv i forhold til egen og andres
forventninger om hvem man er.
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det er mange kvener i Porsanger som behersker språket. Kvensk er nsk med en
tornedaldialekt som minner om gammelnsk.20
Denne trespråklige situasjonen gjenspeiles i skolene i kommunen.
I Samisk språkråds årsmelding for 1997 heter det:
Samisk språkråd er tilfreds med at det i nesten alle kommunene i
forvaltningsområdet har vært en økning i bruken av samisk. Språkrådet vet at det for kommunene er en stor utfordring å utvikle en
tospråklig administrasjon.

En av de virkemidlene som er satt inn for å styrke det samiske språket i kommunene i det samiske forvaltningsområdet hvor språket hadde svakest stilling var
språksentrene (NOU, 2000:3). Sametinget har vært opptatt av revitaliseringen av
samisk språk i de sjøsamiske områdene, blant annet dokumentert i en handlingsplan for perioden 1997  2001 (Sametinget, 1996), og har ment at dette betinger
gode vilkår for de tradisjonelle sjøsamiske livsformene.

9.2.4

Forgubbing, men ny samfølelse

Billefjord har hatt en markant nedgang i befolkningstallet i de seneste årene. Dette
stedet er et typisk eksempel på et nordnorsk distriktssted som marginaliseres på
grunn av nedgang i befolkningen og liten ettervekst av unge nyetablerere (Høydahl,
1998). Det er få unge som slår seg ned i Billefjord, og de ungdommer som velger å
bli i Porsanger ytter som regel til Lakselv. Dermed blir det færre barn og relativt
ere eldre enn yngre. Skolen har hatt en halvering av skolebarn siden 1970-tallet.
Den vitalitet som stedet bar preg av for 30 år siden er dempet, og folk snakker om
forgubbing og avfolking. Få nye prosjekter igangsettes, verken for barne- og
ungdomsmiljøene, eller som fritidssysler for voksne. Derimot er det muligens en
sterkere lokalfornemmelse blant de som bor der. En samfølelse basert på å være fra
Billefjord er mer påtakelig i dag jamfør for noen år siden. Det synes også som om
folk har en større oversikt over frayttede Billefjordværinger nå enn tidligere. Det
kan virke som om marginaliseringen som skjer ved avfolkning, fører til at det blir
20 Tornedalsnsk og kvennsk overlevde de hardhendte forsvensknings- og fornorskningsprosessene i Sverige og Norge. Språkene ligner på gammelnsk. Informasjon hentet fra den uavhengige
nettsiden om kvenminoriteten i Norge KvenInfo (

http://home.online.no/~solhanse/kveeni.htm).
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viktigere å kommunisere stedet som et sted. I 1997 var det langt mer fokus på de
små stedene rundt Billefjord. Indre hadde da status som et sentrum for de små
stedene som Gåradak, Beukop, Ytre Billefjord og Sandvik. De presiserte at de var
fra ett av disse stedene, før de eventuelt koblet det til Billefjord. I dag fungerer
Billefjord i større grad som stedstilknytning også for befolkningen fra disse småstedene. Ved nedgang i folketallet har folk mer samlet seg omkring ett stedsnavn;
Billefjord (eller Indre Billefjord). Det kan også henge sammen med en begynnende
sjøsamisk revitaliseringsprosess som fører til at grensegangen mellom det norske
stedet Billefjord, og de sjøsamiske småstedene omkring, er av mindre betydning.
Det vil i så fall si at analysen jeg satte frem fra 1997, om grensen mellom de to stedene på stedet, tillegges mindre vekt i dag. Det stemmer med fortellingene jeg har
fått i det siste. Her ser vi hvordan sentrale selvforvaltningsstrategier varierer med
de kontekstuelle forhold. Når samhandling ikke lengre kretser omkring samiske og
ikke-samiske saker fører det til at gamle grensedragninger endres. I dag synes
det som om en felles arv i det sjøsamiske knytter bygda til samisk kultur, uten
at det berører en eventuell ikke-samisk identitet. Det at benevnelsen sjøsamisk har
blitt vanlig synes også å ha en mykgjørende virkning: man er samisk på en annen
måte enn i Karasjok og Kautokeino. Dette gir folk en anledning til å innlemme
de forhold de selv er familiær med i samiskheten. Det man gjør i Billefjord er
sjøsamisk, synes å være fortellingen som nå bæres frem av folk. Forskjellige selvarbeidsmodeller angående identitet får gode kår i slike omgivelser. Det er også
etablert et sjøsamisk senter i området.
Den synes å være en økende samfølelsen på stedet. Det kommer blant annet til
utrykk gjennom den fellesskapsmarkeringen av eiendomsforhold som funnet av
hellerissinger i Billefjord sommeren 2001 medførte. Det lille stedet har med ett
fått en stor eiendom som tilhører stedet.
Billefjord er også et læstadiansk kraftsentrum i Porsanger. Folk fra hele kommunen
reiser dit et par ganger i uka.

9.2.5

Hellemalerier med kraft i dag

I 2001 fant en arkeolog som var sommergjest hos slektninger i Billefjord et av Nord
Europas største hellemalerifelt. Hellemaleriene kalles Ruksesbákti, etter funnstedet. Det var stor mediadekning av dette funnet. Funnet av hellemaleriene medførte
en konsentrering av oppmerksomheten mot det genuint sjøsamiske ved stedet. Lokalbefolkningen har samlet seg omkring funnet som et sjøsamisk kulturminne. De
har stilt opp for å verne funnstedet mot nedtråkking og forringing. Bildene har
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blitt sammenlignet med gurene på runebommen (Sametinget, 2001). Runebommer er en tromme fra den samiske før-kristne religionen sjamanisme, og ble brukt
av sjamanen (noaiden) for å komme i transe slik at han kunne kommunisere med
åndeverden. Runebommen, og gurene som fantes på denne, er mye brukt som
inspirasjon for samisk dekor i dag. Dette er dekorasjon som symboliserer samisk
kulturarv. Slik har hellemaleriene blitt forbindelsen med samisk kulturarv i Billefjord. Hellemaleriene har fått kraft som bevis på Billefjord som et sjøsamisk
sted.
Ved dette holder Billefjord på å endre karakter på en annen måte enn den befolkningsmessige nedgangen medfører. Billefjord som et samisk sted er en betegnelse
som verken var anvendt eller spesielt stueren for 20  30 år siden. I dag begynner
betegnelsen samisk sted å denere Billefjord, blant annet fordi at det er funnet
malerier i svaberget laget for omtrent 3500 år siden.
På grunn av endringene som har funnet sted i de siste 10  15 årene, er ikke lengre
en utvikling mot folket som forsvant en god beskrivelse. Det har vært en markant endring mot det å markere det sjøsamiske på stedet. Det synes som om det
er orienteringer mot sjøsamisk bevisstgjøringsprosesser hos mange, både enkeltindivider og grupperinger. Foreløpig har denne prosessen så å si manglet en sak å
konsentrere sin innsats omkring. Det har vært mangel på symbolsaker for å feste
den sjøsamisk identitet i.
At de eldre var samiskspråklig, at man kunne dokumentere historisk at de este
innbyggerne var samer for hundre år siden og at tilpasning til omgivelsene, både
natur og relasjonelt, bar tegn på samisk avstamming, har ikke vunnet frem som
samlende kraft for samisk bevisstgjøringsprosess. Disse bevisene har vært legitime, men har på sett og vis ikke vært kraftige nok som symboler. Det kan være
fordi de samme virkemidler ble brukt når stedet skulle fornorskes. Det vil si at
språk, historie og tilpassning til omgivelsene ble anvendt som midler for å gjøre
samer norsk. At den samme befolkning på 60  70 år skal la seg omvende med de
samme bevis, frem og tilbake, svekker kanskje styrken i bevisargumentasjonene? Folk trenger antakelig noe mer, noe annet, for at det skal skje en endring i
selvreferering.
En symbolsak som kan medføre endringer på ere plan, kan være det ekstra som
fører til en kulturell gjenreisningsprosess. Når prosessen vel er kommet i gang, slik
den er det i Billefjord, kan en sak som funn av hellermalerier bidra til akselerasjon
i endringsprosessene. At hellemaleriene fremstår som mer spesielle, og mer unike
enn andre helleristninger, ved at de betraktes som samiske hellemalerier, kan være
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en slik symbolsak for kulturell gjenreisning. I Billefjord har hellemaleriene begynt
å bli en markering av Billefjord som samisk sted. Det at Billefjord hadde en samisk
majoritet, har en samisk forhistorie, praktiserte samisk livsform og var hovedsakelig samiskspråklig frem til langt utpå 1900-tallet, har ikke vært nok for en å
sette i gang en sterk kulturell revitaliseringsprosess i Billefjord. Andre forhold kan
omforme selvreferering både for aktører som enkeltindivider og som grupperinger.

At hellemaleriene er samiske har medført en debatt om det går an å legge etniske
kategorier til slike fornminner. Særlig har fylkeskonservatoren i Finnmark målbåret
at hellemaleriene ikke skal bestemmes etnisk. Imidlertid har blant annet konservatoren Schanche, som fant disse maleriene i 2001, argumentert for at gurene kan
gjenkjennes som samisk fornminner.21 At stedet trengte malerier i berget fra mer
enn 3000 år tilbake i tid for å fremstå som et samisk sted, er et fenomen som forteller noe om kraft i fakta og kraft i symbolsaker. Fakta fra Billefjords historie,
fra språklig praksis og næringsmessige tilpasninger, er en nødvendig bakgrunn for
at stedet skal oppleves som sjøsamisk av innbyggerne. Men det er ikke tilstrekkelig
for å drive en kulturell endringsprosess. For å sette i gang en slik prosess trengs en
symbolsak for å konsentrere en felles oppmerksomheten. I Billefjord kan det være
tegn som tyder på at hellemaleriene funnet i 2001 kan ha en slik betydning. Det
har ikke vært slik at det ikke har vært en forståelse av Billefjord som et samisk
sted tidligere. Men det har ikke vært en særlig sterk bevegelse mot en kulturell
gjenreisningsprosess. På steder som for eksempel Tana og Nesseby, har det i større
grad enn i Billefjord funnet sted en revitalisering av samisk kultur og språk.

At det kan få en slik betydning må sees i lys av både det etniske mangfoldet som
stedet bærer preg av, ved at det både har vært samisk, kvensk og norsk befolkning
i nær kontakt med hverandre, og at folk på stedet kan ha behov for noe som løfter
frem stedet som særskilt i en tid hvor marginalisering preger stedets utvikling.

21 Denne debatten mellom Fylkeskonservator Reidun Laura Andreassen Finmarks fylkekommune
og konservator Kjersti Schanche ved Varanger Samiske Museum (underlagt Sametinget) er blant
annet beskrevet i tidskriftet

Levende Historie

Nr. 1/2003. Denne debatten kan minne om andre

debatter i Finnmark som gjelder samiske saker. Blant annet er debatten om hvor hvordan og hvor
mye samene skal få være representert i forvaltningen av ressursene i Finnmark en debatt som
blant annet går mellom Finnmark fylkeskommune og Sametinget. Debatten om hellemalerienes
som samisk fornminner
samisk i Finnmark.

kan

forstås som en forlengelse av fylkekommunens motstand mot for mye
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9.2.6

Livsform og næringsform

I Billefjord var den sjøsamiske livsformen tradisjonelt koblet opp mot kombinasjonsnæring (Hanssen, 1994). Det vil si en kombinasjon av ske i fjorden og småbruk (som regel med noen ytterst få sau og kanskje bare en eller to kyr) og noe
utmarksvirksomhet som forhøsting (utmark eller tang og tare), elveske, bær- og
eggsakning, og snarejakt på ryper. Dette ga til sammen et livsgrunnlag for familier
i Billefjord. Det har ikke vært industri eller annen moderne virksomhet på stedet.
Når kombinasjonsnæring ble mindre lønnsomt som grunnlag for et familiehold,
endret yrkesformen seg. Noen gikk inn som heltidsskere (eneyrke), men det var
stadig færre som var hadde heltidsske som hovedyrke. Noen forble i kombinasjonsnæring, men denne næringsformen var i rask reduksjon, i tillegg ble noen
heltidsbønder. Jordbruksnæringa var i nedgang i samme periode som kombinasjonsnæringa begynte å bli vanskelig å opprettholde (1950  1970-tallet).
De aller este gikk inn i sekundærnæring, og kk sin arbeidsplass i Lakselv. Det
at det var skole i Billefjord førte selvsagt til at noen var lærere i bygda. Imidlertid
var et fåtall av disse faktisk fra stedet. Lærer var noe som kom tilreisende fra andre
områder av landet. Dette har endret seg noe, fordi da ere begynte å ta høyere
utdanning fra 1970-tallet, tok noen ungdommer fra stedet læreutdanning og reiste
hjem etter endt utdanning. Desentralisert lærerutdanning som begynte tidlig på
1990-tallet har kanskje hatt aller mest betydning. Det ga mulighet for voksne til
å ta utdanning mens de samtidig arbeidet som lærer ved skolen. Kvinner har i
den senere tid fått ere arbeidsplasser i Billefjord ved opprettelse av barnehage og
aldershjem. Dette er nye arbeidsplasser.
Språklig har overgangen fra tradisjonell primærnæring til tjenesteytende næring
ført til at samisk språk ikke lengre var en nødvendig del av yrkeskompetansen.
Store har synliggjort en slik utvikling ved sin lm Ja Mii Eliimet Bures  Og vi
levde godt (1998). I lmen vises det hvordan et helt folk (sjøsamene) forsvinner.
Et helt folk er i ferd med å forsvinne på det norske overodssamfunnets alter. Sjøsamen levde godt av naturens rikdom og gavmildhet. Men i løpet av et par ti-år endret alt seg. I tusentall forlot
ungdom bygdene. Sjøsamenes småbåter ble jagd på land av større
og mer konkurransedyktige skebåter og de gamle jaktmetodene ble
forbudt. Det gamle levesettet, kulturen og språket ble forlatt. Tilbake sitter de gamle med sin del av velstands-Norge, de har trygd,
fjernsyn og bil. De har alt, men det er også alt de har
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Slik er introduksjonene til lmen, og den er dramaturgisk bygd opp gjennom
intervju av eldre samer fra Nesseby. Nesseby er en bygd i Øst-Finnmark som på
mange måter kan jamføres Indre Billefjord, både når det gjelder kultur, levesett,
utvikling, språk og størrelse.22
Det Store får frem er at inntoget av moderne livsform i de sjøsamiske områdene
medførte at befolkningen måtte trekke mot sentrene for å nne et livsgrunnlag.
Selv om enkeltaktører kan utrykke ønske og vilje i denne ytteprosessen, så var
det reelt ingen valgsituasjon. Uten sk i fjordene, fordi havet ble tømt for sk
av trålene, kunne man ikke velge ske i kombinasjon med noe annet. Uten inntektsbringende ringvirkningen av fangst, ga ikke snarefangst nok mat til å velge
dette som annet enn fritidssysler. Uten ske, bær og snarfangst kunne ikke noen
få sauer og ei ku holde liv i en familie. Det eneste alternativet var heltidsbruk,
enten som sker, bonde eller tjenesteyting. Den siste formen var den mest tilgjengelige for de este. For dette valget var norsk språk en fremmer av muligheten til
å lykkes, og samisk språk en hemmer. Det var nemlig ikke lengre de overleverte
praksiskunnskapene som ga uttelling for videre arbeid, men norsk skoleprestasjon.
Slik tapte det samiske språket terreng med inntoget til det moderne arbeidslivet.
I lys av slik innsikt mener Sametinget, og andre forvaltningsembeter som har som
målsetting å øke bruk av samisk språk, at det handler om å ivareta den delen av
sjøsamisk livsform som ennå eksisterer, og revitalisere det som har gått tapt. I NOU
2000: 3 ligger dette antakelig til grunn når det, etter to eksempler som nettopp
viser hvordan skeriforvaltningen i Norge har tappet den sjøsamiske livsformen,
heter at:
Det er ingen sak for Fiskeridepartementet å bryte ned det KUF
forsøker å bygge opp.

Å gi kvoter til sjøsamisk fjordske er en slik revitalisering av samisk livsform
og en etablering av muligheter for at språket igjen gjøres relevant for daglig liv.
Språksentrene23 har, om enn på andre måter, noe av den samme oppgaven; Å
22 Min svigerfar er fra Nesseby. Da han leste min hovedfagsoppgave fra Billefjord var hans kommentar:

Jeg bare bytter ut Billefjord med Nesseby, så kjenner jeg alt igjen.

23 I de samiske forvaltningskommunene hvor samisk står svakest er det etablert kommunale språksentre for å styrke utviklingen av det samiske språket i kommunene. Dette gjelder Porsanger kommune, Kåfjord kommune, Tana kommune, og et interkommunalt senter for kommunene Evenes /
Tjeldsund / Ballangen / Skånland.
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gjøre samisk språk relevant som bruksspråk i daglig virksomhet. Det gjøres i regi
av språksentrene gjennom opplæring i, og tilrettelegging for samisk språk.
I Billefjord er arbeidslivet slik Stores lm gir bilde et av. Det er de eldre som
besitter praksiskompetanse på samisk livsform, og de unge som besitter praksiskompetanse på moderne livsform. Men de er ikke på samme sted. De unge er i
Billefjord bare til de er ferdig med 10 klasse. Etter den tid reiser de (som regel)
til Lakselv for videregående utdanning. Mange fortsetter videre ut fra kommunen
etter endt videregående skole. De kan det moderne, de behersker kompetansesamfunnet. De behersker i mindre grad den tradisjonelle livsformens virksomheter.
Det må mer til enn usikre kvoter på fjordske for å kvalisere de unge til samisk
revitalisert livsform. Arbeidslivets segmentering skjer så tidlig i dag, gjennom for
eksempel valg av yrkesretning i en alder av 16 år, at det må være sikre fremtidsutsikter for at unge skal kvalisere seg i de tradisjonelle kunnskapsformene i
Billefjord. Ingen voksne i Billefjord ville ha anbefalt en ungdom å satse sin fremtid
på fjordske i Porsangerfjorden. Samisk tilknytning er sårbar for ungdom dersom
den er avhengig av sjøsamisk arbeidsform fra århundreskiftet.

9.2.7

Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter

Frem til syttiårene var det internatskole i Billefjord. Det vil si at barn som bodde
lengre unna enn at det var gangavstand til skolen, bodde på internatet i skoleuka.
I praksis betydde det at de samiske barna måtte bo på internat, mens de norske barna kunne bo hjemme. Skolen lå i det området hvor de este norske bodde.
Dette var et eektivt virkemiddel for fornorskning, fordi omsorgspersonene ved internatet og lærerne uten unntak var norskspråklige. Elever fra denne perioden kan
fortelle om slåsskamper mellom bygdeungdommen og internatungene. Dette
ble grupperinger som delte seg inn som de samiske barna og de norske barna. Det
vil altså si at internatet var en institusjon fortrinnsvis for de samiske barna. Noe
som igjen kan forklare hvorfor internatskole var utbredt i Finnmark, men ikke tilvarende vanlig andre steder i Norge. Selv områder hvor det var lengre skolevei for
elevene, enn tilfellet var i Billefjord, var internat sjelden etablert som institusjon i
andre distriktsområder i Norge. Det var i hvert fall ikke den massive tettheten med
internat som i Finnmark. Opphavelig var internatordningen et intendert virkemiddel for fornorskning. Etter hvert var det kanskje et ikke-intendert virkemiddel for
det samme, da denne ordningen viste seg eektiv for usynliggjøring av det samiske
på steder som Billefjord. Lærere fra denne perioden kan fortelle at de ikke kjente
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til at barna hadde samisk som hjemmespråk, men at de møtte fedre som snakket
et gebrokkent norsk. Skolekontakt var fedrenes ansvar på denne tiden.
I hovedfagsoppgaven (Saus, 1997) drøftet jeg årsaken til at det var internat i Billefjord frem til 1971. Jeg pekte på to hovedområder: For det første internatet som en
segregering mellom det norske og det samiske. Dette ble underbygget med at internatelevene opplevde slåsskampene mellom internatungene og de andre elevene som
slåsskamper mellom nnene24 "og de norske. Det ble også begrunnet i at kartet
som viste grenselinjen mellom det norske og det samiske området i Billefjord var
sammenfallende med grensen mellom hvem som måtte bo på internat og hvem som
ikke bodde på internat. Barna fra det samiske området var internatunger, mens
barna fra det norske området av den etniske grensen i Billefjord bodde hjemme.
For det andre var tiden for elevene som bodde på internat både en vanskelig tid, og
en tid hvor samhold mellom ungene ble etablert. Internatet hadde dermed både
en stigmatiserende virkning ved det å være nn og en samlende virkning for
disse samiske barna. Internatet som fornorskningsredskap var i tråd med en slik
forståelse både noe som medførte at samiske barn ville underkommunisere det samiske, og noe som førte til en opplevelse av å tilhøre en gruppe. At gruppen var
samisk var en integrert del av gruppeidentiteten, samtidig som poengteringen av
det samiske ved gruppen ikke nødvendigvis var markant.
I dag er det ikke internatskole i Billefjord. I dag er skolen en del av sjøsamisk
opplæringssenter. Barnehage er en annen avdeling ved denne institusjonen. Den
sjøsamiske kulturen har fått en sentral plass i skolen. Det samme har samisk og
nsk språk. Alle elever får opplæring i alle tre språkene.
Skolen har betraktelig færre elever i forhold til bare få år siden. Det henger sammen
med den generelle nedgangen i befolkningstallet, og at barna fra Olderfjord og
Kistrand ikke lengre sokner til ungdomsskolen i Billefjord. Som en liten skole står
barna i en annen hverdag. Ideen om at man skal forbli på stedet etter at man er
blitt stor er vanskeligere å etablere, fordi barna ser at de este andre ikke velger
en slik fremtid. For noen år siden var det en realitet at de este forlot stedet
etter pliktig skolealder, men det var ikke nødvendigvis en realitet barna hadde et
bevisst forhold til. Det er forskjell på at de este velger å ytte og at man har
opplevelsen av at det er det eneste valget man kan gjøre. Denne forskjellen har
gjort en forskjell i Billefjord mellom før og nå. Unge voksne yttet stort sett alle
sammen for 10-15-20 år siden, men de opplevde å ha et reelt valg. I dag opplever
24 Finn er et skjellsord for det å være samisk. Det ble mye brukt tidligere, men er ikke like vanlig
i dag.
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de unge voksne ikke å ha et reelt valg. Denne mentale forskjellen er med på å øke
en frayttingstendens på stedet og ytterligere minske befolkningstallet.

9.2.8

Arenaer for å være på

Et lokalsamfunn er ikke bare en struktur av geograske beliggenhet, størrelse og
andre faktaopplysninger. Et lokalsamfunn er også et sted å være på, en arena for
å eksistere.
La oss se litt nærmere på forskjellige arenaer i Billefjord.
Fjellet er et viktig sted i Billefjord. Fjellet er ikke en naturperle som skal oppleves
for stillhet, ro og rekreasjon fra arbeidslivets mas og jag. Fjellet er stedet for samvær. Fjellet er stedet for kontakt med andre. Fjellet er stedet for motorisert lek
for voksne (og barn). Fjellet er stedet for relasjonsbygging. Fjellet er stedet for å
lede ut det virkelige livet. Arbeid gjør det mulig å dra på fjellet ved at man får
inntekt som kan nansiere en skuter. Arbeid kan være godt tilrettelagt for å leve
livet på fjellet fordi arbeid sjelden kommer i veien for mulighet til å dra på fjellet.
Ikke mindre hadde det vært et gode dersom arbeidslivet var ennå mer tilpasset
fjelllivet. Blant annet kunne arbeidstidene vært bedre organisert i forhold til fjelltidene. Sommeren for eksempel, er en tid som ikke er så god for fjellet. Vanskelig
tilgjengelig er det, når snøen mangler og man ikke kan bruke skuteren. I en ideell
verden ville det ha vært lengere påskeferie og kortere sommerferie, fordi den beste
tiden for en Billefjordværing er påsketiden. Det er da det er godt skuterføre. Noen
velger en arbeidstilknytning hvor de kan tilrettelegge arbeid etter når de ønsker å
være på fjellet. Dette kalte jeg i hovedfagsoppgaven (1997) for selvvalgt sesongarbeid. Ved dette begrepet forsøkte jeg å vise at arbeidsledighet ikke nødvendigvis
er en mangeltilstand, men kan være en valgt form for inntektsgivende situasjon
som kan fornes med andre forestillinger om hva som er et gode. At det å være
uten arbeid i noen perioder av året nødvendigvis er noe som senker livskvalitet,
og dermed er en mangeltilstand, er ikke opplagt. I Billefjord er det mange som
ønsker en tilknytning til arbeidslivet som innebærer at man kan ta helt fri i vinterhalvåret for å dra på fjellet. Denne årssyklusen er dårlig i overensstemmelse med
den moderne oppstykkingen av arbeid i veldenerte ferieperioder om sommeren,
ferier som skal gi hvile i det beste været. Hva som er det beste været er ingen
selvfølge. At sommervarme er godt vær er en idé som ikke nødvendigvis fungerer
når den beste tiden for uteliv er vinter og gode snøforhold. At tenkningen omkring
gode ferietider og hva som er godt vær ikke stemmer overens med kriterier for det
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samme i andre områder av Norge, henger sammen med at fjellet om vinteren har
en posisjon for samhandling i lokalsamfunnet som er sentral.
På fjellet etableres og vedlikeholdes mange av de forbindelsene som er mellom
folkene på stedet.
Å dra på fjellet er en betegnelse på en handling som har noen klare karakteristika.
Det betyr ikke å komme seg på fjellet på en eller annen praktisk måte. Det betyr
å dra til noen spesikke vann eller til noen spesikke steder på fjellet med skuter.
Det er ikke det samme å dra dit opp på ski. Man drar riktignok på fjellet da også,
men på en annen måte enn man mener med å dra på fjellet . Komplisert? Nei
da. Når noen sier dra på fjellet her i Tromsø har det også noen klare referanser til
noen spesikke handlinger. Det betyr ikke å kjøre opp på E6 og fjellovergangen
og sitte der i bilen å spise matpakken. Å dra på fjellet sagt av noen fra Tromsø,
betyr å dra på skitur, gåtur, sykletur, klatretur eller snøbretttur opp i den litt
utilgjengelig fjellheimen. Man kan godt gå sammen med noen, men målet er å
dra fra alle folkene. Rekreasjon og fysisk utholdenhet er viktige referanser for
handlingen å dra på fjellet i Tromsø. I Billefjord er ikke rekreasjon og fysisk
utholdenhet sentralt i det å dra på fjellet i det hele tatt. Derimot er skuter og
størrelsen på skuteren viktig. Det er også viktig at man treer noen der. Fisking
er ikke viktig, selv om det som regel er tre på et skevann. Bålet er viktig. Å
kjøre rundt vannet for å få oversikt hvem andre som er der er også viktig. Testing
av skuterne er viktig. Hvem har årets største skuter? Hvem kan komme høyest
opp i storskavla med skuteren? Hvor skal vi parkere skuteren, sleden og hvem
skal få dele skinn med oss under issket? Dette er spørsmål som gis besvarelse i
løpet av vinteren og påsken i Billefjord. Betyr disse spørsmålene mer enn det de
konkret uttrykker? Både ja og nei. De betyr ikke mye i form av dypere strukturelle
forordninger om hvem som har makt og myndighet i Billefjord. De inngår heller
ikke i et system av indre posisjoneringer i gruppen. Men å handle slik at disse
spørsmålene besvares, det vil si delta i samtalen om Hansens nye storinvestering
av en Yamaha, kjøre en liten test oppover skavla ved Ruotsjijavri eller rigge sleden
ved siden av Johansen, er med på å inkludere en selv i et samvær for folk fra
Billefjord. Konikter kan løses ved at man sitter der og deler en kaelars (kae
med en ørliten skvett av hjemmebrent eller kjøpsprit). Konikter kan oppstå ved
at naboens gutt brøt grensen for hvor nært man kan kjøre skuteren mot samlingen
av småbarnsfamilier nord for Olsenhytta.25
Å delta på en overnatting i lavvo binder sammen folk på samme måte som det
binder sammen folk å dra på seminar. Allianser etableres og samhold oppretthol25 Navnene Hansen, Johansen og Olsen er ktive.
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des. Man deler erfaringer og viser frem sin kompetanse. Det å klare seg ute i -20
grader i en lavvo er en ferdighet som har betydning. Det er også en ferdighet som
ikke er selvsagt. Man må vite hvor mye skinn man trenger, For mye blir for tung
last  man skal nemlig ikke ha en overfylt slede  for lite betyr at man vil fryse og
ikke kommer til å få sove om natten. Hvor mye mat man skal ta med er også noe
som forteller om man virkelig behersker denne virksomheten det er å dra på fjellet.
Tørka kjøtt er bra. Overlevelsespose av frysetørket mat betyr at man ikke vet hva
det handler om.
Dette er en arena i Billefjord. Dette er mannens arena. Det betyr ikke at det ikke er
kvinner tilstede i dette rommet som på fjellet på skuteren er. Men det betyr at det
er mennene som har denisjonsmakten over dette rommet. Rommet er motorisert.
Skuteren er det viktigste elementet for å skape rommet som noe annet enn en
hvilken som helst tur på fjellet. Skuteren er mannens skuter. Rommet er også
maskulinisert. Det er menns lek som dominerer. Når alle står å ser på hvem som
kommer seg høyest opp i skavla er det menn som kjører oppover, det er menn
som bestemmer når leken begynner og det er menn som avslutter den. Kvinnen
gjemmer seg bak en ispilk, eller de sitter godt innpakket i skuterdress under noen
reinskinn. De kvinner som synes er de kvinner som trekker frem maskuline sider
ved seg selv. De roper, de utrykker seg med mye banneord, de kjører rundt vannet i
stor fart og de forholder seg til mennene. De deltar ved å presentere seg i maskuline
former, enten som kyndig skuterkjører, med grovt26 språk eller som fysisk sterk.
De deltar av til som tilbehør til en mann. De er enten kjæreste med, konen til eller
søster/datter til en mann. Sjelden vil en kvinne dra på fjellet på egen hånd for å
oppsøke dette fellesskapet uten å være en manns partner.
Er det kvinnearenaer i Billefjord? Ja, selvsagt nnes de. Men mange kvinner fra
dette stedet, og andre slike steder, kan rapportere om at det er få arenaer for dem
på slike steder.
Det er bare mannfolkene som har noe å gjøre på et slikt sted.

Dette sa en ung kvinne med referanse til et lite sted i Finnmark. Stedet har mange
likhetstrekk med Billefjord, både i størrelse, utviklingstrekk, etnisk mangfold og
arbeidsliv. Kvinnens rom er mye vanskeligere å få tak på. De er ikke like synlig, og
26 Med grovt språk menes det bannskap, bruk av ord og utrykk og generell sterk og høylytt
verbal atferd. Det vil for eksempel utrykk som han e så pen at det skrangler i eggstokkan eller
faens-steik-i-helvete vil være formuleringer som brukes mange ganger for dagen og i mange ulike
situasjoner.
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kanskje ikke like eksotiske. De skaper seg et kvinnerom i sledene på fjellet. Mens
mennene bruker rommet på vidda, sitter kvinnene med reinskinn rundt seg de på
sleden, pilker litt og soler seg. Dette er en nokså rolig handling og det ser ut som
om det er på vent. Fjellet overfor Billefjord er att eller mykt kupert, uten trær
eller andre elementer som stenger for utsikten. Dermed er det et ufarlig område, og
det er lett å holde oversikt over stabbende småbarn, aktive mellomstore barn eller
hurtigkjørende ungdommer. Kvinnen behøver derfor ikke å aktivt passe barna, de
kan bare være tilstede. Barna passer seg selv, har nok å se på med alle skuterne og
folkene og det er store lekeområder. De aller este barn vil også bruke relativt mye
tid på å ske på isen, eller være med på kortere kjøreturer. De er kledd som mor
og far med store, tykke skuterdresser, noen ganger med hjem.27 Barna har også
ofte store slalåmbriller som skjermer for sola og for vinden som pisker under
kjøringen. På føttene har de enten skutersko, store stive plastsko som er store
nok til å få plass til et tykt innlegg, eller de har skaller, som er et samisk skotøy
laget av reinskinn med en karakteristisk tupp foran. Barna ser ut som mor og far,
og det er lite kjønnssegregering i klærne. Ofte vil samme familie ha nøyaktig lik
skuterdress; samme farger og samme snitt. Å se hvem som er kvinnene handler
for det meste om å se hvor de er. De er ikke kjørende oppover skavla. De er som
regel i sleden bakpå, hyllet inn i reinskinn på, over og under seg, og de er rolig
tilstede i leiren mens de er på fjellet. Dette betyr ikke at en kvinne ikke kan kjøre
skuteren. Hun er som regel akkurat like kompetent som mannen til å transportere
både seg, sleden, mannen og alle ungene opp og ned fra fjellet. Men hun leker ikke
med skuteren mens de er på fjellet. Skuteren synes mest å være et transportmiddel
for å dra på fjellet for kvinnene. Slik er de sammen med familien sin. Slik samler
de seg og sine, og holder sin samlingsplass samlet mens han skaer seg oversikt
over hvem som er hvor på fjellet.
Kvinnene i bygda, det vil si nede fra fjellet, kan plasseres rommessig på to måter.
Enten som fraværende eller som husholdere. De fraværende er alle de som har
yttet. Frayttingsprosenten for kvinner i Porsanger er høy. En oversikt fra 1996
viste at ingen, eller bortimot ingen,28 kvinner mellom 16 og 20 år bodde fast i
Billefjord. Det vil si at alle jenter reiser bort i løpet av ungdomstiden. Noen til
Lakselv og noen til andre sentra i Finnmark. Veldig mange av disse reiser ikke
tilbake til Billefjord. De få som drar hjem kan beskrives etter to forhold: Enten
nner de en mann fra bygda og slår seg derfor ned der, eller de inntar en til-og-fra
27 Det ble i år påbudt med hjelm i forbindelse med skuterkjøring. Mange foreldre mener at det er
vanskelig å bruke så store hjelm til barna, og man kan se at mor, far og store barn har hjem mens
det minste barnet ikke har det.

28 Tallet er ikke absolutt i en statistisk forstand. Det er vanskelig å nne statistikker over et så lite
sted som Billefjord. Tallet er basert på en oversikt og telling av hvem som bor i hvilket hus.
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reisevirksomhet. De reiser ut, for så å komme tilbake. De er ett år i Lakselv, for
så å vende hjem for noen måneder. De reiser, for deretter å være hjemme så ofte
som de kan, gjerne hver eneste helg. De får barn og bor hjemme en periode, før
mor og barn igjen ytter for en stund. De ytter, men ytter ikke riktig helt. De
drar, men kommer snart tilbake. De kommer tilbake, men reiser snart igjen.
Det er noe som drar disse kvinnen, men de kan ikke riktig holde seg i bygda. Dette
handler for det første om et arbeidsmarked som ikke tilbyr kvinnen noen varig
tilknytning. Det handler også om et miljø som ikke er tilpasset unge kvinners
behov, ønsker og forventinger. Men det handler antakelig også om et sted der
ute som heller ikke svarer helt til kvinnenes behov, ønsker og forventninger.
Stedene der ute har høyt tempo. Stedene der ute har også få arenaer for å møtes,
dersom man ikke tar utgangspunkt i arbeidskollegaer eller andre foreldre man
får kontakt med gjennom barnas hverdag i barnehage og skole. Disse arenaer er
ikke møteplassen i Billefjord. Man blir ikke kjent fordi man arbeider sammen og
har barn i samme fritidsaktivitet eller skole/barnehage. De folk man møter i slike
sammenhenger kjenner man fra før. Dersom man ikke kjenner dem fra før, tar man
ikke kontakt med dem.
En kvinne sa en gang at det var først da hun yttet, nok en gang, denne gangen til
et sted hun nesten ikke kjente noen, at hun forsto at det gikk an å bli utenfor når
man gjorde noe sammen med barna. Hun kjente ingen på barnets første skoledag,
og så hvordan andre kjente hverandre eller tok kontakt med hverandre. Hun visste
ikke helt hva hun skulle gjøre, fordi i slike situasjoner i Billefjord hadde hun alltid
hatt kjente å forholde seg til. Hvordan tar man kontakt på barnas første skoledag
dersom man ikke kjenner noen fra før? En selvfølgelig bykompetanse kan være
en vanskelighet for de som er vant til å ha etablerte relasjoner til alle de andre
som er i samme rom.
Det denne kvinnen erfarte var forskjeller mellom steder når det gjelder måter å
være sammen på. De små stedenes kjenneskap til hverandre fører til at felleskap
allerede er etablert i en del ny-situasjoner. De store stedenes uoversiktlighet fører
til at folk skaper felleskap omkring ulike situasjoner, felleskap som ikke eksiterer
utenom situasjonene. Kompetansen som behøves for å mestre disse to fellesskapene
er ulike. Den første felleskapsformen er basert på multiple rollesett hvor man omgås
hverandre under mange ulike former for relasjoner. Den andre formen er basert på
et simpleks rollesett hvor det er den aktuelle rollen i den aktuelle situasjonen som
gir retning til relasjonene.
Å pendle mellom Billefjord og kommunesenteret eller byer, er også en pendling
mellom samværsformer basert på multiple rollesett og simplekse rollesett. Pendlin-
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gen krever stor tilpasningsevne og er en krevende omstilling. Samværsformene kan,
hver for seg, virke utilfredstillende, kanskje spesielt for kvinner. I bygdenes mange
ulike roller overfor hverandre kan behovet for ikke å bli sett, kunne gjemme bort
noen av sine valg eller preferanser, bli et savn. I byenes enkle omgangsformer, hvor
hver arena er en nytt uavhengig sted, kan samværet virke grunt, uforpliktende og
lite givende. Kvinner er tradisjonelt det kjønnet som sterkest underlegges kontroll.
Alt fra kvinners kropp og seksualitet, til kvinners valg av yrker og karriere, via
kvinners måter å organisere sitt familieliv er tradisjonelt blitt fortolket innenfor
nokså snevre rammer. Et kvinneliv er et liv som, mer enn mannens liv, har vært
forhåndsdenert. Dette gir beveggrunner for at mange kvinner i dag beretter om
ønsket om en skjerming fra den gjennomsiktlighet som småstedene gir. På den
andre siden er kvinner oppdratt til åpenhet, en inkluderende samhandlingsform
som er tilpasset omsorgsoppgaver. Den helhetlige formen som omsorgsoppgavene
avkrever, er fundert i at man har kjennskap til mange sider av manneskene man
omgås. Kvinner søker dermed å nne former for omgang som man nner på bygdene, og fremhever dette som ett av godene ved små steder. Mens menn mer er
tilbøyelig til å vise til fritidssysler man kan bedrive på små steder, som for eksempel skuterturer eller jaktterreng, viser kvinner til stedenes gode relasjonsformer.
I Billefjord er dermed rommet for kvinnene blitt mindre fordi det er færre mennesker. Rommet for mennene er ikke tilvarende blitt mindre, fordi deres rom er i
mindre grad avhengig av de andres tilstedeværelse.
Den siste arenaen for å være i som jeg vil omtale, er en kartmessig inndeling av stedet Billefjord. I hovedfagsoppgaven (1997) var dette det bærende for anbefalinger
om kontekstuell orientering av barnevernets arbeid. I Billefjord er det en linje som
deler bygda inn i to deler. Linja er ikke markert av noen geograske markører som
bekkefar, elveløp eller bakkekant. Linja deler imidlertid bygda inn i to separate
deler, som gjensidig refereres som hersia og andresia, avhengig av hvilken side av
linja man bor på. Denne linjen ble analytisk lagt over ulike former for kart for å
nne hva som skapte linja. Det ble undersøkt om det var en økonomisk linje, en arkitektonisk linje29 eller ei linje som refererte til arbeidstilknytning. Ingen av disse
markørene synes å forklare linja og dens markante tilstedeværelse i folk fortellinger
om stedet. Ved å se på slekter viste imidlertid at linje samlet ulike slekter på hver
29 Arkitekturen kunne spille en rolle med tanke på at Billefjord er en del av det nordlige området
som ble totalt nedbrent under krigen, og således er kjennetegnet av en todelt byggeskikk: Oppreisningshusenes karakteristiske strek fra 1950-tallet og 1970-tallenes en og enhalvetasjehus. Dette
er husene til besteforeldre og foreldregenerasjonen, og siden folketallet ikke øker er dette hus som
foreløpig dekker behov for boliger. Med andre ord, dette er boliger som dominerer bygningsmassen,
og således kunne tenkes å dele ei bygd i to; 1950 tallshus og 1970 tallshus. Det er imidlertid ikke
tilfelle i Billefjord og kan ikke forklare linja som deler bygda i to.
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sin side av linja. Et slikt kart viste også at ytting på tvers av linjer var sjeldne,
men som regel ville medføre et snarlig ytting tilbake til sin side av linja. Et
siste forhold trådde også frem. Linja fremviste en grense mellom steder hvor det
ble snakket samisk og steder det ikke ble snakket samisk. På den ene siden av linja
ble det brukt samisk, på den andre siden av grensen ble det ikke brukt samisk.
I butikken på den ene siden var samisk en del av språket i butikklokalet, i den
andre butikken er det bare norsk som brukes. I en ytting av posten (nå nedlagt)
fra den norskspråklige siden av linja til den andre siden av grensa begynte folk
å snakke samisk i postlokalet. Linja synes å være en etnisk linje som deler bygda
i en norsk del og en samisk del. Det er med andre ord en etnisk grense i bygda.
Den etniske grensen var fast i bygda. Den er nokså enkelt å tegne ut på et kart, og
det er enighet om hvor den løper. Den er imidlertid mulig å oppheve. Den oppheves
ved gjøremål, som for eksempel det å dra på fjellet og det å ytte frem og tilbake
mellom bygd og by. Slik blir det å være fra Billefjord en som både er fra bygda og
fra en bestemt del av bygda. Det å være fra bygda er å forholde seg til begge sidene
av grensa, og forholde seg til den ved å gjøre ting som overskrider grensen. Det
å dra på fjellet overskrider grensen. Det å være fra Billefjord er imidlertid også å
være fra en bestemt side av Billefjord, derfor er stedsfesting av hvor i Billefjord en
kommer fra en viktig del av benevningen av folk. Å være en Billefjordværing er å
gjennom handling overskride den grensen som gjør Billefjord til en todelt bygd; en
norsk og en samisk bygd. Det er en erkulturell benevning. Å være fra Billefjord
er en tittel som ikke er presis nok i Billefjord, fordi de mindre stedene på stedet
sier noe spesikt om hvem man er. Det er en nærmere angivelse av hvem man er
i denne erkulturelle bygda.
Vi har sett i drøftingen at det kan synes som om denne grensa ikke spiller like stor
betydning i samhandlingene lengre. Generelle endringsprosesser mot en sjøsamisk
referanse for bygda kan ha bidratt til å myke opp de etniske grensene. Hellemaleriene kan ha akselerert denne prosessen, ved at folk i Billefjord har fått et symbol
å forankre det sjøsamiske i.
Det var opprettet noen kulturelt nøytrale områder for å la handlinger og selvpresentasjonene overskridende grensene mellom de to etniske ladede områdene.
Fjellet er en slik arena. Ikke fjellturer med ski, men fjellturer med skuter gir et
rom for å være erkulturell i. Å ytte ofte mellom bygda og byer i regionen er
en annen måte å overskride grensene mellom det samiske og det norske. Gjennom
stadige yttinger kan man oppløse betydningene av stengslene mellom det norske
og det samiske, og nne rom for en erkulturell livsform. Dette er kvinnens måte å
overskride grensegangene. Fjellene som rom har mer karakter av maskulin atferd,
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og er i større grad mennenes arena. Bevegelsen, som både fjellturene og stadige
yttinger ledet til, gir arenaer for å unngå, eller omgå, en selvrepresentasjon som
er fanget i hvilken side av de etniske grensene man har sin tilhørighet. Det gir en
bevegelighet i mot, en motbevegelse, til alle former for andre-tilskrivninger  at
andre bestemte benevnelsen for en selv  enten som norsk eller som samisk. Andre
tilskrivinger er praktisert gjennom behovet for å nærmere angi hvor i Billefjord
man er fra, enten ved referanse til grensa eller med å stedsplassere med snevrere
stedsnavn enn poststedet Billefjord; det vil si å si at noen er fra Kolvik i Billefjord
eller fra Trollholmsund i Billefjord, altså plassere folk i forhold til små steder i
Billefjord. Noen arenaer, som fjellet, beholder sin posisjon som viktig arena. Det
kan imidlertid se ut som om de stedlige segregeringene svekkes, og en samfølelse
holder på å tre inn. Jeg er også blitt fortalt at det er færre eksempler på frem-ogtilbake ytting. Kanskje jentene har yttet for godt?
Vi ser altså hvordan etniske grenser er kontekstuelle. Endrede samfunnsforhold gir
andre relasjonsformer. Etnopolitiske endringsprosesser med sterkere forankring av
Billefjord som sjøsamisk sted, har ført til at noen av relasjonsformene kan endre
karakter. Andre relasjonsformer gir imidlertid også andre samfunnsforhold. Når
man toner ned etniske aspekt i omgansformene gir det en tryggere atmosfære, hvor
koniktnivået (latente eller eksplisitte konikter) blir lavere. Det blir et sted som
preges av stabilitet, selv om det både er nedgang i befolkningstallet og etnopolitiske
endringsprosesser går fort.

