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Sammendrag 
Forfatterens navn: Ann Jørgunn Larsen-Sara 

Tittel på hovedoppgaven: Særegen barneoppdragelse? En undersøkelse om samiske mødres 

tanker om barneoppdragelse i Skånland og Kautokeino.  

Veileder: Astri Heen Wold 

Denne hovedoppgaven tar for seg barneoppdragelse blant samiske mødre i Skånland og 

Kautokeino kommune. Problemstillingene er som følger: Hvordan beskriver samiske mødre i 

Skånland og Kautokeino barneoppdragelsen av sine barn? Og finnes det merkbare variasjoner 

i barneoppdragelsen hos samiske mødrene i disse to kommunene? Dette er et selvstendig 

forskningsprosjekt hvor jeg har intervjuet nitten mødre sommeren 2009. Ni mødre var fra 

Skånland og ti av mødrene var fra Kautokeino. Data er innsamlet på egenhånd. Mødrene 

skulle ha barn mellom 4-10 år. Ved å bruke Sametingets kriterier for innmelding til 

samemanntallet, har mødrene definert seg selv som samisk. Alderen på mødrene varierte fra 

24-48 år. Generelt bestod utvalget mitt av mødre med høyere utdanning. Forskning om 

barneoppdragelse blant den samiske befolkningen har tradisjonelt vært konsentrert innenfor 

de samiske kjerneområdene i Indre-Finnmark. Områdene utenfor kjerneområdene har fått 

liten oppmerksomhet. Skånland er en kommune utenfor det samiske kjerneområdet, mens 

Kautokeino er innenfor det samiske kjerneområdet. Kvalitativ metode er benyttet, med 

semistrukturert intervju av mødrene. Intervjuene er transkribert og det skriftlige datamaterialet 

er blitt analysert. Datamaterialet er organisert rundt følgende hovedtemaer: familiestruktur, 

regulering av atferd, sosialiseringsverdier, sosialiseringsarenaer og identitetsmarkører. 

Resultatene viser at det er merkbare likheter i barneoppdragelsen mellom samiske mødre fra 

Skånland og Kautokeino. Dette gjelder i stor grad familiestruktur, regulering av atferd og 

sosialiseringsarenaer. Informantene mener blant annet at det er foreldrene som har 

hovedansvaret for oppdragelsen av barna, men at storfamilien har en rolle i 

barneoppdragelsen. Informantene nevner barnehage og skole som viktige 

sosialiseringsarenaer. De største variasjonene er innenfor sosialiseringsverdier og 

identitetsmarkører. Særlig språket viser store forskjeller. Informantene i Kautokeino har 

samisk som førstespråk, mens det i Skånland er få informanter med samisk som førstespråk. 

Informantene vektlegger selvstendighet ulikt. Informantene som er tilknyttet reindriften i 

Kautokeino legger større vekt på selvstendighet hos barna. Det er forskjeller i den kulturelle 

konteksten mellom kommunene Skånland og Kautokeino. Skånland har vært utsatt for større 

påvirkning av det norske miljøet, og dette kan igjen gi ringvirkninger for barneoppdragelsen. 
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Forord  

Jeg er stolt av prosjektet mitt. Stolt, men ydmyk. Jeg har fått lov til å arbeide med et unikt 

materiale som har bidratt til min forståelse av hvordan samiske mødre oppdrar sine barn. Jeg 

er selv same med tilknytning til både Skånland og Kautokeino. Jeg har aldri egentlig tenkt 

over hvordan jeg selv har blitt oppdratt på. Ikke før nå. Ikke før jeg gravde meg ned i bøker 

om kulturpsykologi. Ikke før jeg begynte å jobbe med dette prosjektet, og ble sittende med 

masse materiale som jeg kunne identifisere meg selv med.  

  Jeg ønsker å takke Annveig Øvergård. Ideen til denne hovedoppgaven fikk jeg fra 

henne. Astri Heen Wold, professor ved Psykologisk institutt ved Universitet i Oslo har vært 

min veileder under hele prosessen. Astri Heen Wold har vært imøtekommende og 

forståelsesfull i forhold til spørsmål og refleksjoner omkring mitt arbeid. Jeg ønsker særskilt å 

takke henne for all hjelp og kunnskapsrike bidrag.  

Jeg må takke Skånland og Kautokeino kommune for å ha vært behjelpelig med å finne 

frem nødvendig statistikk. Jeg ønsker også å rette en stor takk til Várdobaiki samiske senter i 

Evenes ved Kjersti Myrnes Balto, og Samisk helsesenter i Kautokeino ved Kirsten Karine 

Hætta. Jeg ønsker videre å takke Sametinget for økonomisk støtte til prosjektet. Jeg har fått 

hjelp til transkriberingen av intervjuene av Anne Marte Westgaard, noe som har lettet 

arbeidsmengden betraktelig.  

Jeg vil også takke øvrige i min familie som har bidratt med kunnskap og erfaringer. En 

stor og spesiell takk til min samboer Aleksander for mye hjelp og enorm støtte underveis. Du 

har vært uunnværlige for meg i hele prosessen med oppgaven.  

Sist, men ikke minst, må jeg rette en stor og ærbødig takk til alle mine informanter 

som har bydd på seg selv med sine tanker og refleksjoner omkring oppdragelsen av sine barn. 

Uten denne åpenheten hadde ikke jeg oppnådd et unikt og kjært materiale. Uten deres bidrag 

hadde det ikke vært noen prosjekt. Takk! 

Jeg ønsker å legge vekt på den enorme gleden og iveren jeg har følt mens jeg har 

arbeidet med dette materiale. Dette har ført til at profesjonsstudiet i psykologi har blitt mer 

levende og engasjerende for min del. Det er noe betuttet jeg nå avslutter prosjektet som har 

gitt meg både tårer og gleder. Takk til dere alle sammen. 
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1 Innledning   
Kunnskap om hvordan samiske mødre oppdrar sine barn er med på å bevisstgjøre kulturelle 

uttrykk og variasjoner. Det er viktig å få frem ulike aspekter og nyanser som fins i den 

samiske kulturen. Barneoppdragelse er i så måte en arena hvor kulturelle variasjoner kommer 

til syne. Mødres beretninger om sine barn kan gi et unikt innblikk i deres livsverden. Det er 

disse fortellingene som gir viktig kunnskap for fagfolk, foreldre og andre omsorgspersoner. 

Dette rammeverket bidrar til bedre forståelse og synliggjøring av den samiske kulturen. Hver 

mor har sin egen lille fortelling.  

Forskning omkring barneoppdragelse i samiske områder (Balto, 1997 og Javo, 

Alapack, Heyerdahl & Rønning, 2003) har tidligere hatt utgangspunkt i det man kan 

karakterisere som kjernesamiske områder. I denne oppgaven som omhandler samiske mødres 

tanker om barneoppdragelse har jeg ønsket å inkludere et område som er utenfor det samiske 

kjerneområdet. Dette er en viktig og vesentlig del av bakgrunnen for min hovedoppgave. 

Hovedoppgaven har som målsetning å belyse kulturelle variasjoner i barneoppdragelse i den 

samiske befolkningen i to kommuner i Norge. Samiske mødre står her i fokus og gjennom 

deres ståsted vil man få en dypere innsikt i oppdragelsen av deres barn. Hvilke tanker har 

samiske mødre anno 2009 om barneoppdragelse i Skånland og Kautokeino? 

 

2 Plan for oppgaven  
Oppgaven starter med en beskrivelse av historien til den samiske befolkningen fram til nyere 

tid. Jeg vil også komme med noen generelle opplysninger om kommunene Skånland og 

Kautokeino. I tillegg presenteres utvalgte tall omkring språket, samemanntallet og 

befolkningen i nevnte kommuner. For å illustrere tidligere kunnskap om barneoppdragelse 

blant den samiske befolkningen trekker jeg frem noen utdrag fra boken ”Om samenes liv” av 

Johan Turi (1910/1987).  Undersøkelsene til Balto (1997) og Javo med flere (2003) viser hva 

som tidligere har blitt gjort av forskning om barneoppdragelse i samiske områder. Denne 

forskningen har bidratt til mine problemstillinger i hovedoppgaven. Oppgaven er forankret i 

teoriene til Bronfenbrenner (1979), Rogoff (2003), Kagiticibaci (1990) og Kagiticibaci 

(1996). Disse teoriene er relevante og nødvendige for å kunne forstå barneoppdragelse i en 

kulturell kontekst. Valg av metode og arbeidsprosessen er plassert i et eget kapittel. 

Resultatene er organisert i temaer inspirert av Kagiticibacis teorier, der sitater fra mødrene 

står sentralt. Resultatene diskuteres fortløpende opp mot presentert teori og forskning. 

Oppgaven avsluttes med oppsummering og diskusjon. 
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3 Det samiske kulturområdet 

3.1 

Samer er en folkegruppe bosatt i Norge, Sverige, Finland og Russland. I nordvestlige deler av 

Russland utgjør samene en av flere urfolksgrupper. ”Det vi vet, er at det har vært bosetning i 

sameland i mer enn 10 000 år” (Lorenz, 1981, s. 22). Det nordsamiske 

Historikk og språk 

ordet sápmi er blitt 

brukt om alle deler av det samiske fellesskap over hele Norden og Russland. Dette 

fellesskapet er nasjonalt i den forstand at det bygger på et felles språk, en felles historie og en 

felles kultur, uavhengig av landegrenser (Bjørklund, 2000).  

I Norge kan enhver person definere seg som same, men for å oppnå status som same i 

samemanntallet er samisk som «hjemmespråk» for personen selv, eller en av hans/hennes 

forfedre, et klart kriterium. I 2009 var det 13890 innmeldte i samemanntallet i Norge (Norges 

offisielle statistikk [NOS], 2010: D437, s. 33). Følgende kriterier for å melde seg inn i 

samemanntallet må oppfylles: 

 

”Personen avgir erklæring at man oppfatter seg som same, er over 18 år eller fyller 18 år i 

valgåret, har samisk som hjemmespråk, eller har eller har hatt forelder, besteforelder eller 

oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller er barn av person som står eller har stått i 

manntallet.” (Amundsen, http://www.samediggi.no, hentet 5. april 2011).  

 

Det er vanskelig å tallfeste sikkert hvor mange samer det bor i hele Norge. ”Det offisielle 

tallet på antall samer i Norge har lenge vært 30 000. Dristigere anslag er 50-100 000. Vi vet at 

det er langt flere enn dem som markerer det ved å stå manntallsført i samemanntallet” 

(Nergård, 2006, s. 21). Noe av grunnen til denne usikkerheten kan bli forklart av Statistisk 

Sentralbyrå: 

 

”Det meste av Statistisk Sentralbyrås samiske statistikk er geografisk basert. Grunnen til 

dette er at det ikke registreres informasjon etnisk tilhørighet hos personer bosatt i Norge. Og 

når det ikke finnes datagrunnlag for å lage individbasert statistikk om personer med samisk-

etnisk tilhørighet, finnes det heller ikke data som kan benyttes som grunnlag for å lage 

statistikk om samene som gruppe, verken totalt eller for enkeltområder. De geografiske 

områder som er valgt som statistikk-grunnlag er områder som etter visse kriterier er definert 

som samiske bosettingsområder i Norge nord for Salten.” (NOS, 2010: D437, s. 8).  

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Ord�
http://no.wikipedia.org/wiki/Samemanntallet�
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Reindrift, fiske og jordbruk har vært viktige næringsområder for den samiske befolkningen, 

og i mange tilfeller som kombinasjonsnæringer (Lorenz, 1981). Reindrift utgjør en egen 

kultur og livsform, og er ikke bare et yrke. Hos reindriftsbefolkningen er de tradisjonelle 

arbeidsmåtene og skikkene, samisk språk og samfunnsordningen mest synlig (Jernsletten, 

1986). Per 31. mars 2009 var det registrert 3012 personer som var tilknyttet reindrift i Norge 

(NOS, 2010: D437, s. 78). I 2007 var det registrert i STN1

Det såkalte Kautokeino-opprøret i 1852 var en viktig hendelse i samenes historie. 

Kautokeino-opprøret blir betegnet som et opprør mot norske representanter i Kautokeino 

prestegjeld. De samiske opprørerne drepte handelsmannen og lensmannen i Kautokeino. To 

av opprørerne ble senere henrettet ved halshugging. Opprøret hadde sammenheng med flere 

forhold. Blant annet hadde det utspring i den læstadianske vekkelsesbevegelsen som førte til 

at man tok oppgjør med alkoholmisbruket blant den samiske befolkningen. En annen faktor 

var kampen om beiteressursene på norsk side. Riksgrensen mot finsk side ble stengt i 1852 for 

reinsdyr av reindriftsutøvere bosatt i Norge, noe som førte til at vinterbeitet for reindriften ble 

akutt vanskelig. Alt dette kulminerte til opprørsdagen i 1852 (Zorgdrager, 1997). 

- området 601 jordbruksbedrifter 

totalt (NOS, 2010: D437, s. 84). Per 31. desember 2008 var det registrert 781 fiskere bosatt i 

STN området (NOS, 2010: D437, s. 88). STN står for virkeområde for Sametingets 

tilskuddsordninger til nærligslivet. 

I kjølvannet av den tyske evakueringen og brenningen av Finnmark og Nord–Troms 

høsten 1944, startet gjenreisningen av Sápmi, både politisk og kulturelt. Utover 1960-tallet 

ble stadig flere samer, særlig ungdom, engasjert i samepolitiske spørsmål. Det nye 

utdanningssamfunnet førte til en økt politisk radikalisering over hele den vestlige verden. 

Flere sameforeninger ble etablert i Norge (Bjørklund, 2000). Det samepolitiske fikk også stor 

oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt i forbindelse med ”Alta-saken” på slutten av 1970-

tallet. ”Alta-saken i 1979 til 1981 ble et symbol på samens kamp mot kulturell diskriminering, 

for kollektiv respekt, for politisk selvstyre og for materielle rettigheter” (Minde, 2005, s 6).  

Dette resulterte i en rekke viktige milepæler i samenes historie. Norske myndigheter nedsatte 

Samerettsutvalget og Samekulturutvalget for å imøtekomme kravene til den samiske 

befolkningen. Dette ble sammen med Alta-saken avgjørende for opprettelsen av et eget 

samepolitisk organ, Sametinget. Sametinget ble første gang åpnet 9. oktober 1989 av kong 

Olav V (Sametinget, http://www.samediggi.no, hentet 19. januar 2011).  

                                                 
1 STN- området omfatter i dag 16 hele kommuner og 10 kommunedelområder (NOS, 2010: D437, s.11).  

http://no.wikipedia.org/wiki/9._oktober�
http://no.wikipedia.org/wiki/1989�
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I Sápmi er det mange i dag som nekter for sin samiske identitet og opprinnelse. Denne 

misnøyen og fornektningen kan ha utspring i den såkalte fornorskningsprosessen fra 1850 

fram til ca 1980. Fornorskningen av den samiske befolkningen kan bli sett på som en sterk 

tvangsassimileringsprosess fra norske myndigheters side. Samene ble regelrett tvunget inn i 

norsk kultur. Intensjonen var å utrydde samisk kultur, tradisjoner og språk. Fornorskningen 

var en brutal prosess som har påvirket og endret samenes tradisjonelle levesett (Minde, 2005).  

Skolen var sentral i henhold til tvangsassmilieringen av den samiske befolkningen i 

Norge. Hoëm (1986) skriver hvordan skolen i de samiske områdene var før.  

 

”På skolene møtte barna et norsk miljø. Oppdelingen av fagene var norsk og arbeidsmåten 

var fremmed; hovedspråket i undervisningen var norsk. Det skriftlige materialet var 

utelukkende på norsk, men lærerne som kunne samisk kunne bruke dette som muntlig 

undervisningsspråk” (Hoëm, 1986, s. 48). 