9.2.9

Billefjord i dag  begynnende revitalisering

I løpet av de prosesser som har pågått i løpet av siste del av 1900-tallet er holdningene til det samiske endret i Billefjord i dag. Verdien til det samiske er oppgradert
og ere vil omtale seg som sjøsamer enn for noen tiår siden. Dette viser seg ved
at ere barn har samisk opplæring i skolen jamfør tidligere. I lokalavisa (for Porsanger) er samiske saker aktuelle og kan ofte referere seg til Billefjord. Kofta er
en drakt som har fått ere unge brukere. Tidligere var kofte et hverdagsplagg for
mange eldre mennesker i bygda, men man kunne ikke se kofta i bruk ved festlige
anledninger. I dag er det sjelden å se kofte som hverdagsplagg, men mange bruker
kofte ved festlige anledninger. Bruken av kofte har med andre ord fått nye aktører,
til et annet formål.
Noe av de samiske utsmykningene ved festlige anledninger er en markering av en
tilhørighet til den etniske gruppen samer. Det samiske samfunn fremstår slik som
en enhetlig kulturell verden, basert på noen klare kjennetegn hentet fortrinnsvis fra
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samisk næringsutøvelse. Den samiske næringsutøvelsen som symbolikken er hentet
fra er først og fremst reindriftsnæringa. Det er også elementer fra den tradisjonelle
sjøsamiske kombinasjonsnæringa, ei næring hvor sjø- og innlandsske, sauehold i
liten skala og bærsanking til sammen ga et levelig utbytte. Dette ble ofte kombinert
med byttehandle med reindriftsutøverne. Disse næringene har ikke sterk rotfeste i
dagens livsform i Billefjord. Allikevel er det disse livsformene de samiske symbolene
er inspirert av.
Kommunikasjonen av det sjøsamiske i Billefjord er blitt basert på fokusering om
noen historiske fakta (eller myter) ved stedet som et sjøsamisk sted. Dette er som
båten som er trukket på land og inn i lekeområdet for barnehagen: Båten har
ved denne forytningen mistet funksjon som båt, og blitt et . . . lekeapparat.30
Kunnskap om tradisjonelle kunnskapsformer og tidligere samisk livsverdener blir
for de unge teoretisk lærdom. Det er historieundervisning som kanskje mest minner
om annen historieundervisning. Det blir ikke deres egne fortellinger. Dette er ikke
fortellingen om samiske barn i Billefjord i dag. De får fortellinger, narrativer, om
det som engang (muligens) var deres besteforeldres liv.
Spørsmålet er om det er meningen å fortelle barnas egne fortellinger om det å være
samiske barn, eller om det er meningen å fortelle opp, i betydning gi dem myter
på det narrative plan, om barna som samiske barn. Å fortelle opp noen, minner
om det å nne noen opp, gi dem kulturell tilhørighet ved å tilskrive dem noen
referanserammer.
Denne strategien har stedet kjennskap til, ved at det var denne strategien som ble
brukt for å nne opp samer som nordmenn. Også den gangen var skolen en viktig
arena, beherskelse av språket en viktig medspiller og klesdrakten den optimale
symbolhandlingen i prosessen med å endre kulturen.
Da er det interessant å se hvordan folk fra Billefjord nå forteller sin egen historie
gjennom hellemaleriene. Dette er blitt den konstruksjonen som de trengte for å
selv skrive sin fortelling om stedet og folket som sjøsamisk. I dag har dette begynt
å få funksjonen av å legitimere at stedet er sjøsamisk, og det er med på å gjøre
barna til samiske barn.
Fremstillingen av det sjøsamiske stedet Billefjord kan man derfor si er oppkonstruert når det gjelder symbolene. Bakenfor konstruksjonen ligger imidlertid behovet
for å fortelle sin egen historie. Diskursen om det samiske på stedet har inntatt en
selvfølgelig plass i diskursen om stedet. Dette vil kunne gi den oppvoksende generasjonene en tilsvarende selvfølgelighet i forhold til stedet som samisk, hvor samisk
30 Eksemplet om båten i barnehagens lekeområde er hentet fra Edmund Edvardsen (1993).
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inngår som en integrert del av deres tenkning om egen etnisk tilhørighet. Diskurs
om stedet som samisk sted nner man i avisenes betoning av saker, debatter som
pågår i lokalsamfunnet og de saker som behandles politisk eller på andre maktfelt.
Ved å følge disse får man med seg at lokalavisa Sagat er en norskspråklig samisk
avis, kommunestyret har artikulert stedet som samisk, og lokaldebattene har ofte
et fokus rettet mot stedet som et samisk sted.
I endringsprosessene fra siste kvartdel av 1990-tallet ble en kulturell samisk livsform underkommunisert og dermed usynliggjort, fordi det ikke inngikk i stedets
diskurs. Senere er den etniske dimensjonene kommunisert, men da i en setting hvor
den sjøsamiske samtidskulturen er basert på folk sine egen fortellinger om hvem
de er. Dette er historier som ikke er gitt fra indre Finnmark. At Billefjordfolket
ikke har villet bli assimilert av en reindriftssamisk kultur er både forståelig og
fornuftig. Det er forståelig fordi de ikke kjenner denne historien som sin egen. Det
er fornuftig fordi hadde de gjort det, hadde de blitt oer for det Pickering (2001)
med referanse til Spivak har kalt omvendt etnosentrisme (reverse ethnocentrism).
Dette begrepet henspiller på en nostalgisk forhold til fortiden gjennom en prosess
hvor en stadig tiltakende beundring av den eksotiske representant for tredje verden, det vil si de egentlige samene. Han advarer mot dette fordi det medfører en
opprettholdelse av de andre som anskuelsesform, og folk kommer ikke i posisjon
til å fortelle sin egen fortelling om hvem de er.
Billefjord er altså et sted som har gjennomgått store endringer når det gjelder
samisk verdisetting og representasjon av stedet som samiske sted. Det er et sted
hvor folk har synliggjort det samiske på stedet, men som fortsatt arbeider med å
frembringe synlige tegn på hva som er det samiske ved stedet.
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9.3 Kautokeino
Kautokeino er en samisk by midt på Finnmarksvidda.

9.3.1

Ei vidstrakt bygd på vidda

Kautokeino er med sine omtrent 9687 kvadratkilometer Norges største kommune
i utstrekning og ligger midt på Finnmarkvidda. Bygda er dermed både midt i
Finnmark og midt i samenes område
Det bor 3052 innbyggere,31 og de aller este av dem er samer.32 Kautokeino er kommunesenteret i Kautokeino kommune. Det er to bygder i kommunen, Kautokeino
31 Kilde: Statistisk Sentralbyrå (2003).
32 95% er samiskspråklig. 90% av elevene har samisk som første språk. Alle elevene har samisk som fag
på skolen. Det er kun 3% som ikke behersker samisk. Kilde Kommunal- og regionaldepartementet
(2002).
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og Masi. I tillegg nnes det 14 småsteder. Det er barneskole i Kautokeino, Masi
og Lahpouobbal.
Kautokeino ligger midt på Finmarksvidda. Vidda er et enormt slettelandskap som
dekker hele den indre delen av Finnmark. Bygda ligger som en stor sirkel rundt
en elv. Elva var en gang kjernen i den største konfrontasjonen som har vært mellom samene og staten i moderne tid. Staten ønsket å bygge ut elva for vasskraft,
og i planen inngikk det å demme opp elva slik at bygda Masi forsvant. Elva ble
oppdemmet, men demningen ble lagt litt lengre nord slik at Masi fremdeles nnes. Samene, og deres sympatisører, protesterte mot dette inngrepet i samenes
landområde. De tapte kampen om elva, men denne saken anses i dag som å være
grunnen til at staten har endret sin politikk overfor samene, og at holdningene til
det samiske er endret. De få steder hvor dette ikke har hatt enorme betydninger
for samenes stolthet og identitet som samer, er ironisk nok Kautokeino og Masi.
Samene i disse bygdene har hatt en sterk samisk identitet, selv i de hardeste fornorskningsperiodene. Det som har endret seg er at dette er ansett som verdifullt
av folk utenfor bygdene.
Kommunen grenser mot Karasjok kommune i øst og Alta kommune i nord. Ved
vestgrensen av Kautokeino nner vi Troms fylke og kommunene Nordreisa og
Kvænangen. I sør ligger Finland. Nærheten til Finland har ført til at det alltid
har vært relativt mye kontakt mellom de på norsk og nsk side, en kontakt som
både innebærer giftermål og arbeidssamarbeid.
Masi ligger langs Kautokeinoelva, omtrent midtveis mellom Alta og Kautokeino.
Masi er en enkulturell samisk bygd. Masi er den bygda i Norge som er minst
påvirket av norsk språk og kultur. Samtlige i Masi er samisktalende. Dette er et
sted hvor det ikke trengs noen form for kulturell revitalisering, fordi den samiske
livsformen er både levende og tilstede i alle praksiser i bygda. Selv om Masi er i en
særstilling, er det nesten bare samisk befolkning i kommunen. Karasjok har også
en høy andel av samer.33 Det samme er tilfelle i de områdene hvor kolasamene bor.
Kommunen har noen særtrekk som skiller den fra andre kommuner i Norge, blant
annet er 50% av befolkningen under 30 år, og mange av de unge reiser ikke fra
stedet, eller de kommer tilbake etter endt utdanning. Dette til forskjell fra andre
utkantskommuner i Norge. Det kan komme av at Kautokeino ikke bør betraktes
som en utkantskommune. Tvert i mot kan man se på stedet som et sentrum, eller
sagt på en annen måte som midt i hjertet av Sápmi.
33 90% er samisktalende og 53% kan lese, skrive og snakke samisk i Karasjok. Et stort ertall er
tospråklig. Kilde Kommunal- og regionaldepartementet (2002).
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I hjertet av Sápmi

Kautokeino ligger midt i hjerte av Sápmi. Sápmi er samenes eget navn på det
området der det bor samer. Sápmi følger ikke de nasjonale grensene. Kautokeino
ligger midt i hjertet på ere måter.
For det første har den en geogrask midtposisjon. På et kart over Sápmi kan man
se at Kautokeino ligger i midten. Det omtrent like langt til de mest sørligevestlig
samiske områdene (Røros) som til de mest nordøstlige områdene på Kolahalvøya34
(Lovozero/Lujavre og Laparskaja). På samme måte er det like langt til de indre
delene av samiske områder i Finnmark, som det er til kysten og havet. Kautokeino
er også midt på Finnmarksvidda, som mange opplever som det samiske landskapet.
Finnmarksvidda har en helt sentral betydning for forestillingen om samisk natur,
og da er Kautokeinolandskapet selve inkarnasjonen av det samiske landskapet.
Flatt, nakent, duvende landskap, med en bred elv som nærmest glir forbi. Små
skrenter bryter det ate landskapet, og gir liv til bildet. Men det forstyrrer ikke
bildet av duvende ater. Det er oversiktlig, men ikke likt. Det mest særpregede er
kanskje det at et så nakent, att og åpent landskap kan være så variert. Kautokeino
er altså både det geograske og det billedlige hjertet av Sápmi.
For det andre er Kautokeino i hjerte av Sápmi fordi det samiske er en levende
del av hverdagen. Dette er bygdene hvor samisk språk og kultur er mest levende
i folks dagligliv. Dette er stedet hvor det er vanskelig å bosette seg uten å gå inn
for å lære seg samisk. Samisk språk brukes av nesten alle, i nesten alle situasjoner.
Dette er det eneste stedet hvor du nner samer i Norge som har behov for tolking
til norsk. I andre samiske områder er norsk såpass utbredt at det sjelden er et reelt
språklig behov for tolking, med unntak av for små barn og eldre.
Kautokeino kan også forstås som hjerte av Sápmi med tanke på at det er her
hoveddiskursen over hva som er ekte og genuint samisk har sitt utspring. Reindrifta
har fått en helt særegen posisjon som illustrasjon av det samiske. Dette er forståelig
ut fra at, med unntak av reindrift på tundraen på begge sider av Uralfjellene (fra
Kvitsjøen i vest til Jeniseij i øst) og i Alaska (Jernsletten og Klokov, 2002), er
34 Kolasamene:

Bostedsområde: Kolahalvøya. Tidligere antagelig også sør langs sørsiden av KvitsjøNæringsveger:

en. I dag hovedsakelig konsentrert i Lovozero (Lujavre) og Laparskaja i Kola raijon.

Reindrift er fortsatt en viktig næringsveg for mange samer på Kola, selv om reindriften ikke er
forbeholdt samene slik som i Skandinavia. På Kolahalvøya driver også russere, ukrainere og komier
med reindrift.

Lingvistikk: Samisk språk er et nsk-ugrisk språk. Da samene er spredt over re

land, er det naturlig nok mange dialekter. I følge Sammalahti er re av to hoveddialekter østsamiske. Det er Inar, Skolte, Kildin og Turja. Blant Sovjet-lingvistikere har det vært vanlig å dele
Kola-samiske dialektene inn i

Notozero, Kildin

og

Jukanga

(Ravna, 2000).
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samene blant de få som har drevet med reindrift som hovednæring. Reindrifta er
derfor blitt assosiert med det samiske. Reindrift er nærmest blitt synonymt med
samer. Imidlertid er det ikke alle samer som driver med rein. Den krafta som har
vært i forbindelsen mellom samer og rein har medført at det har vært vanskelig
å innlemme andre samer, som for eksempel sjøsamer, som ordentlige samer.
Forestillingen om det samiske for folk utenom samiske områder er forestillingen
om reindrift. Fordi Kautokeino har så stor andel i reindriftsnæringa, og nær sagt
alle bruker samisk som daglig språket, er Kautokeino blitt forestillingen om det
samiske.
Dette er den samiske hovedstad i uformell forstand. Dette er stedet hvor det samiske og det samiske språket står aller sterkest. Kulturelt er det et særpreget samisk
område, med både tradisjonell og moderne samisk kultur representert.
Kautokeino har en denisjonsmakt når det gjelder bestemmelse av hva det samiske er, og er en maktfaktor når det gjelder utforming av det som oppfattes som
samisk i samtiden. Det er kun samer som har drevet med tamreinhold i Norge, og
dermed har denne næringa fått en stor betydning som symbol for det samiske. I
Kautokeino er en stor andel av befolkningen (ca. 30%) engasjert i denne næringa,
noe som bidrar til at folk har en eiendom til en av de viktige symbolene for
samisk livsform. Lavvo har likeledes blitt symbolet på samisk boform, selv om
de aller este samer tradisjonelt faktisk bodde i gammer. Kun i Kautokeino var
lavvoen helårsbolig utover på 1900-tallet. I Karasjok var ere begynt å leie eller
bygge hus i tettstedet allerede rundt 1930 (Hanssen, 1994). Ellers var gammer
(runde jordhus) vanlig før husbyggingen tok til. At lavvo ennå assosieres som det
typiske samiske gjør at Kautokeino fremstår som det mest typiske samiske. For
å nyansere dette må det imidlertid kommenteres at også Karasjok har noe av den
samme eiendommen til disse symbolene, og at også Karasjok kan plasseres nogenlunde i hjerte av Sápmi. Allikevel forteller folk fra Kautokeino om en opplevelse
av sentrumsposisjon når det gjelder det samiske.
Ett annet eksempel er knyttet til at det er tre samiske dialekter i Norge: Sørsamisk, Lulesamisk og Nordsamisk. I hele Sápmi er det 9 dialekter.35 Disse dialektene
er så forskjellige at folk ikke forstår hverandres språk. For eksempel kan forskjellen mellom sør- og nordsamisk sammenlignes med forskjellen mellom norsk og
tysk. Selv om det er tre ulike måter å snakke samisk på i Norge er dette ikke
velkjent kunnskap. Dette tilskrives at den nordsamiske dialekten er størst, og at
det er denne samisk dialekten som det tenkes på når en snakker om det samiske
35 Sørsamisk, Umesamisk, Pitesamisk, Lulesamisk, Nordsamisk, Enaresamisk, Skoltesamisk, Kildinsamisk og Tersamisk.
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språk. Kautokeinodialekten har også dannet grunnlaget for standardiseringen av
alfabetet og PC-tastaturet. Mange av kursene som gis i samisk er kurs i Kautokeinodialekten. Dette kan sees i forlengelsen av Kautokeino som en tilnærmet
fullstendig samiskspråklig kommune.
Kautokeino er altså midt i hjerte av Sápmi på ere måter. Å være fra Kautokeino
er å være fra sentrum av samenes rike.

9.3.3

Det samiske språks hovedsete

Språket i Kautokeino er samisk. For de este er samisk morsmålet (95%). Kautokeino er en tospråklig kommune hvor de aller este behersker både samisk og norsk
ytende. Imidlertid er det noen som har behov for tolk i forbindelse med norsk tale
som går ut over dagligsamtaler. Dette gjelder ved skjemautfylling, kontakt med
oentlige kontorer eller i rettsalen. I arenaer hvor det brukes mye fremmedord, vil
det være en del som har behov for tolkning til samisk. Samisk er hjemmespråk i
de aller este familier, og det er språket som brukes i dagliglivet. Imidlertid kan
de este norsk både skriftlig og muntlig på et nivå som ikke skiller dem fra andre
i Norge.
Det er like vanskelig å bo i Kautokeino uten å beherske samisk, som for en engelskmann å bo i Norge uten å beherske norsk. Man kommer seg nok rundt, og
alle kan snakke ditt språk, men man blir utenfor i de este samtaler, og man er
i konstant behov for tolkning. Dette er det eneste stedet, ved siden av Karasjok,
hvor samisk er det språket som brukes i alle deler av samfunnet, og av de aller
este i samfunnet. Det eneste unntaket er noen få av kommunens tjenester, som
for eksempel barnevernet og legetjenesten. I disse har det vært perioder hvor det
var få fagpersoner som behersket samisk.
Skolen i Kautokeino har egne samiske klasser. Det er det norske tilbudet i skolen
som kan betraktes som tillegget. Alle elever har samiskopplæring. Tidligere bodde
barna på internat i lange tider mens foreldrene var på reinytting. Da internatet ble avviklet kk barna permisjon i forbindelse med yttinga. Barna skulle
få være med på yttinga, men måtte skrive rapporter som ble levert skolen etter permisjonen. Senere ble denne ordningen erstattet med en løsere modell kalt
næringspermisjon. Nå kan permisjonen søkes ved en forenklet prosedyre, og barna/familien bestemmer selv når permisjonene skal tas ut. Denne ordningen søker å
sikre at barna kan delta i reindrifta, og er tilpasset at yttingen er avhengig av vær
og føreforhold, og derfor vanskelig kan planlegges. Ved dette søker skolen å sørge
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for at kombinasjonen av skole og deltakelse i reindrifta er på reindriftas permisser.
Under dette ligger det en pedagogisk tanke om at det er like mye kunnskap å hente
fra deltakelse i den praktiske reindrifta som det er i skolens formelle og teoretiske
opplæringsprogram.

9.3.4

3 km2 pr. innbygger, pluss litt mer

At 3076 personer bor på et område som er 9687 km2 vil si at de har 3 km2 hver.
Området er omtrent så stort som fylkene Oslo, Akershus og Østfold til sammen.
Nå er det ikke slik at de sprer seg utover sitt vidstrakte land. De aller este av
Kautokeino kommunes befolkning er fastboende enten i Masi eller i Kautokeino.
Det vil si at de 9687 km2 stort sett ikke har fast bosetting, noe som gir enorme
muligheter for reindrifta ved at store arealer er tilgjengelige. Selv om de este bor i
bygdene er viddeområdet arbeidsstedet for mange. Reindriftsutøverne bruker dette
landet.
Denne geograske fordelen har ført til at reindrift er stordrift i Kautokeino og i
Karasjok. Reinen følger en årssyklus hvor den trekker mellom innland og kyst. Om
vinteren er reinen på innlandet, og om sommeren er den ved sjøkanten. Å drive
reindrift betyr å følge reinen i denne trekkruten. De store viddene i Finmark har
betydde at trekkinga nordover mot kysten innebar lange reiser som tar omtrent
et par uker hver vår, og mange uker om høsten. Høsttrekkingen kan strekke seg
frem helt til jul. Ingen andre reindriftsområder har så lange trekkruter som siidaene36 fra Kautokeino og Karasjokdistriktet. Hele viddeområdet rundt Kautokeino
er beiteland. De ulike siidaene har ulike områder. Så når jeg sier at befolkningen er
samlet to steder i kommunene, er det en sannhet med modikasjoner (som sannhet
ofte er). De ulike siidaene har sine vinterbeiteområder spredt i ulike områder i de
to kommunene. Tidligere var dette å regne som (stor)familiens bosted, báike. Da
var bosetningsmønsteret spredt utover i hele den vidstrakte kommunen. I dag har
imidlertid svært mange enebolig i Kautokeino eller i Masi og regnes som bofaste.
Gjetingen foregår med skuter, og det brukes hytter for overnatting. I dag er det i
all hovedsak kun noen få i drifta som ser til reinen på jevnlig basis. Det er kun en
eller to som i varetar den daglige drifta. Som regel er dette menn.
36 Siida : En enhet innenfor reindrifta. Det er en geogrask og sosial gruppe av reineiere som utøver
deler av driften i fellesskap. Siida betegner et arbeidsfelleskap for reindrifta, men også et sosialt
felleskap som nettverk og omsorgsbase. Siida er en familie- og slektsbasert forhold, og man har som
medlem eierskap til rein i okken. Det nnes både formelle og uformelle regler for medlemskap,
men slektsrelasjoner er sentrale. Kilde: Henriksen 1993.
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Siidaer fra Kautokeino har hatt sommerbeite i området fra Nord-Troms, øyene
Kvaløy, Seiland, Stjernøya til vestsiden av Porsanger (Hanssen, 1994). Flyttinga
kan ta alt fra noen uker til måneder. Våryttinga mot kysten begynner omtrent
sist i april og varer frem til mai/juni, avhengig av vær og føreforhold. Denne yttingen går relativt raskt. Reinen er ivrig, og søker mot havet. Simlene skal ha
kalver, og trekket preges av en slags hast. Høstyttinga begynner omtrent i september/oktober, og de siste avslutter i desember. Flokken har atskillig mer ro,
og den kan bli på et område i ere dager. Dette er en omtrentlig tidsangivelse,
fordi reinens trekking ikke er bestemt av dato, men av føre og værforhold. Forhold
underveis bestemmer også hvor fort yttinga skjer. Vanligvis skjer kalving i sommerbeitelandet. Men noen fra Kautokeino har kalveplass på vårbeiteområdet, og
ytter derfor først etter kalvingen. Før trekkinga mot vinterbeite blir reinen samlet for utskilling av sammenblandet rein fra ulike okker, opptelling av de ulike
reinmerkene og nymerking.
Reinens trekking har ført til en nomadisk livsform for mange i Kautokeino. Å si
at de 3052 innbyggerne i Kautokeino har 3 km2 hver er en unyansert beregning
av bruksrom. Reindriftspraksisen tilsier at mange også bruker mer land enn det
landet som er Kautokeino kommune. Dette er en praksis hvor kommunegrensene
ikke er relevante grenser, men grenser som er presset inn i av myndighetenes behov
for å plassere noen ett sted. Å være reindriftsutøver i Kautokeino vil derfor kunne
sies å være blant de som disponerer 3 km2 per innbygger, pluss litt mer. Allikevel vil
de este innenfor reindrifta oppleve å være fra Kautokeino, selv om den nomadiske
livsformen har ført til at de utøver sin virksomhet i et langt større land enn de
som er rammet inn av kommunegrenser.37

9.3.5

Næringa

Næringa, som reindrifta omtales på norsk, har en helt suveren status i Kautokeino. De aller este vil koble seg til næringa på en eller annen måte. Mange har vært
med på ytting, også de som ikke selv har nær familie som er engasjert i reindrift.
Å ha vært med på ytting omtales på måter som minner om "innvielsesritualer.
Det er beviset på at man er med. Å komme fra en reindriftsfamilie innebærer å ha
en status i bygda. Det er den gjeveste næringa. Det som betraktes som verdifullt
er som regel forankret til næringa på en eller annen måte.
Reindrifta var i all hovedsak selvbergingsnæring som ga alle ressursene man hadde
behov for. Utenom skatt var det lite bruk for kontanter. Det som ikke kunne frem37 I Øst-Finnmark har langt ere av siidaene sine vinter- og sommerbeiter innenfor én kommune.
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skaes fra reinen kunne skaes ved bytte av blant annet reinkjøtt og reinskinn.
Reindrifta har blitt endret fra 1900-tallets driftsform til dagens driftsform. Det
mest markante er innføring av motorisert ferdsel i tilknytning til gjeting/oppassing
og ytting. Dette har nedtonet det nomadiske elementet som følger med reindriften, fordi utøverne kan bo på tettsted samtidig som de har gjeteplikter eller deltar
i yttingen. Ennå har utøverne behov for å være borte i ere dager i strekk, men
de kan i motsetning til tidligere ha en base for seg og familien sin. Selve reindrifta
har en del fellestrekk med tidligere driftsformer, men det er prosesser som tendenserer mot å innordne reindrifta inn under landbruket. Dette er mer et byråkratisk
grep, enn det er et grep som springer ut fra reindriftnæringens særlige bruksform.
En annen endring er at drifta ikke lenger er like mye organisert rundt hele familiens deltakelse i alle åtte årstider. Ennå er utøverne avhengig av deltakelse fra
storfamilien, men dette er knyttet til spesielle hendelser som yttinga på våren,
reinskillingen, merking og slakting. Likevel er det fremdeles årstidene (været  eller
naturens tegn på årstidene), mer enn kalenderen, som avgjør når dette skjer. Flyttinga kan ikke planlegges i detalj, men rører seg selv når vær, føreforhold og
temperatur gir betingelsene for den lange reisen.
Utenom yttinga, som står på i noen dager eller perioder, er drifta ofte knyttet
til en utøver med hovedansvar. Dette er ofte en mann, men ikke alltid. Det nnes
noen kvinnelige utøvere. Endringer i reindrifta har kommet som to store omveltninger. Den første omveltningen var innføring av motoriserte kjøretøy. Skuteren
som hjelpemiddel ble innført i løpet av 1960-tallet og dreide reindrifta mot effektivisering. Denne eektviseringen førte til at noen i husholdningen, som regel
kvinner, søkte arbeidstilknytning utenfor drifta. Det førte også til at antall rein i
hver okk kunne økes.
At en del av arbeidskraften kunne unnværes og at det ble enklere å holde oversikt
over og drive ere dyr, førte til den andre store omveltningen for reindrifta. På
1990-tallet kom en økologisk krise innover reindrifta med hvor overbeite og ressursmangler førte til en reduksjon i slaktevekt. Dette førte til at myndighetene
igangsatte en omstilling av reindrifta for å motivere til, og legge til rette for, at en
del av utøverne gikk ut av næringa. Virkemidlene som ble brukt var lønn i fem år
og rett til og hjelp til omskolering. Mange av de minste driftsenhetene benyttet
seg av denne ordningen, og en del av de unge som var tiltenkt å overta driften
tok del i denne ordningen. Disse to omveltningen kan settes i sammenheng. Begge
delene henger sammen ved at det ene  eektiviseringen gjennom motoriseringen 
kan forståes som en foranledning til den andre  det økologiske sammenbruddet
i næringens tilpasning til naturgrunnlaget. Dette er to sider av modernisering.
Motoriseringen og eektiviseringen kan forstås som moderniseringstiltak, den øko-
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logiske krisen kan sees på som moderniseringseekt. I lys av dette kan man se at
moderniseringstiltak kan være årsak til senere tilpasninger hvor mange som tidligere var engasjert i drifta må segregere seg fra næringsformen. Eektivisering
av reindrifta kan forstås som en foranledning til utestegningen av kvinner fra den
daglige driften og til oppløsning av driftsenheter og ekskludering av nye unge utøvere. Dette er en segregering av både kvinner og ungdom fra næringa, den
virksomheten som har status av å skape den samiske livsformen på stedet.

9.3.6

Næringa og endringer

I kommunen nnes det institusjoner som Nordisk Samisk Institutt, Samisk Utdanningsråd, Samisk teater og Samisk Høgskole. Hovednæringen er reindrift, og
den sysselsetter omtrent 30% av de yrkesaktive. I tillegg kommer jordbruk, oentlige og private institusjoner, mens jakt, ske, bærplukking og husid er viktige
tilleggsnæringer. En god del av næringslivet er sterkt knyttet til samiske tradisjoner. Utmarksnæring og duodji (samisk husid) er tilleggsnæringer for en del av
befolkningen. Dette skjer ofte i en kombinasjon med reindrift, eller i den senere
tiden som en erstatning etter at man har avviklet reindrifta.
I løpet av 1980 frem mot 1990-tallet vokste reintallet på Finnmarksvidda. Dette
førte til nedbeiting med påfølgende ressurs-, økonomi- og sosiale vansker i reindriftsnæringa. En reineier kan fortelle hvordan han så reinen bli mindre og mindre.
Det som en gang var store dyr, ble små, nesten som hjort. Han fortalte at slaktevekta ble kraftig redusert.
I 1993 ble det i gangsatt et 5-årig omstillingsprogram for å få bedre balanse mellom
ressursgrunnlag og antall rein. En av målsettingene i omstillingsprogrammet var
å redusere det samlede antall driftsenheter og personer i reindrifta. Et overordnet mål var å bevare tradisjonene i næringa og reindrifta som kulturbærer for det
samiske samfunn gjennom denne prosessen. I følge Reindriftsforvaltningen (1999)
var det større reduksjon i enheter enn det var i antall utøvere. Dette skyldes at det
var est av de små enhetene, med bare en aktiv utøver, som gikk inn i omstillingsprogrammet. Mange mindre enheter gikk frivillig med på omstilling, og disse
kk omstillingslønn, det vil si 100.800 kr. pr. år i 5 år. Den gruppa som valgte
utdanning lyktes i forhold til å få etablert seg med ny jobb. Deres fortrinn var å
være samisktalende fagfolk. De eldre og middelaldrende hadde større problemer,
og mange av dem gikk over i førtidspensjonering. For de som etablerte egen bedrift er bildet variert, og mange av disse må kombinerer inntekt med dagpenger,
omstillingslønn eller trygd (Finnmark Fylkeskommune, 2000). I dag omtales ofte
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denne omstillinga som mislykket, og mange av de som avviklet har gått tilbake til
reindrifta på en eller annen måte. Allerede tidlig i omstillingsperioden indikerte
undersøkelser at en stor andel av omstillerne ønsker å vende tilbake til reindriften
(Lie, 1995).
Arbeidsledigheten i Kautokeino er høy,38 samtidig som at utdanningsnivået er relativt høyt, tatt i betraktning det store andelen av de yrkesaktive som er engasjert
i primærnæringen. Den store ledigheten har konsekvenser for en så liten by. Andelen er synlig, og det er mange unge som ikke er sysselsatt. Det er gjort forsøk på
å nne frem til aktiviteter for denne gruppen, blant annet utvikling av billedarkiv
med gamle bilder fra kommunen. Dette var et prosjekt som både var rettet mot
eldre og yngre, ved at de eldre hadde kunnskaper om navnene og historiene til
bildene, mens de unge hadde kunnskaper til datateknologien som ble brukt. Slike
prosjekt hadde også en underliggende idé om å føre sammen generasjoner, ut fra
tanken om at det kan representere en ressurs i seg selv. Nærhet mellom generasjoner er en del av samværsformen, både fordi familienettverket har en sentral sosial
organisasjon og at det er en liten og tett bygd hvor de este slekter alltid har
bodd i området. Selv om slike prosjekt settes i gang er allikevel bildet preget av at
mange ungdommer har få gjøremål, og fyller dagene med å sove lenge og samle seg
om video og spill. Mange har et inntrykk av stort alkoholbruk i denne gruppen, og
det utrykkes bekymring for deres livskarriere. Dette skjer parallelt med at ungdom
i liten grad oppmuntres til å søke meningsfull aktivitet dersom den ikke nner sted
på hjemplassen. Det er en nokså hjemmekjær holdning, både blant unge og voksne, hvor det å reise for jobb og utdanning ikke alltid er ønskverdig. Dette kan ha
sammenheng med den sentrale posisjonen Kautokeino har som hjerte av Sápmi. Å
reise vekk har dermed kanskje den betydningen at man reiser fra det samiske.
Ved å se på kombinasjonen av yrker med krav om høyere utdanning og utøving av
reindriftsnæring, kommer det frem en særskilt kjønnsrelatert kombinasjonsnæring
i Kautokeino som har utviklet seg i de siste årene. Reindrifta fremstår i dag ofte
som en familiebedrift hvor kvinnene i har tilleggsyrker som krever høy utdanning.
Mennene er engasjert i drifta på helårsbasis, mens kvinnene trår til i de mest hektiske periodene. Dersom hun er for eksempel er lærer, enten på hel- eller deltid,
vil dette lett kunne tilpasses reindriftas behov for arbeidskraft i deler av sesongen.
Dette kan være forklaringen på at kvinner i Kautokeino har høyere gjennomsnittlig
lønn enn menn, et resultat som ingen andre kommuner i Norge kan vise til. Det
kan også forklare hvorfor Kautokeino er et interessant sted for unge nyutdanne38 Arbeidsledigheten er 10%. Finmark har et gjennomsnitt på 7%, mens det nasjonalt er en arbeidsledighet på ca. 4%. Kilde: Statistisk sentralbyrå (2000).
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de Kautokeino-kvinner å reise tilbake til, også det i strid med tendenser ellers i
distrikts-Norge.
Kautokeino beskrives av lokalbefolkningen som et sted som er livfullt og levende i
vinterhalvåret, men som tømmes for folk, og blir stille og nærmest litt kjeldelig sent
på våren. Dette er en beskrivelsen av at mange (nær halvparten av befolkningen)
er knyttet til reindriftsnæringen, og at mange av disse ytter med reinokken
til kystlandet i løpet av våren. Ikke alle skolebarna og kvinnene er med på selve
yttingen, en ytting med reinokken som kan ta noen uker. Men er de ikke med
på fjellet og ytter med reinokken så reiser de ned til kysten når okken er
kommet frem. Dette er beskrivelsen av et sted og en livsform som bærer preg av
en nomadisk rytme.

9.3.7

En nomadisk livsform under press

Den nomadiske livsformen har vært et utpreget kjennetegn ved stedet, og er ennå i
dag en nærværende praksis som preger bygda ved å gi den ulike faser avhengig om
det er trekking eller ikke, og om det er sommerbeite eller vinterbeite. Kautokeino
har i dag et småbypreg med sitt samlede bosettingsmønster. Vinterperioden er
preget av yrende folkeliv og mange aktiviteter. Festivaler som Påskefestivalene
er blitt institusjoner som trekker folk langveis fra, i tillegg til at byen har andre
større og mindre arrangementer som gir liv og vitalitet i hektiske dager. Enten
det er skutercross, lmfestival eller teateroppsetting, er Kautokeino som (små)by
å regne når det gjelder det kulturelle programmet i løpet av ett år.
Sent på våren er det mer stille i byen, fordi da begynner den årlige reintrekkinga
som fører til at mange reiser fra byen. Da kan man nne liv og røre i den delen
av Kautokeino kommune som ser ut som ødemark, de enorme landområdene som
omkranser de to tettstedene. Bruken av de store landområdene er dermed vesentlig
for Kautokeino. Noen menn, kanskje bare en og to i følge, reiser opp med skuter
og overnatter i hytter for å gjete reinen. Hele mørkvinteren er de alene i det
området hvor deres rein beiter. Temperaturen kan krype ned til 50 minusgarder,
og kun de som er vant til og kyndige i å forholde seg til slike temperaturer klarer
å oppholde seg i disse omgivelsene. Til dette trengs det kunnskap og kompetanse
som er ervervet over mange år. I tillegg trengs det lokalkunnskap for store områder.
Å kjøre seg vill og gå tom for bensin i 50 minusgrader kan være katastrofalt.
I løpet av senvinteren tetner det imidlertid til med folk på vidda. Unger får næringspermisjon fra skolen for å være med far, onkel, bror eller andre slektninger på
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gjeting. Slik lærer de unge den kunnskapen som kreves for en gang å kunne overta
drifta. Mange ere unge menn og gutter tenker seg inn i reindrifta enn det som er
mulig. Drifta er modernisert og krever færre aktive utøvere enn tidligere. Dessuten
har det vært gjennomført en større omstilling av reindrifta for å få reintallet ned.
Problemer med overbeitning ble forøkt løst ved å la tallet på aktive utøvere gå ned,
og slik gjøre det lønnsomt å ha mindre okker. Dermed er det et overtall av de som
har tenkt seg inn i reindrifta i forhold til de som faktisk slipper inn. For mange
ungdom, særlig unge gutter, har dette medført et vakuum mellom forestilt fremtid
og reell fremtid. De klarer ikke å nne seg til rette i andre yrker, samtidig som
reindriftsyrket er stengt for dem. Å være ink (til å drive med reindrift) blir irrelevant som kriterium for fremtidsvalg. Dette har hatt direkte konsekvenser for unge
gutter som har lært seg opp, og blitt opplært, som fremtidige reineier/reinvokter.
Kompetansen blir overødig, og noen av dem opplever å være overødig.

Den indirekte konsekvensen er også viktig. Svært mange har kontakt inn mot
reindrifta, selv om de ikke er med i alle faser av året. Disse er også skviset ut som
deltakere ved at det er færre driftsenheter. Dermed er det mange som får et tomrom
i sin livsverden uten at dette er anerkjent som et miste utover den nærmeste
omgivelse. Det er grunn til å stille spørsmål ved om ikke dette tomrommet er
vel så skadelig, fordi det ikke tas hensyn til et mistet som er opplevd innenfor
noen arena. En ung gutt som har en onkel som slutter i reindrifta kan oppleve å
miste anledning til å være med i drifta i løpet av våren og høsten. Muligheten til
næringspermisjon fra skolen for å gjete tas vekk, og han kan ikke lenger være med
i slaktingen. Denne unge gutten omfattes ikke av noen særordningen, og hans tap
blir usynlig for omverden. Tomrommet og følelsen av å miste noe verdifullt kan
være formidabelt, uten at det gjøres noen for å kompensere tapet. Det kan være
derfor hjelpetjenesten og andre instanser kan kommentere at det synes ikke som
at det fortrinnsvis er de som må ut av reindrifta som strever. Det kan være vel så
strevsomt i skole, utdanning og yrkesliv for de som usynlig er tatt ut av reindrifta.

Den nomadiske livsformen var en livsverden for ere enn de som i dag regnes som
utøvere. Denne livsformen er ennå grunnrytmen i Kautokeino, og de som mister
muligheten til å følge denne, settes under press. Det er som om en takt i hodet
tvinges inn i andre rytmer. Å bli sett når man strever med denne omstillingen er
viktig for alle.
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Alle er på vidda

På våren begynner imidlertid vidda å fylles av en annen gruppe på skuter, en
gruppe som har andre ærend enn reindriftsutøverne.
Nær sagt alle husstander i Kautokeino har en eller ere skutere. Skuteren er mer
enn et hjelpemiddel i reindrifta. Skuteren gir også mulighet for rekreasjon. Senvinteren kommer med skutere, både langs elva og oppover vidda. Dit drar de med
store skutere, noen med slede for hele familien, andre med fartsglade vidunder
som suser langt innover i et tempo som en middels stasjonsvogn kan misunne
dem. Noen fjellvann er fylt opp av familier på issketur. Andre områder er fylt av
ungdommer. Som strender og båtliv kan fylle den sørlandske sommeren med ungdom, fylles områder på vidda av unge samer på skuter. Her ørtes det, her samles
det og her skaper ungdommen en arena for seg, langt fra de voksnes innblanding.
Gutter og jenter i like skuterdresser. Dressene er hele, vide og svært varme. Under
kan man ha de klærne man ellers bruker, fordi dressene er så varme i seg selv.
Nye skuterdressmodeller lanseres hvert år, og noen er svært så moteriktig i årets
farge. Rundt magen har man gjerne et samisk belte, med en nnkniv hengende.
Den henger nokså skjødesløst på skrått over hofta. En påkledningsform som både
signaliserer samiskhet ved snittet (at det er et samisk belte), fornuft (ved at kniven
vil man alltids få bruk for), kompetanse (man vet hva man trenger på tur) og, ikke
minst, at man ikke jåler seg til (man er da en naturmann som ikke er så nøye på
hvordan belte henger). Jentene strammer gjerne et mer nøytralt belte rundt livet.
Slik får hun litt (kvinne)fasong i den ellers så uformelige bomsedeisidressen.
Utover vinteren øker mengden av folk på vidda for hver helg. I påsken er det fullt
på alle skevannene, og det går oppkjørte løyper på kryss og tvers. De som driver
med oppsyn over at folk bruker de regulerte skuterløypene har travle dager. De
lovlige løypene er til gjengjeld blitt brede som bilveier. Det kryr av folk, og de
brer seg utover det store området. Folk klumper seg også sammen i gjenger, enten
det er småbarnsfamilier, ungdommer eller godt voksne isskere. Folk bruker med
andre ord mye mer enn de to små landområdene som byen Kautokeino, bygda
Masi og de 14 andre småbygdene utgjør.
I påsken kommer i tillegg mange tilreisende til den store påskefestivalen. Det vrimler av turister, kjentfolk og slekt fra hele landet kommer på besøk. Slekta skal
antakelig først og fremst på fjellet, og kommer for å delta i ett eller ere bryllup.
Påske er bryllupstid i Kautokeino. Bryllupene er store, det er ikke uvanlig med
300 gjester. Dessuten varer et bryllup tre dager til ende. Bryllupsdrakten er kofte,
hennes vakkert utsmykket med mange søljer. Hans kofte er også staset opp med
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sølje, i tillegg bærer han skinnbellinger (en slags bukse) og har silketørkle i halsen.
De har ofte hvite skaller, med snøringer snurret langt oppover leggen. Kautokeinokofta er den som har mest pynt. Den har brede felt med påsydde bånd, både rundt
ermene, rundt hua og i koftekanten. Kvinnens skjørt har ofte et vell av rynker, som
gjør at det legger seg nydelig i en svak a-form ned til knærne. Mannens drakt er
like kunstferdig utsmykket, med hua som den mest i øyenfallende ved sin stjernepregede form. Kofta brukes i dag som selvskrevet festplagg. Selv om festdrakt
kanskje er den mest vanlige bruken, er kofta allikevel et vanlig plagg i bybildet.
Særlig bruker eldre den som hverdagsplagg. Hverdagskofta kan være noe enklere
enn prototypen på kofta, og kan være sydd av et sto med mønster eller i andre
farger enn den mørkeblå grunnfargen kofta som regel har.
Det er altså et yrende folkeliv i påsken. Grunnen til at påske er bryllupstid, og
at festivaler vokser frem på denne tiden, er at det fra gammelt av var den tiden
folk dro ned til tettstedet for å handle og gjøre ærend før yttinga tok til. Det var
tiden for fest og sammenkomst. Det er det fremdeles, og ennå betyr det stormen
før stillheten. Når april går mot slutten tømmes bygda. Det yrende livet erstattes
av kjedelig ro mens reinen begynner å trekke nordover.
Så selv om bosettingsmønsteret i dag er småbyens tette bebyggelse, setter den
nomadiske livsformen ennå preg på byen, i form av folketetthet i perioder med liv
og leven og folkefraværets lammende eekt.

9.3.9

Arenaer for å være på  ytting og forbindelser til
næringa

Steder å være på i Kautokeino er særlig knyttet til vidda og til næringa.
Den nomadiske årssyklusen i reindriftsnæringa fører til at mange mennesker forlater bygda Kautokeino i vårperioden og således virker tømt. Å være blant de som
er igjen kan ofte fortone seg kjedelig, eller at det oppleves som å gå inn i en lite
virksom tid. En beskrev det som at det kun er vi oentlige ansatte som er
igjen i bygda. Det oentlige har i Kautokeino en konnotasjon av det norske.
Å si at det er bare det oentlige som er igjen, vil dermed kunne være det samme
som å si at man blir værende igjen i det norske, mens det samiske drar. Dette
betyr ikke at de oentlig ansatte opplever at de er norske, men det betyr at de
blir omkranset av bare det som er norsk i kommunen. Den samiske livsformen er
dratt på fjellet og er i bevegelse mot kysten. Forankring til reindriften blir derfor viktig. Det går ikke lang tid før eventuell tilknyting til reindrifta, om den er
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tilsynelatende ganske fjern, fremheves i samtalene med folk fra Kautokeino. Det
er ikke mange som faktisk er med på ytting, men det er allikevel viktig å fremheve den forbindelseslinjen som nnes til den nomadiske livsformen som reindrifta
medfører. Den symbolverdien som reindrifta har for folk i Kautokeino er synbart
i disse fortellingene om små og store forbindelser til næringa. Jeg har en onkel
som er i næringa, er en uttalelse som nnes i ulike former. Det synes som om man
forteller sin posisjon ved å fortelle hvor nær, eventuelt hvor fjern man er næringa.
Vår familie drev nå egentlig med jordbruk, kan man høre eldre si. Måten de sier
det på får det til å høres ut som om selv om vi drev med jordbruk, og ikke med
reindrift, er jeg faktisk fra Kautokeino.
Når folk ville vise til ressurser i Kautokeino, viste de ofte til reindriftsnæringa. Legitimering av svært ulike prosjekt er ofte knyttet til en eller annen slik forbindelse.
I de este virksomheter er næringas posisjon fremhevet på en eller annen måte. For
eksempel ble reindrifta fremhevet som en viktig ressurs i et prosjekt i den kommunale barneverntjenesten (Saus, 2001).39 I forbindelse med omstillingsprogrammet
ble mange ulike utfordringer for de samiske kommunene generelt, og Kautokeino
kommune spesielt, drøftet (Finnmark Fylkeskommune, 2000). Dette viser hvordan
en helhetlig analyse av lokalsamfunnet kom som en ringvirkningene av endring i
reindriftsnæringa. Dette fokuseres som en mulighet til å nne virkemidler for de
utfordringene som lokalsamfunnet står overfor. Dette er en erkjennelse av reindriftsnæringas betydning for lokalsamfunnet. Imidlertid er det også et eksempel
på at fokus om reindrifta er anvendelig for å få rette oppmerksomheten mot andre
tilstander i lokalsamfunnet.