 

Jernsletten (1986) skriver at ”i skolen var det en klar negativ diskriminering av kunnskaper og 

ferdigheter i samisk språk og livsform” (Jernsletten, 1986, s. 56). Fornorskningsinstruksen på 

skolene ble avskaffet i 1959, og det ble lov å bruke samisk som opplæringsspråk (Bjørklund, 

2000, s. 9).  

Det er blitt påpekt at en viktig motstandsfaktor for fornorskningen var læstadianismen. 

Læstadianismen kan bli forstått som en luthersk kirkelig vekkelsesbevegelse som ble startet i 

svensk-samisk område på midten av 1800 tallet, av den svenske presten Lars Levi Læstadius. 

Til Skånland kom læstadianismen med predikanter i 1861. Også i dag står læstadianismen 

sterkt blant den samisk befolkningen (Myrvoll, 1996, s. 6 ). 

I det samiske språket er det fem ulike språkgrupper; Sørsamisk, pitesamisk, 

lulesamisk, nordsamisk og østsamisk/skoltesamisk. Hver språkgruppe har sitt eget område i 

Norge. Innenfor de ulike språkgruppene er det mange ulike dialekter (Nergård, 2006, s. 20). 

Det nordsamiske språket er den største språkgruppen og snakkes hovedsaklig i Finnmark og 

Troms fylker, og i kommunene Tjeldsund og Evenes i Nordland fylke. Skånland og 

Kautokeino kommune tilhører begge denne språkgruppen. I internasjonal sammenheng er alle 

de ulike samiske språkgruppene karaktisert som alvorlig truede språk (Fornyings-, 

administrasjons- og kirkedepartementet, http://www.regjeringen.no, hentet 6. mars 2011). I 

forvaltningsområdet for samisk språk er det samiske og norske språket likestilte. Det betyr at 

alle har rett til å bli betjent på samisk på lik linje med norsk, når de henvender seg til 

offentlige etater i forvaltningsområdet. I forvaltningsområdet inngår kommunene Kautokeino, 
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Karasjok, Tana, Porsanger, Nesseby, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord og Snåsa. I mange områder 

utenfor forvaltningsområdet for samelovens språkregler er nordsamisk språk fortsatt i en 

utsatt posisjon. Dette gjelder spesielt i mange sjøsamiske områder i Troms og Finnmark og i 

det markesamiske området i Sør-Troms og Nordre Nordland. (Fornyings-, administrasjons- og 

kirkedepartementet, http://www.regjeringen.no, hentet 22. mars 2011). 

 

3.2 

Skånland kommune ligger i Troms fylke. Kommunen grenser i øst mot 

Markesamer i Skånland  

Gratangen, i sør mot 

Tjeldsund, Evenes og Narvik (i Nordland fylke), i vest mot Norges største øy, Hinnøya og 

kommunene Harstad og Ibestad. Evenskjer er det største tettstedet i kommunen. Næringslivet 

i kommunen i dag består av mekanisk industri, fiskeoppdrett og land- og skogbruk (Skånland 

kommune, http://www.skanland.kommune.no, 2010). 

De største markesamiske bygdene befinner seg i Sør-Troms og Nordre-Nordland. Et 

kjennetegn ved markesamiske områder er at de er etablert et godt stykke fra kysten, innover i 

utmarksområder som tidligere ikke hadde vært utnyttet til jordbruk (Myrvoll, 1996, s. 6). 

Området fra Balsfjord i nord, Ballangen i sør, Hinnøy og Senja i vest og opp mot 

svenskegrensa i øst, betegnes som den sørligste delen av nordsameregionen. Innenfor dette 

området finner vi de markesamiske bygdene (Norges offentlige utredninger [NOU], 1995: 6, 

http://www.regjeringen.no, hentet 6. april, 2011).  Markebygdene har tidligere vært brukt som 

sommerbeiteområder for reindriftssamene fra svensk side, hovedsakelig fra Jukkasjarvi i 

Nord-Sverige. På slutten av 1700 tallet oppstod det en krise i reindriften på grunn av reinpest. 

Dette var starten for at flere samer i Jukkasjarvi slo seg ned permanent i de markesamiske 

områdene, som tidligere var sommerbeiteområder for reinsdyrene (Storm, 1990).  

I dag er den samiske dialekten og koftetradisjonene fra Jukkasjarvi området sterkt 

synlig i markesamisk kultur i Sør-Troms og Nordre-Nordland (Myrvoll, 1996, s. 6 ). En tid 

tilbake trodde man at koftebruken i området var borte. Det var kun noen få gamle som brukte 

kofte, dog i begrenset omfang. Nå er det mange yngre mennesker som har tatt koften i bruk 

(Inga, Eriksen & Eriksen, 1986, s. 7). Det har vært stridigheter om det samiske språket i 

området. I 1999 gikk noen innbyggere i de markesamiske områdene til underskriftsaksjoner 

mot likestilling av samiske og norske stedsnavn i kommunen (Bjørklund, 2000, s. 35). I den 

nyere tid er det samiske ungdomslivet blitt synlig i markebygdene, blant annet gjennom 

kulturarrangementet Márkomeannu. Márkomeannu er en samisk kultur- og musikkfestival i 

markebygdene i Nordre-Nordland og Sør-Troms. Oversatt til norsk betyr Márkomeannu 

"spetakkel i marka” (Márkomeannu, http://www.markomeannu.no, hentet 11. mars 2011). 

http://no.wikipedia.org/wiki/Gratangen�
http://no.wikipedia.org/wiki/Tjeldsund�
http://no.wikipedia.org/wiki/Evenes�
http://no.wikipedia.org/wiki/Narvik�
http://no.wikipedia.org/wiki/Nordland�
http://no.wikipedia.org/wiki/Hinn%C3%B8ya�
http://no.wikipedia.org/wiki/Harstad�
http://no.wikipedia.org/wiki/Ibestad�
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Tabell 1 presenterer utvalgte tall som kan være med på å karakterisere Skånland 

kommune. I følge tallene er de som er innmeldt i samemanntallet i Skånland i klar minoritet i 

forhold til folketallet i kommunen. 

 
Innbyggere (NOS, 2010: D437, s. 40) 2841 
Antall personer i Samemantallet i Skånland kommune per 2009 (tall 
innhentet fra Ottar Guttorm, rådgiver på Sametinget)  175 
Antall personer i samemanntallet for Sametingsvalg 2009, Vesthavet 
valgkrets2 1408  (NOS, 2010: D437, s. 33). 
Totalt antall elever på grunnskolen 2009/2010 (Grunnskolens 
Informasjonssystem, [GSI], http://www.wis.no, hentet 21. februar 
2011). 297 
Elever på grunnskolen med samisk som førstespråk i Skånland 
kommune per 2009/2010 (tall innhentet fra Per Sandengen, 
Kommunalsjef, Skånland kommune). 4 
Elever på grunnskolen med samisk som andrespråk i Skånland 
kommune, per 2009/2010 (tall innhentet fra Per Sandengen, 
Kommunalsjef, Skånland kommune). 10 
Elever på grunnskolen med samisk kultur som fag i Skånland 
Kommune per 2009/2010( tall innhentet fra Per Sandengen, 
Kommunalsjef, Skånland kommune).  16  
Antall personer tilknyttet reindrift i Troms fylke (NOS, 2010: D437, 
s.78). 

198 

Antall jordbruksbedrifter knyttet STN området i Sør og Midt Troms 
(NOS, 2010: D437, s.84). 111 

Tabell 1. Tall fra Skånland kommune og Troms fylke 

 

3.3 

Guovdageaidnu er det samiske navnet på kirkestedet og kommunen Kautokeino. Det er 

sammensatt av de samiske ordene ”guovda” som betyr åpning, og ”geaidnu” som betyr vei 

(Hætta, 2006, s.17). Kautokeino er Norges største kommune i utstrekning og ligger i 

Finnmark fylke. Kautokeino er en innlandskommune som grenser til Finland i sør, i nord mot 

Kvænangen og Alta, øst mot Karasjok og vest mot Nordreisa. Ca 85-90 prosent av 

innbyggerne i Kautokeino er samisktalende (Kautokeino kommune, 

http://www.kautokeino.kommune.no, 2009). 

Reindriftssamer og fastboende samer i Kautokeino  

I Kautokeino er den viktigste primærnæringen reindrift. Det som før var en felles 

halvnomadisk livsform, utviklet seg til en todeling med fastboende samer (dálon) og 

flyttsamer (johtisápmelas). Flyttsamene hadde vanligvis reindrift som hovednæring. De 

                                                 

2 Viestarmera válggabijrra/Viesttarmeara válgabiire/Vesthavet valgkrets: kommunene Dyrøy, Salangen, 
Lavangen, Gratangen, Skånland, Ibestad, Harstad, Bjarkøy, Kvæfjord i Troms fylke og kommunene fra og med 
Saltdal, Beiarn og Meløy og nordover i Nordland fylke (NOS, 2010: D437, s. 22).  
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fastboende samene i Kautokeino hadde jordbruk, innlandsfiske og høsting av 

utmarksressurser som næring (Hætta, 2006).  

Påskehøytiden i Kautokeino har fra gamle tider av vært viktig for den samiske 

befolkingen i hele Sápmi. Under påskehøytiden møtte man slekt og venner, stiftet nye 

bekjentskaper, deltok i bryllup og dåp og stadfestninger (Hætta, 2006, s. 58). I forbindelse 

med påsken arrangeres det en egen påskefestival, med blant annet samisk kunst og musikk i 

sentrum. Historiens første Sámi Grand Prix ble første gang arrangert påskeaften 1990. Dette 

kan bli sett på som en historisk hendelse innen samisk musikk og joik. Her kan samiske 

artister konkurrere i en joikedel og en sangdel (Hætta, 2006, s. 225-227).  

 Tabell 2 presenterer utvalgte tall som kan være med på å karakterisere Kautokeino 

kommune. I følge tallene er en relativt stor del av innbyggerne i Kautokeino innmeldt i 

samemanntallet. 

 
Innbyggere (NOS, 2010: D437, s. 40) 2971 
Antall personer i Samemantallet i Kautokeino, 2009 (tall innhentet fra 
Ottar Guttorm, rådgiver på Sametinget) 1557 
Antall personer i samemanntallet ved Sametingsvalget 2009, Avjovari 
valgkrets3 3560  (NOS, 2010: D437, s.33). 
Antall grunnskolelever i Kautokeino 2009/2010 (GSI, 
http://www.wis.no, 21. februar 2011). 370 
Elever på grunnskolen med nordsamisk som førstespråk i Kautokeino, 
2009/2010 (GSI, http://www.wis.no, 21. februar 2011). 349 
Elever på grunnskolen med nordsamisk som andrespråk i Kautokeino, 
2009/2010 (GSI, http://www.wis.no, 21. februar 2011).  21 
Antall knyttet til reindrift i Finnmark (NOS, 2010: D437). 2208 
Antall knyttet til jordbruksbedrifter STN områder i Finnmark (NOS, 
2010: D437).  170 

Tabell 2. Tall fra Kautokeino kommune og Finnmark fylke 

 

4 Kunnskap om barns livsbetingelser fra historiske kilder 

Det er vanskelig å finne konkrete skildringer av barneoppdragelse hos den samiske 

befolkningen fra tidligere. ”Det finnes ikke noe litteratur om samer som omhandler 

barneoppdragelse særskilt, men ved gå inn i beskrivelser av samenes liv kan man forsøke å 

finne det som er relevant” (Balto, 1997. s. 35). Balto skriver at kildene kan fungere som 

sammenligningsgrunnlag til det som er aktuelt i dag. Jeg ønsker å gjengi utdrag fra boken 

”Muitalus Sámiid birra/ Om samenes liv”, skrevet av Johan Turi, og utgitt for første gang i 

1910 i en samisk og en dansk versjon. Den er senere oversatt til tysk, svensk, engelsk, fransk, 

finsk og ungarsk. Johan Turi blir regnet for å være den første samiske forfatteren. Han var 

                                                 
3 Avjovari valgkrets: Karasjok, Kautokeino og Porsanger kommune (NOS, 2010: D437, s. 22). 
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opprinnelig fra Kautokeino, men flyttet som tiåring med familien sin til Nord-Sverige. Det var 

den danske antropologen Emilie Demant Hatt som inspirerte Turi til å skrive en bok om 

samenes liv og levesett (Turi, 1987, s. 5). Det er verdt å merke seg at den ikke er oversatt til 

norsk. Utdragene4

 

 jeg har med er fra den samiske versjonen av boka trykket i 1987. Jeg 

ønsker med dette å gi et innblikk i hvordan samenes liv var i gamle tider. Johan Turi skriver 

om skolen i sin bok. Dette kan også knyttes til skolens rolle i assimileringen av samene: 

”Femårige skoler er bra for fattige samer. For ungene er på skolen på den tiden de ennå ikke kan 
jobbe for maten sin. Også lærer de å lese, skrive og regne. Sånn sett kan ikke handelsreisende og 
nordmenn lure samene, sånn som de har gjort før i tiden med regninger og alkohol. Men skolen 
ødelegger også sameungene. De får i seg bra lærdom, men de lærer seg også mye tull. Og det at de 
får i seg den norske væremåten. Og at de må være borte fra det samiske i den beste opplæringstiden. 
Derfor lærer de seg den norske måten å leve på og den samiske levemåten lærer de overhodet ikke. Og 
væremåten endres også. Den samiske væremåten blir borte og erstattes med den norske. Og mange av 
skoleungene får vondt i brystet. Men når det ikke finnes skoler i samiske gammer, så må de bare 
sendes dit hvor skolene er. Selv om dette ikke er ønskelig” (Turi, 1987, s. 28).  

 

Turi beskriver videre hvordan barna var med i reinflyttingen: 
 
Og når barnet var lite kunne man ha barnet i komsen (samisk vugge) på siden av kjørereinen. Men når 
barnet begynte å gråte hardt og lenge var det tungt for moren å begynne å amme ved kjørereinen midt 
i reinflyttingen. Men det måtte man jo og man fikk bare tåle det (Turi, 1987, s. 28).  
 
Når barnet var blitt større, ca 4 år, så måtte de ri på kjørereinene. Og dette kunne være hardt. Særlig 
når været var på sitt verste. Og barna kunne bli så sliten at de til slutt falt av kjørereinen, kalde og 
utmattet (Turi, 1987, s. 28).  
 
Når barna blir for store og tunge til å ri på kjørereinen så må de springe selv. Og dette kunne være 
slitsomt ved tungt føre. Og barna ble så utmattet at de ikke kunne gjøre rede for seg. Så da måtte de 
bæres av de voksne (Turi, 1987, s. 28).  
 
Også for de eldre var det slitsomt å være med på reinflyttingen. Ofte ble de så utmattet og kalde at de 
måtte bli igjen og lage bål for å få varmen i seg. Det hendte flere ganger at noen eldre døde i løpet av 
flyttingen. Men ikke hadde man tid å begynne å lete etter de savnede. Og først flere år etter kunne man 
finne levninger etter de gamle som forsvant (Turi, 1987, s. 28).  
  

Disse utdragene som omhandler reinflytting, gir et bilde av hvordan miljøet omkring barna 

kunne være i gamle dager. De viser barnas oppvekstvilkår i dette barske miljøet. Utdragene 

viser også hvordan alle i storfamilien, fra (bokstavelig talt) vugge til grav, var involvert i 

flyttingen av reinflokken. 

 

                                                 
4 Alle utdragene er oversatt fra samisk til norsk av Aleksander Hætta og Ann Jørgunn Larsen-Sara 
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5 Tidligere forskning  

Jeg ønsker å ta med forskning som er relevant for min hovedoppgave. Fra nyere tid er det 

spesielt forskningsprosjektene til Balto (1997) og Javo med flere (2003) som omhandler 

barneoppdragelse blant den samiske befolkningen. Disse to studiene har vært 

inspirasjonskilder i arbeidet mitt. Flere av temaene som kommer frem i deres forskning, er 

inkludert og videre utforsket i mitt prosjekt. Både Asta Balto og Anne Cecilie Javo er 

fremtredende aktører innenfor forskning i det samiske området. 