9.3.10

Slekt og slekters betydning

I Kautokeino er familiesystemet tradisjonelt bygd opp omkring storfamilinettverk
(Erke, 1986). Slekt regnes etter et horisontalt system hvor man teller både tremenninger og remenninger som søskenbarn. Dette systemet er preget av kollaterale
slektninger, det vil si slektninger som regnes langt utover horisontalt. Man skiller også mellom eldre og yngre søsken av foreldrene. Det hele har et komplisert
nomenklatur. Det legges også stor vekt på rituelt og analt slektskap, det vil si
inngiftede slektninger. Gudforeldre har ikke bare en symbolsk betydning under
39 Det refereres her til rapporten

Barnevern i en samisk kommune

(Saus, 2001). Rapporten er

basert på prosjektet med samme navn, hvor datamaterialet også inngår i som grunnlag for denne
dr. gradsavhandlingen. Imidlertid har kommunen også ved tidligere trukket frem reindrifta som
ressurs for den kommunale barneverntjenesten.
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dåpen, men har er funksjon i forhold til oppdragelsen av barnet og som avlaster
til foreldrene. Oppkalling har også en særskilt betydning. Ved navnevalget søkes
det å overføre noen ønskede egenskaper til barnet fra den som barnet oppkalles
etter.
Allerede da Erke beskrev dette slektskapsnettverket i 1986 poengterte han at behovet for slektskapsdierensiering var mindre. Den moderne livsformen har ført til
at færre relaterer seg til hele systemet, og mange unge kjenner ikke til alle ordene
på de ulike slektningstypene. I dag har slekta fått en ennå mindre sentral sosial
betydning. Hverdagen er organisert rundt relativt faste tider, og mye av dagliglivet er knyttet til skole, jobb og fritidsaktiviteter. Slektas rolle som nettverk er
overtatt av oentlige velferdsordninger. Folks husholdning er organisert omkring
kjernefamilien, og dermed er noe av det som opprettholder den utvidede slekta
borte.
Imidlertid tillegges fremdeles slekta en mer sentral betydning i Kautokeino enn det
som ellers er vanlig i Norge. Gudforeldrenes rolle er fremdeles forstått som en del
av oppdragersystemet rundt barnet. Svært ofte kalles barna opp etter noen som
anses som betydningsfulle for barnet. Slekta er for mange en sentral del av det
sosiale nettverket. På den andre siden har ideen om storfamilien vært opphavet
til en del mytedannelser om slekta som særlig ivaretakende. Det er imidlertid ikke
alltid tilfelle, og i noen tilfeller er slektas tette bånd noe som bidrar til å skjule
problemer, mer enn det sørger for å ordne problemer. Kemi (2000) har vist hvordan
barn av rusmisbrukende foreldre ikke ble tatt vare på av storfamilien, men at denne
heller fungerte som en eektiv mur mot at noen skulle få greie på problemet. Eller
det fungerte som et stengsel mot at noen kunne gripe inn, fordi båndene var tette
og lojaliteten ble gitt andre enn barna.
Selv om det å være i næringa gir en status hevet over andre virksomheter, er
det ikke dermed sagt at alle får tilskrevet den samme høye status. Noen familier
er bedre enn andre. Noen familier har rykte. De hersker et klassesystem basert
på familier i Kautokeino. Å være fra en familie med rykte er med på å styre
mulighetene. En som er fra en familie med rykte har i realiteten færre muligheter
for å trø feil enn andre, særlig dem fra en slekt med godt rykte, fordi ett feilskjær
vil tilskrives den familien de er fra. For noen fungerer også denne fortellingen om
deres slekt som en prediksjon for hvordan livet blir, fordi de allerede fra de er
små stemples av omgivelsene. Denne delen av slekters betydning er lite artikulert
i Kautokeino, og det kommer som oftest frem i skjulte hentydninger eller med
omformuleringer. Noen omtaler dette som å bli forfulgt, andre sier om at det
har alltid vært sånn med dem. Denne rangeringen av slekter har antakelig en
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relativt stor sosial betydning. I forbindelse med omstillingsprogrammet sies det av
og til at det var de rike som kk fortsette. I lys av dette er det grunn til å stille
spørsmål ved om de slekter som har vært stigmatisert også har vært i ertall blant
de slekter hvor de negative virkningene var størst. Dette har jeg dessverre ikke
materiale som kan bidra til å kaste lys over.
Mange unge foreldre i Kautokeino i dag har ikke en slekt som fungerer sterkere som
nettverk enn det man kjenner til fra andre områder av Norge (eller det samiske
samfunn for øvrig). De har ikke gudforeldre som avlaster foreldrene, de har ikke
bestemødre som stiller opp i noen særlig utstrekning. Søskenbarna er opptatt
med sitt, og tante har mer enn nok med sin kjernefamilie. Dette er en utvikling
av storfamilienettverket som ikke er overraskende. Den sosiale organiseringen av
slekta var knyttet til en annen livsform enn den som er vanlig i Kautokeino i
dag. Det moderne samfunnet, som Kautokeino er i dag, fører til at folk ikke har
det samme behovet for en stor familie rundt seg. Mange av kjerneoppgavene til
slekta er overtatt av andre institusjoner, og boformen med kjernefamilier i eget
hus medfører at slekta ikke er lenger er like tilgjengelig for den enkelte.
Folk sine egne fortolkninger av at slekta ikke har de samme funksjonene er imidlertid ikke preget av en tenkning om modernitetsfremveksten i Kautokeino. Når en
ung mor, eller et ungt foreldrepar, ikke får avlastning ved behov, tilskrives det ikke
en generell samfunnsutvikling som gjelder alle. Det er en tendens til å tilskrives
det til seg selv. Det er en selv som ikke får til å la slekta ha en funksjon. Det er en
selv som har valgt feile gudforeldre. Det er en selv som ikke har fått til det som
alle andre får til.
En ung enslig mor som hadde gudforeldrene til sitt barn boende i en annen kommune mente at hun ikke hadde vært ink da hun valgte fadder. Hun mente at
hos de aller este andre hadde gudforeldre den vanlige funksjonen. De hjalp
til med oppdragelsen, de avlastet foreldrene og de forholdt seg til barna som sine
egen slektninger. Når dette ikke gjeldt hennes barns gudforeldre var det et særlig
tilfelle som skilte seg ut fra de andre. Hun hadde valgt feil. Hun hadde vært dårlig
til å velge. En mor hadde ikke kalt opp sine barn etter noen. Når det senere, i
forbindelse med samlivsbrudd, ble konikter i familien, mente hun at det hadde
sin årsak i fornærmede slektninger fordi de ikke kk barn oppkalt etter seg. Hun
mente at familiemedlemmer ble skamfulle, eller opplevde seg fattig på en måte
fordi de ikke kk barn med sine navn. Slektningene sammenlignet seg med andre,
mente mor, og så at andre ble kalt opp, men deres navn ble ikke ført videre. En
mann hadde et brutt forhold bak seg. Samboerforholdet, som hadde gitt ere barn,
gikk i oppløsning etter mange år. Årsaken var at de hadde sklidd fra hverandre og
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ikke lenger hadde noe felles. Osielt. Egentlig var grunnen at tanken på å arrangere et påskebryllup med ere hundre gjester, og alt som nnes av brudeferd til
brudens foreldre, virket uoverkommelig dyrt. Alternativet til å ikke gjennomføre
samisk bryllup, var samlivsbrudd. Når bryllupsplanen først var lagt, var det ingen
vei tilbake, og heller ingen måte å gjennomføre det uten at man gjorde det etter
tradisjonene. Et slikt bryllup kan koste ere hundre tusen kroner, og er et svært
stort økonomisk løft for en presset småbarnsfamilie.
Alle disse ulike fortellingene om forholdet til slekt og slektas betydning har en ting
til felles. Det er alle historier om at dierensiering i slekt og nettverk, og oppløsning
av tradisjoner, ikke fortelles i ukt med modernisering og samfunnsendring. Det
fortelles som en mangel ved en selv. Det man ser er at konturene av en tradisjonell
ordning som svinner hen, tilskrives som en mangel ved den enkelte, ikke som en
sosial endring som fører til at folk mister troen på sine egne evner som kompetente
sosiale aktører. Det er en situasjon som har stor betydning for de som er avhengig
av omsorg eller avlastning. For de med behov for omsorg gjenstår den oentlige
omsorgen som eneste mulighet, noe som ytterligere forsterker deres opplevelse av
å være inkompetente. For de som trenger avlastning, for eksempel enslige mødre,
forsterkes avstanden til det nettverkssystemet som for andre er en del av et sterkt
sosialt sikkerhetsnett. De avskjæres med det en tilknytning til sosiale praksiser
som andre tar del i.
En av forklaringene på dette fenomenet er at moderniseringsprosessene har skjedd
relativt mye hurtigere i Kautokeino sammenlignet med andre steder i Norge. Bilveien til Kautokeino var ikke ferdig før 1942, men var vintervei frem til helårsveien åpnet i 1965 (Hætta Eriksen, 1998). Det vil si at kommunikasjonen til resten
av Finnmark var med reinslede. Det er langt å reise. Avstanden mellom Alta 
Kautokeino er på 13 mil. Denne avstanden, og at Kautokeino ikke hadde behov
for stor påvirkning fra andre distrikter, medførte at stedet var lite modernisert
frem til 1960-tallet. Etter at moderniseringen kom med skuter, vei, biler og en
større oentlig styring av reindrifta, skjedde endringene med en enorm hastighet.
Betingelser for slektningers omgang endret seg. Velferdsystemet har tatt over en
del av oppgavene som slekta forvaltet. Denne utviklingen har skjedd i hele Norge.
Imidlertid har denne samfunnsendringen skjedd i løpet av en generasjon, slik at
det har vært vanskelig for den enkelte å få et oversiktsbilde om at dette gjelder alle,
ikke bare meg. Det kan minne om situasjonen for de unge guttenes forventning til
en fremtid i reindrifta, uten at denne stemmer med den faktiske fremtiden. Folk
har en forventning om hvordan en slekt skal fungere, og denne forventningen er
nedfelt i fortellinger om slekter i Kautokeino. Den daglige omgangsformen er imidlertid ikke nødvendigvis i tråd med denne fortellingen om hvordan det egentlig
er. Dermed blir folk alene om erfaringen om hvordan slekter fungere.
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Noen av de utfordringene som kk oppmerksomhet som følge av omstillingsprogrammet var den høye arbeidsledigheten i Kautokeino og det lave utdanningsnivået
hos guttene/mennene. Mennenes særlige situasjon i Finnmark og Nord-Norge har
inspirert problemstillinger også fra forskningshold, se for eksempel Stien (2003),
Kramvig og Stien (2002). I Norden er det en tendens til at menn blir igjen på
sine hjemsteder, mens kvinner reiser. Det nordiske nettverket Women leave, men
remain40 tematiserer dette. Å bli referer seg både til det å bli geogrask og
yrkesmessig. Å reise viser likeledes til både det å reise utdanningsmessig ved
å kvaliserer seg oppover i den yrkesmessige statusstigen, og konkret til det å
ytte seg geogrask i forbindelse med utdanning og karriere. Menns arbeid har
fortrinnsvis vært knyttet til manuelle yrker, som for eksempel industri og sivile
serviceoppgaver i forsvaret. Dette har vært stasjonære virksomheter som er knyttet til tradisjonelle mannsroller. Disse virksomhetene bygges for tiden ned, mens
arbeidsplasser som krever teoretisk kompetanse er vekstnæringer. Menns kompetanse blir dermed marginalisert, og tradisjonell mannsroller mister arenaer. I dette
taper også gutter sin relasjonskompetanse (Stien, 2003). Samfunnet verdsetter i
stadig større grad den kompetansen som kvinner erverver seg ved sin mobile livsform (Faludi, 2000). Menns motstand mot å ytte seg geogrask, slik vi ser det i
Kautokeino, blir av omverdenen fortolket som kunnskapsmangel. Når de spiller ut
tradisjonelle mannsroller, blir det forstått som uhensiktsmessig og uønsket. Deres
kompetanse marginaliseres. Denne tendensen er ennå sterkere i samiske områder,
fordi det etniske aspektet ytterligere legger press på mennenes roller som noe som
er stedbundet. Å forytte seg blir ikke bare en forytning geogrask, men også en
forytning kulturelt. De blir heller ikke oppmuntret til en større geogrask mobilitet, fordi deres tradisjonelle kompetanse blir bærer av den samiske kultur. Når
de samiske kulturelle elementer er så sterkt knyttet til tradisjonell virksomhet,
blir det mennenes ansvar å videreføre kulturen. Derfor oppmuntrer verken samiske mødre eller samiske samfunnsinstitusjoner menn til å ytte (Kramvig og Stien,
2002).
Denne motstanden kan forstås som en kompetent handling. Det er en fornuftig
strategi for å ivareta samisk kultur og egen kompetanse. Motstand mot omverdenes kunnskapskrav kan være en forstandig måte å ivareta et kunnskapsunivers
(Edvardsen, 1989). I stedet for å legge ned en fortolkning av mennenes handlinger
som inkompetente, kan man forstå deres stabilitet som en adekvat selvforvaltning
40 Nettverk for kjønnsforskere i Norden, nansiert av Nordisk ministerråd.
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og kulturforvaltning. Det er å betrakte som en måte å skrive tilbake (Geertz,
1993) en kunnskapsfortelling om hvem de er.
Når det i denne sammenhengen brukes betegnelsen inspirert til forskning er
det ikke et tilfeldig ordvalgt. Inspirasjon til forskning er ikke uvanlig tenkning i
Kautokeino. Kautokeino er et lite lokalsamfunn. I forhold til størrelsen må det være
et av de mest grundig utforskede folk og områder. Antakelig kun til sammenligning
med maoriene på New Zealand41 og indianerne i Canada. Dette skulle man anta
førte til en trøtthet når det gjaldt forskning og en likegyldighet overfor forskerne.
Det er mulig at det skyldes samisk høighet, men en slik trøtthet eller likegyldighet
ser man lite av i Kautokeino. Tvert i mot kan man se interesse for forskning og
en tillit til forskning som forundrer. Når noe kan sirkles inn som et problematisk
forhold er det ikke uvanlig å si dette må vi få noe forskning på. Det var også
en kompetanse på forskning, forskningsaktivitet, begrensninger og muligheter ved
forskning som er, i alle fall for meg, overraskende. Svar ble gitt analytisk, også av
samtalepartnere som ikke hadde den formelle forutsetningen, i form av utdanning,
for det. Det var nesten vanskelig å få rene fortellinger eller beskrivelser, fordi de ofte
ble presentert med analyser om sammenhenger, årsaksforhold og sakskompleks.
Man kan bli kompetent som gjenstand for forskning. Den analytiske tilnærmingen
ga føringer for samtalen. Dagsorden ble satt, ikke av mine intervjuguider, men av
folk i Kautokeino. Dette var ikke min fortjeneste som en ink intervjuer. Dette
var folk som var kyndige i det å forholde seg til at de ble forsket på, og de hadde
erfaring med hvordan de skulle sette saker de mente var viktige på dagsorden. De
trakk frem ungdoms alkoholforbruk, de trakk frem arbeidsledighet, og de rettet
fokus mot barneoppdragelse i en tid med kjernefamilie som hovedomsorgsbase.
Det ble ikke, slik jeg kjenner til fra egen omgangskrets og andre samtaler jeg
tar del i, formulert som et samfunnsproblem uten løsning, eller som et ansvar
for politikere å ordne opp i. Det ble sagt at dette er ting man bør undersøke
nærmere, dette er noe forskere burde ta tak i og her er det noe som burde
undersøkes nærmere.

Ikke alle hadde vært intervjuet tidligere, men alle hadde
denne kompetansen i større eller mindre grad. Dette var altså en kompetanse som
folk i Kautokeino deler, enten ved at den er overført gjennom sosialisering, eller
ved at det er et samtaleemne på en eller annen måte.
Det er stort sett ganske mye fornuft i det folk gjør, sier Meløe (1997). Folk i
Kautokeino, som Norges mest utforskede lokalsamfunn, har fornuftig forholdt seg
til at forskning er en virksomhet som de kan nyte godt av. Dersom de selv får ta
del i formuleringen av hva interessen skal rettes mot, vil de kunne løse noen av de

41 Linda Tuhwai Smith har omtalt maoriene som de mest utforskete folkeslag.
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utfordringene de selv mener samfunnet står overfor. Kanskje de vet at dette får
de ikke slutt på, og da må de bruke det på en måte som de selv har kontroll over
og som de selv får nytte av?
I Kautokeino er verken etnisitet eller kulturelle elementer fra samtiden problematisk for å omfavne Kautokeino som et samisk sted. De eldre menneskene kan ytre
seg med skepsis om den samiske verden vil overleve når den tradisjonelle samiske kulturen blir borte. Dette er imidlertid ikke en bekymring som deles av
de yngre menneskene. Vi er samer fordi vi bor på et samisk sted. Et slikt
utsagn har ikke en problematiserende tilnærming til det samiske, verken for dem
selv som samer, eller stedet som et samisk sted. Det som er samisk er det de gjør
som samer. Stedet er samisk fordi de er samer. Den kulturelle livsformen smelter
sammen med den etniske identiteten. Den enste gangen dette trues er i vårperioden når trekkinga mot kysten begynner. Imidlertid er ikke trusselen eksistensiell,
den er mer en trussel mot stedets livskraft, mot vitalitet og trivsel. Dette kan man
forstå som av marginaliseringstendenser av utkantsområdene, mer enn en marginalisering av det samiske. Den økte norske tilstedeværelsen ved at kun de oentlige
ansatte blir igjen trekker oppmerksomheten mot stedet som en utkant. I tiden
før yttinga begynner, når påskefestivalen rører opp hele lokalsamfunnet og når
de store samiske bryllupsfestene avvikles, gis følelsen av å være et sentrum.

Kapittel 10

Sammenligning av to samiske
verdener

De to samiske stedene Billefjord og Kautokeino er forskjellige som samiske steder.
Billefjord er et sjøsamisk sted, mens Kautokeino er et fjellsamisk sted. Jeg vil i
dette kapitlet sammenligne disse to stedene. Sammenligningen vil vise at samiske
steder er forskjellige, og at man ikke kan snakke om det samiske samfunn som om
det var et homogent, likeartet samfunn, uten kulturell variasjon og mangfoldighet.
Tvert i mot er det mange samiske samfunn, og mange samiske verdener. Disse
samfunnene er ulike med stor kulturell variasjon.
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De aspektene jeg har valgt ut for sammenligning er basert på forhold som jeg
mener kan ha relevans for barnevernets kompetanse. Jeg har også valgt ut aspekt
som kan bidra til å kaste lys over de forskjeller som trer frem mellom Billefjord og
Kautokeino.

10.1 Billefjord og Kautokeino
Oppsummerende er hovedforskjellene mellom disse to stedene: Billefjord var tradisjonelt basert på kombinasjonsnæring, og Kautokeino var basert på reindriftsutøvelse. Billefjord er ikke lengre avhengig av den tradisjonelle næringsformen. I
Kautokeino er det fremdeles mange som er involvert i reindriftsnæringa. Den tradisjonelle samiske livsformen er lite markant i Billefjord. I Kautokeino er fremdeles
noe av den tradisjonelle kunnskapen i funksjon (Bergstrøm, 2001), og er blant
annet verdifull kompetanse for reindriftsutøverne. Samisk språk er lite brukt som
dagligspråk i Billefjord. Det er et mindretall som er samisktalende, mens tilnærmet
alle behersker norsk. Det er kun et fåtall av de oentlige ansatte som er samisktalende. De aller este i Kautokeino har samisk som morsmål og hjemmespråk,
og det er en selvfølgelig del av skoletilbudet i hele kommunen. Ved de este offentlige tjenestene er det ansatte som er samisktalende. De este i Kautokeino er
tospråklig, og behersker både samisk og norsk.
Det er altså språklige, næringsmessige og kulturelle forskjeller mellom Billefjord
og Kautokeino.

10.1.1

Språk

I Kautokeino er andelen samiskspråklige i dag 95%. I Porsanger er denne andelen
på 35%. I forhold til kapitelet om relasjon mellom majoritet og minoritet ser vi at
samer er i en språklig majoritet, og dermed også en kulturell majoritet i Kautokeino, mens samer er i en klar minoritetssituasjon i Porsanger. Et skrått blikk på de
andre kommunene innenfor samisk forvaltningsområde, viser at Porsanger har den
prosentvise minste andelen samiskspråklige blant disse kommunene (Kommunalog regionaldepartementet, 2002).1 Imidlertid antas det at det er en høyere andel
enn dette som forstår samisk eller bruker samisk som hjemmespråk.
1 Karasjok (92%), Nesseby (75%), Tana (50%) og Kåfjord (46%).
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I Kautokeino har alle elever samisk i grunnskolen. De este av disse (90%) har
det som førstespråk. Kun 3% behersker ikke samisk i denne kommunen. Skolene
i Porsanger gir tilbud om samisk undervisning. Imidlertid er det meste av samisk
opplæringen konsentrert omkring opplæring i samisk språk og kultur, en opplæringsform som er beregnet på norsktalende elever. 5,6% har samisk som førstespråk
i de 5 skolene i Porsanger, 11% har det som andrespråk mens 23,4% får undersvisningstilbudet beregnet på norskspråklige.
En annen forskjell er knyttet til anvendelse av samisk språk i oentlig virksomhet.
I Kautokeino er samisk møtespråket både i politisk og administrativ sammenheng.
Dersom noen ikke behersker samisk får disse tilbud om tolk. I Porsanger er det
motsatt. I Porsanger er det ansatte som behersker samisk i de este avdelinger,
men det er svært få som behersker samisk skriftlig. Målsettingen i Porsanger er en
revitalisering av samisk språk. Kommunene kan per i dag ikke oppfylle samelovens
minimumskrav, for eksempel om oversettelse av saksinnstillinger til samisk, og
mulighet for å bruke både samisk og norsk som møtespråk.
Den språklige situasjonen er svært forskjellig mellom Kautokeino og Porsanger. I
arbeidsrapporten hvor disse tallene er hentet fra (Op.cit) betegnes Porsanger som
en sjøsamisk randsone i samisk sammenheng. Dette er ut fra historiske tall en
lite adekvat betegnelse, men kan gi en beskrivelse på situasjonen til Porsanger i
dag.

10.1.2

Næringsveier

Fikseriene er den viktigste næringsveien for Finnmark fylke.2 Fiskerinæringen har
gjennomgått store endringer i løpet av de siste hundre årene. Tidligere sysselsatte
skerinæringen brorparten av befolkningen i Porsanger. Båtene var små, og sket
ble drevet i fjordene. Dette har vært den viktigste næringsveien i Billefjord, men
er det ikke lenger. Det har altså vært store endringer i folks livsform i løpet av de
siste 100 årene.
Reindrifta er fremdeles en næring som styres av reinens trekking mellom vinterbeitet på vidda og sommerbeitet langs kysten. Reindrifta var den viktigste næringa
i Kautokeino for 100 år siden, og er det ennå i dag. Driftsformen var (relativt)
uforandret fra århundreskiftet 1800/1900 frem mot 1960-tallet. Etter den tid har
2 http://www.nnmark-f.kommune.no/ (Finnmarks fylkeskommunes informasjonsside).
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næringa gjennomgått store endringer, men er fremdeles den mest sentrale ervervsmessige virksomheten i Kautokeino. Det synes derfor som om Billefjord har hatt
størst endring i livsform i løpet av de siste tre-re generasjonene.
Disse ulike næringsveiene og samhandlingsformene har gitt ulike betingelser for
interaksjon med andre grupper. Fisket ga mulighet for mange til å reise bort, og det
ga også mulighet for tilytting. Flerspråklighet var nødvendig fordi næringen også
hadde aktører fra steder med ikke-samisk befolkning. Reindrifta hadde ingen ikkesamiske aktører før på midten av forrige århundre. Da ble reinpolitiet opprettet
på grunn av omfattende kriminalitet som tyvslakting og ommerking av rein i
etterkrigsårene. Før den tid var det minimalt behov for erspråklig kompetanse
for å beherske reindriftsutøvelsen.
Ved sammenligning av Billefjord og Kautokeino ser vi at tilknytning til disse to
ulike næringsveiene har avgjørende for den forskjellen som var mellom stedene som
samiske steder. Det er også vesentlig for forskjellen som er mellom disse to stedene
i dag. Ikke minst er det vesentlig for den forskjellen som utviklet seg, i betydning
hvilken påvirkning næringsformene hadde på de endringsprosessene som stedene
undergikk.

10.1.3

Eektivisering og modernisering i to ulike epoker

Når vi kan se at tilknytning mellom næringsform og samisk livsform er under press
i løpet av 1990-tallet i Kautokeino samfunnet, tok en lignende, eller sammenlignbar, prosess til i Billefjorddistriktet ved introduksjon av trålsket i fjordområdene.
Store (1998) har i sin lm, basert på intervju av eldre mennesker i Nesseby, vist
hvordan trålenes inntreden var sterkt delaktig i å få et helt folk (sjøsamene)
til å forsvinne. Overodssamfunnet, som vil ha mest mulig på den mest eektive måten, førte til at sjøsamenes tilpasning til naturrikdommene både i sjøen,
langs vannkanten og til fjells ble forstyrret. I tillegg ble de gamle jaktmetodene
forbudt, og tilpasningsformen hadde ingen mulighet til å videreføres. I ere tiår
ble ungdomskullene jagd til byene/kommunesentrene på grunn av at det ikke
fantes levedyktige næringer igjen i bygdene. De la igjen den samiske livsformen,
kulturen og språket. Tilbake sitter de gamle og ser at en sjøsamisk verden, og et
sjøsamisk folk, forsvinner. Gradvis ble det mønstret man hadde som var det bærende element for samisk samfunn og kultur3 forvitret, og det stabile samfunnet
endret seg raskt.
3 For en innsiktsfull beskrivelse av det kulturelle og samfunnsmessige mønsteret kan jeg anbefale
Anton Hoëms bok Yreksfelle, sambygding, same eller norsk fra 1971 (andre opplag Hoëm, 1976).
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Vi kan ved sammenligning av Billefjord og Kautokeino se at eektvisering har ført
til en oppløsning av næringsformer, og at økologisk balanse i driftsformene ikke er
klart å videreføres med moderne verktøy. Vi har også sett at dette har påvirket
samisk livsform. Tidspunktene for disse næringsmessige bruddene er imidlertid
ulike. For de sjøsamiske områdene var dette en prosess som akselererte på 1960og 1970-tallet. For reindriftsamene var dette en prosess midt på 1990-tallet. Disse
to periodene er, slik vi så innledningsvis, forskjellig når det gjelder holdninger til
det samiske.
Mens sjøsamiske områder ble livsformsmessig tappet i en periode hvor fornorskning
ennå var et legitimt mål, ble samene i indre Finnmark rammet i en periode hvor
tilknytning til samisk språk, kultur og livsform anses som en legitim rettighet.
Det er nedfelt som politisk forpliktet mål ved Norges ratisering av ILO nr. 169.
I tillegg er Sametinget etablert, et folkevalgt organ som nettopp har som oppgave
å forvalte samenes interesser.
Dette vil si at selv om prosessene i de næringsmessige tilpasningene, i henholdsvis
Billefjord og Kautokeino, er sammenlignbare, er tiden de fremstår i ikke sammenlignbare. Begge stedenes næringstilpasninger har vært gjenstand for modernisering. Imidlertid har den politiske samtiden for moderniseringsprosessene vært
forskjellig. Mens moderniseringen av skeriene førte til at Billefjords næringsvei
tidlig ble underlagt moderne rasjonalitet, gjenomgikk reindrifta i Kautokeino en
rasjonalisering på et senere tidspunkt. Slik kunne rasjonalitetstenkningen prege
holdningen til det samiske ulikt, hvor særlig Kautokeino ikke ble ansett som norsk,
selv om moderniseringen tiltok. Dette kan være viktige referanser for å forstå hvorfor stedene har vært ulike som samiske steder, hvilke prosesser som har formet dem
ulike og hvorfor de er ulike som samiske steder i dag.
Basert på disse reeksjonene er det mer nærliggende å se på ulike livsformer og
ulike betingelser for å forstå ulikhetene og variasjonene mellom samiske steder i
Norge. Dette til forskjell fra å se på ivaretakelse av, og oppblomstring av, samisk
identitet som identiserende aspekt ved forskjelligheter mellom samiske steder.

10.2 Noen samfunnsprosesser og deres relevans for
forskjellighet
Sammenligningen har vist at samfunnsprosesser har hatt betydning for de endringene som stedene har gjennomgått. De politiske og historiske betingelsene for
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endring og bevaring av språk, næringsveier og kultur har vært forskjellig for disse
to stedene.

10.2.1

Ca. år 1900

Jeg begynner ved ca. 1900. Det har jeg valgt fordi vi har sett at besteforeldrene kan
være relevante aktører for barnevernet. Besteforeldrenes fortolkninger kan tidligst
ha referanser til rundt århundreskiftet 1800/1900. Århundreskiftet kan betraktes
som sentral for utviklingen av den rasjonalitet de eldste sine fortellinger ennå er
preget av. For eksempel ble det tildelt lån for å få større båter, en ordning som først
og fremst kom kystkommunen til gode. Noen fjordkommuner var oppmerksomme
på denne skjevheten, men opplevde allikevel ikke å nå frem med sine argumenter
om at de også burde få gunstige lån for anskaelse av større, overbygde havbåter
(Pedersen, 1994). Den senere motstanden mot trålske, og koblingen av dette mot
marginalisering av samenes næringsformer, kan kanskje sees i lys av dette.4 I tillegg
kan beskrivelser fra 1900 være betydningsfulle for å forstå de forskjellene som er,
har vært og fremdeles er mellom Billefjord og Kautokeino.
1900 er en tid som markerer en brytning i Finnmark innen skeriene. Pomorhandelen brøt sammen 1914  1917. Det ble også vanlig med nye større båter, hjulpet
frem av lånefondet av 1905 (Pedersen, 1994). Disse faktorene bidrog til at sjøsamenes selvstendige, uavhengige økonomi brøt sammen, og de ble mer avhengige av
innenriksaktører og politisk styring av skeriene (Petterson og Hanssen, 1994). Ved
det falt noen av grunnlaget for den særskilte sjøsamiske livsformen bort (Niemi,
1992). Dette var begynnelsen på industrialiseringen i Finnmark, en utvikling som
kk konsekvenser for Billefjord tidlig på 1900-tallet. Moderniseringen og opphør
av økonomisk etablerte virksomheter kan forklare at sjøsamer ble mer eektivt
assimilert jamfør reindriftssamer i indre del av Finnmark.
Industrialiseringen kk merkbare konsekvenser for Kautokeino først omkring 19501960. Veiutbyggingen og åpning av helårsvei, boligbygging av vinterhus og motorisering, ved at skuteren erstatting kjørerein, tok til etter krigen og skjøt fart i
løpet av 1960. I løpet av de ca. 40 årene som har gått fra 1960-tallet, har reindrifta
gjennomgått enorme endringer både i teknologi og i driftsform. Denne moderniseringen har hatt konsekvenser for samisk identitet, språk og kultur, men har
skjedd under helt andre politiske og samfunnsmessige vilkår enn moderniseringen
i Billefjord og Porsanger i førkrigsårene (1900  1940).
4 Denne koblingen kan man blant annet se i Stores lm (1998).
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Forskjellene mellom disse to stedene er at i Billefjord er samene en minoritetsgruppe, mens i Kautokeino er samene en majoritetsgruppe. Denne forskjellen er
ikke historisk.
Ved århundreskiftet 1800  1900 var det ere samer enn nordmenn i Billefjord, på
samme måte som det var ere samer enn nordmenn i Kautokeino. Imidlertid var
det et mindre ertall av samer i Billefjord jamfør i Kautokeino. Når det i Kautokeino var svært få nordmenn for ca. 100 år siden, var det en relativt større andel
norsk bosetning i Billefjordområdet. En nummerisk gjennomgang av folketellingen
fra 19005 viser at det var 947 lapper,6 fastboende eller nomadiske, i Kautokeino
herred av en befolkning på 977. I Kistrand herred,7 som nå er Porsanger kommune,
var 911 lapper, fastboende eller nomadiske, av en befolkning på 2121. I tillegg
var det i Kistrand 716 som var nskspråklige og 313 var norske.8 I tillegg var noen
oppført som blandet. Det er det samme forholdet mellom folkegruppene også på
1930-tallet (Petterson og Hanssen, 1994).
Det var også en forskjell mellom Kautokeino og Kistrand herred når det gjaldt
erspråklighet. De este i Kautokeino var enspråklig samisktalende. Ingen var
registrert som trespråklig. Kun 13 er registrert som tospråklig, og den største
gruppen her er de 7 som både er nsk- og samisktalende. 17 er kun norskspråklig.
I Kistrand, og derunder Billefjord, var mange oppført i folketellingen som to- eller
trespråklig. 64 av 2121 var trespråklig. 52 var tospråklig samisk og nsk, 33 var
tospråklig nsk og norsk, mens kun 16 var tospråklig samisk og norsk.
5 Kilde: Digitalarkivet for folketellinga 1900 hos Riksantikvaren. Jeg har i tillegg sett på de originale
skjemaene for Kistrand herred, for å kryssjekket om det var store unøyaktigheter i innføringen til
digitalarkivet. Jeg fant ikke store unøyaktigheter.

6 I registreringsskjemaene er etnisitet registrert ved to felt: Nasjonalitet og språk. Det opereres med
tre grupper: ln  lappisk (samisk) nomadisk, lf  lappisk fastboende, f  kvensk/nsk, n  norsk. Den
samme inndelingen er brukt i språkregistrering, med unntak av at lappisk kun har én kategori.
Det er vanskelig å si hvor korrekt registreringene er gjennomført. Har teller skrevet lappisk på
nskspråklige? Eller motsatt? Jeg har sett at det er en sammenheng mellom språk og nasjonalitet
i registreringen, med unntak av Kautokeino herred, hvor nsk nasjonalitet kan være registrert
med samisk språk. Jeg har derfor valgt å ikke problematisere etnisitetsbegrepet på 1900-tallet i
denne sammenhengen. Min gjennomgang av materialet har det formål å belyse forskjeller/likheter
i Kautokeino og Billefjord. Til dette formål er materialet egnet fordi forskjellen mellom disse to
stedene språklig er stor, og derfor vil ikke unøyaktighet i noen av tellernes kategoriseringer være
av avgjørende betydning.

7 I 1900 var Billefjord en del av Kistrand herred. Kistrand er i dag en av de minste bygdene i
Porsanger kommune, mens det tidligere var et av de store kirkestedene.

8 De som ikke er registrert under feltene nasjonalitet og språk er inkludert som norsktalende. Dette
ser ut til å stemme i forhold til andre kriterier, for eksempel at de har fødested i herred utenfor
samiske områder.
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Det er altså en relativt mindre forskjell mellom majoritet og minoritet i Kistrand
herred sammenlignet med Kautokeino herred. I Kautokeino var det en overveldende samisk majoritet.
Ved å se på sammenhengen mellom yrke og fødested, fremtrer mønsteret av at de
17 norskspråklige i Kautokeino er myndighetspersoner; prest, lensmann og handelsmenn. Disse har bakgrunn fra ikke-samiske områder av Norge, som for eksempel Våge, Herø i Rogaland og Skedsmo i Akershus. Det ser altså ut til at de få
som ikke var samiskspråklige, var innyttere. Imidlertid var læreren samisk. På
denne tiden fantes det i Tromsø en lærerskole med samisk seminar. Kanskje var
læreren utdannet ved denne institusjonen? I alle fall er det grunn til å tro at undervisning foregikk på samisk. Det vil også stemme i forhold til beskrivelser av
utdanningssituasjonen i NOU 2000: 3. Kautokeino var med andre ord et nærmest
homogent etnisk og kulturelt samisk sted i 1900. Kun fåtallige øvrighetsmenn og
handelsmenn brøt det samiske hegemoniet.
I Kistrand herred er bildet som folketellingen antyder mer å beskrive som multietnisk. Flere behersker to eller tre språk, og det synes som om bildet av nordmenn
som øvrighetspersoner er mindre entydig. Det vil si, nordmenn synes å ha rådd
over de yrker som var forbundet med økonomisk, politisk og sosial makt. Legen var
norsk, mange handelsmenn var norske,9 kirkeverger, lensmann, lærere og lærerinner
var også norsk, både språklig og etnisk. Postførerne og postfunksjonærene synes å
ha vært rekruttert fra alle de tre etniske gruppene. Dersom nordmenn i hovedsak
var engasjert i yrker som ga dem makt og myndighet, hvilke yrker var da samer og
kvener engasjert i? Kistrand herred var et utpreget kombinasjonsnæringssamfunn.
Det var skeri i kombinasjon med jordbruk som skaet mat og inntekt til folk
est. Både kvener, samer og noen norske, hadde yrker hvor de kombinerte ske
med jordbruk.
Det synes imidlertid å være en todeling av denne kombinasjonsnæringen. Det
var en hovedgruppe som var oppført med ske i kombinasjon med jordbruk, og
en annen hovedgruppe som var ført opp med jordbruk i kombinasjon med ske.
Dersom det hadde vært en sentral registrering i folketellingen, ville dette antakelig
ha vært ført under samme yrkeskategori. Man hadde sett at det var et temmelig
entydig næringsvei i Kistrand  ske og jordbruk i kombinasjon. Skjema ble på
forhånd delt ut til så mange som mulig av husstandene, enten ved å levere dem
til skolebarna eller dele dem ut til Husfædre etter gudstjenesten søndag før
9 Av 11 handelsmenn var 6 nordmenn (1 oppført som etnisk /språklig norsk, de andre ukommentert når det gjelder språk og etnisitet), 2 nsk/kvensk og 1 samisk. I tillegg var 3 oppført som
landhandlere og alle disse var ført som norsk eller ukommentert etnisk/språklig.
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telledagen, 3 desember 1900. Formålet var at husstandene kunne gjøre en del av
opplysningene klar til teller kom. Kanskje var det dette som har ført til at det
nnes et utall av ulike måter som kombinasjonen av ske og jordbruk er registrert
på? Yrkene er gjort beskrivende, mer enn de er fulgt en form for fastlagt begreplig
yrkestittel. Dette gjelder i og for seg alle andre former for yrker også, handelsmenn
er registrert som bestyrer for handleri, landhandler og handelsmand. Få
yrker synes å være gitt av en fellesbetegnelse som ere enn noen få benyttet seg
av. Resultatet er at man får en lang liste av yrker, av og til registrert kun med
èn yrkesutøver. Dersom man ser på denne lange listen av yrker, koblet opp mot
etnisk og språklig tilhørighet, trer det frem et mønster for yrkesutøvere. Samer
var engasjert i ske med jordbruk, kvener var engasjert i jordbruk med ske.10
Denne forskjellen er ikke fullstendig, men såpass tydelig at den enten refererer seg
til en faktisk forskjell, hvor samer fortrinnsvis er skere og kvener fortrinnsvis er
bønder. Alternativt refererer det seg til en opplevd forskjell, hvor samer opplever
sket som førsteyrke og kvener opplever jordbruket som førsteyrke. Uten at vi
vet hva som er grunnlaget for denne ulikheten i registrering, kan det tenkes at den
synliggjør en kulturell forskjell mellom samer og kvener i Kistrand herred. Mens
nskspråklige i Kautokeino herred var integrert i samenes livsform, var kvenene
integrert i en felles lisvform med samene. Forskjellen kan være reell, eller den kan
være mentale konstruksjoner, det kan man ikke lese ut fra folketellingen.
Det vi ser er at Kistrand herred i 1900 var en multietnisk område, med tre kulturelle grupper. Disse følger mønstret innad i sin gruppe.
Ett annet forhold som er ulikt mellom disse to stedene på 1900-tallet, er andelen
innyttere. Det ser ut som om det var en større tilytting fra andre steder til
Kistrand herred, enn det var til Kautokeino. Steder som Lyngen, Skjervøy og
andre kystområder var ere ganger nevnt som fødested for folk i Kistrand. I
tillegg var det relativt mange bosatte fra andre regioner av Norge. I alt var det
antakelig 190 som hadde annet fødested enn Kistrand herred. Pomorhandelen kan
være en forklaring. Da handelen var på sitt mest intense var det stor innytting
til Finnmark (Pedersen, 1994).
Tallet 190 er fremkommet ved å telle opp fødested utenom Kistrand. Jeg har
brukt digitalarkivets analysefunksjon og analysert fødested med ulike kriterier
som kjønn, språk og yrke. Tallet kan ha noen feilkilder. 75 med fødested Karasjok
10 64 norske, 113 kvener og 270 samer var engasjert i ske med jordbruk, altså at ske ble benevnt først. Jordbruk som førstenotering ble oppført henholdsvis norsk: 5, kvensk; 138, samisk; 43.
Det er en signikant sammenheng i inndelingen av samer som skere/jordbrukere og kvener som
jordbrukere/skere ut fra disse registreringene.
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er ikke telt med fordi analyse basert på midlertidig opphold synes å tyde på
at en del reindriftssamer fra Karasjok oppholder seg midlertidig i området. Disse
burde kanskje vært telt med, fordi de antakelig inngår i en slektsrelasjon gjennom
en siida 11 eller en handelsrelasjon gjennom et verdde-forhold 12
. Denne antakelsen
underbygges av at det fra folketellingen for 1865 fremkommer at mange giftemål
inngås mellom menn fra Kistrand og kvinner fra Karasjok. De kan imidlertid også
være representanter for de reindriftssamene som hadde for små reinokker, og
derfor valgte å yttet til kysten for å begynne med ske. Selv om det kan være
noen feilkilder i tallmaterialet, ser man tendenser til at Kistrand har relativt stor
tilytning. Noen av disse er hele familier, hvor alle har annet fødested. Disse kan
man anta har yttet til området. Det er en befolkningsøkning i Kistrand i følge
folketellingen fra 1865 og 1875. En økning som antakelig kan settes i sammenheng
med pomorhandelen.
I Kautokeino var det få bosatte som var oppført med andre fødested enn Kautokeino. Av de som var registrert var ertallet fra Sverige (25 stykker) og Finland (18
stykker). Alle disse, utenom én, var samiskspråklig, noen få (7 stykker) var både
nsk- og samiskspråklig. Dette er kanskje reineiere som meldte statsborgerskap
til Sverige etter grensesperringen i 1852, og som senere returnerte til Kautokeino. Grensesperringen innebar at det ikke lengre var lov å ytte med reinen over
landegrensene. Det innebar at mange mistet sommerbeiteområdene fordi trekkrutene ble sperret. Det hadde også sosiale konsekvenser fordi det for samene var
meningsløst å snakke om norske, svenske og russiske (nske) samer (Pedersen,
1994).
Folketallet i disse to herredene var på 977 (Kautokeino) og 2121 (Kistrand). Dersom man relativiserer disse to tallene ville man komme frem til at Kistrand har en
relativ høyere antall innyttere (8.9%) jamfør Kautokeino (4.4%). Dersom innytterne til Kautokeino var fra siidaer som hadde hørt til regionen før grensesperren
er antakelig den opplevde innyttingsandelen ennå lavere. Selv om de byttet statsborgerskap kan de allikevel ha hatt tilknytning til en siida i Kautokeinoområdet.
Da vil ikke yttingen fremstå som noen reell ytting for folk.
Av innytterne til Kautokeino fra Sverige eller Finland, var det 36 kvinnelige
11 Siida : En reindriftsenhet med familien som grunnenhet. Alle medlemmene i felleskapet, fra barn til
voksne er inkludert. De este medlemmene i en siida er i slekt og de har alle sitt eget reinmerke, dvs.
de eier noen spesikke rein i okken. Det er vanlig at barna får eget reinmerke i dåpsgave. Siidda
området er hele det området hvor som enheten bruker for drift; dvs. både kyst og innlandsområdet
(Henriksen, 1993).

12 Verdde : Gjensidighetsforhold som omfattet handle, vennskap og samarbeid mellom bosfaste og
reindriftssamer (Henriksen, 1993).
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innyttere totalt. Til sammenligning var det 19 menn fra Finland/Sverige, mot
26 totalt. At det var est kvinnelige innyttere handler kanskje både om giftemål
som ble inngått og at kvinner kom som biiga.13 Som vi har sett tidligere var det
å være biiga å losjere sammen med familien, samtidig som man hadde oppgaver i
husholdningen, eller i næringen. Å være biiga betydde at man mottok omsorgen
som familiemedlem. Ved å være biiga var man en tjenestejente som var en del av
familien.
Sammenligningen mellom Billefjord i Kistrand herred og Kautokeino, med utgangspunkt i folketellingen fra 1900, viser altså at mens det i Kistrand var et
ertall samer, var det i Kautokeino nesten bare samer. Antall innyttere til disse
to stedene er også forskjellig. Kistrand hadde en stor prosentvis innytting, også
ut fra dagens målestokk. Kautokeino hadde en relativt sett mye lavere innyttingsrate. Innvandringen i Kistrand var hovedsakelig fra skevær og handelssteder langs
norskekysten. I Kautokeino kom innytterne fra Sverige og Finland, innytterne
var samer, og de har antakelig hatt kontakt med siidaer eller brukt beiteområder
i Kautokeino tidligere. I Kistrand var de som kom som regel norsk.
Sammenligningen viser at disse to stedene var to forskjellige samiske distrikt for
drøyt 100 år siden. Kistrand var et multietnisk distrikt, med stor sirkulasjon i
folkegruppen. Mange yttet inn, og siden folketallet ikke har økt dramatisk, kan
vi tenke oss at også mange yttet ut. Kautokeino var et monoetnisk distrikt. Kontakten med andre omverdener var mot reindriftssamer i Finland og Sverige. Man
kan forestille seg at det norske nærvær representerte et fremmedelement. Stedet
fremstår som mer lukket enn Kistrand, men med en kontakt mot (sør-)øst som
både var næringsrettet og sosial. Dette må ha utgjort et kulturelt fellesskap som
skilte seg fra det kulturelle fellesskapet man fant inne i fjordene i Finnmark. I disse
områdene var det stor kontakt mot vest og øst, og det må ha vært et vitalt miljø
som stadig mottok nye impulser. Næringsveiene var også ulike, med reindrift som
hovednæring i Kautokeino, og kombinasjonsnæring og pomorhandelen i Kistrand.
Likt var det imidlertid at norske hadde stillinger som ga dem makt, både økonomisk og politisk. Dette forholdet la til rette for den sterke innytelsen som
fornorskningspolitikken skulle få utover århundret, kuliminert med sterk svekking
av det samiske språk i etterkrigsårene i fjordområdene i Finnmark.
På den andre siden så ga de ulike kulturelle, språklige og næringsmessige forholdene
ulike retninger for hvilke virkninger fornorskningspolitikken hadde på disse to
stedene.
13 Dette kan man se av folketellingens oppføring av sivilstand, arbeidsoppgaver og bosted.
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Relasjoner mellom majoritet og minoritet

Når forholdet er 17 ikke-samer til 947 samisktalende, altså kun 1.7% ikke-samer i
sognet, slik folketellingen fra Kautokeino i 1900 antyder, er det fristende å betegne
dette som minoritetstilstedeværelse tilnærmet null. Men det at denne 1.7% er
myndighetenes folk, vil kunne ha oppveid noe av eekten av å være minoritet fordi
de hadde makten.
Forholdet mellom majoritet og minoritet er ikke forutsigbar i sin konsekvens. En
tallmessig overlegenhet kan nøytraliseres ved at gruppen er ressursfattig eller møter
et overlegent maktapparat. Å møte et overlegent maktapparat vil si undertrykkelse. Undertrykking kan oppveie en forutsigbar utvikling, i form av en demokratisk
utvikling, ved at minoritetene kan ha en relativt større påvirkningskraft enn majoriteten.
Den norske minoriteten, både i Billefjord og i Kautokeino, var maktoverlegen i
kraft av sine yrker, i kraft av å være bemidlet og i kraft av å forvalte myndighetens
lover, utvikling og strategier. De norske var en overlegen maktutøver.
Forskjellen i størrelsen på samisk majoritet kunne vært anvendt som forklaring
på forskjellene mellom disse to stedene som samiske verdener. Imidlertid har en
slik forklaringsmodell noen svakheter. Den tallmessige forskjellen i samisk majoritet kontra norsk minoritet, er antakelig ikke nok til å alene skulle kunne forklare
forskjellene i utvikling av samisk etnisitet, kultur og livsform på disse to stedene.
Begge stedene hadde, for ca. 100 år siden, en stor majoritet av samisk befolkning. En slik forklaring måtte ha behandlet krisepunktet for når en minoritet
er stor nok til å kunne utfordre majoritetsgruppens kulturelle hegemoni. En slik
matematisk kalkyle kan man ikke nne, fordi relasjonene mellom majoritet og
minoritet alltid vil være avhengig av ere forhold enn tallmessige størrelser. Ingen
grupperinger av mennesker er i en så nøytral situasjon at det kun er antallet som
avgjør hvilken endringer, prosesser og utviklingsveier som kommer. Menneskene
organiserer seg i samfunn, og samler ved det opp en mengde ulike rammebetingelser for deres felles livsforløp. I dette nedlegger menneskene sin kultur, ved at
felleserfaringene fører både mot tenkeformer, handleformer og samhandlingsformer. Alle disse ikke-numeriske relasjonelle aspekt folk i mellom, minoritetene i
mellom og majoriteten i mellom, og interaksjonene disse tre gruppene inngår i, er
en del av det man kan kalle kontekst.
Et av de mest sentrale forhold for at majoritetssituasjonen ikke var en beskyttelse
mot fornorskning, var at den norske politikken om fornorskning hadde norskspråklige og etnisk norske folk på stedet som hadde makt til å gjennomføre tiltak som
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ga eekt. I Kistrand var det relativt ere norske, og relativt ere yrkesgrupper
med innytelse, som kunne iverksette skoletiltak og andre politiske virkemidler
som økte graden av fornorskning. Den økonomiske dominansen ved norsk eierskap
til handel, samt en utvikling mot økonomisk avhengighet av den norske stat, muliggjorde prosessen hvor økonomisk vekst ble oppfattet som å være koblet til norsk
etnisitet. Fra denne prosessen vokste det frem en assimilering fra samisk kultur
(og kvensk kultur) over til norsk kultur. Denne prosessen ble sterkest i Kistrand.

10.2.3

To fornorskningsbølger i to ulike tidsepoker

Den ene bølgen av fornorskning som har vært på 1900-tallet var knyttet til raseteorienes ideologi, og kom på 1920-1930-tallet.
Denne bølgen tra Billefjord i en periode hvor pomorhandelen var kollapset, motoriseringen av skeriet og øking av størrelsen på båter var i gang. Endringstempoet
var høyt og moderniseringsprosessen var begynt. Den tradisjonelle livsformen var i
oppløsning, og samene måtte tilpasse seg nye kunnskapskrav. Samene var også blitt
økonomisk avhengig av staten. Det som kom utenfra var med på å endre forutsetningene ved samfunnet (Hoëm, 1986). I denne situasjonen var rammebetingelsene
lagt godt tilrette for at fornorskningen ble eektiv. Språklig var også Billefjord, og
Kistrand herred, mottakelig for fornorskning, fordi mange var allerede tospråklig.
Myndighetene var noe som samene var avhengig av.
I Kautokeino bar denne tiden mer preg av ro. Opptøyene etter Kautokeino-opprøret
var stilnet, og samene hadde tilpasset seg sånn noenlunde grensesperren. Samene
var relativt uavhengig av staten økonomisk fordi de var sjøberget gjennom reindrifta. Navneloven, at man måtte bli norsk for å eie, hadde ingen reell betydning for
de este Kautokeinosamene, fordi de ikke var bofaste. Den tradisjonelle livsformen
var fundamentet for kunnskapsuniverset. Fornorskning hadde dårlige rammebetingelser i dette landskapet. Den samiske språkets hegemoniske status gjorde det også
vanskelig å presse norskhet over samene i Kautokeino. Myndighetene var noen som
var i en annen verden, de var dázá (nedsettende ord for norskinger).
Den andre fornorskningsbølgen var på 1950  1960-tallet. Denne gangen var det den
sosialdemokratiske velferdspolitikken og likhetsideologien som bar frem fornorskningen. Likhet ble forstått som lik (sameness), ikke som like rettigheter (equality).
Samene måtte bli norsk for å ta del i velferdsutviklingen.
Billefjord var blitt modernisert. Kombinasjonsnæringen var i stadig nedgang, og
mange var gått over i serviceyrker. Etterkrigstiden var optimismens og fremtids-
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håpets tid. Gjenreisningen etter nedbrenninga under krigen var godt i gang, og
samene (og de andre) kk nye (prikk)like hus. Privatøkonomien vokste, og lån ble
spist opp av inasjonen. Det hadde begynt å lønne seg å være avhengig av staten.
De unge kunne ikke overta fedrenes yrker, fordi disse stadig ble mer ulønnsomme.
Yrker på tettstedet og på land var langt mer inntektsgivende. Å beherske norsk
både skriftlig og muntlig var en nødvendig del av kompetansen for denne livsformen. Fornorskning var ubehagelig fordi man måtte skjule sin bakgrunn, men det
virket fornuftig å følge den opp for å klare seg i det samfunnet som de unge vokste
opp i. Bruk av internatordning for skolebarn var en rask vei for innlæring av norsk.
Fornorskningen ble i dette klimaet svært eektivt. Myndighetspersonene var de
som la til rette slik at de kunne bli norsk.
I Kautokeino var moderniseringen akkurat kommet i gang. Det kom helårsvei, skuteren forenklet reindrifta og mange hadde begynt å bygge vinterhus. Den tradisjonelle kunnskapen ble supplert med ny teknologi. Samene var fremdeles selvberget,
økonomisk og sosialt, av reindriftsnæringa. De ble innlemmet i velferdsordningene,
men merket at det ble krevd noe tilbake. Skolen strammet grepet om barna, samisk språk ble ikke en naturlig del av velferdstilbudene som ble bygd opp, og det
ble utarbeidet regler og forordninger som krevde et tettere samarbeid med myndighetene. Fornorskning hadde bedre kår for å innovere i samenes annerledeshet
på 1960-tallet enn på 1920-tallet. Imidlertid var det for få områder som myndighetene kunne få reell innytelse, annet enn at de kunne forsøke å lære barna norsk.
Myndighetspersonene var de andre (dázá) som forsøkte å bestemme over samene.
Vi ser at myndighetspersoner hadde ulike betydning i Billefjord og Kautokeino på
1960-tallet. De var henholdsvis tilretteleggeren og bestemmeren.