Balto (1997) har gjort en kvalitativ studie som resulterte i boken ”Samisk 

barneoppdragelse i endring”. Balto ønsket å systematisere og analysere noe av den 

tradisjonelle kunnskapen innen barneoppdragelsesområdet hos den samiske befolkningen, og 

hvordan den har endret seg over tid. Hun valgte å studere oppdragelse av samiske barn i et 

tradisjonell samisk-norsk lokalsamfunn i kommunen Karasjok. Problemstillingen hennes var å 

finne ut hva voksne la vekt på i sin oppdragelsespraksis, og hvilke strategier og metoder som 

var hensiktsmessige og fornuftige. Utvalget i undersøkelsen som ble gjort i 1985, bestod av 

30 enheter der 20 av enhetene var enkeltpersoner og resten familier og grupper. Balto har en 

overvekt av informanter fra 50 år og oppover.  

Balto har i sine resultater fokus på tre hovedtemaer: ”Sosiale institusjoner, 

oppdragelsesformer og væremåter og kulturelle overføringer og verdier”. I henhold til 

førstnevnte tema kommer det frem at funksjonene til de sosiale institusjonene har endret seg 

når det gjelder barneoppdragelse. Sosiale institusjoner som slekts-, gáibmi- (navnebror/ 

navnesøster) og fadderskapssystemet ser ut til å ha mindre viktige roller i oppdragelsen nå enn 

før, spesielt i forhold til kontroll og styringsfunksjon. Kontakt- og omsorgsfunksjonene til 

disse systemene er fortsatt viktig. Rettledning, sanksjonering og kontroll er overlatt til 

kjernefamilien, mens storfamilien ennå er sentral i omsorg, kontaktetablering, 

kunnskapsoverføring og tilhørighet (Balto, 1997, s. 82-85).  

Når det gjelder Balto sine resultater fra det andre av hovedtemaene, 

”oppdragelsesformer og væremåter”, mener hun at den samiske måten å bruke 

oppdragelsesformer og væremåter oftest er indirekte. Dette gjelder i stor grad nárrideapmi. 

Hun mener dette er en form for erting som for eksempel kan brukes av voksne for å indirekte 

rettlede og sanksjonere de unge på. Nárrideapmi blir da en måte å styre atferden på hos barn 

og unge. Nárrideapmi kan også ses på som en metode for å teste barnets natur og sinnelag. 

Barnet skal lære seg å mestre og kontrollere sine indre følelser. Ved nárrideapmi kan de 

voksne teste barnets evne til dette. Det kan se ut som at guttene går gjennom en tøffere 

prosess når det gjelder nárrideapmi. De skal bli tøffere og tåle mer enn jentene. Balto 
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understreker at forståelsen av nárrideapmi er i endring mellom generasjonene. Det 

fremkommer i hennes resultater at de eldre mener at de yngre ikke lenger forstår den rette 

betydningen av fenomenet nárrideapmi. (Balto, 1997).  

Resultatene fra det siste hovedtemaet i Baltos forskning, ”kulturelle overføringer og 

verdier”, viser at verdier som informantene selv fikk gjennom sin barndom fortsatt er 

gjeldende og overføres gjennom oppdragelsen av egne barn. Hun nevner begrepet 

”iesbirgejeadji” (selvstendighet) som noe av det mest sentrale, og selve idealet i 

barneoppdragelsen. Det at barna skal bli selvstendige ser ut til å være det overordnete målet i 

barneoppdragelsen. Balto nevner også at forventninger til jenter og gutter er ulike. Det gjelder 

tradisjonell egenskaper og atferd. I følge Balto er dette synet på kjønnsrollene fortsatt 

gjeldende tross endringer i samfunnet. Andre kulturelle verdier som ser ut til å overføres 

mellom generasjoner, er det relativt avslappede forholdet til klokken og tidsbegrepet. Det 

samme gjelder betydningen av samekoften, mat, språk og joik, som også fungerer som viktige 

symboler for markering av den samiske tilhørigheten (Balto, 1997).  

Javo med flere (2003) gjennomførte en studie som tar for seg dilemmaer og 

utfordringer som samiske og norske familier møter i oppdragelsen av sine barn i de 

kjernesamiske områdene i Nord-Norge. Det ble rekruttert 321 foreldre fra samiske 

kjerneområder i Finnmark i sammenheng med fireårskontrollen på helsestasjoner. Studien 

bruker både kvantitative og kvalitative metoder. I den kvantitative delen brukte man 

detaljerte, semistrukturerte spørreskjemaer. Resultatene av dette viser etniske ulikheter i noen 

deler av barneoppdragelse mellom samiske og norske familier. For å undersøke dette 

fenomenet nærmere ønsket Javo og medarbeidere å utføre dybdeintervjuer med samiske 

foreldre om barneoppdragelse. Etnisitet ble definert ved at foreldrene skulle svare på følgende 

spørsmål i det innledende spørreskjemaet; ”Hvordan vil du klassifisere din etnisitet?” Svarene 

på dette spørsmålet ble klassifisert som a) samisk, b) norsk, c) samisk/ norsk, d) andre. Det 

kom frem at 134 av foreldrene hadde samisk etnisitet. Av disse ble tre mødre og en far valgt 

ut til et lengre dybdeintervju, som dermed sikret undersøkelsen kvalitative data. 

 Javo med flere (2003) mener å ha funnet syv trekk som er sentrale i 

barneoppdragelsen; uavhengighet, psykologisk styrke, autonomi, nærhet og kjærlighet, 

samisk språk, samiske tradisjoner og den samiske storfamilien. De fire første trekkene er 

verdier knyttet direkte til barneoppdragelse. Hvis man ser på hva de fire foreldrene svarte om 

uavhengighet, ser man at dette er en egenskap de ønsket at deres barn skulle oppnå. Barna 

skulle lære seg å tenke og handle på egenhånd, og stole på egne ferdigheter. Når det gjelder 

psykologisk styrke er det verdt å merke seg at samtlige fire foreldre som ble intervjuet, trakk 
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frem nárrideapmi som en metode for å oppnå dette hos barna. Foreldrene ønsket med dette at 

barna skulle bli godt utrustet for å takle stress og frustrasjoner i en tøff verden. Autonomi var 

også en egenskap som gikk igjen hos foreldrene. Her vektla de frihet, egen vilje hos barnet og 

at de ikke hadde strenge regler og rutiner. Foreldrene ga barna sine større valgmuligheter med 

tanke på aktiviteter, og at barna i samråd med foreldrene var med på å bestemme over deres 

hverdag. Alle de fire foreldrene la vekt på nærhet og kjærlighet til barnet. Barna kunne sove 

med foreldrene om de ville og ellers leke uanstrengt i nærheten av foreldrene. De tre siste 

trekkene er relatert til den kontekstuelle rammen for å styrke etnisk identitet. Her finner vi det 

samiske språket, samiske tradisjoner og den samiske storfamilien. Foreldrene i denne 

undersøkelsen la vekt på disse tre trekkene, for at barna skulle lære seg å ta vare på og 

verdsette sin samiske identitet. Javo med flere (2003) mener at de syv trekkene de fant er 

relatert til hverandre og at de fungerer som en dynamisk enhet. De fire trekkene som går 

direkte på barneoppdragelse er i konstant interaksjon med de tre kontekstuelle trekkene. 

Denne interaksjonen er sentral i barneoppdragelsen for å utvikle selvstendige individer (Javo 

med flere, 2003). 

De refererte studiene viser interessante funn om barneoppdragelse i det kjernesamiske 

området. Forskningen identifiserer flere faktorer som ser ut til å karakterisere 

barneoppdragelse i disse områdene av Finnmark. Det er verdt å merke seg at disse studiene er 

gjort i de kjernesamiske områdene i indre-Finnmark der den samiske befolkningen er sterkt 

representert. Med dette i tankene kan det være interessant å se hvilke funn i barneoppdragelse 

man kan gjøre hos den samiske befolkningen utenfor det samiske kjerneområdet. 