10.2.4

Reise på langs, på tvers og mot krysset

Innyttingen til Kistrand herred henger sammen med at havet var riksveien for 100
år siden. Det muliggjorde pomorhandlene og reiser over relativt store avtander.
Steder langs kysten var relativt sett nær hverandre. Mange livnærte seg av ske,
og de hadde et fremkomstmiddel i båten som gjorde at de kunne ha kontakt med
folk fra andre kystbyer og kystbygder. Denne kontakten førte antakelig til at det
var en viss utveksling av folk, noen yttet fra Kistrand herred, noen yttet til.
Ikke minst førte pomorhandelen til at områder som Kistrand var attraktive.
Rossvær (1998) har kalt det å bruke havet som reisevei for å reise på langs. Det
vil si at folk kommer reisende med båt, og reiser langs kysten. Rossvær viste i sin
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beskrivelse av Sørvær hvordan dette ennå er en beskrivelse av lokalbefolkningen
i dagens skelandsbyer. Dette stiller han opp mot en beskrivelse av å reise langs
veien, som han kaller å reise på tvers. Veien i de nordligste områdene av landet
bryter seg fra indre deler av fjordområdene og utover  på tvers  mot skeribygdene
som ligger ytterst i fjordene eller ute på øyene. Lokalbefolkningen reiste på langs
med båtene, myndighetspersonene reiste på tvers.
I Kistrand krets for 100 år siden kunne man reise på langs. Da reiste man med
båten. Med dette forankret man seg i skerinæringen, man knyttet så å si bånd som
skere og som likemenn. Man kunne også reise på tvers. Da reiste man inn dalen,
over fjellet og opp på vidda. Da kom man til Karasjok. Ved denne reisen knyttet
man seg til reindrifta, og man forankret seg i et verrdeforhold (handelsfelleskapet).
Slik hadde man handels- og familiekontakt med reindriftssamer, særlig i Karasjok.
Mange Karasjoksamer hadde sitt sommerbeiteland på vestsiden av Porsanger, og
dette har nok ført til kontakter av både familiær og næringsmessig karakter. Man
knyttet bånd av gjensidig avhengighet og respekt.
Mange i Kistrand hadde fødested i Karasjok. De hadde reist på tvers mot Kistrand.
Noen gårdsnavn i Kistrand er for lengst gått ut av bruk. Vinterbostedet til
skeren Bær fra 1900 nner man ikke lenger på kartet. Vinterbostedet er det
man, på norsk, kaller de nomadiske reindriftssamenes bosted i forbindelse med
reinokkens vinterbeite. Sommerbostedet er tilsvarende bostedet under reinens
sommerbeitet. I Kistrand ville det ha vært est sommerbosted, fordi mange
reinokker trakk mot Porsangerfjorden. Var sommerbostedet, til familien med et
navn som oftest ble brukt av reindriftssamene i Karasjok og Kautokeino området,
blitt et vinterbosted? Eller var dette en reindriftsfamilie som slutter med reindrift
og yttet til kysten for å begynne med ske? Er gårdsnavnet en nomadisk
fortellingen om at vinterbostedet er yttet? Er gårdsnavnet en fortelling om noen
som reiste på tvers, og som ble der? Ble sommerbostedet til vinterbosted, og
reindrift erstattet med skeri?
Kautokeino, som hjerte av Sápmi, har bare reiseveier som går utover og innover.
Kautokeino ligger midt på den åpne, ate vidda. Alle veier går ut av stedet, og
man kommer inn til stedet fra alle kanter. Slik er Kautokeino som en stjerne, et
midtpunkt med stråler ut til alle steder. Goavdageaidnu, som Kautokeino heter
på samisk, betyr kryss eller knutepunkt. Med denne geograske beliggenheten er
stedet et sentrum, slik folk i Kautokeino sier det er.
Det nnes også en annen reise som danner en viktigere bevegelse for folk fra
Kautokeino. Det er trekket mellom sjøkanten mot sommerhalvåret, og tilbake mot
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vidda mot vinterhalvåret. Denne syklusen gir det samiske året en åttedeling, ikke
en redeling av årstidene som har vært vanlig i Norge.
Dette har gitt Kautokeino en kontaktate som har vært bred, men som alltid har
ført befolkningen tilbake. Enten det er mot sentrum, til krysset, eller det har vært
etter reinens trekking. Begge disse reiseformene har gitt en tur-retur bevegelse,
hvor utgangspunktet og endepunktet var krysset på vidda. Reindrifta var bredt
ut over store geograske områder, og det var reinens trekking som avgjorde bevegelsesaten, ikke statsgrensene mellom landene. Kautokeino hadde nærhet til
Finland/Sverige og dermed var det kontaktfalte mot (sør-)øst. Kontakten gjaldt
både næringen og arbeidsforbindelser som tjenestepiker (biiga) og reinvoktere, og
sosiale bånd ble etablert ved ekteskapsinngåelser. Vi har sett at grensesperringen
var et sosialt og næringsmessig problem for reindriftsamene, fordi grensene ikke
forholdt seg til de reiseveier og livsformene som eksisterte i hjerte av Sápmi.
En vesentlig forskjell mellom Billefjord og Kautokeino er, nå som for 100 år siden,
at reiseveiene er forskjellige. Utveksling av folk synes å være hyppigere i de områdene som var langs med havet, der folk reiste på tvers. Flere reiste til og fra, uten
å nødvendigvis reise tur-retur. I stedet som lå som et kryss midt på den åpne, falte
vidda synes det som om folk reiste tur-retur og alltid kom tilbake. Sørøyværingenen reiste på tvers (Rossvær, 1998), Porsangerværingenen reiste både på langs
og på tvers, og Kautokeinoværingene reiste mot krysset.
I dag kan vi se konturer av det samme. Steder som Kautokeino og Karasjok er de
områdene som har prosentvis størst tilbakevending av ungdom etter utdanning.14
Steder ved Porsangerfjorden, Varangerfjorden og øyene langs Finnmarkskysten har
en lavere andel av folk med høyere utdanning, både i forhold til Indre Finnmark
og landsgjennomsnittet.
Sammenligningen mellom Billefjord og Kautokeino når det gjelder reiseveier risser ut to hovedmoment. For det første er reiseretningene forskjellig. I Billefjord
reiste man, og reiser man, på langs og på tvers. Dette er en forskjell fra Rossværs(1998) analyse av Sørvær, hvor reiseretningen for de lokale var på langs, og
myndighetsfolkenen reiste på tvers. I Kautokeino var, og er, reiseretningen verken
vannrett eller loddrett, men i sirkler mot et kryss, hvor Kautokeino var og er, som
navnet tilsier, knutepunktet. Det andre momentet som trer frem er at tur-retur
ikke er uvanlig, sammenlignet med andre distriktsområder, i Kautokeino. Dette
14 Inn- og utytting for 2001 viser et underskudd (−31) for Kautokeino, selv om innytting over de
siste 10 årene er økt (+113). Justert i forhold til fødseloverskuddet fra 1970-tallet (variasjon på

+54

til

+36)

skulle dette tilsi at inn-/utytting er relativt stabilt. Statistisk sentralbyrå (2001).
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er imidlertid mindre beskrivende for Billefjord som i dag har en sterk nedgang i
befolkningstallet. Reiseruten i Billefjord er for tiden på enveisbillett ut.

10.3 Samiske verdener er forskjellige
Vi har nå sammenlignet to samiske verdener. Ut fra denne beskrivelsen kan vi
drøfte noen sentrale elementer for hvordan steder blir forskjellige. Vi kan også
forstå at det ikke nnes noen empiriske kjennetegn som preger det samiske, men
at det som er samisk er det som folk gjør på samiske steder, og som samer. Dette er
relasjonelt skapt, og det er preget av de virksomheter som er folk sine virksomheter.

10.3.1

Kunnskapsunivers

Kautokeino og Karasjok har en høy andel av kvinner med høyere utdanning (Statistisk sentralbyrå, 2001). Det vil si at det i disse to samebyene er mange høyt
utdannede kvinner, og mange lavt utdannede menn. Det er ikke vanlig at kvinner
velger seg menn, eller menn velger seg kvinner, hvor kvinnen er de med høyest utdannelse og/eller høyest lønn. Basert på en slik sammenheng mellom utdanningsog lønnsstatus og partnervalg, er det interessant å stille spørsmål omkring slike
fenomen i Kautokeino.
Hvem er disse høyt utdannede kvinnenes partnere?

og tenkte på at nordiske kvinner generelt synes

Dette spørsmålet stilte jeg,

å heller være alene enn nne

seg partnere fra distriktet eller partnere som ikke korresponderer med deres
eget utdanningsnivå.

Disse kvinnene er ofte deltakere i reindriftsnæringen, kunne mine informanter
fortelle. De har utdanning og jobb i det sivile. De har permisjoner eller lignende
for å delta i de mest ressurskrevende deler av reindrifta, som skilling, merking og
slakting. For eksempel er det ikke vanskelig for lærere å inngå i reindrifta, samtidig
som hun har hel- eller deltidsjobb. For familieøkonomien er det også viktig å ha en
stabil inntekt fra lønnsarbeid, ved siden av inntekten fra reindrifta. Kvinnene har
kanskje aldri sluttet å reise mot kryss i Kautokeino? I alle fall synes det som om
det å reise tilbake til bygda er viktig for mange, og at de knytter seg sterkt, gjerne
sterkere, til reindrifta i det de kommer tilbake. Slik forankrer de seg til stedet og
livsverdenen på stedet. De ble ikke borte ved å reise bort, de kom heller sterkere
tilbake.
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I Porsanger nner man ikke denne arbeidsformen hvor høyt utdannede kvinner
inngår i en familiekombinasjon av litt inntekt fra primærnæring og litt fra lønnsarbeid. Imidlertid nner vi at delvis tilknytning til arbeidsliv, sesongbetont arbeidstilknytning, ikke er uvanlig. Dette er omtalt som selvvalgt sesongarbeid
(Saus, 1997, 1998). Det innebærer å ha preferanse for, ønske om og forsøk på å få
en arbeidstid, hvor man arbeider i sommer-, vår- og høstperioden, og har vinterperioden fri. Innenfor en del yrker, som veiarbeid og anleggsvirksomhet, det vil
si manuelle yrker som fortrinnsvis har vært menns arbeidsplasser, har dette vært
mulig å få til. Det har også vært mulig å få dette til ved å pendle fra tiltak til
tiltak, og inngå i kortere engasjement. Kombinasjonen noe lønn og noe trygd, har
ført til en levelig inntekt. Begrunnelsen for å ha fri i vintersesongen har vært å
kunne ha muligheten for å dra på fjellet, for overnatting, ske og kjøre skuter.
Dette har fortrinnsvis vært mennenes arbeidsform. Kvinner har i langt større grad
yttet fra bygda. For de este har det betydd at man reise for få jobb eller ta utdanning, uten å reise tilbake etter endt utdanning. For enkelte ble utreisen snart
til tilbakereise, hvor de stadig yttet til andre og større steder for kortere eller
lengre tid. Noen kvinner har dermed hatt en livsform som tilsynelatende fremstår
som vimsete: De reiser ut til byen, for så å komme tilbake for en periode, og
deretter reiser tilbake til byen.15 Dette representerer også en løs forankring til
arbeidslivet, men i en annen form enn mennenes. Mennene reiser mellom bygda
og fjellet, kvinnene reiser mellom byen og bygda. Kanskje mennene reiser på tvers
og kvinnene på langs i Billefjord? Det ser ut som om kvinnene forvalter en kunnskapsbase som gir kompetanse til stadig å forytte seg mellom ulike verdener, det
man kan kalle en tilpasning til et postmoderen samfunn. Menn synes å forvalte
tradisjonelle kunnskapsunivers med kompetanse som er forankret i stabilitet og
manuell yrkeskompetanse. Lever kvinner og menn, i Billefjord og på andre slike
(sjøsamiske) distriktssteder, i ulike samfunnsepoker? Er kvinner postmoderne og
lever med kunnskapskrav om yt av kunnskap og informasjon, mobilitet, og raske
forytninger, både mentalt og geogrask. Lever menn i modernitetens tradisjonelle
segregering mellom kjønn, klasse, kunnskapstyper og institusjoner?
Hvordan ser dette ut i Kautokeino? Er kvinnene postmodernistisk mobile og endringsvillige, mens menn er knyttet til manuelle virksomheter, med en moderne
15 Det er i dette kapittelet brukt en del statistisk materiale som grunnlag for beskrivelsene som
presenteres. Beskrivelsen av kvinnene som ytter frem og tilbake lar seg imidlertid ikke tallfeste.
For det første er befolkningsgrunnlaget så liten på et sted som Billefjord, at det ville ikke ha gitt
utslag i inn-og utyttingstabeller. I tillegg er det få av kvinnene som faktisk melder ytting. De
har enten fast bostedsadresse i byen men returnerer svært ofte hjem, eller de har bopel i bygda
men har lange opphold i byen. Byen svarer her til betegnelsen på større steder og ikke til en
bestemt by.
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rasjonalitet? Eller er det en tradisjonell virksomhet, med noen moderne utrustninger? Er reindrifta spesielt egnet for å forene slike ulike kunnskapsunivers? Eller
er det kanskje tvert i mot egnet for næringa at det er både tradisjonell, moderne og postmoderne kunnskapsunivers som fører virksomheten videre? Er det i så
fall noe særskilt ved reindriftsnæringa, eller ville mange virksomheter kunne dratt
nytte av at utøverne behersket kunnskapsrasjonalitet fra ulike samfunnsepoker? Er
vår idé om den ene kunnskapsformen som overlegen den andre forkjært? Kan man
tenke seg at tradisjonell kunnskap med vekt på de stabile virksomhetene, moderne
kunnskapsform med vekt på segregert, teknologisk og eektiv oppgaveløsning og
postmoderne kunnskapsform med vekt på folks hoder, deres mobilitet og evne til
omstilling, er utfyllende kunnskapsunivers?

10.3.2

Sosial praksis

Når det gjelder sosial praksis fremstår de to sammenlignede stedene som ulik. Det
er ulike driftsformer i den næringsmessige tilpasningen, og det er ulike språklige
og kulturelle sosiale praksiser.
Den sosiale praksis omhandler samhandling mellom aktørene innenfor visse enheter. Vår enhet er de to stedene. Den relasjonen som aktørene inngår i er avhengig
av de føringer som gis innenfor den historiske fortid, samtid og tenkning om fremtid. Dette er ikke deterministiske føringer. Det er ikke en bestemt sosial praksis
som er mulig å utlede med sikker viten. Det folk gjør, som følge av de prosessene de
inngå i, er avhengig av de fortolkningene de har. Fortolkninger av forventninger til
seg selv, fortolkninger av hverandre og fortolkninger av omstendighetene omkring
egne og andre liv. Det folk gjør er i tillegg et produkt av det de må gjøre.
Det de må gjøre er virksomheter som bidrar til mat, klær og bosted, altså arbeid.
Det er også virksomheter som fører til samhold og felleskap, som for eksempel fest,
møter, samtaler og samlinger. Folk må opprettholde sin verdighet, sin status og
sine roller, noe som medfører handlinger av ulike slag. Ikke minst må folk gjøre
sitt foreldreskap dersom de har barn, sitt ekteskap dersom de har partner, sitt
slektskap overfor sin familie og sitt borgerskap som deltaker i et samfunn. Disse
paktene folk har, som deltaker i ulike institusjoner, er også med på å bestemme
hvilken sosial praksis som fremstår, som et slags mønster, på stedene der folk bor.
I Billefjord er det å være lokalsamfunnsdeltaker og yrkesdeltaker en glidende overgang som det er vanskelig å dra et sikkert skille mellom. I en by er det ofte klare
grenser mellom privatlivet og yrkeslivet. Personen inngår i to separate verdener
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som ikke skal, eller bør, samrøres. I Billefjord er skillet mellom den du er i Billefjord, og den du er i arbeidet, ikke tydelig avgrenset. En dyktig lærer er ikke den
som kun klarer å lære fra seg på en adekvat måte og som behersker det å være
lærer. En dyktig lærer er den som også er dyktig i det å være tilstede i Billefjord.
En dyktig butikkbetjent er den som både kan snakke fornuftig med folk om skuter,
fjell, planlagte sommerferier og om ungene, samt å betjene kundene på butikken. I
forhold til deltakelse i foreningsliv fremkommer dette ved at det for eksempel ikke
er uvanlig å kunne bruke skolens arena som møtelokaler, bruke arbeidsplassens
kopieringsmaskiner, anvende utstyr tilgjengelig på arbeidsstedene, eller på annen
måte gjøre foreningsdeltakelse som en integrert del av både sitt privatliv og sitt
yrkesliv. For en del tilyttere er et slik samrøre vanskelig å forholde seg til. Dette
gir seg utslag i kritikk av at folk utnytter arbeidsplassen. Dette fremlegges da i
tråd med tenkning om at samrøret viser en liten lojalitet mot arbeidsplassen og
ressurser der. Det kan også gi seg utslag i at nyankomne ser at det er en sammenblanding, men at de ikke ser grensegangene for dette. For eksempel ved at lærere
involverer seg i konikter innenfor foreningsorganisasjoner i skoletiden. Det er å
trekker samrøret for langt, og blir sanksjonert. Å stille elever til ansvar for aktiviteter utenom skoletiden anses også som en overtredelse av de grensegangene som
nnes mellom skole, yrke, foreninger. Både når samrøret forstås som utnytting av
ressurser eller tilsnikning, og når samrøret forstås som fritt frem for alle mulige
slags involveringer, synliggjøres inkompetanse i det man gjør i Billefjord.
I Kautokeino er sammenhengen mellom det man er i lokalsamfunnet, og den man
er i yrket sitt, av en annen karakter. Det å være reindriftsutøver er også noe man
er i lokalsamfunnet. Der henter man status som ink, som ordentlig. Ikke minst
henter man status som forvalter av essenser av det være på stedet: Å være er å
være i næringa. Allikevel er ikke dette et samrøre mellom yrkes- og bygdedeltakelse
på sammen måte som i Billefjord. Oentlige arenaer som skole, hjelpetjenestenes
kontorer, foreninger og liknende er tydelig skilt fra resten av livet til folk. Avstanden mellom yrket som reindriftsutøver og deltaker stor. De kan gjensidig befrukte
hverandre, men er av ulik karakter. Det er ikke de samme glidende overganger
mellom folk sine yrker og folk sine liv i Kautokeino som det er i Billefjord. Å være
reindriftsutøver, er å gjøre det man egentlig gjør i Kautokeino. Det tradisjonelle aspektet ved reindrifta er ikke like mye en realitet, som det er en legitimitet.
Reindriften er mer enn et arbeid i Kautokeino. Det er en samlende faktor, og selve
symbolet på samisk livsform. Selv om det samiske er nedfelt i alle sosiale praksiser, fra praksis omkring barneoppdragelse, språkpraksis og relasjonspraksis, er det
reindrifta som har fått den symbolske verdien av å være det som gjør det samiske
stedet til samisk, og som gjør folk i Kautokeino til samer. De este i Kautokeino
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viser til hvordan de har relasjon til reindrifta, og de gjør det på en form som viser
at dette er med på å legitimere dem som kautokeiner. Avstanden mellom folks
yrkesliv og folks liv er dermed stor, med unntak av yrkestilknytning til reindrifta.
Men da er det ikke en glidende overgang mellom yrke og liv, snarere en sammenveving av yrke og liv. Et liv i Kautokeino er et liv med og for reindrifta. Andre
yrker er et tillegg til, eller noe annet enn, livet på stedet.
Det kan være at en del av dette henger sammen med at oentligheten på ulik
vis involverte folk sine handlinger i fornorskningen på disse to stedene. Når det i
Billefjord var en norsk overtakelse av folk sine yrker, ble yrkene latt være i fred
som samiske yrker i Kautokeino. Slik kan folk i Billefjord ha integrert alle de ulike
aspekt av sine liv som del av lokalsamfunnshandlinger, mens i Kautokeino har
holdt en klarere atskillelse mellom yrkeshandlinger og lokalsamfunnshandlinger.
I Kautokeino vil da denne atskillelsen korrespondere med atskillelse av samiske
handlinger og norske handlinger. I Billefjord vil samrøre korrespondere med samrøret mellom det som er samisk og det som er norsk.
Det at det tradisjonelle samiske slektskapssystemet ennå er i bruk i Kautokeino,
selv om vi har sett at det er begynt å bli tappet for funksjon. Dette er en forskjell
fra Billefjord. Her mangler betegnelsene på et samisk slektskapssystem. Det er ikke
vanlig å kalle opp barn. Imidlertid er gudfordreordningen tillagt en betydning for
mange i Billefjord. Videre er det en orientering rundt slektninger som kan minne
om en ordløs praksis som minner om den i Kautokeino, om enn i noe mindre skala.
Når folk forteller om at de er mer enn naboer, kan dette sees som en begrepsløs
måte å fortelle om en (samisk) slektskapsregning. Man kan også lese en viss sosial
praksis som sprenger grensene om kjernefamilieorganiseringen, som den eneste
relasjonelle pakten som gjelder.

10.3.3

Vern mot fornorskning

I sammenligningen mellom Billefjord og Kautokeino ser vi konturer av at strukturelle forhold har vært med på å gi lokalsamfunn beskyttelse mot, eller fremming av,
fornorskning. Dette har ført til at lokalsamfunnene er ulik. Noe som igjen er med
på å forklare hvorfor lokalsamfunn i samiske områder i Nord-Norge er forskjellig.
Det at samer var nesten den eneste folkegruppen i Kautokeino, har vært med
på oppveie den maktulikheten som de etnisk norske hadde. Selv om den norske
gruppen i Kautokeino holdt ressurser og maktposisjoner,16 var den samiske ho16 Ressurser i kraft av å være handelsmann og maktposisjoner i kraft av å være lensmann og prest.
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vednæringen også en næring som det var knyttet store verdier til. Å ha mange
dyr i okken var en betydelig rikdom, noe som ga noen familier i området status
som gode slekter. Dermed kunne noe av maktposisjonene holdes innenfor den
samiske verdene. Dette bidrog til kraft for å holde, og videreføre, den samiske
livsformen. At det var rikdom, ressurser og status innenfor den samiske verden,
rikdom som også de norske anerkjente, bidrog til at det norske maktherredømmet
ble noe redusert når det gjaldt eekten av fornorskningen.
Til sammenligning ser vi hvordan det samiske ikke var like atskilt fra det norske i virksomhet og næring i Billefjord. Der var både samer, kvener og nordmenn
involvert i skeriene. Det var ingen egne maktorganer, særlige ressurser eller forbeholdne statusposisjoner for samene i Porsanger, slik samene i Kautokeino hadde.
Dermed kunne ikke næringa kapsle inn det samiske i Porsanger og Billefjord,
slik reindrifta kunne det i Kautokeino.
Når det gjaldt språk var samisk nesten enerådende i Kautokeino, i motsetning
til Billefjord og Porsanger, hvor samisk var hegemonisk, men ikke totalt dominerende. Det at mange ere var tospråklig, og til og med trespråklig, førte til at
fornorskningspolitikkens språkelement var mulig i fjordområdene. Det var rett og
slett mange nok til at det norske språket kunne spre seg. Dersom ingen kan et
språk som påtvinges en befolkning, er det dårlige kår for at noen overtar språket. Befolkningen kan bli tospråklig, slik vi ser i Kautokeino i dag, men en total
underminering av opprinnelsesspråket vil være vanskelig.
I Billefjord og Porsanger kan trespråkligheten ha medført at fornorskningen av
språket ble enklere. Mange behersket norsk, og når så innsats fra myndighetene
ble lagt ned for språklig ensretting ble resultatet at barna ble lært opp til å foretrekke norsk. Det var ved dette språket de kk tilgang til skole, utdanning, lån og
posisjoner. Det ble gjennomført språklig fornorskning i skolene, i internatene og i
arbeidslivet. Slik kunne det norskspråklige hegemoniet etableres som det herskende språk, og dermed ytterligere drive samisk språk vekk fra dagliglivets arena. Så
sent som i midten av 1980-tallet vakte det stor kritikk innenfor idrettskretser når
fotballag fra indre deler av Finnmark kommuniserte på samisk. Det var, hevdet
kritikerne i de norskspråklige fortballagene, umulig å følge med i om de sa noe
hemmelig. Slik landsforvisning av det samiske språket var mulig å få til, fordi det
i utgangspunktet var mange nok som kunne ta del i det språket  det norske språket  som ble favorisert og privilegert. Når det i tillegg kunne knyttes rene fordeler
ved å anvende språket, og rene ulemper ved å ikke anvende det, benyttet de som
hadde valget, de tospråklige, seg av muligheten til å maksimere gode. Gode var
slike ting som å i være attraktiv i arbeidslivet etter hvert som nye yrkesmuligheter
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ble introdusert. Det handlet om å kunne få retten til å kjøpe land, en rett som
var knyttet til norsk språk. I tillegg var det den allmenne respekten som gode
nordmenn hadde, en holdning som særlig fremkom i løpet av 1920-tallet som resultatet av en kombinasjon av økonomiske nedgangstider og rasistiske holdninger
som vokste frem i Europa på denne tiden. Slik kunne det norske språket bre seg.
Denne muligheten var ikke like god i Kautokeino. Der maksimerte man goder ved
fortsatt samisk språklig handling gjennom posisjonering innen reindrifta.
Vi ser at både næringsveiene og språksituasjonene på de to stedene, førte til ulik
mottakelighet for norsk maktbruk. Når Kautokeino hadde en særegen reindrift
som kunne kapsle inn det samiske, var de beskyttet mot fornorskning i sine egne
verdisystemer. De hadde eget handlingsrom for det samiske som norskingene ikke
kunne romstere i, eller romstere med. Billefjordsamene hadde ingen beskyttelse i
næringa fordi det ikke var bare deres næring. Fisket kunne ikke bli det samiske rom,
fordi sket også var norsk. Det at samene i Kautokeino stort sett var enspråklige
i et hegemonisk samisk samfunn ga få muligheter for at norsk skulle etablere seg
som kommunikasjonsspråk. Det hadde rett og slett for få muligheter til å bre seg.
I skerisamfunnet var alle språkene anvendt, og mange nok kunne kommunisere
på det til en hver tid mest egnede språket. Når det ble knyttet tap og gevinst
til bruk av et foretrukket språk, var det mange nok som kunne lede til spredning
av språket. Slik kunne minoritetsspråket etter hvert få en majoritetsposisjon som
språk.
Vi ser allerede at næringene på de to stedene ga henholdsvis beskyttelse og fremming av fornorskningsprosessen.
Et tilleggsmoment er de omveltningene som skjedde i disse to ulike næringene.
Omveltningene i reindrifta i Kautokeino skjedde så sent at holdningsendringene og endret politisk klima reduserte maktutøvingen for å fremme fornorskning.
Omveltningene i skeriene var så tidlig at det ble til drivkrefter for å forsterke
fornorskningen. I fjordområdene hvor skeriene var næringsveien, drev omveltningene frem en tenkning hvor modernisering og eektvisering var et norsk fenomen.
I reindrifta ble moderniseringen ikke et norsk fenomen fordi det var ingen norske aktører innen drifta. Dermed ble moderniseringen en modernisering av samisk
livsform, det ble ikke en bekreftelse på at det samiske var en lite egnet livsform.
Når det gjelder beskyttelse mot fornorskning fremstår stedene altså som ulik med
hensyn til makt etter rikdom. Samene i Kautokeino var alene om naturressursene
på stedet, mens samene i Billefjord delte naturressursene med de andre etniske
gruppene. Slik ble fordeling av rikdom ulikt mellom disse stedene, og dermed også
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foreling av makt. Et element av dette, som preger seg inn som en beskyttelse
mot fornorskning, er at samene i Billefjord deler virksomhetene med norskingene
og kvenene, mens samene i Kautokeino ikke gjør det. Overgangen fra å betegne
skeriene som norsk, ikke både samisk, norsk og kvensk næring, er dermed kortere,
enn det å betegne reindrifta som norsk. Vi ser i dag at ingen betrakter skeriene
som en samisk næring, mens alle betrakter reindrift som samisk næring. Dersom
de skende samene i Billefjord hadde vært alene om næringa, hadde den sikkert
vært betraktet som samisk i dag.

10.3.4

Innkapsling av det samiske i fortid

I dag kan man se en bevegelse mot at det nå tospråklige Kautokeinosamfunnet,
med en næring som er i store omveltningsprosesser, tenderer mot å betrakte det
samiske som en historisk livsform. Det er i de tradisjonelle kunnskapsformene hvor
det samiske kapsles inn.
Dette har, dersom vi forsetter sammenligningen mot Porsanger- og Billefjordsamfunnet, paralleller med revitaliseringsprosessen hvor det samiske innkapsles som
noe forgangent, noe som omhandler tidligere livsformer. Vi kan se hvordan det
samiske ikke lengre er hverdagslivets fenomener, men handlinger som ble forankret til fest og som en form for å gjenskape tidligere forordninger. Samisk språk
og klesdrakt var hverdagslige fenomener for 20  30 år siden. I dag er klesdrakten
festantrekk, men ikke hverdagsplagg. Samisk språk er i liten grad hjemmespråk,
men er undervisningsspråk ved skolen og gis som kurstilbud. For å synliggjøre
den samiske kulturen vises det til gamle fangsmetoder, gamle håndarbeidsteknikker og næringstilpasning fra gamle dager. Hva som er samisk samtid er i mindre
grad tema, med unntak av institusjonskunnskap om Sametinget og organisasjoner.
Det samiske fjernes fra dagliglivet og bringes inn i ytterranden17 av folk sine liv.
Det handler dermed egentlig om noen andre, andres liv, andres virksomheter og
noen andre sine livsverdener. Billefjordsamfunnet har funnet en måte å ta grep om
egen historie. Hellemaleriene får kraft i dag fordi de gitt fortellerstemmen tilbake
til Billefjordværingene.
I Kautokeino samfunnet er dette ennå bare en tendens, fordi folk selv ikke har
kapslet inn det samiske i fortiden. Folk omtaler stedet som samisk fordi det er som
samer som bor der. Men innenfor virksomheter som vitenskap, skole, forvaltning
og næringsliv ser man en tendens til å trekke frem tradisjonelle kulturelementer for
17 Ytterranden er en dialektform i Nord-Norge og betyr ytre rand.
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å referere til stedet som samisk sted. Dette er virksomheten som har et utvendig
forhold til stedet som samisk. De trekker inn det samiske ved behov, og lar det
samiske tilpasse seg virksomheten.
Dersom vi for eksempel tar annonsering av stedet som turiststed omtales de tradisjonelle kulturelementer som det samiske. Skolen er et annet eksempel. I skolens
forvaltning av stedet som samisk sted er det, med unntak av at skolen har samisk som undervisningsspråk, en tradisjonell kunnskapsverden som presenteres
som samisk kultur. Duodji, samisk håndverk, slik den var en del av dagliglivet i
tradisjonell samisk reindrift, trekkes frem som typisk for samisk kultur. Inkludering av modernes samisk livsform er lite tilstedeværende i kulturformidlingen
om det samiske samfunn. I disse eksemplenen ser vi hvordan skolen, forvaltning
og næringsaktører trekker inn tradisjonelle kulturelementer for å kapsle inn det
samiske.
Når det i Billefjord er de andre som avgjør det samiske,18 er det i Kautokeino de
andre som forsøker å skrive inn hva som er samisk.19 I Billefjord hentes fortellinger
om hva det samiske er i ytterranden av folk sine livsverdener. I Kautokeino er
det ytterranden av folk sine livsverdener som forsøker å bidra med fortellinger
om det samiske. Som konstruktører av fortellinger, er dette like lite egnet for
begge stedene. Det som er der ute kan ikke bidra med fortellinger som konstruere
livsverdener for folk, de kan bare bidra med å kapsle inn livsverdener i kategorier
som er mer eller mindre bevegelseshemmende. Både i Billefjord og Kautokeino er
innkapsling av det samisk i fortid hemmende fordi folks faktiske livsverdener ikke
får rom i fortellingene om stedenes samiskhet.
Vi så i sammenligningen mellom Kautokeino og Porsanger (Kistrand) at forskjellene mellom hva som er samisk på disse to stedene til dels er, og har vært, forskjellig.
Av slike forhold kan forskjellene mellom kontakten utad ha hatt betydning. I Kistrand herred hadde den hyppige kontakten med andre områder, ofte relativt langt
unna, kanskje en betydning for åpenhet overfor nye impulser. Når Kautokeino samler seg omkring samiske livsformer etter tradisjonell virksomhet, kan det være at
Kistrandværingene åpnet sine livsformer for endringer ved stadig nye innspill fra
andre måter å gjøre ting på. Flerspråkligheten muliggjorde endringer. Dette kan
ha ført til samisk modernisering i samme takt som norsk modernisering. En slik
modernisering kan igjen ha ført til at fornorskningspolitikken som ble ført overfor
samene hadde større virkning i Kistrand enn i Kautokeino. Dermed var den vitali18 For eksempel en samisk elite i kjernesamiske områder.
19 For eksempel at tursitnæringa, utdanningssektoren eller forskningen peker ut noen få elementer i
Kautokeinoverden som det samiske.
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tet som Kistrand synes å ha når det gjelder relasjon med folk utenfor området, også
den vitalitet som medførte at fornorskningen hadde større gjennomslagskraft enn
i Kautokeino. Dermed er dagens Porsanger kommune en randsone i det samiske
som det heter i rapporten om bruken av tospråklighetsmidlene.
En annen måte å formulere den situasjonen som er i dag, etter de prosesser som
har funnet sted i løpet av de siste 100 årene, er at det samiske i Porsanger i dag
er slik Porsangerværingene er. De er moderne, de er kulturelt sett lik nordmenn,
på samme måter som svensker er lik nordmenn, men er samer i Porsanger i dag.
Dette ville være å vende om den denisjon av samiskhet som i dag er basert på
den samiske majoritetens betraktninger om seg selv og samiskhet. En slik omformulering er ikke det samme som å argumentere mot revitaliseringstiltak, men gir
større del av denisjonen til hva som skal revitaliseres til de som skal gjennomgå
revitaliseringsprosessene. Det er ikke sikkert at revitalisering av gammel livsform
er nødvendig for å revitalisere det samiske i Porsanger. Få ville problematisere om
trålskere har mistet sin norske identitet, selv om de ikke sker på samme måte
som sin fedre eller bestefedre. Kanskje kunne revitaliseringen handle om revitalisering av betegnelsene, og beskrivelse av hva som er gangbart som samisk i dag.
Fra 1900 frem til 1960 var samer en majoritet i Porsanger som ble underlagt strekt
press av minoritetene. Kan det være at samer i Porsanger i dag er en minoritet i
forhold til samer i de sentrale samiske områdene, og er underlagt et sterkt press av
disse for å akseptere den samiske majoritetens beskrivelse av hva som er samisk?

Kapittel 11

Det mangfoldige samiske
samfunn noen betraktninger

11.1 Om det beste for samene og for det samiske
samfunn
Sammenligningen av de to samiske stedene viser to steder som er forskjellige. Av
dette kan man lese at det samiske samfunnet er en mangfoldig og uensartet strukturell ordning. Man kan se at aktører har ulike livserfaringer som samer fordi de
bor på ulike samiske steder. Dette er i seg selv ikke en oppsiktsvekkende oppdagelse. La oss allikevel se på hvilke måter dette er observasjoner som kan gjøres til
gjenstand for drøftinger, og hvordan dette ikke nødvendigvis er banal innsikt. I
kjernen av den erfaring man kan høste av sammenligningen ligger kunnskap om
kontekst.

11.1.1

Et spørsmål til besvær

Hva er til det beste for samene og det samiske samfunn?

Det er mange mulige svar på et slikt spørsmål. Politiske svar, praktiske svar, økonomiske svar og institusjonelle svar kan sprike voldsomt. Et politisk svar kan variere ut fra om svaret blir formulert fra Sametingets talerstol jamfør formuleringer
fra Stortingets talerstol. Mens taleren fra Sametinget kanskje ville ha fokusert på
større reell råderett over ressursene, kunne Stortingets taler ha lagt til grunn at
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Sametinget i seg selv representerer det beste for det samiske samfunn og samer.
Hvilket politisk parti taleren tilhørte ville også ha medført ulik respons på spørsmålet. Dersom man kun så økonomisk på saken ville det kunne ha avstedkommet
svar som antydet det kompliserte forholdet mellom det samiske samfunn og samene. Det som er det beste for det samiske samfunn er kanskje ikke til det beste for
samene som folk, rent økonomisk. Slik kan man fortsette å stille opp ulike svaralternativer avhengig av hvilket perspektiv man anvender og hvilken posisjon man
taler fra.
Det er umulig å gi et komplett svar på et slikt spørsmål. Spørsmålet er kanskje
for lite presist, for lite eksakt og for lite åpent for variasjoner. Dette er imidlertid
ikke et logisk problem ved spørsmålsformuleringen. At problemstillinger medfører ulike svaralternativer avhengig av perspektivet som anlegges er en kunnskap
som ligger innbakt i den samfunnsvitenskaplige forståelsen. Den ligger også som
premiss i blokkdannelsen av de politiske partier, og er en del av folkevisdom
(sunn fornuft) i mange situasjoner. Når vi samfunnsvitere gjør rede for vårt vitenskapsteoretiske ståsted er en slik teoretisk posisjonering av prosjektene en form
for institusjonalisering av kunnskapen om at det er ulike svaralternativer avhengig av perspektivene som anvendes. Det kompliserte ved spørsmålet er at det er
en sammenblanding av ulike nivåer i spørsmålsstillingen. Spørsmålet er formulert
slik at det søker å favne om to nivåer. Spørsmålet viser både til aktørnivået og til
strukturnivået.

11.1.2

Det beste for to nivåer for de sammen folkene

Det første nivået er aktørnivået. Det beste er knyttet til det samiske individets
beste. I det andre leddet rettes oppmerksomheten mot det optimalt gode for gruppen. Man ser for seg at det beste, det optimale, kan etableres for hvert enkelt
samisk individ og for alle samer som gruppe samtidig.
Dette er komplisert fordi aktørene som individer ikke nødvendigvis opplever seg
som en del av korporasjonen, det vil si som deltakere i et samiske samfunn i det
oentlige rom. Dette kan også være tilfellet med utgangspunkt i korporasjonen: I
det oentlige rom legitimeres noen aspekt ved aktørenes liv som adekvate handlinger mot et felles gode, mens andre handlinger ikke legitimeres som adekvate fra
deltakere i korporasjonen. Man er same, i følge samemanntallet, når man har besteforeldre som snakket samisk. Man burde i denne situasjonen, fordi det er til det
beste for samene som gruppe, bruke sin stemmerett ved Sametingsvalget. For den
enkelte same kan imidlertid det oppleves som det gode for denne personen å ikke
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stemme ved sametingsvalget. For den enkelte kan alt fra det å slippe å reise den
lange veien til stemmelokalet, til politisk overbevisning om at samer heller burde
ha et eget departement i regjeringen og ikke et eget ting, være handlinger som bygger under individets opplevelse av det gode ved ikke å bruke stemmeretten. Å ha
besteforeldre som snakket samisk og dermed ha stemmerett ved sametingsvalget
fører ikke til at individet er stønadsberettiget på ymse støtteordninger for studier.
Til det må man ha hatt samisk som undervisningsspråk. Dersom man lot slik løs
tilknytning til samiskhet være inngangsbillett til stønadsordninger for samer ville
det gitt alt for mange tilgang til goder for samene som gruppe. Dermed er det ikke
slik at goder for gruppen samer nødvendigvis er goder for alle samiske individer. Å
bære kofte på 17 mai er en handling som er legitim for samiske individer. Å hevde
at Sametinget ikke burde være en institusjon fordi samene er en del av Norge, ville
ikke være en legitim handling for en same (i dag). Selv om samen hadde hevdet
at politisk individualisme (at man ikke skal ha særrettigheter ut fra tilhørighet til
en gruppe) ikke står i veien for en samisk identitet, ville en slik uttalelse ikke ha
vært et godt samepolitisk utsagn uavhengig av politisk partitilhørighet.

11.1.3

Et paradoksalt forhold

Forholdet mellom individ og gruppe er altså et av de problematiske aspekt ved
spørsmålsformen. Gruppens form for samhold kan vi kalle struktur. Forholdet
mellom det gode liv for individet og det gode liv for gruppens samhold kan være
et paradoksalt forhold. Det vil si at de kan være av en slik art at de gjensidig
utelukker hverandre.
Strukturbegrepet kan, litt grovt og unyansert, inndeles med utgangspunkt i to
ulike retninger; den franske og den anglo-amerikanske (Johansen, 1992). Det angoamerikanske strukturbegrepet viser til empiriske mønster av stabile komponenter i
sosiale enheter og forholdet mellom disse.1 Dette er empiriske mønster i samfunnet
(Op.cit). Denne skoleretningen viser vei mot å forstå samisk samfunn i spørsmålets først del som å sortere ut grunnelementer i dette samfunnet og dernest se
på forholdet mellom dem. Det kan være Sametinget, det kan være samisk politikk,
samisk skolevesen eller andre komponenter man kan nne empirisk belegg for å
beskrive som en del av det samiske samfunn. Forholdet mellom disse elementene
vil være det som er av interesse.
1 Det anglo-amerikanske strukturbegrepet kan for eksempel knyttes til Parson og Merton, og deres
videreføring av Comte, Spencer og Durkheim.
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Dersom man legger det anglo-amerikanske strukturbegrepet til grunn for å vurdere vanskeligheten med å forholde seg til spørsmålet, nner man at ulike samiske
forvaltningsformers optimale gode ikke nødvendigvis er tilpasset individets optimale gode. Resonnement fra Durkheim eller Parson ville nok ikke ha munnet ut
i denne slutningen. De synes å forutsette samsvar mellom aktør og systemnivå.
Samsvaret er basert på at sosialiseringen av individets personlighet og motivasjon er formet gjennom internalisering, og at individet dermed skulle være nokså
tett i overensstemmelse med systemet (Guneriussen, 1999). Det problematiske i
en slik strukturfunksjonalistisk argumentasjon er at aktørene ikke betraktes som
intensjonelt handlende aktører. Videre synes kulturell endring vanskelig å forklare fordi de funksjonelle systemene gis en så sterk selvopprettholdelseskraft ved
(ikke kyndige) aktørers handlinger. Ved anglo-amerikanske strukturbegrep lagt til
grunn vil man altså se at den intensjonelle delen av aktørenes handlinger ikke,
med nødvendighet, tilsier at aktørene handler til fellesskapets beste. Fellesskapet
er heller ikke nødvendigvis til det enkelte individs beste. Det intensjonelle aspektet
hos enkeltindividene, og det funksjonelle aspektet hos gruppen, gir muligheter for
at ikke begge nivåene kan oppnå det optimale gode på samme tid.
Det franske strukturbegrepet har et språkvitenskaplig utgangspunkt.2 Her er det
språkhandlinger og praksis som danner basis for de grenser man setter rundt ett
system. Systemet er ikke lenger der ut, men eksisterer ved folks praktisering av
strukturer, enten som språklig handling; diskurser, eller som handlende aktører;
praksis. Språkteoretiske betraktninger fra Saussure er grunnleggende for slike betraktninger av struktur. Han skiller mellom språkhandling og tale, hvor det første
er hele det systemet som språk er, mens tale er den faktiske ytring. Dette er ekvivalent med skillet mellom vesen og fremtredelsesformer eller dypstruktur og overate
(Johansen, 1992). Med referanse til denne franske teoritradisjonen blir struktur,
enkelt sagt, opplevd helhet av sosiale relasjoner og (den ubevisste3 ) opprettholdelse
av disse gjennom aktørenes praksis.
Dersom man legger det franske strukturbegrepet til grunn rettes oppmerksomheten
mot systemer som diskurser, det vil si hva språket tillater å tenke og hvilke grenser
språket gir tanken. Språket forstås som kunnskapsstrukturer, hvor den (objektive)
egentlige mening ligger bak det bevisst opplevde. Meningen nnes i koder som
2 Fransk strukturalisme knyttes blant annet an til Saussure, Foucault og Levi-Strauss.
3 Fremheving av det ubevisste nivå som avdekkes ved strukturanalyse er et av de kjennetegn man
kan nne ved poststrukturalister som Foucault, og Levi-Strauss. Deres vektlegging av at det
egentlige er plassert i strukturene og dermed andre steder enn hos det subjektives bevisste erfaring
eller opplevelser peker på det ubevisste. Dette er også deres hovedinnsats mot eksistensialismens
og fenomenologiens humanisme (Lübcke, 1982).
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fungerer som objektive organiseringsprinsipper for aktørenes forståelse og som
noen som konstituerer realitetene. Dette er kunnskapsstrukturene som opptrer
som vide, som for eksempel i menneskeguren4 hos Foucault.5 Hos andre er det
tale om mindre fellesskap, som ideologier og myter i den franske borgerklasse slik
Barthes (2002) er opptatt av, eller Bourdieus (1991) begrep sosialt felt som viser
til systemer av relasjoner i virksomheter som har noe felles som de søker å nne
en form for samtale om.6
I det franske strukturbegrepet er det skjemaene man har inkorporert i kroppen
som er samfunnet. Det første leddet i spørsmålet fordrer en idé om at den enkelte som individ eller som gruppe skal være fullstendig i overensstemmelse med den
tanke eller kunnskapstrukturelle referansen som denne (de) til enhver tid orientere
seg etter. Ingen variasjoner var i så fall mulig. Ingen egne tanker, bare reekshandlinger som konsekvens av andre handlinger. Det er derfor Korsnes, Andersen, og
Brante (1997) sier at strukturalistisk orientering er bedre egnet til å beskrive og
forklare samfunnet og sosiale systemers reproduksjon, enn til for å forklare samfunnsendring. Det er ikke mulig å utlede det gode som med sikkerhet er gyldig
både for aktøren i betydningen av samen og for den samiske samfunnsstrukturen,
enten det er det samiske samfunnssystem (anglo-amerikansk strukturbegrep) eller
samisk praksis (fransk strukturbegrep) som legges til grunn.
er et spørsmål
som aktualiserer relasjonen mellom aktør og system. Det er ulike teoretiske forståelsesmåter om relasjonen mellom system og folk. De tradisjonelle teoritradisjoner
opererer med en deterministisk forståelse hvor enten individuelle beslutninger eller
strukturell tvang danner grunnlaget for forståelse av handlingsmønster og sosiale
relasjoner (Guneriussen, 1999). Disse teoriene fører handlingsmønster og sosiale
tilstander tilbake til enten strukturen eller til aktørene. I nyere sosiologi er imidlertid disse reduksjonistiske teoriene søkt nyansert, og teorier om vekselvirkninger
Hva er til det beste for samene og det samiske samfunn?

4 Menneske er hos Foucault mulig som tankegur i den kunnskapsstrukturen som vokste frem i
perioden etter klassisismens (1770 og utover). Denne måten å tenke på, denne fortolkningspraksis,
er ennå den eneste måten vi overhode kan tenke på. Dette bli det jeg kaller en vid form for grense
rundt et felleskap; hele den vitenskapstenkningen det er mulig å tenke i vår tid. Menneske som

Mennesket eksisterte
ikke før mot slutten av det attenede århundre - og sist i boka . . . -da kan man vedde på at
mennesket blir utvisket, liksom et ansikt risset i sand i strandkanten.
en slik gur kan man best se ved Foucault (1996) underfundige setning

5 Foucault (1996) ber innstendig om å ikke å bli utstyrt med etiketten strukturalist. Imidlertid er
han ved sin interesse for kunnskapsarkeologi opptatt av struktur og har vært en viktig bidragsyter
for strukturbegrepet som drøftes her.

6 Når jeg nå samler franske losofer rundt strukturbegrepet gjør jeg ingen forsøk på nyansering
av disse i forhold til, hvordan de plasseres i forhold til strukturalisme eller poststrukturalisme som
samlebetegnelsen.
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mellom nivåene er innført. Blant annet opptrer disse nivåene i noen teorier med
karakter av analytiske skiller, mer enn empiriske domener (Op.cit). Det vil si at nivåene ikke er faste størrelser knyttet til individer og institusjoner, men aktualiseres
som nivå i forhold til hverandre i det aktuelle interessefenomenet. Denne måten å
forholde seg til aktører og strukturer opererer ikke med fastlagte nivåer og macronivået forskyves i forhold til det som til enhver tid er den minste aktørenhet.7
Dersom man tar dette utgangspunktet i drøftelsen av hvorfor spørsmålet om det
beste for det samiske samfunn og samene, oppløses nivådierensieringen som empirisk fenomen.
De to nivåene, micro- og macronivå, av aktører som forenes i spørsmålsstillingen,
er kompleks i en form som kan være paradoksal. Det vil si at det kan være så sterke
motsetninger i det gode for disse nivåene at det er gjensidig utelukkende, man
blir stående overfor to valg om det gode hvor det respektivt andre nivået ikke kan
oppnå sitt valg av gode. Fordi aktørene er de samme, men representeres analytisk
på to ulike nivå, er denne situasjonen paradoksal. For å oppnå gode på ett nivå
må man leve uten gode på et annet nivå. Det gode for det samiske samfunn og det
gode for samer er ikke nødvendigvis et spørsmål om en paradoksal situasjon, men
det kan være det.

11.1.4

Internat og slektas tilsløring av problemer  eksempler
på det paradoksale forhold

Eksempler på slik paradoksal situasjon i forholdet mellom aktøren samen og aktøren det samiske folk kan man nne i internatordningen for sørsamiske barn. Det
sørsamiske området dekker et stort geogrask område, og har spredt samisk bosetting. Barna går derfor på sørsamisk internatskole på Røros, et sted som ligger
langt fra mange av barnas hjemsted. Internatskoleordningen er ansett som viktig
for at barna skal få utviklet samisk identitet og inngå i et sørsamisk felleskap. Det
er det beste for det samiske samfunn at de samiske barna går på den samiske skolen. De lærer seg samisk, skolekunnskapen relateres til samisk kontekst og barna
7 Guneriussen (1999) trekker linjer til naturvitenskaplige fakultet som biologi og fysikk og viser
hvordan også disse forskyver micronivået i referanse til det til enhver tid aktuelle (altså ikke fastlagte størrelse) høyere nivå. I forlengelse av dette kan man si at micro kan deneres som analytisk
skille. Dette ville imidlertid ha betydd at det vi studerer alltid vil være den minste enhet og
rammen er overbygningen rundt. Micro- og macrososiologi opphører da som empiriske fenomener.
Dette ville ha blitt forvirrende, hevder Guneriussen, noe man kan si seg enig med han i. Aktør- og
struktur begrepet er dermed fremdelers aktuelle begreper.
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får omgivelser som er tilrettelagt for å utvikle en samisk identitet. Men det er ikke
sikkert at internattilværelsen er det beste for de samiske barna.8
Et annet eksempel som aktualiserer vårt spørsmål er forholdet mellom barnet og
slektas funksjon. For barnevernet kan det samiske samfunn fremstå som tilslørende. Mange kuratorer opplever at de ikke får relevante opplysninger i forbindelse
med barnevernsundersøkelser. Naboer, slekt og andre i bygdene unnlater å melde
til barnevernet om bekymringer, de unnlater å gi opplysninger eller de går sågar
tilbake på opplysninger de har gitt barneverntjenesten tidligere. Denne tilsløringen kan barnevernet også oppleve fra oentlige personer. Dette er kanskje ikke
bare et problem for barnevernet i samiske områder, men også et problem som
kjennetegner distriktsområder. Forholdene er små, alle kjenner alle, og lojaliteten
er knyttet til folk i bygda mer enn til oentlige myndigheter. Barnevernet er i
denne sammenhengen spesielt utsatt fordi barnevernet generelt mangler legitimitet i befolkningen (St.meld. 40 20012002, 2001). Imidlertid kommenteres denne
vanskeligheten for barneverntjenesten som særlig problematisk i forbindelse med
arbeid i samiske bygder. Det kobles av barnevernet opp mot at det i samiske samfunn er kulturelle forhold som fører til slik tilsløring av problemer. I noen samiske
familier er det så tette og så nære bånd mellom folk at de unngår at utenomverden
får informasjon om hvordan situasjonen er i familien. De legger bånd på hva andre
får vite, og lener seg på at storfamilien gir den støtten som trengs for familier
som har behov for særskilt hjelp. Slik beskyttes barna, både omsorgsmessig og i
forhold til innsyn i barnas omsorgssituasjon. Barna lukkes inne i en omsorgsorg
som blir usynlig for omverdenen. Barneverntjenesten får i denne situasjonen vanskeligheter med å gjennomføre en undersøkelse, noe som oppleves som tilsløring av
problemforhold for barna. Barnevernets spørsmål er om gruppas samhold går på
bekostning av barnets beste.
I disse to eksemplene ser vi at individenes beste interesser ikke nødvendigvis er
sammenfallende med gruppens interesse for å bestå som gruppe. Spørsmålet avdekker en mulig paradoksal situasjon, hvor det er en tvetydighet mellom individets
beste og samfunnets beste. Gruppen er individer, men for å opprettholde gruppen
8 Det er ikke utført undersøkelser som verken bekrefter eller avkrefter hvordan internattilværelsen
er for de sørsamiske barna i vår tid. Fortellinger om internattiden fra 1950  1960  1970-tallet i
Finmark kan antyde at internat for små barn (7  13 år) har store omkostninger for barna. På det
grunnlaget kan man utforme en hypotese om at det ikke er til barnas beste. Derimot er det ikke
sikkert at erfaringene 20  40 år tilbake i tid er representative for barna på internat i dag. Derimot
kan man operere med en hypotese om at det ikke er til barna beste å bo på internat fra første
skoleår. Det er som eksempel på en slik hypotese jeg stiller opp internat som ett gode for det
samiske samfunn, men ikke for de samiske barna.
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må individet oppgi noen vesentlige goder i sitt livsprosjekt fordi disse ikke gagner
gruppen.
Gedalof (1999) har skilt mellom diskursiv og strategisk posisjonering.9 Diskursiv
posisjonering er lokalisering i variasjoner av kulturell, politisk og historiske narrativer. Strategisk posisjonering er hvordan folk sine aktiviteter, ltrert gjennom
de lokale diskurser, er lokalisert i særskilte nettverk av maktrelasjoner og skaper
materielle eekter eller spor. Disse posisjonene er ikke lukkede eller stabile. Denne
inndelingen av ulike posisjoner forklarer hvorfor aktører og aktøren i gruppen ikke
nødvendigvis har sammenfallende behov og interesser. Aktøren er både posisjonert
slik at han deler fortellingen som gruppen har om sine behov og sine interesser.
Men han er også posisjonert i et forhold, hvor hans aktiviteter som individ og hans
samhandling med andre, gjør at han må fremme sine egene interesser og behov.
Disse er ltrert, det vil si gjort gjeldende i forhold til de felles historier, men presentert slik at det er tilpasset den enkelte. Dermed blir det ikke en entydighet i
mellom posisjonen som samisk aktør og posisjonen som aktør i en samisk gruppe.
Når dette spørsmålet er komplisert er det altså fordi spørsmålsstillingen henspiller til en entydighet i det oentlige rom som aktører ikke alltid kan leve opp til.
Det entydige samiske samfunn er ikke nødvendigvis befolket med entydige samiske aktører. Det entydige samiske samfunn er ikke nødvendigvis satt sammen av
likeartede samiske steder.
Det er altså en ufullkommen speiling mellom individ(er) og struktur. Det er glipper mellom disse nivåer hvor de ikke har totalt samsvar i interesser, motiver og
formål. Man kan si at det er en spenning mellom individnivå og strukturnivå, en
spenning som gir sitt utslag i et mangfold. Strukturene er ikke speiling av hvert
enkelt individ, og hvert enkelt individ er ikke en speiling av strukturene. Dette
uavhengig av om man forstår struktur som empirisk størrelse av ulike komponenter i samfunnet, eller man forstår struktur som de kodene man er innløst i som
fortolkningsrammer.

11.1.5

Internal begrensning og eksternal beskyttelse

Den paradoksale situasjonen med hensyn til forholdet mellom det gode for både individer og grupper på samme tid, henger sammen med at man tenker med utgangspunkt i begrepsdikotomien mellom individuelle rettigheter og grupperettigheter.
9 Gedalof gjorde dette skillet for å vise kompleksiteten og mangfoldet i kvinners identitet i postkoloniale områder.
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Kymlicka (1998) har pekt på at dette ikke er klargjørende for å forstå hvordan man
kan forholde seg til det paradokset jeg har vist at spørsmålet kan være opphavet
til. Kymlicka mener at man må trekke inn skille mellom gruppens indre relasjoner
og gruppens eksternale relasjoner i begrepet om grupperettighet.
I grupper kan man nne internale begrensninger og grupper kan påføres eksternal
beskyttelse. Internale begrensninger er de indre styringer som individer blir utsatt
for. Dette handler om intragrupperelasjoner. Dette er for eksempel undertrykking
av kvinner i en kultur, kjønnslemlestelse og andre former for styringer eller tvang
som individer utsettes for innen sin gruppe basert på tradisjoner og skikker. Eksternal beskyttelse viser til aktiviteter som har som mål å beskytte en gruppens
særlige identitet. Det skal ikke skje ved å strippe den enkelte for personlig frihet,
men begrense gruppens sårbarhet mot politiske beslutninger og økonomisk makt
utøvd av majoritetssamfunnet. Dette handler om intergruppe relasjoner.
Begge former kan anvendes for å sikre nasjonal, etnisk og kulturell stabilitet. De
reagerer imidlertid på ulike former for ustabilitet. Internal begrensning søker å sikre stabilitet ved å forhindre intern meningsvariasjon. Det kan for eksempel være
en kulturbevarende strategi ved å forhindre at individer bryter kulturelle tradisjoner. Eksternal beskyttelse handler om å beskytte gruppen mot ytre press. Det
gjelder for eksempel å sikre at minoriteter får delta i beslutningsprosesser og om
å tilrettelegge oentlige tjenester slik at de er tilpasset gruppenes særpreg. Det vil
si å verne kulturen mot økonomiske og politiske betingelser som kan destabilisere
gruppens eksistensgrunnlag.
Grupperettigheter sikret gjennom eksternal beskyttelse vil ikke på sammen måte
føre til paradoksale forhold som vist i drøftingen overfor. Interesser på individnivået og strukturnivået må ikke nødvendigvis være sammenfallende. Det kan eksistere
et spenningsforhold mellom individ og samfunn. Det gis ingen føring mot at noen
kan denere for andre, da fokus ikke rettes mot indre kontroll. De denisjoner som
vurderinger av det beste gjøres i forhold til er knyttet til om de beslutninger som
blir tatt vil kunne medføre at gruppen får dårligere muligheter for stabilitet og
videreføring av sin identitet. Kymlicka viser til at eksternal beskyttelse er basert
på liberaldemokratiske verdier hvor individuelle rettigheter opprettholdes.
Å søke etter mening i spørmålsformen hva er til det beste for samene og det
samiske samfunn er i tråd med denne distinksjonen ikke et spørsmål om enteneller, men både-og. Å søke etter individets beste vil være å sikre at det ikke medfører marginalisering av samfunnets beste, fordi individet er en del av samfunnet.
Dette gjelder også selv om individet ikke slutter seg til alle de kulturelle, religiøse, tradisjonelle eller sedvanlige handlingsmønster som gjenkjennes av andre
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som typisk samisk. Det individuelle mangfoldet ivaretas, samtidig som identitet
knyttet til gruppetilhørigheten ikke berøres. I beskrivelsen av de to stedene kk
vi kjennskap til mange politiske og økonomiske prosesser som marginaliserte muligheten til å videreutvikle og bevare samiske grupper i lokalsamfunnet. Det var
ikke eksternale grupperettigheter som preget gruppens interrelasjonelle forhold til
majoritetssamfunnet. Kulturell smerte er en av de dramatiske virkningene av at
beskyttelse ikke blir gitt gruppen. I lys av de ratiserte lovene tilligger det i dag
den norske stat å bidra til slik eksternal beskyttelse for det samiske samfunn. I de
påfølgende revitaliseringsprosessene er det forsøkt en del internal begrensing for å
frembringe det genuint samiske. Særlig viste det seg i Billefjord, hvor hellemaleriene blir brukt for selv å få kontroll over de denisjoner som kan brukes for å prege
gruppens identitet.

11.1.6

Hvordan avgjøre barnets beste?

For barnevernet har denne kompleksiteten ikke blitt gjort til gjenstand for interesse. Det er fordi barnevernets individfokus ikke relaterer individets beste med noen
andre standarder enn de psykososiale kriteriene hentet fra utviklingspsykologi. Vi
har imidlertid sett hvordan folk i Billefjord og Kautokeino ikke bare er formet av
kjernefamiliens omsorgskompetanse. Samfunnsprosesser har påvirket de rammebetingelsene folk har hatt for sine liv. Det har ført livsprosjektene i samme retning.
Alle i Billefjord er ikke kopier av hverandre. Imidlertid er de heller ikke så forskjellig at man kan slå seg til ro med at det er kun psykososiale rammebetingelser
i nær familie, kjernefamilien, som har gitt livsprosjektene retning.
Å være fra et sted hvor fornorskningen hadde sterk virkning, samisk språk ble marginalisert og tapping av karrieremuligheter har en betydning for hvordan man kan
fortolke en handling. Å være fra et sted hvor slektas funksjon tappes for innhold,
samtidig som det lever en idé om at slekta vanligvis er intakt som sosial organisasjon, er rammebetingelser som gir føringer for hvordan livsprosjektet utformes.
Det betyr ikke at alle utformer sine liv likt. Det betyr at referanserammene er like,
og fortolkningene kan lene seg på noen av de samme hovedmomentene.
Selv om spørsmålet om hva som er til det beste for samene og det samiske
samfunn er komplisert, er det en relevant tvetydighet for barnevernet. Et livsprosjekt utformes et sted mellom det indre liv, i individets egen fortolkning og i
kjernefamiliens omsorgsform, og de ytre rammebetingelsene for hva som er mulig
og umulig, viktig og uviktig og rett og galt. Å gjøre en fortolkning av det beste er en umulighet uten kjennskap til de vurderinger som det beste oppleves
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ved hjelp av. Barnevernet kan få hjelp til å manøvrere sin skjønnsmessige fortolkning når de kontekstuelle rammen er klare. For å få til dette, må barnevernet rett
oppmerksomheten mot fortellinger om konteksten, ikke bare mot fortellingene om
familien.

11.1.7

Fortellinger om kontekster

Beskrivelsen av et lokalsamfunn er beskrivelsen av en livsverden. Lokalsamfunnsbeskrivelsen skal være grundig, men i og for seg teoriløs. Det vil si at beskrivelsen
ikke vil ha en slik form:
. . . dette er et sted som på grunn av tiltakende arbeidsledighet bærer preg av netteverksoppløsning og svekkete normative føringer

Det er hvordan lokalsamfunnet trer frem som er interessant. Måten å kan få et
sted til å tre frem på er for eksempel å spørre: Hva er vanlig her? Hva er rett og
hva er galt på dette stedet?
Barnevernet kan rådføre seg med ressurspersoner på steder hvor de har en barnevernssak. Barnevernet bryter ikke taushetsplikten ved å ringe og spørre om hva
som er vanlig på et sted. Barnevernet kan også spørre på en annen måte. Barnevernsarbeideren kan sørge for å få noen erfaringer fra de stedene som inngår i
barnevernsarbeiderens virksomhetsfelt. Erfaringene fra virksomheter gir begreper
som hjelper en til å se folk og se steder. Virksomheter gir begreper om livsverdener.
Folk handler som man gjør innefor en virksomhet hvor handlingene gir mening.
Ved å forstå noe om hva man gjør på et sted, kan man også forstå stedet. For
eksempel kan man få tak i hvorfor folk handler som de gjør, og hva som blir av betydning for dem. Det vil si at man kan forstå folk sine verdier, handlingsmåter og
moralregler ved at man forstår det folk sier. Jakob Meløe (1979) har vært talsmann
for en slik tenking, og mener at man forstår ikke folk uten at man forstår deres
verden i minste detalj og kan ta del i replikkvekslinga dem imellom. Det kommer
av at det nnes mange underliggende forklaringer man tar for gitt at tilhører forstår. Uten kjennskap til verden der disse replikker hører hjemme kan man ikke
si at man forstår folk. Da jeg gjennomførte feltarbeidet brukte ere betegnelsen
supersame. I dette ordet ligger det er innebygd en mengde beskrivelser, vurderinger og plasseringer av seg selv. Imidlertid var det ingen som utdypet hva det
var de mente. Det tok de for gitt at jeg skjønte. Dersom jeg ikke hadde skjønt det
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så hadde jeg ikke kunne sagt at jeg forstod folk.10 Man må ha en god forståelse av
alle de mellomliggende betydninger for å forstå, og bare da kan man si at man ser
den verden som folk handler innefor. Da må man trene seg opp i å stille spørsmål.
I mange samiske områder er fornorskningspolitikkens virkninger ennå sansbare. I
beskrivelsene fra Billefjord og Kautokeino så vi at det ikke nødvendigvis førte til
at stedene ble like. Det mangfoldet og den variasjonen som nnes i de samiske
områdene er like store som i norskingenes områder.
Ett av de forhold som mange samiske steder kan beskrives i forhold til er kulturell
smerte. Alle samiske steder vil ikke ha begrepet om kulturell smerte som en vesentlig indikator på tilstander i lokalsamfunnet. Noen vil imidlertid kunne beskrives
ved hjelp av et slikt begrep. Begrepet må komme i etterkant, når beskrivelsen
tilsier at det er en måte man kan forstå stedet på. Dette er i tråd med fenomenologiens beskrivelser som teoriløs og uten forhåndsbestemte begreper. Det er også
i tråd med beskrivelsene av stedene Billefjord og Kautokeino hvor kulturell smerte
er en bedre betegnelse på forhold i Billefjord enn i Kautokeino. Det har kanskje
ikke alltid vært slik, men er slik i dag. I Billefjord var endringen så dramatisk,
og kom med en slik hurtig omveltning at hele generasjoner har fått påvirket sin
sosialisering, sin identitetsutvikling og sine problemhåndteringsformer.
Dette er en beskrivelse av lokalsamfunnet som kan gi viktige innspill for å forstå
den enkelte. Ikke fordi det gir en beskrivelse av den enkelte, men fordi det gir
forståelse av den kontekstuelle rammen som den enkelte har for sine handlinger,
sine utsagn og sine fortolkningsprinsipper. Man kan få tak i disse beskrivelsene ved
å anvende det ukyndige blikk fra Meløs (1979) tre blikk. I det ukyndige blikket
lå spørsmålene. Den undrende, utforskende tilnærmingen som det å stille seg i
posisjonen som den ukyndige gir et inntak til å få tak i lokalsamfunnsbeskrivelsene.
Å kjenne et samisk sted betyr ikke nødvendigvis at man kjenner et annet samisk
sted. Å kjenne noen samiske kontekster betyr ikke at man kjenner alle samiske
kontekster. Ut fra dette er det mer fornuftig å innta posisjonen som ukyndig fordi
da kan man få tak i beskrivelsene av det som kanskje er fremmed.
Lokalsamfunnsbeskrivelse er altså forståelse av kontekst. En lokalsamfunnsbeskrivelse i barnevernets regi vil være å stille seg undrende og utforskende til de lokalsamfunn som man har sin barnevernsvirksomhet i. Ved det kan barnevernet få
integrert en handling som både er orientert mot folk sin kontekst, uten at mangfoldet og variasjonen mellom samiske aktører og samiske steder forblir ukjent. For
10 For ordens skyld: supersame er, dersom jeg forstår stedet, folk som av etnopolitiske grunner
overdriver symbolikken for å vise sin tilknytning til den samiske kultur.

11.2

Nasjonsoppbygging og nasjonsnedbygging

265

å få til dette er barnevernet avhengig av kompetanse i det å bruke det ukyndige
blikk.

11.2 Nasjonsoppbygging og nasjonsnedbygging
I forlengelsen av disse resonnementene oppstår en undring angående det samiske
samfunn som gjenstand for reeksjon: Hvordan kan dette spørsmålet være komplisert samtidig som mangfold er et aspekt ved det samiske samfunn som ikke drøftes
i mange sammenhenger?

11.2.1

Mangfoldet i det samiske samfunn

Det er en mangel på diskusjon, eller i alle fall en underkommunisering, av mangfoldet innefor det samiske samfunn. Det er en mangel både innad i samfunnet og utad
i møte med andre samfunn, andre aktører og andre systemer. Når mangfoldet tematiseres gjøres dette gjerne i relasjon til det tradisjonelle samfunnet. Mangfoldet
brytes så å si over skillet mellom det tradisjonelle og det moderne. Baltos (1997)
beskrivelse av samisk barneoppdragelse er et eksempel hvor brytningen mellom
det tradisjonelle og det moderne fremviser det som nnes av mangfold. Min egen
beskrivelse av Kautokeino (Saus, 2001) gjør det samme grepet, hvor den moderne
bygda fremtrer som en brytning mellom forventinger til det tradisjonelle familiesystemet møter et familiesystem med mange moderne forordninger. Stordahl
(1996) kan sies å målbære en likende form i hennes ivaretakelse av mangfoldet i
det samiske samfunn, men hun bryter dette over generasjoner, hvor hun viser at
ungdoms- og foreldregenerasjonene har ulike måter å forvalte samisk identitet på,
grunnet i at de har ulike erfaringer knyttet til det å være same.
Dette er en del av mangfoldet, men kun i relasjon til samfunnsutvikling, ikke til
regionale, individuelle eller strukturelle variasjoner. Mangfold knyttet til kjønn er
heller ikke mye tematisert. Selv ikke drøftinger av rettighetsspørsmål, som omhandler individer, har lagt mye vekt på variasjon og mangfold i sine resonnement.
Når det gjelder historiske analyser kan man nne en del drøftinger som er satt
i sammenheng med mangfold, hvor Bjørklunds (1985) analyser av hvorfor samer
ble færre og nordmenn ere i Kvænangen er en klassiker. Her vises det hvordan
historisk utvikling kan settes i sammenheng med lokale, regionale og nasjonale
kontekster. Thuen (1995) baker inn mangfoldet i sin antropologiske analyse av
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historiske data, et grep som anskueliggjør hvordan den samiske befolkningen har
overlevd som selvopplevd etnisk kategori i skiftende politiske situasjoner. Men generelt sett er synliggjøring av ulike former for mangfold lite tematisert. I Thuens
bok Quest for Equity (Op.cit) pekes det på reinsdyrhold som spesialisert kulturog livsformsdistinktiv. Poengteringen leder oppmerksomheten bort fra mangfoldet
som er bakt inn i analysen, og rettes mot det ensartede i det samiske samfunn. Slik
underkommuniseres mangfoldet også i analyser hvor dette er en del av plattformen
for problematiseringen. Når mangfold er tema settes det som regel i sammenheng
med lokale og stedlige forhold eller i forhold til nasjonale prosesser. Det settes lite i
sammenheng med prosesser i det samiske samfunn, hvor det er påfallende hvordan
regionalt nivå, som kunne ha satt det samiske samfunn i relie til det aktuelle
drøftingstema, er fraværende.

11.2.2

Samling og dierensiering  to prosesser på samme tid

At mangfoldet ikke tematiseres henger sammen med, vil jeg hevde, at mangfold
ikke lar seg forene med et viktig prosjekt i det samiske samfunn. Dette er et
prosjekt man kan kalle nasjonsbygging.
Med nasjonsbygging mener jeg det å samle en kulturell, språklig, regional eller
etnisk gruppe innenfor en enhet som oppleves som tydelig skilt fra andre (tilgrensende) enheter. Selv om begrepet gir assosiasjoner til selvstendighet som stat, er
ikke en slik selvstendighet det nødvendige resultat av et nasjonsbyggende prosjekt.
I motsetning til nasjonsbygging kan man stille opp nasjonsnedbygging. Nasjonsnedbygging betyr ikke i denne sammenhengen å la en stat opphøre som selvstendig
stat. Nasjonsnedbygging viser til den dierensiering som kan skje innad i en geogrask, religiøs, kulturell eller nasjonal enhet. Det henspiller på at de etablerte grenser
for en kjent enhet kan mangfoldiggjøres, og at andre denisjoner kan innlemmes i
den etablerte ideen om enheten. Grensene for enheten er opplevelse av kulturell,
språklig, regional, nasjonal eller etnisk samhørighet. Dette er en situasjon hvor realitetene omkring grensegangene lar seg reforhandle, og det gis rom for relasjonelle
og situasjonelle erfaringer om enhetens kjensgjerning. I Barthes (2002) begrepsdikotomi mellom doxa og paradoxa i forhold til myter, er det nettopp reforhandling
av de etablerte ideer om felleserfaringer som tematiseres. Myten om hvordan noe
er, låser for nye tanker ved at mytene gir opplevelse av naturlighet i kontekster
og forhindrer pluralisme i meningsbetydninger. Dierensiering av enheten fører
til pluralisme i betydningene, en ertydighet skapt av stadig reforhandling ved at
doxa  sannhet  utfordres av paradoxa  det motsetningsfylte.
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Eksempel på slik nasjonsnedbygging kan man nne i forsøk på å forstå Norge som
erkulturell. Norge forstått som erkulturell, er basert på at Norge enten er en
stat som har to etniske grupperinger; norskinger og samer, eller ved at det vises til
at en relativ stor andel av befolkningen ikke er av norsk avstamming. Myten om
det norske utfordres ved at kontrastkategorier bringes inn i fortellingen om det
norske. En slik reforhandling ligger til grunn for utarbeidelsen av de tre scenarier
om Nord-Norge i Nord-Norsk utsyn (Arbo, Eikeland, Fulsås, og Holm, 2000).
Her er det blant annet det foranderlige i størrelsen Nord-Norge, både som
etablert begrep og kollektiv realitet, som innleder drøftingen om mulige retninger
for endring av regionen. Regionene i de ulike scenarier oppsummeres i en regional
mosaikk, hvor det som binder sammen fortellingene om fremtiden er mangfoldet
og de ulike grenser for hvilken enhet Nord-Norge fremstår som.
Når Norge tar til ordet for slik omdenering av landet, fra enhet til mangfold,
omfatter det selvsagt også det samiske samfunn. Det samiske samfunn er en del
av den denisjonen enten fordi det innlemmer samer i en forståelse av at et udifferensiert Norge, eller det er en beskrivelse av Norge som mangfoldig, med et vell
av ulike etniske, kulturelle og sosiale variasjoner hvor samer inngår som en del av
dette bildet. Det som er interessant er at en slik omdenering, eller reforhandling av enheten Norge omfatter det samiske samfunn, men ikke vica verca. Det
antas ikke å ha samme betydning for det norske samfunnet at det samiske samfunn omdenerer enheten det samiske samfunn. I denne lille forskjellen ligger
en del av nøkkelen til å forstå at det samiske samfunn ikke er rede til å synliggjøre
mangfoldet som nnes internt i enheten Sápmi, her kalt det samiske samfunn.
Så lenge enheten nasjonen ennå er under etablering er den ikke mottakelig for differensiering. For å være rede for synliggjøring av mangfoldet må det være en stødig
enhet. Så lenge enheten er under etablering vil noen oppleve at de blir denert
av andre. Det kan forklare tendensen til at en elite innenfor akademia og politikk
søker å etablere en samisk nasjonal stolthet, og skape nettverk mellom samene og
andre urfolk. I dette prosjektet inngår det konstruksjon av narrativer. Dette er
en prosess som man gjennner også hos andre postkoloniale folk, se for eksempel
Hae-joang (1998) som beskriver konstruksjon og dekonstruksjon av koreanness.
Norge hadde sin nasjonsbygging på 1800-tallet, hvor bunad, fele, rosemaling, jordbruk og leikarring kunne fremstå som samlende symboler for enheten Norge. I
dette prosjektet var det ikke rom for beskrivelser av mangfold og variasjoner, fordi
nasjonsbyggingsprosjektet avkrevde en enhet som kunne beskrives med omtrentlig
tydelighet. Dette omhandler konsolidering. På samme vis konsoliderte Nord-Norge
seg som enhet med utspring i samlebetegnelsen Nord-Norge fra 1894 (Drivenes,
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Niemi, Hauan, og Wold, 1994). Navnet understreket det norske ved Nord-Norge på
bekostning av det samiske som lå i navnet Finnmark. I tillegg ble de indre forskjeller nedtonet og funksjonen ved navnevalget var integrerende og homogeniserende
(Arbo, Eikeland, Fulsås, og Holm, 2000).
Dette omhandler etablering av grenser. Grensene kan enten være nasjonsgrenser
eller de kan være kulturelle grenser. I Sápmi er det for tiden et nasjonsbyggende
prosjekt. Dierensiering av mytene om det naturlig samiske, det opprinnelige og
faste, har dårlig kår i slike prosesser. Det er ikke plass til fokus på nasjonsnedbygging mens konsolidering omkring et Sápmi er underveis.
Dette er antakelig et nødvendig politisk prosjekt. Det er imidlertid ikke alltid
forenlig med et faglig prosjekt eller et klinisk prosjekt.

11.2.3

Sápmi

I den samiske verden i dag er det altså to parallelle prosesser: Nasjonsoppbygging
og nasjonsnedbygging.
På den ene siden er det arbeid for å etablere en grense for den samiske verden 
Sápmi. Dette er ikke et nasjonaloppbyggende prosjekt som etablering av en uavhengig stat som mål. Nasjonsoppbygginga har mer karakter av å etablere og opprettholde grensen for den samiske kultur. Prosjektet er kulturell samling av den
samiske verden. Et av de klare utrykk for prosjektet er samemanntallet og stemmerett til Sametinget. Dette arbeidet er legitimert av den norske stat, kanskje best
illustrert ved opprettelsen av Sametinget. Legitimering av nasjonaloppbyggingsprosjektet er av nyere dato, og kan relateres til perioden etter Altasaken.
Nasjonalnedbyggingsprosjektet er ikke gjenstand for oentlig debatt og det kan
hende dette prosjektet verken er bevisst eller legitimt. Det kan også hende at prosjektet er av mer privat karakter. Nasjonalnedbygginga er prosjektet hvor interne
kulturelle mekanismer søkes å undergraves med det formål å etablere andre. Dette kan gjøre det samlede samfunnet, som nasjonsoppbyggingsprosjektet styrker,
mer funksjonell enten for enkeltaktører eller for utfordringer som samfunnet står
overfor. Det vil si at det på den ene siden kan være funksjonelt for aktørenes egne
posisjoneringer. I tillegg kan det kan være funksjonelt for tilpassing av samfunnet for å makte sine oppgaver. Aktører kan for eksempel forsere eller undergrave
betydningen av at de kommer fra en slekt med rykte.
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De kan ved hjelp av endring av kulturelle mekanismer oppnå en helt annet status
eller posisjon enn hvis de var med på å understøtte fortsatt eksistens av slektas
betydning i posisjonering av folk. Samfunnet kan også etablere seg som maktfaktor
ved å satse mer på formelle kompetansesiling enn den kulturelle ordningen med
makt knyttet til eie av store reinokker. En slik nasjonsnedbygging er (antakelig)
nødvendig og i hvert fall vanlig for all etablering av nasjoner eller samfunn. At
dette ikke gjøres til gjenstand for oentlig debatt gjør det ikke mindre aktuelt. Ei
heller at dette kan ha privat karakter gjør dette til mindre viktig som prosjekt.
Når spørsmålet Hva er til det beste for det samiske samfunn og samene? er
besværlig er det også fordi det ikke er politisk tid (politisk korrekt) å rette fokus
mot at det ikke er nødvendig sammenfall mellom samiske individer og samisk
struktur. Samiske individer kan ha et behov for en dierensierende prosess. Det
samiske samfunn kan ha behov for en samlende prosess.

11.2.4

Når grenser etableres

Etablering av grenser er prosesser over tid. Prosessene drives frem av ulike mekanismer, mekanismer som er sammensatt av både aktørers handlinger og historiske
betingelser. Dette er ikke prosesser som er avhengig av grad av modernitet, i form
av en viss utvikling av industri og samferdsel, men en prosess som er avhengig av
grad av uavhengighet for et folk som på ett eller annet vis opplever seg som ett
folk.
At grupper med mennesker opplever seg som ett folk kan være basert på geogra,
at de befolker et begrenset område, eller at de deler noen sentrale erfaringer. Det
kan være knyttet til språk ved at en gruppe bruker samme språk til forskjell fra en
annen (nabo)gruppe, det kan være historiske beveggrunner ved at de over lang tid
har følt ett felleskap eller det kan være religiøs overbevisning som samler gruppen
til ett folk. At gruppen er å betrakte som ett folk behøver ikke nødvendigvis
deles av alle som inkluderes i samlingen av enheten.
Opplevelsen av å være ett folk behøver dog ikke å omfatte alle i folkegruppen.
I noen tilfeller opplever ikke deler av befolkningen seg som deltaker i gruppene,
men avkreves tilhørighet av de andre, av majoriteten eller av de styrende. I slike
tilfeller kan man si at folk utsettes for undertrykking, kolonisering eller kulturell
assimilasjon, avhengig av hvilken form kravet om deltakelse fremføres med. Dette
er det som skjer med samene når begrepet Nord-Norge konsoliderer nasjonsoppbyggingen av den nordlige region.
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Det som er felles både når det gjelder etablering av grenser hvor alle er enig
og etablering av grenser hvor noen påtvinges grensene, er at det er en samling
av folk i en enhet som lar seg (omtrentlig) begrense fra en annen gruppes enhet.
Dette er ikke et industrielt fenomen, i betydning et moderne fenomen. Det er et
fenomen som kan forstås i lys av menneskets sosiale egenskap i ønsket om å være
samlet. Dette ønsket kan være basert på økonomiske og maktmessige ambisjoner,
eller det kan springe ut fra behovet for å opptre i grupper. Å stå alene er for
det sosiale mennesket både utrygt og like ønskverdig. Gruppekonsolideringen er
både biologisk og sosialt forankret. At Norge som nasjon har vært gjennom denne
konsolideringsfasen og er så trygg på sin (omtrentlig) denerte enhet at de kan
leke med avgrensingene og er en moderne, industriell stat, betyr ikke at dette er
et moderne industrielt fenomen.
Når jeg hevder at det samiske samfunn ikke er rede for en dierensiering av de
avgrensninger som skaper en enhet, er det fordi de er i en annen fase når det
gjelder konsolidering av dette som ett samfunn. Det samiske samfunn er for tiden
i en konsolideringsfase, hvor symboler for samling er i fokus. Det norske samfunn
er, til sammenligning, i en fase hvor konsolideringen har pågått i så lang tid at
det ikke er truende med nyansering av de etablerte grensene. Virkemidlene som
kunne anvendes for å samle Norge til en kulturell og nasjonal enhet har også vært
så omfattende at de har gitt en grense som ikke reelt sett trues av dierensieringsprosjekter. Det samiske samfunn har ikke kunnet fremstå som en nasjon før i
den senere tid, og virkemidlene som har vært tilgjengelige for å fremskynde denne
prosessen har ikke vært omfattende. Den norske stat har eektivt kunne holde
denne prosessen nede, både på grunn av eiendomsrett til ressursene, styringsrett
og gjennom demokratiet. Det samiske samfunn er minoritet, og demokratiet har, i
allianse med majoriteten, kunnet bremse prosessen mot et samlet samisk samfunn.
I den grad det eksisterer forsøk på dierensiering av det samiske samfunn som en
samlet enhet, er det rimelig å stille seg spørsmål om hvem som stiller dette kravet
og i hvilken sammenheng dette kravet aktualiseres.

11.2.5

Hvem sine stemmer får fortelle?

Det er blant annet antropologisk inspirert kunnskapsakkumulering som har fremmet behovet for nyansering og synliggjøring av mangfoldet. Også historisk identitetsforskning har fremmet behov for at ere stemmer kommer med fortellingene
om Nord-Norge.11 Innspillene har hatt preg av kritikk av relativistiske forståel11 Debatt i Nordlys våren 2003 med blant annet Røvik, Edvardsen og Lie som debattanter.
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sesmodeller. I det relativistiske ligger det en idé om at alle kulturer er relative,
og kan ikke sammenlignes med andre, fordi de normer, moralske imperativer og
handlingsmønster gir mening i kulturen og ikke i andre kulturer. Denne forståelsesmåten tilskrives ofte Geertz, selv om andre i samme tidsrom formulerte likende
tilnærminger til kulturforståelse.
Når det postmoderne samfunnet ble beskrevet som samfunnsfenomen og som forståelsesmåter innenfor samfunnsvitenskapen12 fant noen miljøer relativismen vanskelig å forfølge, fordi det ble vanskelig å forklare hvorfor samfunn utviklet seg til
å bli mer like. Hvorfor er et hotellrom i Japan til forveksling lik et hotellrom i
Oslo eller et hotellrom i Karasjok? Slike spørsmål ble vanskelig å ta fatt i med en
relativistisk orientert forståelsesmåte, fordi kommunikasjon mellom individer og
samhandling mellom folk fra ulike øyer ikke ble satt i fokus.
Særlig innenfor humaniora og kjønnsforskning13 kom det en vending fra (radikale)
relativistiske forståelsesmåter, og poststrukturalistisk (postmodernistiske) tilnærming ble lansert som alternativ. I denne retningen ble fokus rettet mot de relasjonelle aspekt, hvor for eksempel identitet ble forstått som en forhandling mellom
aktører i en situasjon. Hvordan situeres identitet? ble spørsmål som bedre
dannet grunnlag for å behandle hvordan hotellrom på hver sin kant av verden
ble like. Situert identitet, at relasjonene som aktørene inngikk i formet identitet,
førte til tenkning om at hvordan man skal handle, hvilke normer som skal følges
og hvilke moralske imperativer som er gyldige, er gjenstand for forhandlinger i
møte mellom mennesker. Slike forhandlinger fører, kanskje i siste instans, til at
formen på et hotellrom blir utviklet i relasjoner mellom hotellbrukere, hotelleiere
og arkitekter med verden som tumleplass. I dette scenariet fremstår tidligere generasjoners tenkning om hotell ikke relevant. Ei heller de kulturelle føringer som den
enkelte hadde fra sin egen kulturelle enhet ga (tilsynelatende) mening til utvikling
av hotell.
Relasjonene som dannet likheten var skapt i en postmoderne verden hvor informasjon var det viktigste redskap. Tilgang til informasjon var kjennetegnet på denne
12 Postmodernisme kan forstås både som en samfunnsbeskrivelse og en samfunnsvitenskaplig forståelsesmåte. Som samfunnsbeskrivelse er informasjonsteknologien og det globale samfunnet grunnelementer av det postmoderne samfunnet. Som samfunnsvitenskaplig forståelsesmodell er de relasjonelle og situasjonelle aspekt ved interaksjon ansett som bærende momenter for å forstå menneskelig
atferd og samfunnsfenomener. Noen anvender begrep som postmoderne samfunn og poststrukturell
teori og kan med det unngå sammenblanding mellom samfunnsbeskrivelse og analyseform.

13 Kjønn

og fortolkende metode. Metodiske muligheter i kvalitativ forskning

(Haavind, 2000)

kan stå som en representant for denne vendingen, hvor ere av artikkelforfatterne viser til sin egen
vitenskapsteoretisk vending.
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nye verden og symbolske forhandlinger om identitet (og i praksiser som utforming av hotellrom) skjedde ved manipulering av symboler i en informasjonsverden.
Det er tre momenter som er problematiske i den nye innfallsvinkelen. For det
første er maktforholdet i de relasjonelle møtene underkommunisert. For det andre
fremstår steder som ate ved at det kun er likhet, ikke forskjeller som tematiseres. For det tredje er det de store fortellinger som fortelles, når ere stemmer
skal frem. Flere stemmer har fått betydning alle stemmer på én gang, noe som
igjen peker tilbake på det manglende fokus på makten i relasjonen; hvem er det
som får fortelle når alle forteller?14 I tråd med at samer har fått større påvirkning
og delvis ansvar for utvikling av egne kultur og samfunn er det både forståelig
og fornuftig at samer samtidig søker å formulere sine egen narrativer om hvem
de er og hva det samiske er. Dette er en vanlig prosess i et postkolonialt område,
også beskrevet fra for eksempel Korea (Hae-joang, 1998) og henger sammen med
behovet for selv få fortelle og ikke alltid bli representert i andres bilder.

11.2.6

Makt på det narrative plan

Spørsmålet om hvem som har makt til å legge premissene for hva som skal være
gyldig kunnskap, kompetanse og handlingsalternativ fremstår som lite reektert
innenfor denne teoritradisjonen. For en del samiske akademikere er de konstruktivistisk orienterte tilnærmingene vanskelig å forholde seg til. De kommer i en
situasjon hvor deres utsagn, analyser og innspill blir fortolket som empiri hos
andre akademikere (Olsen, 2001). Denne andre-tilskrivningen er en situasjon som
andre akademikere ikke utsettes for, og det kan oppleves som en marginalisering av
dem som fagpersoner. De blir situert som politisk agerende personer. I dette gjenspeiles avmaktsituasjonene de allerede har fra sin livserfaring som samer i møte
med norsk majoritetsamfunn, og den trenger seg inn i deres virke som samiske
akademikere. I lys av dette vil det ikke, verken for dem som fagpersoner eller som
samer, være vesentlig å synliggjøre mangfoldet. Tvert i mot, krav om mangfoldsbeskrivelser brukes både som makt for marginalisering av dem som fagpersoner og
som analytisk verktøy for nasjonsnedbyggende argumentasjon.
14 Den observante leser vil se at jeg nå har sagt noe som kan stå i motsetningsforhold til hverandre. På
den ene siden har jeg sagt at kjønnsforskningen representerer et frigjørende perspektiv (Jamfør
innlendingens teoriavklaring), og nå advarer jeg mot at makt underkommuniseres. Så langt jeg ser
er begge delene riktig. Det er en etikk i perspektivet som åpner for de undertryktes fortellinger.
Men det er også en fare for at å bli stående ved at all identitet er situert ikke åpner for å rette
oppmerksomhet mot hvem som har makten til å denere situasjonen.
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Denne argumentasjonen kommer ikke innenfra samfunnet, men fra aktører i det
norske samfunn. Said (2001) har vist hvordan en gruppe folk mister rettigheter
fordi de ikke drøfter på det narrative plan. Det vil si at de ikke deltar i fortellingene
om hvordan noen egentlig er. Det beste for samene og det samiske samfunn er at
gruppen deltar og får delta i fortellingene om hva som er samisk. Dette kan gjøres
ved hjelp av diskurser som vender seg utover, interrelasjonelt, og ikke innover
som en knebling av hvordan de ulike individer må være. Det handler om å få
makt til å legge premissene for fortellingen, og makt til å utforme sitt eget liv
innenfor gruppen på akkurat den måten man selv vil. Majoritetsgruppen(e) har
denne grupperettigheten uten at det problematiseres. Vi kan med letthet akseptere
det norske uten å forlange at hver enkelt norsk aktør skal handle i tråd med
de karakteristikker vi har knesatt som typisk norsk. I eksemplet om samiske
akademikere ser vi at de som individer ikke gis samme rett til å på den ene siden
bidra med fortellinger fra sitt fag, uten at det tilskrives dem som politisk agerende
for den gruppen de tilhører. De knebles for å delta på fortellingene om hvordan
noen egentlig er, det vil si de fratas makt på det narrative plan, fordi forholdet
mellom individ og gruppe blandes sammen. Samer gis i ved det ikke individuell
frihet, verken internt i gruppen eller i relasjon til andre grupper.

11.2.7

Likhet mer enn forskjeller

Det andre problematiske aspektet er at samfunn fremstår på måter som gir assosiasjoner til verdenssamfunn. Nyanser blir vanskelige å iaktta. Når glir den
kreolske kulturen på Madagaskar over til å bli en kreolsk kultur i Nord-Norge?
Mange ganger på veien fra Øst-Afrika til Nord-Europa. Når endrer det seg, kan
man aldri se disse grenser? Finnes det ingen klare brudd? Tilgang til informasjon,
som er et av de vesentlige aspekt ved det postmoderne samfunn må da danne noen
brudd, noen grenser? Grensene som fremkommer kan antakelig i beste fall fremstå
som de gamle grensene mellom i-land og u-land. Er det verdenssamfunnet som
teorien hviler på et vestlig i-landsfenomen? Dersom det er riktig, er det vanskelig å forstå hvordan makt ikke er gjenstand for et større fokus i denne teoretiske
tilnærmingen.
Å fremholde at norsk mat for tiden mye er crossover, sammensetning av mat fra
ulike deler av verden, truer ikke enheten Norge. Til det er enheten for etablert som
idé. Derimot er det truende for det nasjonsoppbyggende prosjekt å la samisk mat
betegnes som det samme som norsk mat, fordi mat er et av symbolene som kan
ramme inn det samiske samfunn som en enhet med grenser til andre enheter. Foreløpig er konsolideringen for svak til at cross-over, det være seg mat eller andre
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symboler, lar seg føre inn i enheten. De mentale grensene må først etableres før de
kan redeneres. Dette vet de samiske akademikerne, enten fordi de gjenkjenner de
politiske prosessene eller fordi de får erfaringer om dette gjennom marginalisering
av dem som fagpersoner.
Det er ikke det at kontekstene er mer eller mindre lik norske steder som er det
vesentlige ved samiske steder. Det vesentlige er at det folk fra de samiske steder som
selv kan gjøre fortellingen av sine kontekster. Det var dette som var Saids (2001)
poeng, da han sa at orienten ble beskrevet som et kontrast til den europeiske
kulturen. Autoriteten til fortellingen må gis til de som eier erfaringene.