 

6 Problemstillinger  

Undersøkelsen tar for seg samiske mødres oppfatninger om barneoppdragelse utenfor og 

innenfor et kjernesamisk område. Problemstillingene for dette prosjektet er:  

 
• Hvordan beskriver samiske mødre i Skånland og Kautokeino kommune 

barneoppdragelsen av sine barn?  

• Finnes det merkbare variasjoner i beskrivelsene av barneoppdragelsen i disse to 

kommunene? 
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7 Teoretisk forankring   

For å forstå barneoppdragelsen i det samiske samfunnet må jeg sette dette inn i en større 

teoretisk forståelsesramme. Jeg har valgt å forholde meg til teoriene til Bronfenbrenner 

(1979), Rogoff (2003) og Kagiticibaci (1990 og 1996). Disse teoriene er sentrale i forståelsen 

av individets utvikling i kulturelle og sosiale kontekster. Individets interaksjon med andre i 

kulturelle aktiviteter er viktig for å forstå endringer både på samfunnsnivå og individnivå.  

Bronfenbrenners økologiske systemteori (1979) gir et slags overordnet ”kart” over individet 

og forskjellige miljøer omkring individet. Rogoff (2003) går mer i detalj på hva som skjer i 

mikrosystemene, hvor barnet er aktør og utviklingen skjer. Disse interaksjonene er igjen 

formet av nivåene i Bronfenbrenners økologiske modell. Kagiticibaci (1996) utfyller de andre 

teoriene ved å gi en slags ”klassifisering” av ulike typer samfunn/ kulturer. 

Urie Bronfenbrenner er en anerkjent utviklingspsykolog og kjent for å ha utviklet sin 

økologiske systemteori. Hans bidrag til forskningen har vært viktig i forståelsens av 

menneskelig utvikling ut i fra et kulturelt ståsted. Bronfenbrenners system beskriver 

interaksjonen mellom individet og miljøene rundt individet. Bronfenbrenner illustrerer sin 

tenkemåte med å plassere individet i midten med sirkler rundt individet (se fig. 1). Utenfor 

hver sirkel er det en nytt miljø som barnet enten har direkte eller indirekte kontakt med. 

Systemet er delt inn i fire hoveddeler: mikrosystem, mesosystem, eksosystem og 

makroststem. I tillegg la Bronfenbrenner til et femte del, kronosystemet (Bronfenbrenner, 

1986).  

 
Figur 1: Bronfenbrenners økologiske modell (1979). 

 

Mikrosystemer er settinger hvor barnet er direkte involvert med omgivelsene rundt seg, som 

for eksempel familien sin eller skolen. I mikrosystemene påvirkes barnet direkte av 

omgivelsene, men er også selv med på å påvirke omgivelsene. Mesosystemet viser til 
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relasjonen mellom ulike mikrosystemer, som for eksempel skolen og familien. Mesosystemet 

gir rom for relasjonsetablering mellom andre systemer. Bronfenbrenner legger vekt på at 

mesosystemet er viktig for å kunne studere hvordan et individ tar del i nye aktiviteter. Et 

eksempel kan være når et barn skal begynne på fotballtrening eller søndagsskole. Da kan man 

se på om barnet begynner alene eller sammen med andre bekjente, og hvorvidt barnet på 

forhånd kjenner noe til settingene for disse aktivitetene. Foreldrenes arbeidsplass er et 

eksempel på miljøer på eksonivået. Barnet er ikke direkte involvert i eksosystemet, 

Bronfenbrenner fremhever at endringer i eksosystemer kan ha innvirkninger på barnets 

utvikling ved å ha innflytelse på de ulike mikrosystemene. Bronfenbrenners fjerde nivå, 

makrosystemet, handler om ideologier og organisering av sosiale institusjoner på 

samfunnsnivå både i kulturer og subkulturer. Herunder kommer blant annet sosioøkonomisk 

status og etnisitet (Bronfenbrenner, 1979). Han introduserte etter hvert også et femte system, 

kronosystemet. Dette systemet dreier seg om historiske forhold som påvirker individets 

utvikling og samfunnsutviklingen over tid. Kronosystemet blir ofte referert som tidssystemet 

(Bronfenbrenner, 1986). 

Barbara Rogoff (2003) fremhever at menneskelig utvikling må forstås gjennom 

kulturelle aktiviteter. Det er nødvendig å få frem at individet ikke lever i et vakuum, men i 

gjensidig interaksjon med kulturen. Rogoff viser til at kultur ikke er en statisk fenomen, men 

at kulturen er i konstant interaksjon med individet. Hun skriver følgende i boken “The 

Cultural Nature of Human Development”: “People develop as participants in cultural 

communities. Their development can be understood only in the light of the cultural practices 

and circumstances of their communities-which also change” (Rogoff, 2003, s. 4).   

Hun påpeker at tidligere undersøkelser fra Europa og Nord-Amerika ofte har 

generalisert sine funn til å gjelde all menneskelig utvikling. Rogoff fremhever at kulturen ikke 

kan eksistere uten at det er noen som deltar i den kulturelle aktiviteten. Kulturen blir som 

sådan vanskelig å forstå uten menneskelig aktivitet. På samme måte kan man ikke forstå 

menneskelig aktivitet uten at man ser det i forhold til den særegne kulturen som virksomheten 

er en del av. Man kan ikke analysere interpersonlige aktiviteter uten kunnskap og forståelse 

av bakenforliggende prosesser som for eksempel historie, kulturelle roller og forandring i 

praksis i skole og familie. Det er nødvendig å analysere detaljer i kulturen for å forstå 

personene og de interpersonlige prosessene. Rogoff framhever et problem som kan oppstå i 

forskning: man vektlegger kulturen uten å se på det viktige bidraget fra menneskene som 

bidrar og lever i kulturen. Helhet blir her et viktig begrep videre i forståelsen av kulturelle 

prosesser (Rogoff, 2003). 
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Cigdem Kagiticibaci er sentral i kulturpsykologi. Hun er en av de mest fremtredende 

aktører innen tverrkulturell forskning med et ikke-vestlig perspektiv. Kagiticibaci (1990) 

beskriver to modeller om kollektivistiske og individualistiske familiestrukturer. I den 

kollektivistiske modellen (avhengighet) er familiebånd og samarbeid essensielt. I motsetning 

til dette står den individualistiske modellen (uavhengighet) som preger de samfunn der 

båndene mellom menneskene er løse: enhver forventes å ta hånd om seg selv og sin 

umiddelbare familie. Hun tar også for seg en tredje modell, emosjonell avhengighet, der 

elementer fra de to nevnte modellene inngår i hverandre (Kagiticibaci, 1996). Figur 2 viser 

den generelle modellen som er utgangspunktet for Kagiticibacis tre mer spesifikke modeller. 

 
Figur 2: En generell modell (Kagiticibaci, 1990). 

 

Avhengighetsmodellen (interdependence) er en framstilling av hvordan kollektivistisk kultur 

med utgangspunkt i tradisjonelle jordbrukssamfunn henger sammen med utvidet 

storfamiliestruktur. ”The interdependence between generations is particularly notable, as 

adult offspring are the main sources of old-age security for elderly” (Kagiticibaci, 1996, s. 

79). I storfamilien legges det vekt på blant annet gruppelojalitet, lydighet og ansvar for 

Culture 
 
 
Living Conditions 
 
Urban- rural SES 
Level of Affluence  
 

Socialization Values 
 
Loyalties 

Emotional-material 
investment  
Dependence- independence 

values 

Value of the children 

Degree of son preference 

Family Structure 
 
Family type 

Wealth flows 

Family ties 

Fertility 

Woman’s status 

 

Family interaction & 
Socialization 
 
Parenting style 
Childrearing orientations _  
 
  ____________________ 
Self- other relations: 
Intergenerational/familial 
dependence/independence 
Interpersonal 
dependence/independence 
Development of self 

 

Context Family systems 

 



16 
 

foreldre og eldre. Høy fruktbarhet er også karakteristisk da dette sikrer ressurser for 

overlevelse. Høyest i dette hierarkiet finner man gjerne den eldste mannen i storfamlien, som 

en patriark.  