11.2.8

Å synliggjøre mangfoldet

Disse problematiske aspektene ved å ta utgangspunkt i denne formen for postmoderne samfunnsanalyse fører ikke nødvendigvis til at dette er uaktuelt som
teoretisk analyse. For å synliggjøre hvordan informasjonsveldet griper inn i folk
sin hverdag er antakelig disse analysemåter til stor hjelp. Derimot er det mulig at
disse problemområdene fører til at noen aspekt løftes frem og andre aspekt i folk
sine verdener ikke fremkommer.
Et aspekt som jeg vil hevde blir liggende i mørke er det mangfoldet som nnes i
folk sine verdener. Et annet aspekt som ikke tematiseres er hvordan minoriteter
kan skae seg makt til å være med i situasjonsdenisjon. Et tredje aspekt som
ikke tematiseres er hvordan samfunn og aktører ikke kan sies å ha samme posisjon
overfor hverandre.
Å synliggjøre mangfoldet, som prosjekt i seg selv, fremstår derfor ikke som et
prosjekt som det samiske samfunnet er modent for. Dette på tross av at antropologisk analytiske innfallsvinkler tilsier at den postmoderne verden er en preget
av crossover hvor grenser kan reetableres og reforhandles alt etter hvilken situasjon aktørene har sine relasjonelle interaksjoner i. Heller ikke historikernes og
statsviternes ønske om ere fortellinger slik at den postmoderne identitet kan avsløres, gjør Sápmi klar for dierensieringen. Hvem skal denere samfunnet; faglige
analyser eller samfunnets aktører. Når argumentasjon går over fra analyser til deneringer, kommer den faglige retorikken snart inn i håpløse andre-tilskrivninger.
Dette er politiske prosjekt. Politiske prosjekt har den mangelen at den skriver
andre inn i et bilde som de ikke nødvendigvis selv vil avnne seg med. Det beste for det samiske samfunn og samene er et politisert spørsmål. Nivåene er ikke
sammenfallende, men man kan retorisk behandle når entydighet inkluderes som
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premiss. I nasjonsbyggingsprosjekt er det ofte lagt til grunn. I nasjonsdierensierende prosjekt er det ikke lagt til grunn, tvert i mot er det kompleksiteten som er
i sentrum.
Det reiser seg da et spørsmål knyttet til mitt prosjekt. Min sammenligning av
de to samiske stedene viste en mangfoldig og variert Sápmi. Vil ikke det at jeg
fremviser dette plassere meg sammen med disse antropologiske- og identitesprosjektens andre-tilskrivning? Jeg vil fremheve det motiv som ligger bak fokuset på
det mangfoldige. Det jeg mener andre-tilskrivningsprosjektene mangler, er skille mellom livsprosjektene hos individene og prosessene i Sápmi. I tillegg synes
motivene å være å fremvise de egentlige identiteter.
Når det gjelder individene har jeg vist at de ikke nødvendigvis har sammenfallende
interesser som samfunnet de er en del av. I klinisk intervensjon, slik barnevernets
mandat har form av, er det individenes livsprosjekt som er gjenstand for oppmerksomhet. For å kunne handle anstendig i interveneringen må den sammenhengen
som nnes mellom individenes livsprosjekt og samfunnets prosesser, både før og
nå, tas med som fortolkningsgrunnlag. Imidlertid må denne fortolkningen være
basert på de fortellinger folk selv kommer med. Grunnlaget for fortolkningen kan
ikke være de fortellinger som praktikere eller andre akademikere gir. Det vil si
at mangfoldet er viktig som grunnlagsinformasjon, fordi det gir praktisk anvisning for at det kan være en annen fortelling som dette individet har, og en annen
fortelling individets nære kontekst har, som er førende for de fortolkninger som
vedkommende selv har av situasjonen. Barnevernets intervenering må gi høyde for
de ulike fortellingene som nnes.
Motivet for mangfoldbeskrivelsene er altså at barnevernets prosjekt er å forholde
seg til enkeltindivider og familier i en kontekst. De postmodernistiske, postmodernisme forstått som samfunnbeskrivelse og ikke metodologi, synes å være drevet av
et motiv om egentlighets beskrivelser av samfunnet. Det frarøver det samiske
samfunn muligheten til selv å ha makt til å komme med fortellinger på et narrativt
plan. Å fortelle mangfoldshistorier i en nær kontekstuell ramme, frarøver ikke folk
muligheten til å denere egen virkelighet, fordi det ikke gir anvisninger av hvordan
samfunnet egentlig er, men hvordan noen opplever sin kontekst. Dette er nødvendig for kulturperspektiv i barnevernet. Å ville fremtvinge mangfoldsbeskrivelsene
for å fortelle noen hvem de egentlig er, mangler en etisk dimensjon; at folk selv
blir frarøvet sin fortellerstemme.
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Norsk behov for konsolidering av det samiske samfunn

Til nå har jeg konsentrert meg om det samiske samfunns behov for nasjonsoppbygging og hvordan mangfold kan true dette ved en nasjonsnedbyggende funksjon.
I dette scenariet viste jeg hvordan postmodernistisk teoriforankrede analyser ikke
ser dette prosjektet, og hvordan vesentlige aspekt i mange samers bevissthet, som
maktovergrep i denisjon av egen virkelighet og marginalisering som fagperson,15
kan avstedkommes ved bruk av slike analyser.
Imidlertid har også det norske samfunn behov for samisk nasjonsoppbygging. Det
er, i hvert fall, to ulike begrunnelser for at det eksisterer et slags norsk behov
for en entydig gitt størrelse som kan kalles det samiske samfunn. For det første
har den norske stat en form for dårlig samvittighet overfor det samiske folket
på grunn av fornorskningspolitikken som har rådet i norsk politikk i storparten
av forrige århundre. For det andre eksisterer det en slags selvfølelse i Norge om
humanisme og anerkjennelse av menneskerettigheter som ikke kan forenes med
undertrykking av folk i eget land. At Norge var det første land til å ratisere ILO
nr. 169 står som en bekreftelse på Norge som et land for likeverd og med fokus
på menneskerettigheter. Urfolk i eget land må således ikke undertrykkes eller på
annen måte lide under maktovergrep. For å kunne enes om en måte å gjennomføre
et slikt godt sinnelag, er Norge avhengig av at det samiske samfunn fremstår
som denerbart og relativt tydelig avgrenset. Uten en slik avgrensning kan ikke
tiltak, ordninger og politisk særbehandling legitimeres innad i staten. Dermed gir
de to begrunnelsene for at Norge har behov for et konsolidert samisk samfunn
både legitimering for politisk satsing og krav om politisk satsing.
I forlengelsen av forpliktelser etter ratisering av ILO nr. 169 har den norske stat
plikt til å tilby samene som urfolk mulighet til språklige, kulturelle og sosiale
betingelser for å videreutvikle og bevare det samiske samfunn. Dette betyr at
det er den norske stat som gir de økonomiske, politiske, praktiske og juridiske
rammebetingelsene som denne prosessen kan nne sted i. Det kan derfor være at
den norske stats behov for enhet, entydighet og fravær av variasjoner og mangfold
kanskje er større enn behovet innad i det samiske samfunn. Den norske stat trenger
enhet for å legitimere satsingen, både økonomisk, politisk, praktisk og juridisk
overfor seg selv. Det vil si en legitimering av satsingen som imøtegår interne
stridigheter, debatter og meningsbrytninger innad i den norske stat. Det ville
være vanskelig å legitimerer en slik satsing dersom den norske stat ikke kunne vise
til en kvalisert annerledeshet i det samiske jamfør det norske, en annerledeshet
15 Jamfør drøftingen ovenfor.
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som sprang utover språklig og etnisk forskjell. Det ville likeledes være vanskelig
å legitimere en slik satsing dersom gruppen som skulle tilgodesees ikke tydelig
kunne samles som en enhetlig gruppe. Derfor trenger også norske myndigheter
noen entydige fortellinger om hva det samiske er.
Dette forstår de politiske aktører i det samiske samfunnet. De har blitt politisk
skolert innenfor det norske samfunnet16 og kjenner til nødvendigheten av forenkling og tydeliggjøring av grensene mellom enhetene som skal tilgodesees som en
gruppe. Dermed bringer det samiske samfunn og det enhetlige bildet av det genuint samiske frem. Dette er en politisk strategi som en fornuftig, og som Meløe
(1979) sier; det er som regel stor fornuft i det folk gjør.
I vår sammenheng er det imidlertid ikke det politiske, men det sosialfaglige aspekt
i samfunnet som er av interesse. Når det gjelder det faglige arbeid som utføres
overfor folk, det vil si klinisk arbeid, er det ikke sikkert at bildet av det samlede,
enhetlige og tydelige avgrensede samiske samfunn er det mest fornuftige.17

11.3 Mangfold hos aktørene
Vår gjennomgang av mangfoldet har til nå vært drøftet som om et komplisert
aspekt ved Sápmi i dag. Det er imidlertid intet Sápmi dersom det ikke er samiske aktører som på en kyndig måte forholder seg til Sápmi som en felles opplevd
verden. Vi så hvordan aktør- og strukturdikotomien i det besværlige spørsmålet
kunne gi en paradoksal situasjon når det gjaldt optimalisering av goder. Menneskene i verden er intensjonelle, bevisste aktører som stadig er i en meningsfull
fortolkning av sin verden. De handler i sin verden, og de handler med de andre i sin verden. Hvordan de handler meningsfullt i sin verden er sentralt for en
aktørorientert drøfting av mangfoldet.
16 Alvari (1972) har diskutert hvordan postkoloniale stater har politiske aktører som har sin politiske
skolering fra det koloniserende landet staten en gang løsrev seg fra. Dahl (1986) har vist hvordan
dette har real politiske konsekvenser for Grønland, hvor de politiske partiene på Grønland har
ledere med sin skolering, både politisk og utdanningsmessig, fra Danmark. Dette fører til at staten
blir en slag overutviklet stat med mye større volum og metropolisk form, enn statens egen
størrelse og struktur skulle tilsi.

17 Jeg vil tro at dette ikke bare gjelder det sosialfaglige arbeid innenfor det samiske samfunn, men
det er utenfor vår interesse i denne sammenhengen å utlede mangfoldets betydning for det faglige
engasjement generelt.
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11.3.1

Kulturell smerte

I hovedfagsoppgaven (Saus, 1997) ble press på lokalsamfunnet som ga felleserfaringer for hele generasjoner kalt kulturell smerte. Jeg har tidligere denert kulturell
smerte som:
Med kulturell smerte mener jeg: Et kulturelt press, vanskelige håndterbare lokalsamfunnsproblemer og latente- og manifeste konikter
i lokalsamfunnet. Disse forholdene er av en slik art at de påvirker sosialiseringen, identitetsforvaltningen og konikt- og problemhåndtering i lokalsamfunnet.

(Saus, 1998)

Kulturell smerte henspiller ikke på enkeltindividers erfaringer og oppleveleser, men
til de erfaringer som er av en slik størrelse og en slik art at de merker lokalsamfunnet. Den kulturelle smerten er ikke alle individers smerte, verken som indre,
psykologisk smerte eller at alle opplever erfaringen som smertefull. Derimot kan
den ha innvirkninger på enkeltindividers og deres psykiske velferd.
Begrepet om smerte anvendes for å trekke fokus mot den voldsomhet som felleserfaringene tar form i, og den store brytning i lokalsamfunnene som slike erfaringen
avstedkommer med. Voldsomheten i erfaringer ser man på den måten slike erfaringer brer om seg og fanger alle individer i lokalsamfunnet på en eller annen måte.
Ingen kan stille seg utenfor, selv om noen forsøker å holde seg nøytral. Brytningene som kulturell smerte innebærer ser man ved at samfunnet med nødvendighet
formes av disse erfaringene fordi ingen kan stille seg på siden av dem. Ingen kan
ta del i slike erfaringer uten at de på en eller annen måte merkes. Fornorskningen
som ble omtalt i begynnelsen av dette kapitlet er en slik kulturell smerte. Fornorskningen har vært med på å forme mange lokalsamfunn i Nord-Norge. Det er
en kulturell smerte dersom erfaringene ved dette fenomenet nedfeller seg som en
felles erfaring for hele generasjoner.
Men den kulturelle smerten har ikke formet alle stedene like. Den har heller ikke
formet alle mennesker som levde med dette, og i dette, likt. Stedene blir ulike
fordi stedene skapes både av aktører som individer og aktører som strukturer. De
kyndige individene lar seg ikke hemme av strukturene, men opptrer som kyndige
og reekterende til sine opplevelser. Slike felleserfaringer blir imidlertid rammene
omkring det individene gjør, fordi felleserfaringer gir en felles retning mot hvordan
man oppfatter tingene. Kulturelle smerter er erfaringer som har særlig stor kraft
til å gi en strukturell retning mot noen særskilte opplevelseshorisonter.
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Å skape et sted og steder som skapes

Det er mye som skaper steder. Historien og fremvekst av det moderne er en skaper
av steder. Politiske ideer og politisk utforming av samfunn er med på å påvirke
hva som blir steder. De felleserfaringer som det kulturelle smertebegrepet søker å
beskrive er også med på å forme steder.
Meløe (1979) har synliggjort hvordan stedene trer frem for oss ved at man får blikk
for de virksomheter som folk på stedet gjør. Vi så at Billefjord kunne tre frem i
hovedfagsprosjektet ved de tre grunnsentensene om virksomheter.
1. Verden får steder og skikkelser gjennom vår virksomhet i verden.

Ved å rett oppmerksomheten mot det folk gjør fremtrer Billefjord som et sted delt
i to av en usynlig linje. Folks virksomheter i Billefjord holder opp denne linjen
i deres sin opplevelse av stedet. Når virksomhetene endres, endres også denne
grensen. I dag er koniktnivået omkring stedets sjøsamiske forankring lavere. De
etnopolitiske endringsprosessene har gitt nye relasjonsformer hvor opprettholdelse
av grensen mellom det etnisk norske og etnisk samiske ikke er like vesentlig.
Kautokeino trer frem for oss ved å se på næringas betydning. Det er det som
gir stedets sin skikkelse, et sted som et kryss, hvor alle linjer løper utover og
tilbake. At det er hjerte i Sápmi, henger sammen med næringas virksomhet.
Det er reinens trekking og det nomadiske livet, som gir stedet sin skikkelse til
Kautokeinoverden.
2. Vi kan ikke beskrive våre virksomheter i verden uten å beskrive den
verden vi er virksomme i.

Beskrivelsen av å ikke ha arbeid i vinterhalvåret med begreper om arbeidsledig
er et eksempel på at virksomheten ikke beskrives i den verden folk er virksomme i.
Ledigbegrepet i arbeidsledig peker mot en mangel, et gode folk ikke har. Men i
fortellingen folk kommer med er det nettopp dette som er det gode liv. Det å ikke
ha jobb er ingen mangel, men et gode, en ønsket tilstand. Bare en beskrivelse av
Billefjordverden kunne gi mening til dette.
Å beskrive Kautokeino vil ikke kunne gå utenom næringa fordi det er denne
som gir mening til at bygda virker tømt for folk på senvåren, det er dette som
gir forklarer hvorfor påsketiden er tiden for fest og sammenkomst og det er denne
virksomhetens posisjon som kaster lys over hvordan folk gir hverandre statuser i
denne verden.
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3. Våre virksomheter i verden gir begreper til vårt språk.

I beskrivelsen av den verden hvor det å ikke ha jobb om vinteren er et gode, kunne
begreper som for eksempel å være billefjordværing gis mening. Det er ikke kun
et begrep om en stedtilknytning, men et begrep om hvordan man forordner sin
livsverden.
Kautokeinos virksomhet er næringa og de ringvirkninger denne gir hele Kautokeinoverden. Vi husker hvordan det var viktig å synliggjøre relasjon til reindrifta.
Denne tematiseringen av tilknytning til næringa, viser hvordan det som blir sagt
gir mening i Kautokeinoverden, mens det i andre verdener ikke ville ha hatt noen
betydning. Man må være innløst i språkspillet om hva som er Kautokeinoverden
for at uttalelser om tilknytning, om enn svak, til næringa gir mening.
Når vi sier at steder skapes av historiske, politiske og samfunnsmessige prosesser,
er det ikke de strukturelle sidene ved disse som kan gi oss en forståelse av hvordan
stedene skapes. Det er aktørenes orienteringer i forhold til prosessene som kan gi oss
en åpning mot å forstå hvordan steder skapes. Billefjord og Kautokeino har begge
sin karakter som sted fordi menneskene forordner sin virkelighet på visse måter.
De har en felles orientering mot visse fortolkningsrammer, fordi felleserfaringene
har gitt dem liknende referansepunkter. Den kulturelle smerten har vært av en slik
art at den sosialisering og den oppdragelse som ble gitt, har en felles referanse.
Politiske ideer og realpolitisk utforming av samfunnet innenfor visse tider former
stedet som betingelser for samfunnsutviklingen. Holdninger tar utgangspunktet i
disse politiske ideene, og de politiske ideene tar utgangspunkt i holdninger hos
folk. Denne sirkelen gir en dialogisk situasjon mellom de folk som er samfunnets
aktører og de ideer som er samfunnet fellesskap. Den realpolitiske situasjonen
hviler på normer, moral og fenomener som oppleves som legitime. Disse rammes
inn av lover, regler, forordninger og institusjoner som fremmer eller hemmer visse
utviklingslinjer på et sted.
Felleserfaringer er en overskridelse av de enkeltes egne fortellinger, noe som gir
fortolkningsfellesskap (Peirce, 1958). Slike felleserfaringer kan ha en slik voldsomhet at det gir kulturelle smerteopplevelser. Disse former generasjoner ved at deres
erfaringer gir en innretning mot visse fenomener. Sosialisering, identitetsforvaltning og konikthåndtering følger de samme erfaringene for hele generasjonen. Det
gir en retning til bevisstheten om hvem man er som er felles for mange. Det gir
ikke nødvendigvis samme utslag for alle i alle ulike former for situasjoner, men
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gir en retning for formene fenomener fortolkes i. Sagt med Zahavi (2001)18 gir
den subjektive transcendentale bevissthet retning, slik Brentano (1995) viste at
bevissthet har en retning. Fortolkningene av de samme fenomener skjer ved hjelp
av fortolkningsskjema formet av de samme erfaringer. I Kants terminologi vil det
si at den a apoteori erkjennelse er en erkjennelse basert på erfaring om fenomener,
både i det empiriske jeg og i omverdenen, som er felles for mange individer. Vi
får dermed, på steder med kulturelle smerter, mange individer som blir aktører i
en verden, basert på felles erfaringer med omverdenen. Husserls transcendentale
interaktive subjekt, den relasjonelle delen av aktørenes handlinger, er dermed en
gruppe aktører som har like erfaringer. Men hver enkelt aktør fortolker felleserfaringer i tråd med andre erfaringer de kanskje ikke deler med de andre aktørene i
gruppa. I vårt eksempel med kulturell smerte vil dette bety at stedene blir formet
etter den kulturelle smerten, men uten at den nødvendigvis former alle likt.
Samiske steder er derfor ulike steder som har mange ulike verdener. Verdenene
kan være formet av liknende historisk situasjon og utvikling, liknende politiske
ideer og realiteter samt de samme kulturelle smerteerfaringene. De blir allikevel
ikke like. Den historiske situasjonen som skaper stedet kan ha inntruet til noe
ulik tid. De forskjellige livsformene ble enda mer forskjellige ved de prossessene
som mekaniseringen og moderniteten medførte. Skikkelsen til stedene kan ytterligere ha blitt forsterket slik at skarpere utsnitt mellom verden og omverden har
fremkommet.19 Felleserfaringene gir folk en tilbøyelighet mot å fortolke fenomener i
tråd med noen særskilte erfaringer. Allikevel blir resultatet ikke det samme. Fordi
disse felleserfaringene fortolkes både av individer isolerte som jeger, og i intersubjektive prosesser i relasjoner, blir ikke stedene forutsigbare og like. Aktørenes
virksomheter danner også erfaringsrammer som kan være vidt forskjellige, slik at
stedene formes variert, mangfoldig og komplekse.
Ingen struktur, om aldri så fast og lukket de måtte være for aktørene, kan fullstendig isolere aktøren fra erfaring med noe annet. Aktøren har både andre erfaringskilder og en selvreekterende kapasitet. Særlig har Habermas loso rettet
oppmerksomheten mot den kompetente aktør, som aldri totalt innlemmes i strukturenes vold.
18 Fortolkning av Husserl.
19 I forlengelsen av dette kan man si at globaliseringen som postmodernistene har presenteret for
oss moderne mennesker, har avglemt virksomhetene som skarpstiller forskjellene til de omverdener
som nnes ved siden av de økonomiske og informasjonstekniske verdener. Alle blir likere hverandre
heter det, men det er vel snarere mange som blir ennå mer lik hverandre og ytterligere forskjellig
fra resten?
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Det mangfoldige samiske samfunn  noen betraktninger

Kontekstuelle perspektiver

Beskrivelsene av Billefjord og Kautokeino viste to ulike samiske verdener. Sammenligningen viste hvordan ulike prosesser i ulike epoker hadde hatt stor påvirkning
på hvordan stedene var som samiske steder. Vi har også sett betraktninger som
har synliggjort hvordan det ikke er en entydig samisk verden. De samiske verdener har, ved siden av å være gjenstand for ytre press av politisk og økonomisk
art, både samiske individer og samiske strukturer. De samiske individene er ikke
alltid i henhold til de mønster for atferd og språklige sammenføyninger som det
samiske samfunn fremstår som. På samme vis er ikke det samiske samfunn alltid
en standardisering av de livsformer som de enkelte individ fører.
Det er derfor ikke kulturen som kan fortelle oss noe om de livsprosjekt som en
handling er en del av. Det er heller ikke kulturen som kan bidra til at vi får en
forståelse av de referanserammer folk har for sine handlinger, utsagn og tenkemåter. Det er alltid det kontekstuelle rommet som gir inntak til å begripe folk. I
konteksten nner man begrepene som handlingene har sitt anker i. Det er disse
begrepene, folks egne fortellinger om sin verden, som kan gi inntak til å tilrettelegge en barneverntjeneste som ivaretar gruppens identitet, samtidig som den enkelte
aktør møtes som et selvstendig, fritt og sjøreekterende individ. Brukermedvirkningen kan sikre at det arbeides for beskyttelse av gruppen, samtidig som hver
enkelt får det tjenestetilbudet som er tilrettelagt den enkeltes situasjon. Det betyr
at man retter oppmerksomheten mot konteksten. Kulturelt barnevern er derfor
kontekstuelt barnevern.

Kapittel 12

Kontekst

12.1 Formulering av kontekstuelt barnevern 
et kulturperspektiv
Som andre samfunn er også det samiske samfunn uensartet. Kapitlene 9, 10 og 11
er beskrivelser av det varierte og mangfoldige ved det samiske samfunn.
Vi har sett at to steder er forskjellige. De er to samiske steder som er forskjellige.
De har vært forskjellige, de har undergått forskjellige prosesser og stedene har
respondert på noenlunde de samme påvirkningene på forskjellig vis.
På det grunnlaget har kontekstuelt perspektiv blitt trukket frem. I dette kapitlet skal vi drøfte noen grunnleggende aspekt ved kontekst som fenomen. Målet
er å nne frem til teoretiske forankringer for beskrivelse av kulturelt perspektiv
i barnevernet. Dette vil bli satt i en praktisk barnevernfaglig ramme. I innledningen ble vi introdusert for barnevernet ved hjelp av en gjennomgang av ulike
virksomhet som til sammen kan betraktes som barnevernets praksis. De teoretiske
forankringene som blir utmeislet fra drøftingen av kontekst, vil bli satt inn i denne
rammen, og slik søker jeg å la kontekstuelt barnevern få en helhetlig form tilpasset
barnevernets kjernevirksomhet.

12.1.1

Aktør og struktur som grunnlag for forskjellighet

Vi har sett at det samiske samfunn er variert fordi aktører og strukturer innad i
samfunnet ikke er ensartet. Aktørenes mål og formålene med strukturene er ikke
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nødvendigvis sammenfallende. Dette så vi ved at spørsmålet om hva som er til det
beste for samer og det samiske samfunn er besværlig. Formålene som strukturene
skal opprette, ivareta eller bryte ned, er på et annet nivå enn de formålene som
folk knytter til sine handlinger, sine aktiviteter og sine tanker. Slik trer et samfunn
frem som variert, mangfoldig og uensartet. Et samfunn er både aktørene og strukturene, og disse er ikke av samme art. Aktørene er i en verden hvor de er kyndige.
Meløe (1979) sier at aktørene er handlingens tautologe subjekt. De har dermed
reeksiv kapasitet til å overskrider de føringer eller bånd som gis av strukturene. Strukturene er et rammeverk av opplevd sosial realitet. Denne opplevelsen er
gjenstand for stadige fortolkninger av fellesskapets overordnede rammer for verdier. Disse er ikke nødvendigvis aktørenes individuelle verditenkning, normsett
og kunnskapssyn. Johansen (1992) har vist hvordan oversettelsen fra individualiserte aktører til byråkratisk formulering er en formaliseringsprosess med mange
trinnvise oversettelser.
I spenningsforholdet mellom aktør og struktur fremstår samfunn som variert og
mangfoldig. Guneriussen har i boka Aktør, handling og struktur (1999) drøftet
aspekt knyttet til micro- macro dualismen i samfunnsviteskaplige teoritradisjoner.
I en slag oppsummering, kanskje snarere en sammenfatning av sosiologisk ambisjon, synliggjør han hvordan det i den senere tid er forsøkt å nne en reeksiv
syntese mellom micro- og macronivå i samfunnsvitenskaplig teori. Jeg har søkt å
anvende en tenkning som ikke tar utgangspunkt i verken aktør eller struktur som
overlegent nivå. I fenomenologi, slik den anvendes i etnometodologien, nner vi et
micro-orientert utgangspunkt. Sosial struktur eksisterer ikke som overindividuelt
faktum, men er en opplevelse eller følelse konstruert av aktørenes fortolkninger
(Op.cit.). Derfor retter etnometodolgien krav om innenfraforståelse og kontekstualisering. Imidlertid gir Husserls begrep om livsverden ett inntak til å anerkjenne sosial realitet som like virkelig som subjektet (det transcendentale ego).
Dette gjør han ved å introdusere transcendental intersubjektivitet, altså en felles
referanseramme for å erfare en ytre realitet der andre aktører opptrer. For noen
etnometodologer vil dette gi åpning for (uønsket) objektvisering, men det kan også
forstås som åpning for fellesskapet som grunnlag for å være i verden, slik Heidegger utrykker det. For Schütz (1982, 1974) var livsverden det begrepet som kunne
gjøre fenomenologien sosial, ikke bare individualistisk. Dette uten å forkaste det
antipositivistiske perspektivet (Guneriussen, 1992).
Når ikke lengre individet fremstår som ensomt, slik den radikale etnometodologien
kan gi preg av, er det en relasjon mellom det strukturelle nivået og aktørnivået.
Den kulturelle livssammenhengen som subjektene deler, som intersubjektive felleserfaringer, konstitueres ved stadig forståelse gjennom fortolkning og refortolkning.
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Den spenningen som dette skaper gir en vitalitet for den kulturelle livssammenhengen som i liten grad er utdypet.

12.1.2

Spenning mellom aktør og struktur som kulturell vitalitet

Det er i spenningen mellom aktørenes mål og strukturenes formål at kulturens
vitalitet ligger. Det vitale, der endring er mulig, oppstår i dette spenningsforholdet fordi meninger brytes, virkelighetsoppfatninger møtes og nye ideer oppstår. I
fenomenologisk tenkning er subjektene ikke bærere av samfunnets ordninger, og
dermed har de i seg selv muligheter for transcendental erfaring. Det vil si at de kan
erfare nytt og stadig gjenskape sin virkelighetserfaring. Johansen (1992) er inne på
noe av det samme når han i sin drøftelse av strukturutfoldelse og autonom utvikling viser hvordan menneskets overskridende evne, samt den sosiale konkurransen
og streben etter å tree sine hensikter bedre, er grunnlaget for at forandring kan
skje.1
Når individer ikke deler en institusjons overordnede idé kan individet, på en aller
annen måte, ta avstand fra institusjonen. Avstanden kan være passiv ved å ikke
å forholde seg til den, eller den kan være aktiv gjennom debatt og dialog. Det å
ikke registrere seg i samemanntallet og dermed ikke være stemmeberettiget ved
Sametingsvalget kan være et eksempel. Dette ville være en passiv avstandstaking
fra Sametingets overordnede idé (det som ligger i formålet med Sametinget) om
å være et samisk folkevalgt forvaltningsorgan. Aktiv avstand er å innta posisjoner
i andre institusjoner, som for eksempel det å melde seg ut av et politisk parti
og inn i ett nytt. Det kan også være det å formidle sin uenighet i ulike oentlige
arenaer. Det at aktørene tar avstand er ikke det samme som at de ikke handler,
da det å avstå også er handling som gir mening eller virkning i sosiale situasjoner
(Guneriussen, 1999).
Slik brytes meninger og en variasjon begynner å ta form. Strukturene er ofte, ikke
alltid, formet i en konserverende ordning. Dette kan vi kalle rammer for sosiale
ordninger. Formålet for disse ordningene er ofte konsentrert rundt en fellesskapstenkning. Som formål behandles det statisk innenfor rammene av de sosiale ordningene. Det er fordi formålet (som mange nok ble enige om) må kunne omsettes til
1 De sistnevnte elementene i Johansens analyse (sosial konkurranse og formidlings og mediasjonstankegang) vil ikke bli behandlet videre i denne drøftelsen.
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en byråkratisk formulering.2 Slik kan en ramme omkring en sosial ordning etableres. Det vil si at det innrammes omkring en eller annen festet fellesskapserklæring.
Som regel festes det i en beskrivelse. Formålet med ordningen beskrives. Denne
beskrivelsen fanger formålet og gjør den statisk. Målet blir fast. Individer er ikke
på samme måte konservativ i sine mål. De endrer sine handlinger og ønsker, de
oppfatter verden ulikt i ulike sammenhenger og de lærer slik at de omformulerer
seg. Individene er eksible og usammenhengende når det gjelder verdier. Man kunne, dersom man klarte det uten å formulere dette i en moralsk konnotasjon, si at
folk er upålitelige. Upålitelig som en motsats til det å være statisk. Individene er
ikke forutsigbare og er dermed upålitelige når det gjelder fasthet i sine ønsker, sine
behov og sine preferanser. Dette må ikke forveksles med å oppleve seg som upålitelig. Hverdagslivets erfaringsverden bindes sammen ved at tingene henviser til
hverandre og får mening i en brukssammenheng (Guneriussen, 1999). Erfaringene
har et holistisk preg, som Husserl kaller verden-som-horisont 3. Horisont viser til
den sammenhengen som erfaringene inngår i slik at de ikke erfares som fragmenterte, isolerte sanseinntrykk. Folk har på grunn av horisontens sammenbinding
opplevelsen av kontinuitet.
Dermed har vi et samfunn som består av innrammede sosiale ordninger med konservative tendenser, og individers eksible tendenser. Dette brytes mot hverandre.
Det er ikke opplevelsen av at ting henger sammen som brytes. Til dette fungerer
horisonten som en samlende helhetlig ordning av opplevelsene. Individene er i opposisjon mot de nedtegnede formålsparagrafene som de sosiale ordningene hviler
på. Formålsbeskrivelsene i de sosiale ordningene leder på den andre siden aktørene mot verdimessig likhet gjennom sine fastlagte handlingsrepertoar nedfelt i de
beskrivende formål. Slik blir ulike virkelighetsoppfatninger synlige for folk, og av
dette vokser det av og til frem nye ideer. Horisonten utfordres. Ting henger ennå
sammen, men nye opplevelser brytes mot gamle opplevelser.
Denne reeksiviteten, som spenningen mellom aktørene og strukturene skaper, er
den vitale muligheten i kulturen. Kulturen er dermed verken ensidig en arv av
konservative strukturer, eller produkt av individers her- og nå situasjon.
2 Jamfør Johansens (1992) trinnvise formaliseringskrav i forholdet mellom individualiserte aktører
og byråkratiske apparater.

3 Om verden-som-horisont se for eksempel Steinbock (1995), Bell (1990) og Mezei (1995). De problematiserer alle verden-som-horsiont, og peker på ulike måter på den betydning intensjonalitet 
bevissthet med retning eller bevissthetens oppmerksomhet  har for hva som til enhver tid glir
frem (eller glir unna) som horisont. Horisont er for objektet som motivasjon er for subjektet, sier
Steinbock (Op.cit.)
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Brudd som erfaringsgrunnlag

Denne måten å se kultur på er inspirert av Lévinas loso. For Levina var erfaring
noe man kunne få ved å bryte mot det annerledes. Dette til forskjell fra at erfaring
er noe som starter ved subjektet og vender tilbake til subjektet, slik andre erkjennelseslosofers betraktninger tilsier. Dette betyr at erfaringer er brudd mot noe, at
det støter mot noe, noe som yter mot-stand (Vetlesen, 1996). En slik innfallsvinkel
til erkjennelse åpner for Den Andre og er ikke en total innlemmelse av den ytre
motstående. Det erfarte beholder sin form som forskjellig fra seg selv. I forhold til
Meløes tenkning om aktøren som handlingens tautologe subjekt, bringes det altså
med Lévinas inn den Andre som møter denne aktøren som utrykker seg ved sin
handling. En av konsekvensene av denne måten å forstå verden på er at kultur ikke
viser til likhet. Dette gjennner man i fenomenologiens vektlegging av at folk ikke
vil komme frem til samme resultat, eller bli lik, ved at de tilhører samme kultur.
Derimot er det den stadige refortolkningen av seg selv4 i møtet med Andre som
gjensidig gir brudd i hverandres antakelser om livsverden. Variasjon og mangfold
er derfor en del av beskrivelsen av kultur.
Variasjonene og mangfoldet springer ut fra brytning i erfaringer. Fortiden er den
konserverte ideen om felles verdier. Dette er et sosialt felleskap bestående av kollektiv mening, av meningsfulle handlinger som for eksempel seremonier. Disse
kollektive meninger er institusjonalisert. Mennesket er bundet til og innfelt i en
sammenheng, i følge Heidegger. Det er denne 'endelighet', som betinger dets forståelse i den forstand at det i sitt engasjement alltid er bundet av en forutforståelse.
Denne forutforståelsen kan man eventuelt befries fra og justeres i forhold til. Justeringen er i følge Lévinas møtet med Den Andre. Slik erfares den (ukjente) ytre
verden fordi den Andre er annerledes. Det Lévinas innfører i Heideggers være-iverden er at verden ikke bare er min, men huser også den Andre. Man kastes inn i
en verden som ikke er endelig, slik Heidegger forutsetter. Verden er uendelig i den
forstand at det er mange andre i verden (Lévinas, 1996).

12.1.4

Erfaringsbrudd som endringspotensial

Det er altså i kraft av bruddene som møtet med de Andre gir at det er potensiale
for endring i referanseramme. Bruddene kan utløse justeringer i fortolkningen av
de sosiale båndene som holdes sammen i en kollektiv mening. Bruddene er i seg
4 Lévinas ville antakelig ikke ha formulert seg slik. Refortolke seg selv er en vending som mer er
inspirert av etnometodologer som Garnkel og Goman og deres reeksivitet.
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selv forårsaket av ulike fortolkninger av familielike5 fenomen av forskjellige subjekter. Rossvær (1998) har med sitt begrep om omslagserfaringer vist de brudd
som kan oppstå når noe man mener å kjenne gjennom erfaring forvandler seg til
noe annet. Dette er sterke, nesten fysiske opplevelser. Den mindre dramatiske formen, det at man ved erfaring forvandler sin opplevelse av hva noe er, er en stadig
prosess. Familielikheten i fenomenene holder meningen sammen i en omtrentlig lik
fortolkning i forhold til den man hadde forut, men man kan se noen dieranser
man ikke så tidligere (Wittgenstein, 1998). De mest opplagte ting er skjult for oss
på grunn av sin enkelthet og familielikhet (129). Ulikheten er enklere å få tak i
(596). Allikevel er vi i stand til å oppdage noen. Særlig i møte med Den Andre,
den som kan vise oss det ulike i det som vi mener er likt, kan gi oss små omslagserfaringer, små forvandlinger i måten vi ser tingene. Det er ere enn én måte å
se ting på, og vi er bedre i stand til å oppdage disse i møte med andre. Rossvær
måtte møte folk på Sørvær for å forvandle sin opplevelse av hva en familie er. Møte
med andre gir stadig små brudd i erfaring om hva noe er, og disse bruddene gir
en kontinuerlig vitalitet i kollektiv referanseramme for mening.
Kulturell smerte ble beskrevet ved hjelp av betegnelsen voldsomhet. Voldsomheten handler om at de brudd som skjer i møtet med De Andre er voldsomme og
kraftfulle, langt utover det som er vanlig. Man ser at fornorskningsprosessen bidro
til en voldsom omveltning i folks kulturelle referanseramme. Dette var både en
forandring i folk sine materielle og sosiale praksiser, i folk sine relasjoner og i de
institusjoner som ble etablert. I Billefjord så vi hvordan samisk språk nesten var
borte, og samisk selvforståelse ble dramatisk endret i løpet av 100 år. I Kautokeino
var samisk språk ennå dominerende, livsformen endret og opplevelsen av stedet
som samisk uendret. Stedene fremstod som forskjellige steder, og synliggjorde
en variasjon innad i det samiske samfunn. Spenningen mellom aktørenes meninger
og de strukturelle ordningene har vært essensiell i den kulturelle endringen som
har skjedd på disse to stedene. Utgangspunktet var ikke likt, og de fremstår heller
ikke i dag som like.
Denne kulturelle vitaliteten som det her er snakk om kan oppleves som negativt
ved at endringene ikke er ønskelige. En mangelbeskrivelse av Billefjord, med bruk
av begreper som at det samiske er blitt borte, er mistet eller gått tapt,
er fundert på en endring som ikke var ønsket. Den kulturelle endringen kan også
oppleves som positiv. Positiv viser ikke her til det ønskverdige. Det betyr aktive
5 Wittgenstein anvendte ordet familielikhet for å beskrive det han så av fenomener som hadde ulike
likheter, slik som for eksempel spill. Det som har et nett av likheter som griper inn i hverandre,
ikke som et spesikt trekk som gikk igjen eller som en rød tråd, men som ber i en tråd som stadig
spinner om hverandre (66, 67, 596).
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handlinger som fører til endringer. Foreldre som på 1960-1970-tallet argumenterte
for at barna ikke skulle lære seg samisk, kan fortolkes som en kulturell endring som
ble opplevd som positiv. Dette har selvsagt noen undertoner. Avmaktsposisjon når
det gjelder de politiske og økonomiske prosesser som førte med fornorskningen, kan
ha gitt folk få andre valg enn å følge endringene med positive handlinger. De
positive handlinger betyr at handlingene ytterligere forsterket fornorskningsprosessen. Uansett bakgrunn for fortolkningen av endringen som positiv, endrer det
ikke fremstillingen av endringen som positiv. Kulturell endring mot høyere grad
av spesialisering og modernisering er på liknende vis kulturell endring som kan
(av noen) oppleves som positiv. I dag er kanskje revitalisering av det samiske
en kulturell endring som mange opplever som positiv.
Alle disse kulturelle endringene er en følge av at kulturen har en vitalitet. Uten kulturell vitalitet ville endring ikke ha forekommet som hurtige omveltninger. Denne
vitaliteten kan ikke bare tilskrives ytre institusjonelle forordninger. De kan heller ikke tilskrives de enkelte aktørers subjektive fortolkninger. Bare en spenning
mellom aktørenes fortolkninger av den kollektive mening, og institusjonenes byråkratiske formålsbeskrivelser, kan gi rom for at kulturen varierer, har en mangfold
og endres relativt hurtig. Kulturell smerte er en av de erfaringene som kan utløse dette potensialet for kulturell vitalitet med voldsomhet. Dermed gir kulturell
smerte erfaring ofte både en hurtig kulturell endring, og former den kollektive
mening. Fra dette vokser det frem kontekster.

12.1.5

Kontekst er verdener

Verden er betegnelsen Heidegger brukte for å kunne drøfte sitt prosjekt om å nne
ut hva det vil si å være menneske. Det å være, mente han, var å være i verden, være
sammen med andre og være ved noe som er forskjellig fra meg. Man er kastet inn
i verden. Det værende (Dasein) er karakterisert gjennom noen grunntrekk ved å
være, eller det værende, som han kaller eksistensialer. Disse er alle upersonlige,
i tråd med hans terminologi hvor bevissthet, jeget og personlighet var ord man
skulle bort i fra. Gjennom eksistensialene er folk vevd inn i hverandres liv, og i det
de gjør og de redskaper de anvender. Eksistensialer er blant annet å sørge for
(Besorgen), å la møte (Begegenlassen), forholde seg til (Sich-verhalten-zu) og
forstå (Verstehen).
I Heideggers tenkning er man kastet inn i verden. Man er ikke alene om verden, fordi det nnes mange verdener. Slik skriver han inn både redskaper og samhandling
i sin forståelse av hva det vil si å være menneske. Redskapene er essensielle fordi de
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mange verdener svarer til de ulike handlinger som man kan gjøre ved de verktøy
man har for hånden. De ulike verktøy gir ulike innretninger6 mot å se verden som
slik eller sånn. Meløe (1979, 1994) sier om dette at verden får steder og skikkelser
gjennom vår virksomhet i verden. Dette har også sammenfallende ideer med Wittgensteins (1992) begrep om livsform, hvor han anser at språkspillet er et begrep
som viser til at det talende ved språket er en del av en aktivitet eller en livsform
(23). Ord er handlinger7 har Wittgenstein bemerket (Wright og Nyman, 1983).
Hva ordene betyr kan man nne i den plass de har i en praksis. Wittgenstein og
Heidegger, og Meløe med referanse til begge disse, fremhever aktivitetens betydning for at en verden skal tre frem. I 49 viser Wittgenstein at betydninger nnes
i kontekstene. Et ord har betydning bare i den sammenhengen det står. Det å
forestille seg et språk er å forestille seg en livsform (19). Dersom man ikke forstår
et ords mening, se etter den måten ordet er brukt, er et av Wittgensteins sentrale poeng.8 Dette kan, etter Heideggers lososke betraktninger, også fremsettes i
ertall; verdener er kontekster.
Begrepet om kontekst er nært forbundet med livsverdener. Sammenligningen av
stedene Billefjord og Kautokeino viste at det samiske samfunn er mange samiske
livsverdener. Den samiske kulturen er også en samling av ulike livsformer, ulike språk (og språkspill) og ulike kollektive meninger. Dette gjelder uavhengig av
hvilket kulturbegrep man legger til grunn.9 Når man vil beskrive steder er livsverden et nyttig begrep. Da får man rettet oppmerksomheten mot de verdener som
nnes i en kultur. Kontekstbegrepet en praktisk måte å nærme seg livsverdener
på. Livsverdener viser til det folk gjør på stedet, de relasjoner de inngår i og de
institusjoner som nnes. Kontekstinteresse er å nærme seg de nære rom, det som
er overskuelig som referanserammer for folk. Forhold til andre trer dermed frem
som betydningsfull for å få innsikt i hvordan folk nner mening og orden.
6 Jeg har nå brukt begrepet innretninger i en betydning som skal svare til at man har en spesikk intensjonalitet ved det en gjør. Det en gjør er rettet mot noe. Denne intensjonaliteten viser
Heideggers arv både fra Husserl og Brentano.

7 Jamfør 546  hvor Wittgenstein viser at ordene som skrik eller som ord er vanskelig å få sagt gir
tilkjenne at det er en handlingsdimensjon ved ordene.

8 McGinn (1998) drøfter meaning and use jamfør 20, og sier at: To understand the dierence
between the native speaker and the foreigner, we should look at the background to the utterance
of the worlds, that is, at something which does not accompany their utterance, but rather forms
its context or horizon.

9 Det nnes mange ulike denisjoner av kulturbegrepet (Kluckhohn og Kroeber, 1952). Dette
mangfold av denisjoner gjør det vanskelig å bruke kultur som begrep på grunn av at de mange
ulike betydningene. Dette gjelder særlig i tekster som er ment for et praksisfelt, som ikke i seg
selv er interessert i å dvele ved denisjonsproblematikk. Mange antropologer har gått bort fra å
bruke kulturbegrepet fordi det er så mangetydig og gir en idé om enhet og harmoni som ikke
nødvendigvis er riktig.
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Den Andre

Lévinas sa at man ikke er alene i verden, i verden er også Den Andre og Den tredje.
Den tredje i betydning av de mange. Fra dette utledet han at etikk er første
loso (Lévinas, 1995). Tidligere var ontologi (lære om det værende) losoens
hovedinteresse og første spørsmål. Epistemologi (lære om kunnskap og erkjennelsesteori), etikk og andre lososke emner ble bestemt ut fra besvarelsen på det
ontologiske spørsmålet. Lévinas fører frem møtet med Den Andre på en slik måte
at etikk fremstår med forrang foran spørsmål om hva det vil si å være menneske.
Han førte ved hjelp av livsrom inn fenomenologisk deskripsjon som går utover
den rent deskriptive. Skjervheim (2001) mener dette gjør at han setter det hele
inn i en konstruktivt-teoretisk sammenheng. Han orienterer seg fra subjektet, til
subjektets møter med andre subjekter. Folk er i en verden med andre folk.
Denne orienteringen gir to interesseområder; ansvarlighet og rettferdighet. Ansvarlighet omhandler møtet med Den Andre. Rettferdighet omhandler møtet med Den
Tredje (og den fjerde, etc.).
Interessen for ansvarlighet følger tanken om at møtet individualiserer. Møtet med
Den Andre er møtet med et annet ansikt. Ansiktet appellerer: du skal . . . du skal
ikke. Denne appellen er av normativ og kategorisk art. Dette møtet er også en
erfaring. Alle ekte erfaringer (med det ukjente) er brudd i Lévinas tenkning. Det
brudd som skjer ved møtet med Den Andre er brudd på å være i verden, ikke bare
som gjenstandsbruker, slik Heidegger betoner det å være i verden, men som svakt,
eller positivt narsissistisk. Folk nærer seg i verden. Være-i-verden er for Lévinas
også et nytelsesforhold. Møtet med Den Andre bryter selvopptattheten. Man stilles
overfor Den Andre og den Andre blir en besettelse. Den Andre river ned den
selvopphøyde posisjon, og gir en mot-stand som gjør at ting ikke er som de var.
Den andre blir gjennom sin kategoriske og normative appell (i ansiktet) et ansvar.
Ansvaret vekkes i møtet med Den Andre. Den Andres ansikt er noe transcendent,
en overskridelse av jeget. Slik kommer man på sporet av det uendelige (Vetlesen,
1996).
Rettferdighet er forårsaket av Den Tredjes inntreden i møtet. I denne økningen av
møtedeltakere (i verden) ligger muligheten for det uendelige. I møtet med Den
Tredje (og alle De Andre) reises spørsmål om rettferdighet. Møtet mellom den
første og den andre er et asymmetrisk møte. Dette er ikke et vi fordi møtet med
Den Andre fører til absolutt og ubetinget ansvar. For Den Tredje er imidlertid de
to første et vi. Dette er problematisk fordi ansvaret var rettet mot Den Andre
og bare dit. Når Den Tredje dukker opp må man reektere over relasjonen mellom
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Den Andre og Den Tredje. Asymmetrien oppheves fordi man ved spørsmålet har
gjort seg selv til Den Tredje. Gjennom reeksjonen sammenligner man de to andre,
og ansvaret (som allerede er vekket ved møtet med den Andre) fører til at man
anvender rettferdighet. At Den Andre er blitt til en av de mange, fordrer det vurderende blikk som reekterer sammenlignende mellom disse. Rettferdigheten blir
et fordelingsprinsipp. Rettferdigheten krever at det ikke blir gjort noen forskjell
på den nærmeste og den som er lengst unna. Denne rettferdigheten er ansvarets
fortsettelse i samfunnets rom (Vetlesen, 1996).
Vetlesen (1996) er kritisk til den anti-psykologismen som Lévinas forfekter. Han
mener at det å ikke gjøre forskjell på den nærmeste og den lengst unna er en
umenneskelig oppgave. Denne debatten vil ikke bli berørt fordi den utfordrer Lévinas idealisme. I vår sammenhengen er det nettopp det ideelle som er av interesse.
Interessen for Den Andre og Den tredje og den etiske dimensjonene dette har er
av betydning for utmeisling av en profesjonell praksis. En kommentar for og om
praksis gir rom både for de reelle begrensninger som opptrer i praktiske situasjoner, og de idealiserte fordringer for profesjonell praksis. Etiske kommentarer om
forhold til de andre som er i verden, og de begjæringer dette innehar, har i denne
sammenhengen to åpninger.
For det første er det en åpning mot den profesjonelle kliniske praksis som skjer i
et asymmetrisk møte med Den Andre. Dette omhandler tilrettelegging av praksis
og de utfall situasjonen kan få. Dette gjelder både den erfaring folk får gjennom
møtet med den profesjonelle, og det utfallet saken møtet gjelder kan få.
For det andre er det en åpning mot kommentarer om Den Andre som representant
for de andre. De andre kan både være de som stadig må presentere seg som
tilhører av den andre og som stadig møtes med ferdige forestillinger om hvem de
da må være. Forventningene er basert på en reduksjon fra alle til den enkelte, ved
at én av de andre ikke får komme som subjekt, men som representant for den
andre gruppen. Smith (1999b) forteller om møtet for urfolk i New Zealand som
skuet de oppmøtte journalister fordi de ikke stilte i etniske klær. Den samme
fortelling kan nok mange sametingspolitikere fortelle. Historien forteller om en
forventning til de andre om hvordan de skal være, og hvordan de ikke selv får
denisjonsmakten til hvem de skal være. Dette privilegiet er det bare vesten som
har (op.cit.). Når folk i Kautokeino sier at vi er samer fordi det er det vi er
og at dette er et samisk sted fordi vi som bor her er samer forteller de om
at deres selvreferering ikke aksepterer å innordne seg i andres kategorisering av
de andre. Det er som samer at de inngår i møtet som Den Andre. Med dette
ansiktet, i Lévinas språkdrakt, vekkes ansvaret hos de som er i møtet med samen
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som Den Andre. Når de er ere som kommer til møtet fordeles ansvaret til en
rettferdighet, hvor alle skal fordeles. Alle er Den Andre. Moralen er dog innforløst
i møtet på grunn av det ansvar som vekkes i møtet med Den Andre. Reeksjonen
over at det er ere, gir grunnlaget for å rettferdighet og at ingen, heller ikke de
lengst unna (meg selv), skal behandles forskjellig fra den nærmeste.
Med dette som bakgrunn kan man komme i tanker om at ingen skal møte klinikere
som baserer seg på de referanserammer de har med seg. Nei, tvert om, alle skal
møtes med de referanserammer de har med seg. Kulturorientering i praksis skal
alltid være en del av den kliniske situasjonen. Alle er Den Andre i møte med klinikeren. Klinikerens møte med de andre, som samlet gruppe, fordrer rettferdighet.
Rettferdigheten er innløst i at ingen behandles forskjellig. Uten å dvele ved de
meningsforståelser folk gjør sine fortolkninger i, vil i praksis si at de nærmeste,
de med liknende horisont, har større sjanser for å fortolkes i tråd med egen fortolkning. De lengre unna, de som ikke deler samme horisont, vil være i en dialog
hvor deres fortolkninger ikke tas med i drøftingen. Dette gir utfordringer når det
gjelder å gripe Den Andres horisont. Dette handler om posisjoneringer og å innta andres perspektiv. Det er møtet med den andre som har det motsatte prosjekt
enn andre-tilskrivningen. Dette er ikke møtet hvor den ene kan denere den andre.
Dette er møtet hvor man bryter meninger for der i gjennom å vinne seg erfaringer.
Dette er en innfallsvinkel som legger til rette for en praksis som ikke er basert på
at Den Andre  samiske familier i barnevernet  må name an identity. Postkoloniale studier har pekt på at minoriteter, urfolk og koloniserte er forpliktet til å
tilkjennegi en identitet, og plassere seg i et hierarki eller et nettverk av kategorier
(Gedalof, 1999). De får ikke, som den dominerende gruppen, bare være og leve
med de komplekse og mangfoldige posisjoneringer. Det blir barnevernets ansvar,
ikke å be sine brukere å benevne en identitet, men å legge til rette for en situasjon
hvor folk kan få fortelle sine kontekster. Å innlemme denne innsikten i kliniske
situasjoner vil bringe ansvaret over på barnevernsarbeideren. Han må få tak i de
ulike posisjoner som den andre har. Å begynne å sette seg inn i de kulturelle, politiske og historiske narrativer i samiske samfunn er en fornuftig begynnelse. Man
kan kanskje forsøke å begripe noe av den kulturelle smerte som fornorskning har
medført.