Uavhengighetsmodellen (independence) kjennetegner den vestlige, individualistiske 

kulturen. Man legger mindre vekt på bånd mellom familier og innad i familien. Det blir 

generasjonskløft, og man får ikke lenger barn for å sikre ressurser til overlevelse. Å få barn 

blir heller en slags form for emosjonell investering. Kvinnen i familien får økt status. I den 

individualistiske kulturen er det mindre fertilitet, da det gjerne knytter seg større kostnader 

ved mange barn.  

Kagiticibaci beskriver også en tredje modell, ”emosjonell avhengighet” (emotional 

interdependence). Denne modellen henter elementer både fra den kollektivistiske 

(interdependence) og den individualistiske (independence) modellene. I et flerkulturelt 

samfunn kan det observeres endringer i familierammeverkene. Man regner med at individer 

fra ulike kulturer produserer barn sammen, og man får komplekse familiestrukturer. I 

”emosjonell interdependence”-modellen er både familielojaliteten, men også hensynet til de 

individuelle behovene til stede. Sterke familiebånd er ennå viktig, men i denne modellen er 

det også plass til individuelle behov og autonomi. Man får en sammenblandning av autoritativ 

foreldrekontroll og autonomi. Gevinsten med å ha flere barn er ikke lengre økonomisk eller 

for å trygge sin egen fremtid. Man investerer i stedet emosjonelt i både barn og foreldre. Ved 

barneoppdragelse orienterer man seg mot både avhengighet og autonomi og man streber mot 

utviklingen av det autonome/relasjonelle selv`et (Kagiticibaci, 1996).  

 

8 Metode  
8.1 

Problemstillingen min er knyttet til hvordan mødre beskriver barneoppdragelse av sine barn. 

Da er det rimelig å bruke kvalitativt metode siden jeg da kan få innblikk i informantens tanker 

om fenomenet barneoppdragelse. Jeg har gjort kvalitative semistrukturerte dybdeintervjuer 

med mødre fra Skånland og Kautokeino. Gjennom en slik intervjumetode kunne jeg bygge 

opp tillit, og få informantene til å vise engasjement. Med denne intervjumetoden får 

informantene muligheten til å fortelle det som er viktig for dem. Jeg kunne ha valgt et 

strengere strukturert intervju, men jeg ønsket en løsere ramme rundt intervjuet. Derfor mener 

jeg at den semistrukturerte intervjuformen var bedre tilpasset mine forskningsspørsmål. I 

følge Kvale (2007) er formålet med det kvalitative forskningsintervjuet å beskrive og tolke 

Valg av kvalitativ metode  
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temaer i intervjupersonens livsverden. Han beskriver det som et kontinuum mellom 

beskrivelse og tolkning (Kvale, 2007, s. 121).  

 

8.2 

For å rekruttere informanter utformet jeg et informasjonsskriv om prosjektet (vedlegg 1). 

Tittelen på prosjektet var ”Variasjoner i samisk barneoppdragelse i Skånland og Kautokeino 

kommune”. Informasjonsskrivet ga opplysninger om deltakelse i undersøkelsen, 

konfidensialitet, og at materialet kun var tilgjengelig for meg og min veileder. 

Informasjonsskrivet ga opplysninger om at det var frivillig å delta, og at informantene kunne 

trekke seg underveis i prosjektet. 

Rekrutteringsprosessen  

Jeg ba om hjelp til å rekruttere informanter fra samiske barnehager og samisk 

helsestasjon. Mer spesifikt tok jeg kontakt med Várdobaiki samisk språksenter og 

Márkomanak samisk barnehage i Skånland. I Kautokeino kommune tok jeg kontakt med 

Kautokeino helsesenter. På disse stedene ba jeg om tillatelse til å henge opp 

informasjonsskrivet om undersøkelsen min. Denne fremgangsmåten fungerte forskjellig i 

Skånland og Kautokeino. I Skånland hadde jeg vanskeligheter med å få tak i nok informanter. 

Jeg gikk derfor mer aktivt inn i rekrutteringsprosessen og tok kontakt med folk som jeg visste 

hadde barn og var av samisk opprinnelse, og tipset dem om mitt prosjekt. Etter dette fikk jeg 

nok informanter i Skånland. Rekruttering av informantene fra Kautokeino gikk lettere. Mange 

viste interesse og syntes å finne beskrivelsen ” samisk barneoppdragelse” meningsfull.  

Jeg fikk inntrykk av at mange aktuelle informanter i Skånland var skeptiske i å delta i 

undersøkelsen. På informasjonsskrivet til informantene inngikk ordene ”samisk 

barneoppdragelse” i prosjektets tittel. Jeg fikk spørsmål og kommentarer til denne 

formuleringen. Noen var usikre på hva jeg mente med ”samisk barneoppdragelse”, og om de 

oppdro barna sine på en ”samisk” måte. Jeg forklarte til de som var skeptisk til dette at 

hovedfokuset mitt var samiske mødres beretninger om barneoppdragelse, og ikke om de 

praktiserte ”samisk barneoppdragelse” eller ikke. Andre derimot, ønsket ikke å delta siden 

prosjektet var relatert til noe som var samisk. Likevel fikk jeg etter hvert tak i nok 

informanter, til tross for formuleringene i informasjonsskrivet. Men etter denne kritikken 

bestemte jeg meg for å endre arbeidstittelen på oppgaven, fra ”Variasjon i samisk 

barneoppdragelse” til ”Variasjon i barneoppdragelse blant den samiske befolkningen”. 

Endringen av tittelen gjorde jeg etter at all data var innsamlet, og jeg skulle starte på analyse- 

og skriveprosessen.  
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8.3 

Dette prosjektet inkluderer som nevnt mødre fra Skånland og Kautokeino kommune.  Jeg 

intervjuet til sammen nitten samiske mødre. Utvalget fra Skånland besto av ni mødre som 

kom fra samiske familier i markebygdene i Skånland kommune. Utvalget fra Kautokeino 

besto av ti mødre, syv fra reindriftsfamilier og tre fastboende samer. Alderen til mødrene 

varierte fra 24 til 48 år. Kjønn og antall barn til mødrene var uvesentlig, så lenge barna var 

innenfor oppgitt aldersspenn. På spørsmål om hvorfor jeg ikke inkluderte fedre i min 

undersøkelse, opplyste jeg at det var på grunn av begrensninger i kapasitet. 

Utvalg  

 I denne undersøkelsen brukte jeg følgende kriterier for å kunne delta i undersøkelsen: 

Være bosatt i enten Skånland eller Kautokeino kommune, og ha et eller flere barn mellom 4-

10 år. Etnisk bakgrunn var relevant i denne undersøkelsen. Derfor har jeg brukt Sametingets 

kriterier for å bli innmeldt i samemanntallet: 

”Oppfatter seg selv som same og enten: a) har samisk som hjemmespråk. b) ha hatt eller ha 

foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre med samisk som hjemmespråk. c) eller være barn av 

en som har stått eller står i samemanntallet” (Amundsen, http://www.samediggi.no, 2011). 

Ved å bruke Sametingets kriterier til samemanntallet sikrer jeg at informantene 

definerer seg selv som samer. Samisk språk var her ikke et kriterium. Informantene måtte ikke 

nødvendigvis ha samisk som morsmål. Samtlige hadde likevel noe kjennskap til samisk språk 

eller snakket samisk til hverdag. Ved at barna var i angitte aldersgruppe har mødrene fått tid 

til å reflektere over sine roller i barneoppdragelsen. I tabellene 3 og 4 presenteres noen tall fra 

utvalget. 