12.1.7

Kulturell smerte og bevissthet

Den kulturelle smerten  voldsomme felleserfaringene for hele generasjoner  påvirker
sentrale elementer for danning av folk sine opplevelse av hvem de er. Dette gir den
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kulturelle smerten en retning for måten folk fortolker sin omverden på, hvordan
de fortolker seg selv og hvordan de fortolker de relasjoner de inngår i. Brentano
var den som presenterte bevissthet ikke som en tilstand, men en bevissthet med
en retning (Husserl, 1995; Boer, 1978; Macann, 1993). Bevissthet er rettet mot
noe. Når dette noe er kulturell smerteerfaring vil bevisstheten ha en retning som
er påvirket av den kulturelle smerten. Den gir en tendens mot en felles fortolkningsramme. Fortolkningsrammen er ikke identisk, som vi så ut fra analysen om
hvordan endring er mulig, men har en retning som er liknende. Hegel (Johnsen
og Krogh, 1997) snakker om den historiske felleserfaringen. Vi kan forstå historisk
felleserfaring som en kontekst som gir retning for tanken. Tanken former historien
og kulturen, men er i sin tid formet av historien og kulturen. Det at historien og
kulturen er tankens formål, gir også form til den retning historien og kulturen tar10
(Houlgate, 1998).11 Kulturell smerte er en slik historisk felleserfaring som gir retning for tanken. De tenkende er ikke fullstendige blåkopier av hverandres tanker,
men har tendenser mot en felles fortolkningsramme. Foucaults epistemé (1996),
ramme for tankene eller tankekoder, kan minne om denne måten å se sammenhengen mellom de erfaringer man har i sin kulturelle og historiske samtid med den
tenkningen man gjør.
Vi ser at både de små møter på micronivå, møtet med den andre (og den tredje)
og møter på macronivå, møte med makthavere som elter ut sin (stor)politikk, gir
retninger for hvordan man er tilbøyelig til å tenke. Dette fører til at folk i samme
gruppe (stor eller liten) er tilbøyelig til å fortolke fenomener nokså likt.
Dette er konteksten. Konteksten for tanken, konteksten for bevissthet og konteksten for fortolkninger av fenomener. Den deles av ere. Den deles av grupper som
er overskuelige for hverandre, og den deles av folk i samme virksomhet. Det kan
imidlertid ikke gi opphav til eksakt forutsigelse for hvordan aktørene vil handle i
konkrete situasjoner. Det er ikke deterministisk spor for den enkeltes utvikling av
et selv. Til det er den enkelte for vel utstyrt av fri vilje, handlende slik at den erverver seg egne erfaringer og kreativ som reekterende individer. Det er imidlertid
10 Det som er fornuftig, det er virkelig, og det som er virkelig, det er fornuftig (Houlgate, 1998).
Dette er en av ledesetningene for Hegels loso, og viser til den sammenheng det er mellom fornuften som har makt til å realisere seg selv, og virkeligheten som realiserer sitt begrep (i betydning
hva den fornuftigvis bør være).

11 Men til forskjell fra oppfatningen om at det er mange verdener som ellers kommer frem i løpet av
denne avhandlingen, mente Hegel at den er én virkelighet som utgjør en sammenheng av forskjeller.
Når det her allikevel tas fatt i Hegels historieloso, er det fordi hans helhetstenkning om hvordan
individer er vevd inn i felles liv med kollektiv skjebne har mye fornuft for seg når det gjelder
kulturelle grupper. Man kan lese Hegels helhetsloso i den strukturen som nnes i Åndens
loso (Elster, 1994).
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en retning for hvordan deltakere innenfor en gruppe (stor eller liten) kan minne
om hverandre, men behøver ikke å være identiske.
Når klinisk virksomhet er møte med andre med det formål å yte tjenester eller
hjelp basert på en fortolkning av den situasjonen som den andre er i, er dette
innsikt som er av vesentlig betydning. Det gir innspill til vektlegging av at den
som mottar hjelp selv må få delta i situasjonsdenisjonene. Dette handler om å få
komme med sin egen fortelling. Det gir også innspill til at kontekst er av vesentlig
betydning for i det hele tatt å kunne bidra med en forståelse av en gitt situasjon.

12.2 Kontekstuelt barnvern  noen teoretiske forankringer
12.2.1

Livsprosjekt  det levde livet i verden

Barnevernet intervenerer i folk sine livsprosjekt. Det er barnevernets mandat. Det
som legitimerer at samfunnet har en barnevernsinstans er at det skal gripe inn i
familier når barna ikke får den minimum av omsorgen samfunnet er blitt enig om
at et barn bør få.
Vi har her sett at individet ikke er alene i verden. Alle i familien som barnevernet
griper inn i er i verden sammen med andre. De er innløst i noen særskilte virksomheter som påvirker omgivelsene rundt dem. Nettopp fordi individet står i et
fortolkningsfelleskap sammen med de andre, fremstår det de gjør som meningsfylt
dersom det sees med referanse til konteksten. Intervenering, det å gripe inn i noen
sin verden, kan dermed ikke gjøres uten at fortolkningsrammen gjøres relevant.
Å gripe inn i en familie i Kautokeino kan være riktig av barnevernet. Å gripe inn
uten å kunne noe om referanserammene, vil føre til at vesentlige deler av det som
kan bidra til en fornuftig fortolkningen vil forbli i mørke, som Meløe (1979) ville
ha uttrykt det. Det er relevant å rette oppmerksomheten mot hvordan familien
gjør rede for sin tilknytning til næringa. Dersom de gir til kjenne at familien
ikke har tilknytning til næringa i det hele tatt, er dette en sentral informasjon i
Kautokeinoverden. Det er ikke sikkert dette har noe med barnevernssaken å gjøre,
verken direkte eller indirekte. Allikevel kan det være vesentlig informasjon for å
nne frem til fortellingen om hvem denne familien er, hva denne familien gjør og
hvilke livsprosjekt som det arbeides med i denne familien. Kunnskap om næringa
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er relevant. Men det er vel så viktig å få grep om næringas betydning i denne
familien. En eventuell stor grad av annerledeshet mellom familien og de este
andre familier er sentralt. Blant annet kan det gi innspill til om det er ressurser
i familien som kan utløses når tiltaket etableres, eller om det tvert i mot er en
familie som er marginalisert fra både slekt og lokalsamfunn.
Det er altså viktig med en kulturkunnskap eller kunnskap om samisk tradisjon. Det
er imidlertid ikke kunnskap om den enkelte familie. Familien behøver ikke å være
lik de kulturelle kjennetegn som man beskriver kulturen med. Kulturkunnskap gir
inntak til hvor i konteksten skal man begynne å undersøke.
Å gjennomføre en barnevernundersøke i en familie i Billefjord vil ikke være avhengig av kunnskap om næringa, slik det er i Kautokeino. Det vil som regel være
lite informasjon om familiens livsprosjekt på grunnlag av detaljrik kunnskap om
reinens trekking. Det er altså ikke samisk kultur som gir inntak til å se en familie
i Billefjord. Man må rette oppmerksomheten mot de møter som nnes i Billefjordverden for å nne frem til de brudd som kan gi innspill til hva Billefjordverden er.
Kanskje hellemaleriene er erfaringsbrudd som legger frem noen vesentlige aspekt
ved familiens liv. Kan det være at barnevernet får informasjon om familien ved
å samtale med dem om hellemaleriene? Ikke i og for seg for å snakke om hellemaleri, men fordi hellemaleriene har representert et erfaringsbrudd i måten etnisk
selvreferering har tatt form i Billefjord.
Livsprosjekt er et nøkkelord i kontekstuell interesse i barnevernet. Livsprosjektet
er det livet som leves innenfor konteksten. Det er det livet som leves innenfor de
rammer som det nære rom gir, samtidig som det er nært knyttet til det som var
(historien) og det som man tenker seg kommer (fremtiden). Livsprosjektet er det
levde liv i livsverden. Å bringe inn tenkning om individet sammen med andre i
verden, slik vi har gjort ved hjelp av Husserlns, Heideggers, Meløes og Lévinas
loso, utstyrer individet med en kontekst som den ikke kan løsrives fra. Dette er
en utforming av et brukerperspektiv som både gir fortolkningen grunnlag i folk
sin opplevde verden, og som gir anvisninger til hvordan dette skal bringes frem.
Brukerperspektivet forankres som regel til det å ta den andres perspektiv, slik
vi kjenner det fra symbolsk interaksjonisme (Mead, 1934; Levin og Trost, 1996;
Hutchinson og Oltedal, 1998). Vesentlig i denne tradisjonen er det å ta den andres
perspektiv. Jeg har anvendt hermeneutisk fortolkning, slik den er formulert hos
Heidegger og Lévinas nærhetsetikk. Disse teoretiske posisjonene har bidratt til å
bringe frem og tilrettelegge for det fortolkende aspekt som brukerperspektivet med
nødvendighet må ha. Fortolkningsprosessen er en vesentlig del av barnevernets
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oppgave. Å la brukernes ressurser være i fokus i fortolkningsprosessen vil være et
vesentlig bidrag for reell brukermedvirkning. Ressursene er ikke bare koblet opp
til familiens indre liv, men også den sammenhengen de inngår i det som for dem
er den oversiktlige nære kontekst. Anstendighet, slik Lévinas etiske fordring er
basert på, kan bidra til å tilrettelegge en relasjon mellom barnevernet og dens
bruker som setter kontekstene i sentrum. Det intersubjektive rom, hvor man er i
verden sammen med andre og derfor appellerer til hverandre (Cohen, 2001), skaper
muligheter for å trå forbi fortolkning som en enveishandling. Barnevernet har hatt
tradisjon for å bedrive ekspert fortolkning ved hjelp av diagnostisk begrepsapparat.
Med Heideggers hermeneutikk, hvor helhet og del åpner for meningshorisonten, og
Lévinas nærhetsetikk i det intersubjektive rom, får barnevernet begreper som kan
bidra til å legge til rette for brukermedvirkning i sin relasjonsetablering.
Dersom barnevernet går inn i slike prosesser kan en del fastlagte kriterier for god
nok omsorg, oppdragelsesformer, nettverkssystemer løses opp, fordi barnevernet
tar inn over seg andre erfaringer om hvordan disse meningssystemene kan oppleves.
Det vil si at barnevernet åpner seg for mulige omslagserfaringer. I det levde liv er
det ikke alltid slik at de standardiserte begreper for samværsformer er gyldige. For
å få inntak til andre begreper må man stille seg i en posisjon slik at det er mulig å
se disse. Det analytiske arbeidet må derfor ta som utgangspunkt den verden som
folk forteller, for dernest å se hvilke begreper som kan feste disse på en oppklarende
måte.

12.2.2

Kontekst som kjernebegrep

Vi har nå kretset om kontekst som kjerne i det som til nå er kommet frem. De
samiske sosialarbeiderne påpekte slekta, historien og omgivelsenes betydning i deres arbeidsmodell. Kontekstbegrepet samler disse erfaringene, og gir anvisninger til
hvor barnevernet kan rette oppmerksomheten når de ønsker å ta hensyn til kultur i
sitt arbeid. Lovene som Norge har ratisert har blitt gjenstand for stor materiell interesse, mens psykososiale faktorer har blitt møtt med mindre forpliktende innsats.
Det vil si at det er strukturelle aspekt som har blitt viet oppmerksomhet. Individenes liv, utenom de rent materielle aspekt ved dette, er lagt utenom drøftelsene
og det er lagt vekt på gruppens rettigheter. Spenningen som kan være mellom individnivået og gruppenivået tematiseres dermed ikke, og individenes særlige kraft
i endringsarbeid låses. Integrering av kulturperspektiv i den samiske kommunen
synliggjorde hvordan lokalsamfunnet som kontekst kan representere en ressurs for
barnevernet. Det som kom tydeligst frem var allikevel at særlige forhold på stedet
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gir rammebetingelser for hva barnevernet kan gjøre og hvordan barnevernet ser
ut. I sammenligningen av de to stedene blir det åpenbart at kulturperspektiv ikke
kan være kunnskap om noen overordnede kulturelle kjennetegn. Det er det nære
rom, konteksten, som det må søkes å få beskrivelser av.
I den teoretiske kommenteringen av kontekst som fenomen, er det kommet frem
noen stikkord som kan bidra til å forankre kontekstuelt barnevern teoretisk.

12.2.3

Kulturell vitalitet som ressurs

Den kulturelle vitalitet som nnes i spenning mellom aktør og struktur viser at
mennesker ikke er alene i verden. Den sosiale verden, konteksten, er sentral for de
erfaringer som folk gjør seg. Ingen erfaringer henger i løse luften, uten forankring
til et bilde av sammenheng. Den gruppen som er oversiktiglig for den enkelte
har stor påvirkning på opplevelsene, fordi de deler en felles fortolkningshorisont.
Opplevelsene vurderes i forhold til denne horisonten.
For barnevernet vil det derfor være sentralt å få ta del i denne erfaringsrammen.
Ikke fordi barnevernet ikke av og til må gripe inn i en familie, men fordi barnevernet kan gjøre sine fortolkninger i tråd med det som er meningsfylt for dem det
gjelder. I tillegg representerer den kulturelle vitalitet et mulig potensial for den
samhandlingen som barnevernet har sammen med brukeren. Det er de færreste
barnevernssaker som innebærer at barna ytter fra biologisk hjem. I de aller este
tilfeller etableres det hjelpetiltak i hjemmet. Den muligheten som nnes for endring
ved å fokusere på individets eksibilitet, i motsetning til strukturenes standardisering, kan medføre vekst mens barnevernet er i familien, ikke stagnasjon. Dersom
det iverksettes prosesser som legger til rette for positiv endring, og disse prosessene
gjøres sterke og tydelige, kan det bidra til at familien får styrket sine ressurser.
Det kan for eksempel gjelde biigatiltaket for unge mødre. Det å sette i gang en
prosess hvor både mor og barn får omsorg, kan føre til at mor videreutvikler tro
på egne evner og således endrer opplevelse av hvem hun er.

12.2.4

Reforhandling og refortolkning

Reforhandling og refortolkning er et annet moment som har trådt frem i løpet av
drøftelsene. Dette handler om de møtene som barnevernet er i. Barnevernet må gå i
relasjon med mange ulike aktører. Det er alt fra samarbeidspartnere innenfor andre
deler av hjelpetjenesten, de oentlige myndigheter, familiens nettverk og familien.
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Samarbeidet kan ha preg av ulike former for relasjoner. Innenfor noen retninger,
som for eksempel de diagnostisk orienterte perspektivene, er ikke foreldre og nettverk en del av samarbeidspartene. De er klienter som møtes som hjelpetrengende
og endringsobjekter. Reforhandling og refortolkning er innenfor disse perspektivene ikke aktuell, fordi relasjonen ikke har et forhandlende utgangspunkt.
Barnevernet kan vanskelig nære seg av kontekstuell forståelse i relasjoner som
ikke forstår møtet som samarbeid, og som ikke søker en forhandlingssituasjon.
Kontekstuell forståelse er fundamentalt avhengig av å søke å få innsikt i den erfaringsverden som den andre har. Det handler om å forsøke å kaste seg inn i
den andres verden. Dette er en vanskelig manøver. Meløe har ved hjelp av blikktriologien gitt noen konkrete råd for hvordan man kan få dette til. Rossvær har
gitt et hint om når man skal stoppe opp og se nøyere etter. Omslagserfaringer, når
noe man tror man kjenner forvandler seg foran øynen til en, representerer brudd
i erfaringsverden som kan gi inntak til å se den andres verden.
Nå man plutselig ser at det å være uten jobb om vinteren i Billefjord ikke er
arbeidsledig, men selvvalgt sesongarbeid, får man ankerpunkt for en forståelse av den andres verden. Man har hatt en fortolkning, det å være uten arbeid er en
mangel, og den erstattes av en refortolkning, det å være uten arbeid er noen ønskverdig. Etter en forhandling med en ung mor fra Kautokeino om hvordan tiltaket
skal tilrettelegges, ser plutselig barnevernsarbeideren at den unge mora har en
slekt som fungerer som et mødrehjem. Tanta gir henne husvære, omsorg, avlastning og tilhørighet mot at hun deltar i en del av gjøremålene i huset. Barnevernet
kan reforhandle med mor angående hva hun har behov for dersom hun skal makte
omsorgen for sitt lille barn, og hvordan dette behovet kan dekkes.

12.3 Steder og ikke-steder
Steder og ikke-steder er betegnelser som er hentet fra Meløe (1994). Han sier
dette for å vise at våre virksomheter i verden skaper vår verden. Tilværelsen med
skebåten gir kystterrenget steder og ikke-steder. Uten båten er det et mylder av
utsnitt som ikke til sammen gir noe sted. Aktiviteter som bruken av båten fører
til, gir blikket retning slik at terrenget trer frem med en klar skikkelser; et sted å
legge til.
I beskrivelsen av de to stedene Billefjord og Kautokeino var det aktiviteten omkring
næringene som ga reiseveiene. Steder man reiste til var knyttet til aktivitetene ved
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brukene, både reindrifta og skeriet. Stedene fremkom også som steder ut fra
det man gjorde. I innledningen kunne vi se hvordan folk i Billefjord ga skikkelse til
stedet ut fra aktiviteter som var knyttet til det å forholde seg til det samiske og det
erkulturelle på stedet. I Kautokeino kunne vi se hvordan stedet er et sentrumsted
i vinterperiodene og periferisted i sommerperiodene, basert på aktivitetene rundt
reindrifta, en aktivitet alle skrev seg inn i.
Disse aktivitetene, enn så forskjellig som de er, fører til at det trenger seg frem
skikkelser som gir ulike steder. I Billefjord fantes det to steder; her-sia og andre-sia.
Disse er under oppløsning som steder, fordi Billefjord er under en endringsprosess
når det gjelder hvordan folk forholder seg til stedet som sjøsamisk sted. Kautokeino
har den dobbelte stedligheten både som sentrumsted og periferisted, avhengig av
den nomadiske virksomheten på stedet. Skikkelsene trenger seg inn i sjela, former
blikket og leder handlingene sier Meløe (Op.cit.).
Av dette kan vi meisle ut to interessante poeng. Det ene er at disse stedene ikke er
statisk slik benevnelsene av stedsnavn gir inntrykk av. Det at steder har navn gir
en forfeilet idé om at steder er plasseringsmessig fast, bundet til kun én posisjon.
Stedene avkrever derimot posisjon for å fremstå som sted, man ser dem fra et sted
i verden. Det andre poenget er at stedene ikke fremstår som konstant gitt som
eksisterende. Steder nnes, og steder nnes ikke. Steder kan opphøre å eksistere,
og de kan omformes til mindre steder og større steder. De kan fremstå som viktige
steder og mindre viktige steder. De kan til og med både være viktig og mindre
viktig, alt etter hvem som ser og fra hvor man ser. Hva man ser etter, vil også
oppheve det statiske preget som omhyller sted som fenomen.

12.3.1

Posisjoner å se fra

Å se noe er avhengig av hvor du ser det i fra. Man kan se noe, ytte seg og derfra se
det som helt annerledes. Å se noe fra ett sted forhindrer deg i å se det fra et annet
sted. Dette er en praktisk erkjennelse (Meløe, 1979). Man ytter seg, kroppslig
eller intellektuelt i rom og tid, og får ved det ulike perspektiver på stedene. Man
inntar noen andres posisjoner ved å ytte seg (fysisk eller mentalt), og kan ved
det ta den andres perspektiv. Det er en praksisform (Op.cit.). Dette handler om
verdener. Man kan ikke ta den andres perspektiv uten å kunne ytte seg inn i
hans posisjon. Kun gjennom å innta posisjonen til en annen kan man forstå den
andre. De handlinger som den andre gjør er handlinger som gjøres med hensyn på
at han er i verden. Det vi forstår når vi forstår, er den verden som handlingen har
sin rot i, og springer ut fra.
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Meløes sentrale poeng med dette resonnementet, er at samfunn er avhengig av at
vi kan sette oss inn i hverandres sted. Det er nødvendig å sette seg inn i andres
situasjon, for å forstå hva de gjør. Det er likeledes nødvendig å sette seg inn i den
andres situasjon for å forstå hva den andre sier. Språket er ikke ord som refererer
til objekter, men inngår i et språkspill. Det vil si at ordene i språket er knyttet til
en særskilt praksis (Meløe, 1990). Det er denne vi må søke å sette oss inn i for å
kunne forstå.
Et annet forhold som gjelder posisjoner å se fra, er distinksjonen mellom innenfor
og utenfor. Innenfor er posisjonen til den som er fortrolig med en livsform. Utenfor
er posisjonen til den som ikke er fortrolig med en livsform. Å ikke være fortrolig
med en livsform vil si å ikke kunne praktisere de virksomheter som livsformen
er forankret i. Virksomhetene er både forankret i de redskaper (Zeug)12 som gir
skikkelse til verdenene, og er opprinnelsen for de begreper som gir mening. De
begreper som er meningsfulle er de som springer ut fra språket slik det brukes
i en praksis. Det vil si språk i livsformen. Det vil si at den som er utenfor har
ikke kjennskap til de virksomheter som nnes i den verden han står overfor, og
han har derfor heller ikke forståelse for de begrep som brukes. Dette er hentet fra
Wittgensteins språkspillanalogi (1998). Begrepet språkspill viser til at våre ord og
replikker er knyttet til praktiske virksomheter (Wittgenstein, 1998, 23). Vi kan
ikke forstå et ord uten å forstå den sammenhengen ordet inngår i (Hardwick, 1971;
Wittgenstein, 1998, 47). Ordene i et språk er innordet i praktiske virksomheter
som bærer ordenes mening. Wittgenstein (1998) sa:
. . . the meaning of a word is its use in the language.

(43)

Å forstå handler altså om å se en virksomhet. Derfor må ikke bare begrepene
deneres, som om det kun fantes den ene fysiske verden, de må gjøres begripelige
innenfor den praksis der de brukes.
Innenfor som posisjon henspiller dermed til kyndige aktører med praktisk erfaring
med de virksomheter som skaper en verden. Innenfor er å være deltaker i en verden.
Utenfor som posisjon er å ikke å ha praktisk erfaring fra en verden. Utenfor er å
ikke være kyndig deltaker i denne verden.
Meløe (1994) har i sine tekster knyttet seg til Heideggers begrep om omverdener.
Dette er en viktig manøver. Ved det fremviser han at verden ikke er én verden,
men mange verdener. Kautokeino er omverden til Billefjord. Kautokeinos status
12 Dette ressonementet er hentet fra Heideggers loso.

302

Kontekst

som i hjerte av Sápmi, gir innspill til hvordan Billefjord må fremtre. Forskjellene
mellom Billefjord og Kautokeino er en forskjell som gjør en forskjell (Batson,
1976). Den kyndige aktør er innenfor sin verden, og er kyndig der. Den ukyndige
i denne verden, kan være kyndig i en annen. Vi ser av dette at kompetanse ikke
er en konstant stilling som noen har eller ikke har. Kompetanse er knyttet til
verdener og de praksiser som der foregår. Det som er falskt eller sant ligger i det
nedarvede verdensbildet som individer bruker som referanserammer (Åmås, 2000).
Kompetanse er altså knyttet til deltakelse i en verden. Dette kan Meløe få frem
ved å begynne med omverdener.
Vi ser nå at kontekst ikke bare har en romlighet. I tillegg til å bre seg utover
i det overskuelige, nære rom for folks erfaringsramme, har kontekst et innhold.
Man er i et språkspill, som man er i sjakkspillet (197). Innholdet i konteksten
er det sammenfallet som folk har i språket, det vil si at det er sammenfall i de
bedømmelser (241, 242) folk har av hva noe betyr. Hva man ser er knyttet til
den posisjonen man ser fra. Hva man kan forstå av det man ser, er knyttet til det
man har av felles språkbruk og felles praksis. Konteksten er altså både romlig og
gir steder, og den er meningsfull vist ved at språket stemmer overens for folk.

12.3.2

Blikkene  om å se slik at man forstår

Begrepet kyndig er betydningsfult. Det er forskjell på å ikke være kyndig deltaker
og ikke være deltaker. Dersom man ser på forskjellen mellom de to som ikke er
kyndige, trer den forskjellen frem at den ene kan eksisterer i verden, mens den
andre ikke kan eksistere i verden. Det går an å delta i en verden uten å ha praktisk
erfaring fra virksomhetene. Man er da en ukyndig deltaker. Det går også an å ikke
delta i verden ved at man ikke har blikk for de virksomheter som skaper verden.
Denne vil dermed ikke eksistere i verden, og verden vil derfor heller ikke eksistere
for han.
De tre blikkene til Meløe (1979) kommenterer akkurat disse tre posisjonene. Den
med det kyndige blikk er han med erfaring fra, og fortrolighet med, verden. Hans
posisjon er innenfor. Den med det ukyndige blikk er han som ikke har erfaring fra,
eller fortrolighet med, verden og selv er klar over dette. Hans posisjon er utenfor,
men eksisterende. Det døde blikk er verken utenfor eller innenfor, fordi han ikke
anerkjenner eksistensen av det han ikke ser.
Hvis vi er fremmed for den verden aktøren handler innenfor, er vi
også fremmed overfor det han retter blikket mot og handler med

12.3

Steder og ikke-steder

303

hensyn på. Og dermed er vi også fremmed for selve handlingen,
det han gjør.

(Meløe, 1997)

Posisjoner å se fra er essensielt for å kunne forstå. Om det er innenfor eller utenfor
er mindre essensielt, begge gir muligheter for å innta en posisjon. Ut fra posisjon
begynner arbeidet med å forstå. Å kunne sette noe i kontekst, er dermed ikke
avhengig av at man har den hele og fulle erfaring fra virksomhetene, men at man
kan komme i en posisjon slik at man får vite mer. For å kunne vite mer er man
avhengig av å eksistere (som menneske) sammen med de man inngår i relasjon
med. Dermed er posisjonering viktigere enn kyndighet. Kyndighet er bra, men
ikke essensielt i det å delta. Man kan også delta med det utgangspunktet at man
søker å erfare mer. Men man må gjøre ett grep for å forstå:
. . . Hvis du ikke forstår det aktøren gjør, rett ikke blikket (bare)
mot aktøren. Peil inn det stedet aktøren ser fra. Og rett blikket mot
det aktøren retter sitt blikk mot.

12.3.3

(Meløe, 1997)

Steder

Folk er innløst i stedlige organisering av sine fortellingene. Steder er derfor
viktige. Steder er imidlertid ikke statisk gitte. Det som fremtrer som et sted, kan
også fremtre som et annet sted, ut fra et annet perspektiv. Det vet vi fra å se på
et fjell. Fjell har ofte et egne navn. Navn som Fløya, Tromsdalstind eller Jekhir i
Billefjord. Disse stedene, de er jo steder med egne navn, fremstår annerledes sett
fra nord og sett fra sør. Dette er i tråd med forytningen som posisjonene å se fra
omhandlet. Det handler imidlertid også om at steder ikke alltid er stedlige.
Det man gjør med det man har for hånden, gir skikkelse til steder. Det som trer
frem ved skikkelsene er verdener. Fiskernes verden, reindriftssamenes verden, nansmannens verden og forskerens verden er alle verdener som henger fast i de
virksomheter som folk gjør, og den omgangen de har med hverandre. Disse verdener har omverdener. Den enste verden det bare kan være en av, sier Meløe (1994),
er den fysiske verden. Denne verden er det de naturvitenskaplige teoritradisjonene (empiristene og de evidensbaserte) har størst interesse for. De verdener det
kan være mange av, er virksomhetsverdener. Virksomhetsverdener er de sosiale
rom (Meløe, 1979). De sosiale rom er de rom som folk skaper ved hjelp av sin
interaksjon med hverandre. I samspillet fremstår rommene som folk sine verdener.
Samspillet har noe å gjøre med de redskaper man har for hånden (Verhandene
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Dinge hos Heidegger). Det har også å gjøre med at man
å være sammen med andre.

er som menneske 13

ved

Disse stedene er ikke stedlige i form av geogra. Det er ikke fysiske steder som ikke
kan variere og omkonstrueres. Imidlertid er folk i stand til å fastholde disse sosiale
stedene innenfor geograske områder. De geograske stedene er både nødvendige,
i den forstand at redskapene fastholder folk sine aktiviteter, og de er praktiske, i
den forstand at de gir arenaer for aktivitetene. De er dog ikke de eneste måtene
man kan ha steder. Det er mulig å forytte de sosiale stedene i geogrask forstand.
Stedene for de sosiale rom er mulig å gjøre ustedlige. Dette forhindrer allikevel ikke
at de sosiale rom er verdener, og at de dermed er steder for folk.
Når en verden fremstår som mangfoldig, slik sammenligningen har vist, er det en
verden av mange verdener. Det er også en verden sett fra mange posisjoner. Verdenen er også i seg selv posisjonert i forhold til noe annet, i forhold til omverdener.
Den samiske verden er en fysisk verden i én forstand. Den er fysisk ved at den
består av konkrete observerbare objekter. Denne verden er det bare en av. Denne
ene verden er imidlertid ikke den eneste verden for folk. For folk er det mange verdener som glir over i hverandre, som fremstår ulik sett fra ulike posisjoner, og som
i noen situasjoner lar noe tre frem mens annet glir i bakgrunnen. Det som skjer er
at folk i sine praktiske gjøremål sammen med andre, som forstående individer og
som innløst i felleskap, lar stedene både være stedlige og ustedlige.
Vi ser at stedene kan være stedlige som i geograske steder, og de kan være stedlige
som i ikke-geograske steder. Kontekst er altså både stedlig og ustedlig.

12.3.4

Stedlighet og ustedlighet

Kontekstualitet har to iboende nivåer; et konkret nivå og et abstrakt nivå. Den
presise henvisningen til en stedlig omgivelse er det konkrete nivået. Det andre
nivået nner vi i den abstrakte henvisningen til omgivelser som forutsetning for
forstående og meningsfull relasjon.
Det første konkrete nivå som stedshenvisning peker på, er det bestemte stedet
som er omgivelsene for et fenomen. To eksempler kan kanskje klargjøre hva jeg
sikter til. Fornorskning skjedde i samiske distrikt. I dette eksemplet er det er
13 Å være sammen med andre som eksistensielt for det å være menneske kan anskueliggjøres ved
terminologien folk.
Heidegger ontologi.

Folk

kan som begrep fange inn det særskilte i dette som kan omtales som
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det en tapping av folk i bygda i forbindelse med reinens trekking om senvinteren/våren.

Hendelsen, reintrekking, har en bestem forbindelse med stedet
senvinteren/vår. Begge eksemplene har konkret, stedlig forankring i en verden.
Det andre abstrakte nivå som stedshenvisningen peker på, er henvisningen til
fortolkningsrammer som gir mening til et fenomen. Fornorskning førte til en
kulturell smerte som påvirket sosialisering, identitetsforvaltning og konikt-

I dette eksemplet er konteksten for folk ustedlig, fordi den ikke er
lokalisert. Den gir imidlertid mening som fortolkningsramme, og peker derfor på
innholdsdimensjonen i kontekstbegrepet. Denne konteksten holdes levende ved
språklig praksis. Det synes som det er viktig for folk å vise til en tilknytning
til reindrifta. Her er det reindrifta som meningssystem som er ustedlighet som
kontekst, fordi det er ideen om reindriftas viktige posisjon som er konteksten, ikke
den geograske beliggenheten. Begge disse to eksemplene har en abstrakt stedlig
forankring, hvor de viser til innhold og mening i fellesskapet i verden.
håndtering.

Dette nivåskillet svarer til stedlighet og ustedlighet. Stedlighet er essensielt for forstående tilnærming og meningssøkende innfallsvinkler for de enkeltfenomener man
står overfor. Ustedlighet er essensielt for hvordan forstående tilnærming og meningssøkende innfallsvinkler kan etableres på en reekterende måte. Det konkrete
nivået i stedligheten, og det abstrakte nivået i ustedligheten, er gjensidig avhengig
for fortolkning. Vi ser i sammenhengen mellom disse en skisse til et relasjonelt
forhold mellom aktørene og fellesreferansene, som tidligere er kalt strukturer bestående av kyndige, selvreekterende aktører.
Fornorskning har skjedd i et særskilt område. Det er en konkret kontekst. Dette
konkrete nivået er essensielt for å forstå fenomenet fornorskning. Drøfte det kan
vi bare gjøre dersom vi også forholder oss til den betydning det har fått for fortolkningsrammen. Å kun se dette relasjonelle aspektet gir imidlertid heller ingen
forståelse av fenomenet fornorskning. Vi må både se det stedet der fornorskningen skjedde, og vi må se den mening og betydning som dette kk i folk sine
fortolkningsrammer. Gjensidigheten er den fortolkende muligheten.
At kulturell smerte nnes som fenomen er ubegripelig, dersom det ikke nnes et
sted å relatere dette til. Kulturell smerte nnes på steder der fornorskning har
skjedd. På den andre siden er kulturell smerte like ubegripelig hvis det ikke har
en mening for folk i felleskap.
Å rette oppmerksomheten mot gjensidigheten mellom de to nivåer av en kontekst,
gir en mulighet for å begripe at steder er mangfoldige. Mangfoldet er skapt av
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gjensidigheten mellom stedlighet og ustedlighet. Det konkrete stedet noe tar plass
i for den handlende aktør, og den mening det gis av aktørene i samhandling med
andre, gir på ingen måte samme fortolkningsresultat for alle individer. I Kautokeino er våren en stille tid, hvor lite skjer og bygda er tappet for folk. Bygda mister
sitt preg og det er åpenbart hvordan reindrifta er selve livsnerven. Én forteller
hvordan han har deltatt i trekkinga én gang, mens en annen sier at det er vi
byråkratene som blir igjen. Vi som holder på med norske ting blir i bygda og det ser ikke lenger ut som Kautokeino, sier en annen. De gir noe av
den samme fortolkningen  at bygda blir fattig og fremmed  men relaterer seg selv
ulikt til dette. Dette gir ingen entydig, endimensjonal fremtoning av konteksten,
men er tvert i mot noe som er med på å gi det dynamisk preg hvor mangfoldet er
en del av fortellingen om stedet. Samme sted, samme fenomen, samme fortolkning.
Det er rom for variasjoner fordi aktørene er handlende og selvreekterende, og gir
hverandre meningsreferanser. Uten å se konteksten både som konkret stedlighet
og som abstrakt ustedlighet, er ingen av fortellingene begripelige. Begripeligheten
ligger i det å se konteksten for alt det som den er; både som den konkrete og
abstrakte omgivelsen til fenomenet.
Ved å vise til to nivåer for kontekstualitet har jeg forsøkt å synliggjøre stedlighet
og ustedlighet, og hvordan de begge er uløselig knyttet sammen som omgivelser
for å gi et fenomen betydning.

12.4 Kontekstuelt barnevern  noen praktiske forankringer
12.4.1

Å forstå folk sine livsprosjekt

Barnevernets oppgave er å gripe inn i folks livsprosjekt. Denne oppgaven legitimeres av prinsippet om barnets beste. For å kunne bedømme et familieforhold med
hensyn til dette prinsippet, vil de involverte parters livsprosjekt måtte gjøres til
gjenstand for interesse. Forståelse av foreldrenes og barns (og kanskje også andre
nære parters) livsprosjekt vil gi innspill som kan kaste lys over grunnlagsspørsmålet
for barnevernet; hva er til beste for barnet. Metodisk er dette et komplisert arbeid.
Derfor reduseres ofte det store spørsmålet om hva livsprosjektet er til mindre, separate vurderingskriteria. Det søkes etter standardiserte kjennetegn på hvordan
folk opptrer i ulike situasjoner, hvordan folk handler og hvordan folk samhandler.
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Den sammenhengen dette har i omgivelser, utover kjernefamilien og den diagnose
som eventuelt kan stilles, blir ofte stående åpent.
I kontekstuelt barnevern er sammenhengen mellom folk og folk i omgivelser essensiell. Det livsprosjekt som er i scene, det vil si livet-i-kontekst, er en vesentlig del
av bakgrunnen for de videre handlinger barnevernet gjør. Arbeidet mot barnets
beste kan bare springe ut av at de kriteria som det rettes søkelys mot, diagnostiske
eller problemsbeskrivende, sees i en helhet. Dette er utfordringer som handler om
å rette oppmerksomheten mot det språkspillet som folk sine liv er innløst i. Hvilke
ord bruker de selv om de forhold som de lever i og med? Fra denne overordnede
praktiske utfordringen kan vi trekke ut noen særskilte praksiser.
Tidligere har jeg presentert barnevernet ved hjelp av teoretiske og praktisk forankring. Det kan nå være til hjelpe i drøfting av praktiske aspekt ved kontekstuelt
barnevern. Her vil den sammen inndelingen bli fulgt, fordi den var bygd opp for å
dekke helheten i barnevernets virksomhet.

12.4.2

Grunnlagstenkning  hvor innfallsvinklene for praksis begynner

Kulturrelativisme betraktes ofte som et metodologisk prinsipp som sikrer at kulturer forstås ut fra egne forutsetninger. Det vil si at man søker å betrakte en
kultur tilnærmet fordomsfri. Å betrakte verden med kulturrelativisme som moralsk imperativ er ikke nødvendig for å anvende kulturrelativisme som metodisk
hjelpemiddel. I forlengelsen av debatten om kulturrelativisme som teoritradisjon,
er det etablert et skille mellom det metodiske og det moralske aspekt ved kulturrelativisme. Som metodikk representerer denne innfallsvinkelen et viktig verktøy
for å kunne foreta studier, uten å la egne kulturelle referanserammer være strukturerende for det som observeres, analyseres og fortolkes. Det moralske aspekt
omhandler verdivurdering og tilsier at alt er like bra, og ingenting kan bedømmes som bedre enn noe annet. Moralske valg blir derfor vanskelig, kanskje umulig
(Hylland Eriksen, 1993).
For å vikle seg ut av dette moralske dilemma, har det blitt rettet oppmerksomhet mot andre aspekt. Kjønnsforskning har stått for en dreining mot reeksive
aspekt når det gjelder konstruksjon av empiriske fenomener som kjønn, identitet
og lignende (Haavind, 2000; Lotherington og Markussen, 1999). Det er ikke det
opprinnelige og egentlige ved en som person som danner kjernen i identiteten,

308

Kontekst

hevdes det innefor disse perspektivene. Identitet er noe som fremkommer i relasjoner med andre, hvor relasjonene aktualisere utrykk for identitet. Ved dette blir
søkelyset satt på situasjonenes betydning for identitet. Disse analysene fremsettes
da også ofte med begreper som situering. I forlengelsen av disse resonnementene
har kjønnsforskningsmiljøer rettet søkelyset mot kunnskapsproduksjonene. De har
bidratt til en vitenskapsteori som hevder at en forsker alltid er posisjoner i forhold
til noe, og at man skal kunne gjøre rede for dette (Haraway, 1991; Asdal, 1998).
Dette handler om at kunnskap er knyttet til de konkrete kontekster.
Forholdet mellom kulturrelativismen og konstruktivisme, er at relativistisk tekning er en fornuftig begynnelse for kontekstuell praksis. Det er en innfallsvinkel
som kan føre til at man inntar posisjonene til brukerne. Konstruktivismen retter
oppmerksomhet mot de intersubjektive aspekt, og gir derfor fornuftig hjelp når
man søker å forstå det som blir sagt. I stedet for å forholde seg til innfallsvinklene
som dikotomier, kan man legge disse til grunn i ulike faser av praksis.
Fordelen ved gjensidig anerkjennelse er, slik det ofte fremheves i antropologiske
metodebøker og grunnbøker (for eksempel Hylland Eriksen, 1993; Nielsen, 1996;
Spradley og McCurdy, 1988), at man opprettholder det metodologiske prinsippet
om ikke å anvende etnosentristiske referanserammer når man søker å forstå andre
(folkegrupper).
Et annet moment som skulle tale for en gjensidig anerkjennelse av disse to metodologiske retningene er at de retter oppmerksomheten mot to litt ulike aspekt.
Wittgenstein har anvendt begrepet verdensbilde, som kan oppfattes som hans kulturbegrep. Verdensbilde er en referanseramme for folk.

Wittgenstein bruker begrepet verdensbilde i betydningen den nedarvede eller overtatte bakgrunn som et individ skiller mellom falsk
og sant på basis av.

(Åmås, 2000)

Dette er en beskrivelse som ikke er forenelig med det man kan kalle verdensanskuelse. Mens verdensanskuelse er oppfunnet et bevisst, tenkende subjekt, er
verdensbilde noe som kanaliserer vår tenkning i en bestemt retning (Op.cit). Det
prosjekt som legger til grunn en kulturrelativistisk orientert forståelse, er ofte opptatt av verdensbildet. Hva er det som styrer veien folk i en gruppe tar, hva er deres
retningsnavigatør for hva som oppleves som rett og galt, sant og falskt. Det konstruktivistiske prosjekt retter sin oppmerksomhet mot det konsentrat av det som
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teller for subjektets verdiimpregnerte blikk på verden, og på hendelser som utspiller seg i verden. Dette er to forskjellige prosjekt, tilpasset ulike faser i forståelse
av et livsprosjekt.
Dette prosjektet skal være virksomt i barnevernfaglig praksis. Det betyr at både
verdensbildet og verdensanskuelsen er av betydning. Vi har sett hvordan verdensbilde, den referanserammen folk har basert på historiske, politiske og erfaringsmessige forhold, er relevant for å forstå folk sine livsprosjekt. Vi har sett at verdensbilde er av betydning når vi er interessert i å forstå folk. Vi har også sett at
den måten individer fortolker sine omgivelser på, verdensanskuelsen, den måten
individer betrakter hendelser som utspiller seg i deres verden, er av betydning for
praktisk virksomhet. Disse to perspektivene gir sammen inntak for praksis som
har mål om å bidra med hjelp eller tiltak som griper inn i folks livsprosjekt.

12.4.3

Det samiske barnets beste  fortolkning i kontekst

Fortolkning har en del likheter med de metoder som forskere anvender i sine analyser av informasjonsmateriale (Oterholm, 1999). Fra kritisk drøfting av forskningsmetoder har mange påpekt at forskningsmetode er en aktivitet som krever særlig
omtanke når det gjelder både etikk, redelighet og reeksjon. Dette gjelder ikke
minst den fasen hvor fortolkningen utføres. Etterrettlighet er et grunnlag for alle
metodiske innfallsvinkler, uavhengig om hvilke teoritradisjon de hviler på.14 Et aspekt ved etterrettlighet er at det som fortolkes må fortolkes på premisser som dette
kan måles opp mot. Innen kvalitativ forskningsmetode betyr det at det fortolkende
fortolkes i en helhet. Dette er et av grunnlagene for de dype arbeidsverktøyene,
som for eksempel dybdeintervju og deltakende observasjon.
Med rot i at det er likheter mellom fortolkning i forskning og hjelpetjenestens
aktivitet, vil de krav som kan rettes mot forskningsmetodene også kunne drøftes i forhold til praktiske handlinger. Praktiske handlinger er her anvendt som en
betegnelse som skal skille hjelpetjenestenes handlinger fra den teoretiske handlingen som bedrives i forskningsanalyser. Vi har blinket ut kulturrelativisme som
en godt hjelpemiddel for å sikre at den fortolkende handlingen gjøres i tråd med
referanserammer betydningsfulle for den som fortolkes.
Den utfordringen som praksis står overfor er da å kunne sette seg inn i den kontekstuelle rammen som den som skal fortolkes inngår i. Å ta den andres perspektiv
14 Det er imidlertid ulike begreper som anvendes for å utrykke etterrettlighet, og ulike metoder
tilsier ulike former for etterrettlighet.
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er den virksomheten som kan gi anledning til å ta den andres perspektiv. Ingen
kan ha direkte tilgang til en annens perspektiv (Nergård, 1996). Imidlertid kan
man komme så nær den andre at den andres verdensanskuelse gir anvisninger for
praksis. Måten å nærme seg den andres perspektiv, er å identisere handlinger
med den andres begreper for sin handling (Op.cit.). Det gjelder altså å rette oppmerksomheten mot den referanserammen, verdensbilde, den andre har, gjennom
å se den mening den andre selv legger i sin handling. Man må ta utgangspunkt
i verdensanskuelsen, og nne frem til verdensbildet. Den hermeneutiske metoden
har gitt redskaper til denne vekselvirkningen mellom del (verdensanskuelsen) og
helhet (verdensbilde). I denne prosessen vil det relative ved begrepet barnets beste
tre tydelig frem, fordi den fortolkende tilnærmingen gir rom for konteksten.
Vurdering av barnets beste i barnevernet handler om skjønn. Vi har sett at dette
både kan være fengslende og befriende for handlingspraksisen. Det fengslende ved
skjønnsutøvelsen var knyttet til barnevernsarbeideren må ha erfaring fra lignende
saker. Når kontekst får en sentral rolle, og den hermeneutiske metoden gir lærdom
for fortolkningen, har lignede saker ikke lenger betydning lignende barnevernssaker, men lignende kontekster. Det er det Wittgenstein kaller familielikheten,
det at det minner oss om noe (McGinn, 1998). Dette kan anvendes som grunnlag
for vurderingene av barnets beste. Det som det skal minne om, ligne, er andre
barns situasjon i den sammen livsverden. Hvordan er barnets beste vurdert, og
hvordan tenker man om barndom i den referanserammen som foreldrene og barna
lever i.
Deres livsprosjekt gir mening i denne referanserammen. For å få tak i meningen, må
man få tak i begrepene som nnes i denne livsverden. Til det er Meløes anvisninger
egnet. Det å søke etter en posisjon slik at man kan forstå det som blir sagt (det
ukyndige blikk), gir barnevernet mulighet for å se den andre.

12.4.4

Interaksjonistisk orientert relasjon

Å fortolke noens livsprosjekt henger fundamentalt sammen med hvordan man møter folk. Vi har sett at ansvarlighet vekkes i møte med Den Andre, og rettferdighet
i møte med den tredje (Lévinas, 1981). Fra denne etikken vokser det frem et brukerperspektiv hvor møtet gis sentral plass. I samhandlingen med Den Andre gis
det ikke anledning til annet enn å forholde seg til den andres perspektiv. Det å
være i verden, innenfor det menneskelig-sosiale, er det samme som å være innenfor
moralen (Vetlsen og Nortvedt, 1996). Det vil si at å ta del i en verden, er å ta
del i et moralsk univers. Her ser vi at Lévinas og Meløe begge har referanser til
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Heideggers være-i-verden, men vektlegger ulike aspekt ved den intersubjektive dimensjon. Begge anviser imidlertid det å delta i et univers, virksomhetsfeltet eller
moralfeltet, som den anstendige måten å møte folk på.
Anstendigheten gir muligheter, ikke bare for å se den andre i sin referanseramme, men også til å gå i forhandling om hvordan en situasjon skal forstås. Dette
er et vesentlig forhold for barnevernet. Barnevernet må av og til tvinge seg inn
i familiens indre sfærer, uten at denne kontakten er ønsket velkommen. Dersom
tvangsaspektet opprettholdes også i måten den aktuelle barnevernsfortolkningen
(barnevernsundersøkelsen) gjennomføres, vil en samhandling ikke kunne ta sted. I
dette scenariet er det umulig å ta den andres perspektiv, og det vil være en illusjon
å tro at sakens foreldre og barn forstås i lys av deres kontekst. Selv om møtet er
tvangspreget, uønsket, kan møtet vekke ansvarlighet. Det må det alltid fra foreldrenes side, fordi barnevernet har makten i møtet. De må underlegge seg møtet,
delta i møtet og opptre anstendig i møtet. Dersom de ikke gjør det, vil det bli lagt
ved som et tilleggsmoment i vurdering av barnevernssaken. Dersom mor aldri har
møtt opp på de møtene hun er innkalt til, vil det være et moment som brukes mot
henne i en senere fase av barnevernssaken, for eksempel i fylkesnemndsbehandlingen. Foreldrene kan altså ikke velge moralen i møtet vekk. Det kan barnevernet.
De har makten, og kan forvalte møtet etter den etikk (eller mangel på etikk) som
de selv velger. Imidlertid kan ikke anstendigheten velges vekk, dersom barnevernet
søker å ta den andres perspektiv.
Vi har allerede sett hvordan det gir mulighet for fortolkninger med referanseramme
til den verden som er brukernes verden. Fortolkningen er i seg selv avhengig av
at det etableres en relasjon. For å fortolke må man søke meningsbetydninger.
Disse trer frem i interaksjonen. I den samhandlingen som da foregår kan ulike
meninger brytes, og nye kan tre frem. Det er ikke sikkert at det ender opp med en
enighet, men argumentasjonen for den vurderingen som til slutt legges til grunn,
er fremkommet i dialog. I denne prosessen kan omslagserfaringer oppleves. Det kan
for eksempel vise seg at mor ikke er pillemisbruker, men storselger av narkotiske
preparater. Dette er straerettslig galt, men er det barneoppdragelsesgalt? Kanskje
det er riktig at gutten er ute hele dagen, men det er også de andre guttungene i
bygda? Er det mine retningslinjer på hvor mye gutter skal være innomhus, eller
dine retningslinjer for hvor mye de skal holde seg hjemme, som skal gjelde som
rettesnor? Kan man ta med et slikt moment i en ellers alvorlig barnevernssak,
dersom det også er et forhold som gjennnes i mange andre hjem i området?
Kan noe som ser alvorlig ut og vekker bekymring, underbygges ytterligere som
problematisk, med henvisning til forhold som ikke er uvanlig hos familier som det
ikke er knyttet bekymring til? Til disse spørsmålene nnes de ikke eksakte svar,

312

Kontekst

svar som alltid er gyldige. Dette er spørsmål som det er grunn til å drøfte med
familien. Hvilke vurderinger gjør de selv av disse forholdene?
Slik samhandling gir relasjoner som både er fortolkende, og gir anledning til refortolkning og reforhandling. Dette er relasjonsformer som retter oppmerksomheten
mot konteksten, og som trekker brukerne inn i problemfortolkningen. De får dermed anledning til å innlemme barnevernet i sitt livsprosjekt. Det kan både tilføre
ressurser underveis i prosjektet, og opprettholde verdighet til brukerne, uansett
hvordan tiltakene måtte utformes (hjelpetiltak eller omsorgstiltak).
Et annet relasjonsforhold er det etniske møte. Etnisitet er et aspekt ved en relasjon, et møte mellom grupper som oppfatter seg som (presumptivt) forskjellige.
I Lévinas etikk er det ikke bare møtet med Den Andre som er gjenstand for interesse. Når den tredje kommer appellerer det til rettferdighet i sammenligningen
(Lévinas, 1981). Den anderledeshet som den andre og den tredje representerer, gir
en etisk fordring som krever at man forholder seg til de brudd som denne anderledesheten frembringer. Vi har tidligere sett hvordan det etniske møtet mellom
urfolk og majoriteten er regulert gjennom internasjonale lover. Disse lovene har
ikke vokst frem som en forlengelse av moraldrøftinger om det ansvar man har for
det annerledes, men som en kamp fra urfolks siden om å selv få skape sine narrativer, i Saids (2001) terminologi. Å følge disse opp, kan imidlertid argumenteres
som en følge av den etiske fordring man har i møte med Den Andre og Den Tredje. Å møte urfolk er ikke bare et etniske møte mellom to individer. Det kan også
betraktes som et møte mellom en gruppe og en statsmakt. Et slik møte kan sies å
være møte med den tredje, den fjerde etc, og gir således appell om rettigheter for
den andre gruppen.
Tidligere ble de internasjonale lovene drøftet i forhold til rettigheten i relasjon til
grupper, og hvilke områder rettighetene omfattes. Jeg pekte på at psykososiale områder syntes å ha lite forpliktende oppmerksomhet. I Lévinas etiske fordring er det
subjektet og den intersubjektive relasjon som blir stående i møte med Den Andres,
og Den Tredjes ansikt. Det er i det nære rom at den etiske appellen oppstår. Kanskje det er slik at det er i det nære, overskuelige rom, konteksten, at de psykososiale
delområdene av livene kan målbæres. Å la erfarne samiske sosialarbeidere, som har
stått i møtet, delta i utformingen av sentrale deler av barnevernets fagutvikling,
vil kanskje fremme prosessen mot at psykososiale aspekt, ved de internasjonale
lovene gjøres forpliktende? Det kan være at de erfarne samiske sosialarbeiderne
ikke bare gir innspill til metodisk barnevernsarbeid, men også til etisk utvikling
innen fagtenkningen?
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Barnevernet i lokalsamfunnet

Vi har sett at barnevernsprosjektet i Kautokeino kommune var avhengig av hvilken
kommune det var. Det var en samisk kommune og det var en liten kommune. Vi
har også sett at ulike samiske steder er forskjellig som steder. Det er altså ere
samiske verdener. Det er ulike kontekster.
Barnevernet har altså ulike kontekster for sin virksomhet. Vi har sett hvordan det
er en spenning mellom aktørnivået og strukturnivået. I denne spenningen ligger
den kulturelle vitalitet. For barnevernet gir en slik innsikt både utfordringer og
muligheter. Utfordringene består i å kunne tilegne seg kunnskap om den særskilte
konteksten deres brukere har. Dette handler om å tilegne seg lokalkunnskap. Det
vil si kunnskap om de lokale kontekster, de lokale prosessen før og nå og de lokale
samværsformer. I Billefjord og Kautokeino var det forskjeller (og likheter) mellom
hvordan politiske og økonomiske prosesser hadde påvirket stedene. Det var også
forskjeller (og likheter) i måten folk var sammen på. Kunnskap om det ene stedet,
kan ikke overføres til kunnskap om det andre stedet. Det trengs en særegen lokalsamfunnsbeskrivelse for hvert sted, for hver kontekst som barnevernet berører.
Berører i form av å gripe inn i noens livsprosjekt.
Meløes distinksjon mellom de tre blikkene, gir en innfallsvinkel for å tre ansvarlig
inn i en posisjon som kan føre til at man kan lage en lokalsamfunnsbeskrivelse.
Den hermeneutiske metode er et hjelpemiddel for å kunne gjennomføre barnevernsundersøkelsen på en slik måte at verden for folk trer frem som grunnlag for de
vurderinger som blir gjort.
Lokalsamfunnsbeskrivelse kan gi praktiske anvisninger for mulige ressurser i det
nære rom, særlig for tiltaksutviklingen. Det var gjennom en lokalsamfunnsbeskrivelse, kunnskap om ordninger i lokalsamfunnet, at Kautokeino kommune kunne
forsøke biigaordningen som et mødretiltak.

12.4.6

Standardisering av noen erfaringer

Noen erfaringer som er ervervet av barnevernsarbeidere i samiske områder, kan
standardiseres som kontekstuelt barnevern. Dette gjelder saksbehandlingserfaringer, metoder og tiltak som synes å være anvendelig for mange. Det at mange
erfarne samiske sosialarbeiderne har utviklet en tenkning om hvordan man kan
integrere kulturell kunnskap og kompetanse i barnevernets praksis, er en erfaring
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som kan innordnes i en viss standardisering. Denne avhandlingen er et eksempel
på at deres erfaringer systematiseres, og blir gjenstand for en viss standardisering.
Standardiseringen må imidlertid ikke gå på bekostning av at hele prosessen må
bære preg av kontekstuelt barnevern. Det har, som vi så av erfaringene fra prosjektet Barnevern i en samisk kommune, lite legitimitet at en kontekstfri (norsk)
barnevernsprosess ble til et kulturelt tilrettelagt (kontekstuelt) tiltak. Selv om
barnevernet opplever at den standardiserte delen av barnevernets virksomhet tar
lengst tid, og dermed er viktigst, er det ikke dette foreldrene ser. De ser ikke
engang alltid tiltaket. Det de levde med var prosessen i forkant. Det var i denne
prosessen at grunnlaget for tilliten ble lagt. Imidlertid er noe av prosessen standardisering.
En av de handlingene som kan standardiseres i barnevernet, er de språklige utfordringene som barnevernet står overfor i samiske områder. Bruk av tolk er selvsagt
i de fem samiske kommune som inngår i samisk forvaltningsområde. Kommunen i
forvaltningsområdet er pålagt å kunne tilby tolketjenester. Det er allikevel mange
samer som bor i kommuner utenfor dette området, som har behov for tolketjenester. Å rekruttere tolk i den kommunale administrasjonen burde vært selvsagt i alle
kommuner med samisk befolkning.
Det å ansette tolk løser imidlertid ikke alle språklige utfordringene. Prosjekterfaringene viste at selv de som behersker norsk i de aller este situasjoner, kan
oppleve barnevernets begreper og språklige vendinger som så fremmedartet at informasjonen ikke når frem på en tilfredstillende måte. En mulighet er å utvikle
begrepsmanualer som formulere barnevernsbegrep med utgangspunkt i det samiske språket, ikke det norske språket. Ved eksemplet om ordet fylkesnemnd, så vi
hvordan språket gir et hint som i seg selv er informativt. Ordet er i seg selv et hint
om hva fylkesnemnd er. Man får mer ut av informasjonen enn den faktisk gjorde
rede for. En slik form for implikature, hvor man får mer ut av det uttalte enn det
som er sagt, krever en meget god språklig og erfaringsmessig oversikt. Erfaringsmessig vil antakelig den norskspråklige og den samiskspråklige stå omtrent likt.
Språklig derimot, vil den norske ha en fordel av at språket viser til norskspråklige
forbindelser med andre erfaringer. Den som er samiskstalende vil ha en lenger vei
fra det språklige hintet nemnd, til oversikt over hva dette fylkesnemnd er for
noe. Ved å utvikle begrepsmanualer som ikke oversetter barnevernets begreper fra
norsk til samisk, men utvikler gode samiske begreper for den virksomheten som
er barnevernets handlinger, kan man sikre at informasjonen er av bedre kvalitet.
Begrepsmanualene må i så fall brukes av alle barnevernets aktører, ikke bare de
som er samisktalende. Det er mulig å forholde seg til et sett av samiskbaserte fag-
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uttrykk, uten å ha inngående kjennskap til samisk språk. Det har legevitenskapen
med sine latinske navn vist. Når legene kan, kan også barnevernsarbeiderne.
Et annet forhold som kan standardiseres, er rekruttering av samisktalende fosterhjem. Fylkeskommunen (staten fra 2004) kan også sørge for at institusjonen de
driver har samisktalende personale. Tilrettlegging av tiltak i forhold til de stedlige
omstendigheter, vil være ennå én måte å standardisere arbeidet på. Det vil kunne
bety at tiltak blir gjenstand for fast reeksjon i forhold til hvorvidt tiltaket er
egnet for den stedlige konteksten. Biigaordning kan her fungere som eksempel på
en ordning overfor unge mødre som kan standardiseres.
Opplæringselementet kan også standardiseres. Det innebærer at opplæring i samisk språk og det å sette seg inn i kontekster oppøves, det må bli gjenstand for
formell utdanning. Det betyr også at de erfaringene som er ervervet av samiske
sosialarbeidere kan formidles til andre barnevernsarbeidere, som i mindre grad har
integrert en helhetlig praksis overfor folk som har en annen kontekstuell referanseramme enn barnevernsarbeideren.
Dette siste momentet kan også kaste lys over det poenget at de ulike momentene
som er drøftet ikke er eksklusiv kunnskap for barnevernet i samiske områder. Det
er ikke bare samer som har kontekst. Det er ikke bare samiske steder som kan
ha en kulturell smerte. Det er ikke bare i møter med samer at det kan etableres
interaksjonistisk orientert relasjon. Ikke minst, barnets beste må kunne vurderes
på en måte hvor etnisitet aktualiseres; er dette det somaliske barnets beste.

12.4.7

Stedlig og ustedlig kontekst som barnevernfaglig praksiskunnskap

Når biigaordningen fungerte som inspirasjon for et barnevernstiltak, var dette
basert på en tenkning om de unge mødrenes kontekstuelle rammer. Dette var
ordninger de kjente til, og en ordning som de unge mødrene kunne forholde seg
forstående til. De visste hva deres stilling i familien ville være, de visste hva de
kunne forvente og hva som ble forventet av dem. Dette var et stedlig tiltak. Det
ustedlige ved denne tiltaksordningen var at barnevernsarbeideren måtte ha kunnskap om biigaordningen, for å utvikle dette som et barnevernstiltak. Det handler
altså om å hjelpe en ung mor med utgangspunkt i ordninger fra hennes kontekst.
Slik kunne man utvikle tiltak for akkurat denne unge moren, på akkurat dette
stedet, med et tiltak som er tilrettelagt for unge mødre og deres barn.
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Stedligheten er dermed like viktig som ustedigheten. Det man kan om fenomenet
generelt, er like viktig som det man kan om stedet spesielt. Man kan med andre
ord ikke redusere kulturperspektivet til et lite segment av kunnskapen. Det er det
helhetsorienterte kontekstsbegrep som kan gi innspill til utvikling av kulturperspektiv. Det er derfor jeg insisterer på at kulturperspektiv må være et kontekstuelt
perspektiv.
Denne inndelingen av stedlighet og ustedlighet, gir oss inntakt til å få frem at det å
praktisere i en verden krever både kunnskap og kompetanse. Man må forholde seg
til de fortellingene man kan nne om denne verden. Dette må man ha kunnskap
om. I tillegg må man må kunne få innsikt i de forståelser folk selv har av sin
verden. Man må kunne se det stedlige og det ustedlige. Dette er en kompetanse,
en evne, til å kunne reektere over den konkrete konteksten. God praksis på ett
sted er ikke nødvendigvis god praksis på et annet sted.

Kapittel 13

Kunnskap og kompetanse

13.1 Kunnskapsbegrepet i barnevernet
Vi har nå sett noen teoretiske og praktiske forankringer for kontekstuelt barnevern. For at dette skal kunne bli en del av barnevernets kunnskapsgrunnlag må
kunnskapsbegrepet i barnevernet avklares. Én ting er å utvikle et perspektiv for
barnevernet, en annen ting er å føre dette inn i barnevernets praksis. Det er mange
forhold som må legges til rette for at et nytt perspektiv skal kunne bli en del av en
praksis. Både praktiske, økonomiske, rettslige og forvaltningsmessige forhold kan
fremme eller hemme muligheten til å innføre noe nytt. Jeg vil ikke drøfte disse
forholdene nærmere. Imidlertid vil jeg drøfte at det kunnskapsgrunnlaget som nnes i barnevernet, vil ha avgjørende betydning for innføring av noe nytt her. Et
nytt perspektiv må kunne gjøres gjeldende i forhold til det kunnskapsgrunnlaget
som allerede eksisterer. Jeg vil derfor først drøfte kunnskapsbegrepet slike det er
i barnevernet generelt, og deretter kulturkunnskap i barnevernet. Formålet er å
synliggjøre hvordan et kontekstuelt barnevern kan passe sammen med eksisterende
kunnskap og kompetanse. Dette handler egentlig om hvordan man kan integrere
et kontekstuelt barnevern i barnevernet.

13.1.1

Kunnskapsbegrepet  i speiling mellom teori og praksis

Barnevernets kunnskapsbegrep er et tema som stadig er gjenstand for teoretiske
og praktiske avklaringer. Ofte relateres diskusjonene om kunnskap i barnevernet
til forholdet mellom teori og praksis.
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Teori og praksis betraktes i barnevern og sosialt arbeid som overordnet spørsmål
om kunnskapsgrunnlag og kunnskapsanvendelse (Østbye, 1997). Det vil si at drøfting av kunnskapsgrunnlag og kunnskapsanvendelse er avhengig av klargjøringer
av forholdet mellom teori og praksis. Dikotomien teori og praksis hensetter teori
og praksis i et slags konkurranseforhold, med det resultat at mange forsøk på å
klargjøre kunnskapsbegrep i barnevern sporer av i forsøk på en vekting mellom
teori og praksis. Diskusjonen preges av enten teori eller praksis. Slik er det selvsagt ikke. Barnevernet er som fag avhengig av teoretiske resonnement. Teoriene
som anvendes i barnevernet er på sin side utledet fra de utfordringene som nnes i
praktisk barnevernsarbeid. Det ene er uten mening uten speiling i det andre. Teori
kaster lys over praksis, og praksis kaster lys over barnevernet teori.
Dermed er det ikke slik at kunnskapsgrunnlag og kunnskapsanvendelse er underordnet en todeling mellom teori og praksis. Å isolere hvor mye som er praksis og
hvor mye som er teori, gir ingen erkjennelse av hva som er kunnskap i barnevern.
En av utfordringene i en undersøkelse av barnevernets kunnskapsbegrep, er å komme utenom en dikotomisering mellom teori og praksis. Det kan man klare ved å
behandle teori og praksis i speilingen mellom disse dimensjonene av barnevernet
som fag. Det får frem noe av det som skaper vitalitet i barnevernets kunnskapsbase. Med vitalitet i kunnskapsbase mener jeg at kunnskap og kompetanse drives
fremover (eller bortover eller utover) gjennom både reeksjon og handling. Reeksjon og handling er den praktiske utformingen av speiling mellom teori og praksis.
De kan, i like liten grad som teori og praksis, løses opp gjennom en todeling hvor
man søker å nne en vekting mellom disse.
Barnevernet har ikke en fast tilknytning til et bestemt teoretisk eller akademisk
fagområde. Faget er ikke underlagt sosiologi, psykologi eller pedagogikk. Barnevernet er et fagfelt som har sitt teoritilfang fra mange akademiske disipliner, og
er dermed tverrfaglig. Dermed har barnevernet en form for frihet til å bruke de
teorier som til enhver tid passer til de praktiske utfordringene som nnes. Det
betyr at barnevernet er eksibel når det gjelder å tilpasse seg nye perspektiver.
Men det betyr også at barnevernet kan anvende teorier som viser seg ikke å være
velegnet for barnevernets særskilte ansvarsområde. Faget står ikke til ansvar for
ett bestemt teoretisk eller akademisk fagområde, men har heller ikke et akademisk fag som betjener dem med nye perspektiver og nye teorier spesielt tilpasset
barnevernets problemstillinger. Det er derfor viktig at barnevernet har en kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot fagets behov for kunnskap og kompetanse. Det
er også nødvendig at barnevernet øver kritisk reeksjon i forhold til de teorier som
anvendes og den praksis som utøves.

13.2

Kulturkunnskap og kulturkompetanse

13.1.2

319

Kontekstuelt barnevern  et perspektiv for barnevernet

Ut fra dette mener jeg at barnevernet særskilte kunnskapsbegrep nnes i speilingen
mellom barnevernets teori og praksis. Det vil si at det å føre inn nye perspektiver
må gjøres ved at perspektivet kritisk gjennomgås med tanke på om dette er et
perspektiv som er anvendelig for barnevernets særskilte ansvarsområde. Videre
må perspektivet vurderes i forhold til om det fører til en bedre barnevernpraksis
og om det er mulig å gjennomføre perspektivet innenfor denne praksisen.
Et kontekstuelt barnevern må, dersom det skal bli en del av barnevernet, vurderes
i forhold til om dette er et perspektiv som angår barnevernets oppgave. Jeg har
forsøkt å vise at kontekstuelt barnevern er et kulturelt perspektiv som alltid er
relevant for barnevernet. Det er et perspektiv som handler om grunnleggende
kompetanse i barnevernet, som det å se barn i deres egen livsverden.
Et kontekstuelt barnevern må også vurderes i forhold til om det er praktisk nyttig
og praktisk anvendelig. I denne avhandlingen har jeg forsøkt å vise hvordan kontekstbegrepet er en praktisk måte å nærme seg livsverden på. Jeg har også vist
at et barnevern som praktiseres i samiske områder overfor samiske barn og unge
og deres foreldre, må ha kulturkunnskap og kulturkompetanse med i sin praksis.
Det er av sentral betydning for de som har kontakt med barnevernet at barnevernet møter dem med hjelp og tiltak som er tilpasset den mangfoldige og varierte
samiske kulturen. For å få til dette må barnevernet ha en praksis som gjør det
mulig å trekke inn folk sine egen referanserammer. Et kulturelt perspektiv som er
utformet som et kontekstuelt barnevern er en praktisk anvendelig innfallsvinkel
for å få dette til.

13.2 Kulturkunnskap og kulturkompetanse
I 1998 ble det gitt ut ei bok hvor erfarne samiske sosialarbeidere beskrev sin
egen praksis. Boka het Kulturmøte og terapi i Sápmi, og Stordahl og Eidheim
var redaktører. Flere av artikkelforfatterne hadde på begynnelsen av 1990-tallet
gjennomført en videreutdanning innefor kulturanalytisk tenkning.1 Som studenter
på kurset var bidragsyterne med på å binde sammen teori og praksis, fordi den
selvinnsikt, og de erfaringene sosialarbeiderne hadde fra sin praksis, representerte
1 Undertegnede var en av artikkelforfatterne, men ikke blant de som her omtales som erfarne
samiske sosialarbeidere ei heller student på den omtalte videreutdanningen fra 1991 og 1992.
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empirisk materiale. I årene etter har de ytterligere utviklet sin kompetanse ved
teoretisk fordypning, og praktisk iverksettelse av transkulturelt terapeutisk utviklingsarbeid. På denne bakgrunnen ble boken en form for praksisveiledning for
sosialarbeidere i samiske områder av Norge.

13.2.1

Transkulturelt terapeutisk utviklingsarbeid

Transkulturelt utviklingsarbeid er en fagliggjøring av de erfaringene av empirisk
art, som samiske praktikere innfor helse- og sosialsektoren har ervervet. Stordahl
(Op.cit.) presenterer re begrep som hun mener er sentrale i et slikt utviklingsarbeid: Orienteringskunnskap, kulturell selvreeksjon, forklaringsmodeller samt
terapeutisk praksis og profesjonalisering. Begrepene er analytiske. De er alle komponenter i en modell hvor folk sine kulturelle bakgrunner kan fanges opp i en
terapeutisk situasjon.
er kunnskap om det feltet man arbeider i. Dette dreier seg
om verdier, barneoppdragelse, moralske og normative aspekt ved det kulturelle
feltet man har sin virksomhet i. Orienteringskunnskapen er ulik dersom man er
født i den kulturen man arbeider i, sammenlignet med at man arbeider i en kultur
man ikke kjenner som sin egen. Kulturell selvreeksjon er hentet fra McGoldrick
og Pearce (1982) og Devore og Schlesinger (1996) sine begreper om ethnicity training og ethnicity sensitiv practice. Dette er begreper som analytisk synliggjør
en form for relativisering av egne kulturelle verdier og kategorier, gjennom reeksjon over egen og andres forhold til orienteringskunnskap. Forklaringsmodeller
omhandler en begrepsdistinksjon mellom kulturforståelse og kulturkompetanse.
Kulturkompetanse viser til en forståelse av kultur, basert på at man har vokst opp
med kulturen. Kulturforståelse er begrepsfesting av den kunnskapen man har for
analytisk å kunne arbeide med mellommenneskelige problematikk i både en- og
erkulturelle kontekster. Terapeutisk praksis og profesjonalisering er det siste
begrepssettet i Stordahls modell for transkulturell utviklingsarbeid. Dette omhandler profesjonalisering av den praktiske virksomheten, gjennom integreringen
av de tre andre områdene.
Orienteringskunnskap

For å unngå at kulturperspektivet blir et arbeid ved siden av det kliniske arbeidet,
mener hun at alle disse områdene må aktiviseres. Dette skal gjøres som en sammenlignende reeksjon over de konkrete situasjoner som man kommer i kontakt
med som terapeut eller sosialarbeider. Dette er en analytisk virksomhet. De re
områdene representerer en helhetlig modell som ikke kan deles inn i re separate
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Figur 13.1

Transkulturell terapeutisk utviklingsarbeid (Stordahl, 1998)

kunnskapsområder. Basert på denne redegjørelsen, skisserer Stordahl en sirkulær
modell som kan gi et konstruktivt terapeutisk utviklingsarbeid.
I det følgende vil forklaringsmodellene i Stordahls modell bli gjenstand for en
nærmere undersøkelse.

13.2.2

Forklaringsmodeller

i Stordahls modell består av begrepsparet kulturforståelse
og kulturkompetanse (se gur 13.1). Dette svarer til distinksjonen mellom det å
leve i kulturen og det å være profesjonell terapeut. Ved hjelp av denne inndelingen presenterer Stordahl verktøy for å diskutere hvordan man som profesjonell
kan håndtere kulturelle fenomener, uten nødvendigvis å være født og oppvokst i
den aktuelle kulturen.
Forklaringsmodeller

Tidlig på 1990-tallet var dette en nødvendig avklaring. Den etnopolitiske mobilisering førte til en bevisstgjøring om at sosialarbeidernes og terapeutenes arbeidsmodeller ikke nødvendigvis var tilpasset samisk livsform. En slik erkjennelsen kk
noen til å trekke den slutning at det å være same var kvalikasjon nok for å arbeide
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hensiktsmessig med kulturelle fenomener.2 For mange profesjonelle og erfarne sosialarbeidere ble dette en for enkel slutning, da det ikke anerkjente betydningen av
det faglige innholdet i sosialt arbeid. Disse praktikerne mente at det måtte være en
måte å integrere kulturell sensitivitet i det sosiale arbeid som var basert på profesjonalitet i den terapeutiske situasjonen. Utfordringen omhandlet hvordan en slik
integrering kunne gjøres, og hvilken kompetanse som måtte oppøves for å anvende
et slikt perspektiv. For å imøtegå argumentasjonen om at det å være same var en
kvalikasjon i seg selv for sosialt arbeid i samiske områder, anvendte Stordahl og
Kvernmo (1990) skillet mellom å reektere over de kulturell fenomener og det
å leve i en kultur. Slik etablerte de et skille mellom kulturforståelse og kulturkunnskap. Dette er skillet mellom det å analytisk kunne reektere over kulturelle
fenomener, og det å inneha en kompetanse fordi man er hjemme i sin egen kultur.
I en slik inndeling ligger det en idé om at man kan være innenfor eller utenfor en
kultur. Å være innenfor vil si at man er født inn i kulturen, og at kulturen danner
rammene for ens identitet, normer, virksomhet og handlingsrepertoar.

13.2.3

Innenfor og utenfor

Dette er et skille som korresponderer med en distinksjon mellom innenfor eller
utenfor. Begrepene henger sammen med posisjonering i forhold til en verden. Andre har brukt begrepsparet insider og outsider for å anskueliggjøre posisjoner
i forhold til en kultur (Nergård, 1994). Stordahl anvender Skjervheims (2001) begreper deltaker og observatør.
Disse er imidlertid passiviserende for den posisjonen som ikke er innenfor. En som
ikke er innenfor som medlem av en kultur, kan handle aktivt i forhold til den
fremmede kulturen. Derfor foretrekkes distinksjonene innenfor og utenfor, og
heller skille klarere mellom kyndig eller ukyndig i forhold til en verden. Den som
er innenfor og opptrer med det kyndige blikk, og den som er utenfor en verden og
anvender det ukyndige blikk, har noe felles. Begge disse handler aktivt i forhold til
verdenen. Imidlertid er handlingene basert på forskjellig kyndighet, når det gjelder
erfaring fra og med verden.
2 Ved siden av at en del praktikere argumenterte for dette i faglige diskusjoner, har også slike holdninger kommet frem i samtale med samiske politikere. Det er sannsynlig at disse to gruppene har
trukket sine slutninger på grunnlag av ulik argumentasjon. Praktikerne baserte dette på erfaringer
om at kun samiske sosialarbeidere brukte kulturelle perspektiver på noen av de fenomener som kom
frem i terapeutiske situasjoner, mens samiske politikere antakelig brukte etnopolitiske argumenter
også i faglige spørsmål.
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I posisjonen innenfor har man et felleskap med de andre deltakerne i kulturen, og
deler til en viss grad de holdninger, identitet, normer, handlingsrepertoarer som
de andre deltakerne har. Den utenforstående opplever ikke, eller oppleves ikke, å
delta i det fellesskapet som kulturens rammer gir. I terapeutisk sammenheng er
det selvsagt ingen ulempe å kjenne til kulturen som deltaker (Stordahl og Kvernmo, 1990). Det er derimot den analytiske kompetansen som er nødvendig for en
terapeutisk virksomhet. Ved dette antydes det en analytisk og teoretisk kompetanse som er uavhengig av kulturell tilhørighet. Den analytiske kompetansen har
jeg tidligere vist er avhengig av evne til å fortolke, det vil si evne til å reektere.
Denne kompetansen kan man også anvende ved å ta den andres perspektiv ved
hjelp av det ukyndige blikk.

13.2.4

Må praktikeren være innenfor?

I løpet av 1990-tallet var utfordringen å bevisstgjøre samiske praktikere på hvordan
de kunne håndtere de kulturrelaterte og etniskrelaterte utfordringene i sin praksis. Fordi de selv var kjent med problematikken, som for eksempel fornorskning,
undertrykking, identitetshåndtering gjenkjente de disse fenomenene i sitt arbeid. I
løpet av det nye tusenåret er utfordringene i like stor grad å innvie sosialarbeidere
i kulturell sensitivitet, uavhengig av den kulturelle og etniske tilhørigheten de selv
måtte ha. Denne endringen har skjedd fordi det ble satt søkelys på samiske forhold
i arbeid med helse- og sosialarbeid i løpet av 1990-tallet. I dag nnes det en stor
gruppe som er på søken etter hvordan sensitivitet omkring kulturelle fenomener
kan integreres som en naturlig del av det sosiale arbeid. Det kan man blant annet
lese av at mange konferanser og seminarer som arrangeres for tiden har kultur
og/eller etnisitet på programmet.3
Dette har aktualisert et behov for avklaring omkring posisjonering av den profesjonelle terapeut. Hvordan kan man som utenforstående til en kultur arbeide kultursensitivt? For mange har dette blitt et spørsmål om å lære mer om kulturen.
Hva kjennetegner kulturen, hvilke særskilte fenomener skal man være observante
overfor, hvilke problematikk er sedvanlig og hvilke former for omsorg og normer
3 Blant annet: Den årlige fosterhjemskonferansen som i 2001 ble arrangert i Vesterålen hadde kulturbegrepet som inneledningsforedrag. Den landsomfattende Barnevernkongressen i 2000, arrangert
av Troms Barnevernsamband, hadde også ere foredrag hvor urfolk og minoritetskulturer var tema.
Fylkeskommune i de nordnorske fylkene har egne ansatte med ansvaret for oppfølgning av samiske
saker, noe som har ført til konferanser for fagfolk innefor helse- og sosialsektoren hvor fokus har
vært rettet fokus mot kultur og etnisitet.
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er kjennetegnende for kulturen? Spørsmål av slike art er blitt aktualisert og reist
innenfor det sosiale arbeid.
Slike spørsmål lar seg besvare. De lar seg besvare for ett sted, og et avgrenset
område. Man kan nne kjennetegn på en kultur, man kan nne frem til noen
sedvanlige mønster. Vi har sett av beskrivelsen av Billefjord og Kautokeino at en
del særskilte kjennetegn fremtrer.
Slike etnograske beskrivelser er imidlertid ikke beskrivende for hele distrikt, for
hele etniske folkegrupper eller for kulturen i sin alminnelighet. Til det er et dette for
varierte og mangfoldige verdener. Vi har sett hvordan det samiske samfunnet ikke
var ensartet og dermed vanskelig kunne avgrenses som entydig. De etnograske
beskrivelsene er beskrivelser av en verden, med andre ord en beskrivelse av noen
sin kontekst.
I tillegg er aktørene ulike selv om de opplever seg, og oppleves av andre, som deltaker i en kultur. Geertz sier at mennesket først og fremst er forskjellig (1973).
Samiske familier er, som norske familier, forskjellige. Samiske aktører er, som norske aktører, forskjellige.
Å stille spørsmål om praktikerne må være innenfor, er å stille spørsmål om vi må
ha én praktiker for hvert materielt og sosialt sted. Et positivt svar på dette ville
også si at man betviler at man kan forholde seg forstående til noen fra ett annet
sted. Det kan man, dersom man tar utgangspunkt i det ukyndige blikk. Ved hjelp
av det utforskende og spørrende som inngikk i bruk av dette blikket kan man søke å
forhold seg forstående til andre. Ved et møte som er grunnet i Lévinas etiske loso
om møte med Den Andre, kan man få tak i de erfaringsmessige brudd som kan gi
nye erkjennelser. Man kan få det Rossvær (1998) kaller en omslagserfaring, en
erfaring om at noe man trodde man kjente forandrer seg foran øynene på en. Det
interessante er at man kan også få en omslagserfaring når det gjelder virksomheter
man mener seg å være kyndige i. Rossvær nevner familie som et fenomen han
kk møte på Sørøya, som ikke refererte seg til hans kjenneskap til virksomheten å
være (eller gjøre) en familie. Stordahl har beskrevet hvordan hennes feltarbeid
blant unge samer på hjemstedet viste henne hvordan de unge kunne oppleve det
å være same på en annen måte enn henne. Denne erfaringen kan man kalle en
omslagserfaring.
Praktikerne må ikke være fra samme sted som den de skal møte. De må heller
forsøke å innta en posisjon hvor de søkende utforsker den andes meningshorisont.
Dette var det som fremkom ved drøfting av stedligheten og ustedlighet. Det pri-
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mære er altså ikke fra hvilken side av grensen man kommer, men hvordan man
innstiller seg i møtet med den andre.

13.2.5

Hva vet jeg (kunnskap) og hva kan jeg (kompetanse)

Dette gir et skille som i praksis er skillet mellom det man vet som kunnskap,
og det man kan som kompetanse. Kunnskap kan man blant annet få gjennom
beskrivelser av steder. Dette er fenomenologiske beskrivelser som lar det som er tre
frem. Her fremkommer stedenes virksomheter. Disse kan brytes over noen markører
som bringer en større fortelling om stedet frem. I Billefjord var hellemaleriene
markør for en beretning om Billefjord som sted. I Kautokeino var forventingen om
tradisjonelle omsorgsformer markør for en beretning om Kautokeino.
Disse beskrivelsene blir aldri fullendte. Det vil alltid være mer, andre aspekter, ere
detaljer eller andre perspektiver, som kan synliggjøre stedene bedre. Posisjonene
å se fra, gir beretningene form og innhold. Derfor er det behov for kompetanse,
som her betyr det man kan noe om.
I beretningen av steder er det, når det gjelder forståelse av folk, noen kunnskaper
som er av sentral betydning for praksis. Dette gjelder kunnskapen om at stedene er
preget av variasjon og mangfold. Denne kunnskapen viser vei til en kompetanse om
at man kan ikke ta beskrivelsen fra ett sted, og omstette denne som beskrivelsen av
ett annet sted. Men man kan sammenligne. Bruk av kofte kan være et synlig tegn
på samisk livsform på stedet Kautokeino, men kan være uten betydning som tegn
på samisk livsform på stedet Billefjord. I Billefjord kan sjøsamisk skole være noe
som synliggjør at nye prosesser er igangsatt på stedet, uten at navnet på skolen i
Kautokeino viser til noen som helst slags prosesser i Kautokeino. Niemi (2001) har
skrevet en skjønnlitterær bok om sin barndoms Pajala. Her er den en beskrivelse av
menns roller og hvordan de skulle være menn. Dette var ordet i et begrep om å være
Mann, vanlig mann eller knapsu. Å være knapsu betydde å være kjærringaktig.
Han viser hvordan det å bli en mann handlet mye om å forhold seg til å være, eller
ikke være knapsu. Det å spille i rockeband var kanskje knapsu, siden det innbar å
synge. I så fall, resonnerte den unge mannlige jeg-personen, kk han bare være litt
knapsu. Det Niemi gjør er å vise en viktig markør i Pajala på 1960  1970-tallet.
Dette er kanskje en god etnogrask beskrivelse av Pajala fra den tiden. Det kan
være at det også på andre steder, i dag, er det å bli (eller å være) kjærringaktig
for en mann noe som det er knyttet mange sosiale praksiser til. Knapsu var kanskje
en god beskrivelse av Pajala, men behøver ikke nødvendigvis være det for den unge
mannen som vokser opp i Billefjord eller Kautokeino. En god beskrivelse av ett
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sted, kan ikke overføres direkte til et annet sted for å se om hvor mye som er, eller
mangler, på det andre stedet. Markørene må springe ut av beskrivelsen av stedet.
Det er det som må strukturere beskrivelsen. Dette er et av fenomenologiens idé:
Begrepene springer ut av beskrivelsene, ikke omvendt. Utfordringen er å gjøre det
beskrevne begripelig. Til det må man skae seg erfaringer fra den verdenen man
søker å beskrive (Meløe, 1994).
Beskrivelsen gir kunnskap, en viten, om stedet. Det man vet om steder, gir forståelse for livsformen på stedet. Det er dermed ikke sagt at man kan kultursensitiv
praksis. Det man kan er å frembringe beretninger slik at beskrivelser kan gjøres, og
at det kan gjøres relevant i praksis. Med utgangspunkt i møtet med Den Andre,
kan man si at beskrivelsene alltid kan åpne for nye beskrivelser. De kan gjøres
bredere, fyldigere, romsligere og dypere. Det kan de alltid. Det er ingen beretning
som er fullendt. Troen på den fullendte beretningen er ikke-viten, basert på et
mulig dødt blikk.
Et interessant moment ved begrepsdistinksjonene til Meløe, om de tre blikkene
basert på posisjoner å se fra, er sammenhengen mellom dem. Ved de to første er
begrepene knyttet til betegnelse om kyndighet og ukyndighet. Av det kan man
få inntrykk av at disse representerer posisjoner som er langt fra hverandre.
Det kan synes som at avstanden mellom å være kyndig og å være ukyndig, er
stor. Dette er ikke nødvendigvis slik. Når er man kyndig, og når er man ukyndig? Det vil være avhengig av erfaring. Dette har likhet med tenkningen omkring
taus kunnskap, hvor den tause kunnskapen er tilegnet av erfaringskunnskap som
ikke (lett) kan artikuleres. Den andre posisjonen, ukyndig, er dermed ikke, slik
man kan få inntrykk av, basert på null erfaring og dermed total kunnskapsløshet.
Kunnskapsløshet er nedlagt i posisjonen det døde blikk, hvor det som trer frem
(kunnskapsområdet) ikke gjenkjennes som et eget område. Det ukyndige blikk er
den posisjonen fra hvor man anerkjenner at det er mer som er å se enn det man
kan se, og dermed kan forstå. Dette er den søkende posisjonen. Man kan forestille
seg at også det kjente området kan ha dimensjoner som man ikke ser, selv om man
har lang erfaring fra området. Dette kan gjelde den som er innenfor en kultur,
ved at det nnes dimensjoner ved kulturen som er ukjent og som man ikke har
erfaring fra. Det kan også gjelde kunnskapsområder hvor man er erfaren, men har
noen delområder som man er mindre kjent med. Å møte med et kyndig blikk de
områder som man har mindre erfaring fra, vil tilsi at man står i fare for å ikke
anerkjenne eksistensen av det området man ikke er kjent med. Dette er det som
omtales som å møte med det døde blikk. Det er altså glidende overganger mellom
de tre posisjonene, hvor kyndighet ikke ekskluderer muligheten for å posisjonere
seg slik at man anvender det døde blikk. Ved å anvende det ukyndige blikk, er det
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imidlertid en fordring i det undrende og søkende . Man sikres mot å la troen på
egen kyndighet, føre til at man ikke anerkjenner eksistensen av det man ikke ser,
og dermed ikke forstår.
Dette tilsier at en praktisk og profesjonell tilnærming til et møte ikke er basert på
ekspertstatus. Ekspertstatusen vil alltid stå i fare for at møtet preges av posisjonen
som er kalt det døde blikk. Eksperten anser seg som kyndig, og med erfaring
fra lignende tilfeller. Dette er basert på det man vet. At det er, eller kan være,
noen dimensjoner som er annerledes, forblir i mørket fordi eksperten hviler på
sin kyndighet. En praktisk og profesjonell tilnærming må derimot være et møte
hvor både det man vet, og det man kan, er med. Det fordres med andre ord en
kompetanse i det å forholde seg til det man vet på en reekterende måte. Å stille
spørsmål gir anledning til reeksjon.
Dette er ikke en idé hvor det nnes et endelige sluttpunkt for kompetanse. Dette
er ytende og krever stadig posisjonsforytninger. Det er posisjonen hvor man er
ukyndig fordi man stiller spørsmål: Er det noe i dette fenomenet jeg ikke ser, og
dermed ikke forstår? Denne formen for praksis er søkende når det gjelder å få tak
i den andre sin situasjon. Det er anskueliggjort i Mead og Addams terminologi
om å sette seg inn i den måten andre tenker på.4 Dette gir innspill mot å få tak i
beskrivelsen av livsverden. Denne formen for praksis er også søkende når det gjelder
å nne former for å omsette det man kan om et fenomen til praktisk handling i
en helhetlig forståelse. Å tilpasse en handling (praksis) til en livsverden vil si å
la forståelsen av handlingen gi mening i lys av livsverdenen. Det profesjonelle er
dermed ikke nedlagt i ekspertens opptreden, men hva forståelsen er begrunnet i.
Det er dette som er det man kan. Det man kan er således ikke en kompetanse som
er sluttført. Det er en kompetanse som er avhengig av søken etter beskrivelser og
reeksjoner, og hvordan praksis kan baseres på den forstående tilnærming til den
livsverden som handlingen gir mening i.

13.2.6

Kontekstuelt barnevernsarbeid

Det er med andre ord to grep som gir kontekstuell barnevernspraksis. Det ene er at
man skaer seg innsikt i det stedet man skal praktisere i. Man må ha kunnskap. Det
4 Mead sier det slik: Å ta den andres perspektiv. Jane Addams sier det slik: Å sette seg inn i måten
den fattige tenker på. Begge er representanter for Chicagoskolen. Mead var den som ble anerkjent
som grunnleggeren av symbolsk interaksjonisme, mens Addams ble, som de andre kvinnelige
sosiologene ved universitetet i Chicago, overført til det mindre prestisjetunge, og mer praktisk
orienterte,

sosialt arbeid. (Levin og Trost, 1996).
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er ikke nok å kunne noen sentrale kjennetegn på den kulturelle gruppen som folk
har tilhørighet til. Det nnes mange like verdener innenfor en og samme kulturelle
enhet. Man må søke etter den stedlige og den ustedlige fortellingen om konteksten
til folks livsprosjekt. Det andre grepet er at man må kunne gjøre det man vet om
stedet relevant i hele den praksis man utøver. Man må ha kompetanse. Folk inngår
i møtet med hele sin livsverden som relevant bakgrunn for de fortolkningene som
gjøres.
Jeg har søkt å undersøke ulike aspekt som er relevant for barnevern i samisk kontekst. Jeg har trukket frem de arbeidsmodellene som erfarne samiske sosialarbeidere har fortalt meg om. Fra disse erfaringene har vi lært at kontekst er vesentlig.
Jeg har sett på hvilke føringer de internasjonale lovene gir barnevernsarbeid. I
disse kan man lese at barn har rett til å holde kontakt med sin kulturelle gruppe.
Vi har også lest at representanter fra urfolk skal delta i utforming av ordninger
som angår dem. Jeg har etterlyst en mer forpliktende oppfølgning av de psykososiale aspektene fra lovene, og påpekt behovet for at samer er deltakende i den
sentrale barnevernfaglige utviklingen. I implementering av kultursensitiv praksis i
de samiske kommunene, har vi sett at et slikt perspektiv ikke kan isoleres i enkeltområder av barnevernets arbeid. Det må trekkes inn i alle deler av barnevernets
praksiser. Jeg har gjort beskrivelser av to samiske steder, og sammenlignet disse.
Av det ser jeg at samiske steder er forskjellige, og at de har gjennomgått ulike
endringsprosesser. Den mangfoldigheten som nnes i samiske samfunn og i samiske kulturuttrykk fører til at kontekst er et kjernebegrep for et kulturperspektiv i
barnevernet.
I denne avhandlinga har jeg forsøkt å trekke frem noen teoretiske og praktiske
forankringer for kontekstuelt barnevern. Kulturell vitalitet, reforhandling og refortolkning, omslagserfaringer, fortolkning og livsprosjektet i en livsverden har
vært vesentlige momenter i den teoretiske forankringen. Disse er gjort relevant i
forhold til sentrale deler av barnevernets virksomhet, som barnets beste, relasjoner, metodisk standardisering og barnevernet i lokalsamfunnet. Jeg har fremhevet
distinksjonene mellom de tre blikkene som Meløe har lansert, interaksjonistisk relasjon, lokalsamfunnsbeskrivelser og standardisering av erfaringer som praktiske
forankringer for et kontekstuelt barnevern.

13.2.7

Videre arbeid

I videre arbeid innenfor dette problemområdet vil det være interessant å trekke
frem enkelte deler for grundige undersøkelser. Det gjelder særlig empiriske beskri-
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velser hvor en større gruppe informanter kan bidra til at delområder blir ytterligere
belyst. Hvilke erfaringer har samer med barnevernet? Hvilke metoder og tiltak er
særlig godt tilrettelagt for ulike samiske verdener? Hvilke hjelpetiltak etter 4-4
kan anbefales i samiske kontekster, og kan det utvikles nye tiltak som er bedre
egnet for de særskilte forhold i samiske verdener?
Jeg ser også behovet for at hvert av temaområdene som jeg har reist utdypes videre.
Det gjelder stemmene til de erfarne praktikerne. Det er behov for at deres tause 
og artikulerte kunnskap bringes inn i den faglige utviklingen av barnevernsfaget.
Dette vil både tilføre kunnskap for andre barnevernsarbeidere i samiske områder,
og gi innspill til den mer generelle faglige diskurs. De vil både kunne bidra i
den faglige utviklingen av barnevernet, og utvikling av barnevern i møte med
andre etniske grupper i Norge. Hvilke konsekvenser de internasjonale lovene har
for barnevern i samiske områder bør utdypes, både rettslososk og politisk.
Jeg vil også trekke frem at mitt arbeid har pekt på behovet for en vitenskapsteoretisk drøfting av barnevernets forankring. Kunnskapsbegrepet i barnevernfaget er
lite utviklet, og de endringer som blir gjort i barnevernet gjøres uten at epistemologiske grunnproblemer er gjort til gjenstand for drøfting. Jeg under meg på om ikke
barnevernets eklektiske teoritilfang øker behovet for kunnskapsmessig drøfting.
Avslutningsvis vil jeg peke på at i all videre oppfølgning er brukernes opplevelse av
den oppmerksomheten de får av oentlige myndigheter viktig. Dette gjelder særlig
en tjeneste som barnevernet, og aller mest opplevelsene som minoritetsgrupper har
med de nasjonale myndighetenes institusjoner.
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