  
 Gjennomsnittsalder Gjennomsnittsalder 

førstegangsfødende 
Gjennomsnitt antall barn 

Skånland 32,4 26,7 2.0 
Kautokeino 38,4 23,7 2.2 

Tabell 3: Alderstall for mødrene og antall barn 

 
 Skånland  Kautokeino  
Med samisk som hjemmespråk   22 % (2 av 9)  80 % (8 av 10)  
Gift med barnefaren 11 % (1 av 9) 30 % (3 av 10) 
Bor sammen med barnefaren  44 % (5 av 9)  50 % (5av 10)  
Høyere utdanning  55 % (5 av 9).  80 % (8 av 10) 

Tabell 4: Utvalgte tall for informantene 
 

8.4 

Jeg utarbeidet et utkast til intervjuguide (vedlegg 3) som jeg brukte under selve intervjuet. 

Spørsmålene ble utarbeidet etter en intervjumal fra Hundeide (2005), og noen av temaene er 

Intervjuguide og gjennomføring av intervjuene 
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også inspirert fra arbeidene til Balto (1997) og Javo med flere (2003). Intervjuguiden hadde 

følgende hovedtemaer: 1) Mødrene om seg selv, 2) Generelt om oppdragelse, 3) Mødrene om 

identitet, 4) Daglig omsorg for barnet, 5) Kjønnsforskjeller i barneoppdragelse, 6) Slektens og 

familiens rolle i barneoppdragelsen, 7) Tradisjoner i familien til barnet, 8) Ideer om samisk og 

norsk barneoppdragelse, 9) Mors beretning om sitt/ sine barn, 10) Mors beretning om rutiner 

og regler, 11) Mors oppfatninger om fremtiden til barnet/ barna, 12) Mors beretning om straff 

og belønning, 13) Mors beretning om sin egen oppdragelse. Under hvert hovedtema var det 

flere underspørsmål. 

Jeg utførte en pilotundersøkelse med en mor fra Skånland våren 2009. Svarene herfra 

er ikke inkludert i resultatene. Etter dette fikk jeg nye innspill til endringer av spørsmålene i 

intervjuguiden. Etter revidering og bearbeiding av spørsmålene var jeg klar til å intervjue 

mødrene sommeren 2009.  

Intervjuguiden brukte jeg målrettet gjennom alle intervjuene, slik at alle temaene ble 

belyst på en adekvat måte for alle informantene. Etter at jeg tilegnet meg mer erfaring med å 

intervjue, ble jeg mindre avhengig av intervjuguiden. Jeg var likevel konsekvent på at alle 

informantene måtte gjennomgå alle temaene. Det var opp til hver enkelt informant hvor mye 

tid de ønsket å bruke på spørsmålene eller temaene. Jeg var avhengig av at informantene 

fortalte fritt ut i fra de temaene og spørsmålene jeg hadde utarbeidet på forhånd. I 

intervjuprosessen dukket det opp temaer som jeg ikke hadde tenkt på innledningsvis. Disse 

temaene ble fortløpende lagt til i intervjuguiden. Jeg fikk erfare at informantene etter hvert 

begynte å repetere svar jeg hadde fått tidligere, og dette førte til jeg avsluttet rekruttering av 

flere informanter. Dette fenomenet blir kalt for metning (Kvale, 2007).  

Noen av temaene hadde underspørsmål der svaret nærmest var opplagt både for 

informanten og meg, da vi begge delte en felles samisk kulturforståelse. Jeg fikk erfare at 

noen informanter ikke ”orket” å svare på spørsmålene mine da svarene var så åpenbare og 

hverdagslig enkle. Informantene kunne gi meg signaler undervis med spørsmål om hvorfor 

jeg lurte på noe som jeg egentlig kunne svare på selv. Jeg utviklet derfor en teknikk hvor jeg 

innførte min veileder som en slags tredjeperson som også måtte skjønne hva det handlet om. 

Jeg presenterte henne som interessert i kulturpsykologi og min veileder, men uten bakgrunn i 

samisk kultur. Når informantene ikke hadde så utfyllende svar, brukte jeg henne som en slags 

videre motivasjonskilde for at informantene skulle fortelle mer. Dette førte til at informantene 

utdypet sine svar etter at jeg påpekte dette. Jeg mener selv at jeg fikk et bedre innblikk i 

hvordan mødrene tenkte rundt barnets hverdag på grunn av denne teknikken.  
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Hver informant ble intervjuet alene, og språket var hovedsakelig norsk. Noen 

informanter brukte også samiske ord for å forklare et fenomen mer inngående. Intervjuet 

foregikk hjemme hos informanten, på helsesenteret i Kautokeino eller på Várdobaiki 

Språksenter i Skånland kommune. Selve intervjuet varte ca. 1-2 timer. Intervjuet ble tatt opp 

på lydbånd og senere transkribert.  

 

8.5 

Ved transkriberingen ønsket jeg å gjengi mødrenes beretninger på den dialekten de snakket 

for å sikre nærhet til den muntlige uttrykksformen. Sitatene skulle være mest mulig lik 

originalspråket under intervjuene. Ved å gjengi dette på nordnorsk dialekt får leseren en 

dypere innsikt og kommer nærmere mødrenes livsverden. Kvale påpeker at det er en rekke 

metodiske og teoretiske problemer knyttet til å transkribere et muntlig intervju. 

Transkribering  

 

”Transkripsjonen har for eksempel en tendens til å bli betraktet som selve det solide, 

empiriske materiale i et intervjuprosjekt. Utskriften er imidlertid ikke klippfaste data i en 

intervjuundersøkelse; de er kunstige konstruksjoner av kommunikasjon fra muntlig til skriftlig 

form. Enhver transkripsjon fra en kontekst til en annen medfører en rekke vurderinger og 

beslutninger” (Kvale, 2007, s. 102).  

 

To personer har transkribert intervjuene, jeg og en innleid, ekstern person. Sistnevnte fikk 

beskjed om å transkribere så nøyaktig som mulig. Mine informanter har alle snakket varianter 

av nordnorsk dialekt, og noen informanter har ved noen tilfeller også pratet samisk. Når jeg 

senere har lest over intervjuene, har jeg observert at den eksterne personen på enkelte plasser 

ikke har fått med seg hva informantene eller jeg har sagt. Dette kan naturligvis forklares med 

dialektvariasjon og relativt høyt tempo under samtalen. Derfor har jeg kvalitetssikret sitatene, 

ved selv å ha lyttet på intervjuene og gjort nødvendige endringer i det skriftlige materialet. Jeg 

reflekterte ikke over at det kanskje hadde vært mer hensiktmessig å bruke en transkriptør som 

var fra Nord-Norge, og som forstod de ulike nordnorske slengutrykkene. Uansett mener jeg 

dette ikke har hatt noen betydning for resultatene da jeg selv har gjennomgått det skriftlige og 

det muntlige materialet. Min erfaring fra dette arbeidet er at det beste hadde vært å prøve å 

gjøre det meste av transkriberingen selv. På grunn av det høye antall intervjuer var dette 

dessverre ikke mulig.  
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8.6 

Analysearbeid tar utgangspunkt i mødrenes beretninger og meninger om barneoppdragelse. 

Jeg har ikke foretatt observasjoner i mødrenes naturlige omgivelser, slik at jeg har ingen mål 

på at det mødrene har fortalt faktisk reflekterer hva de gjorde.  

Analyseprosessen  

Det transkriberte materialet utgjorde sammen med intervjuguiden grunnlaget for 

analysearbeidet. Intervjuguiden var konstruert for å styre inn på spesielle temaer. Deretter 

gikk jeg gjennom alle intervjuene for å se om og eventuelt hva mødrene hadde sagt om de 

forskjellige temaene. Oppsummert utgjorde dette et relativt stort skriftlig datamateriale med 

mange temaer. I analyseprosessen kom det også frem nye temaer på bakgrunn av hva 

informantene snakket mye om. Det var langt flere temaer som ble diskutert i intervjuene, enn 

det jeg har kunnet presentere i resultatdelen. Det var derfor nødvendig med en utvelgelse av 

temaer. Utvelgelsen har vært styrt av det informantene har snakket mest om, og som jeg har 

tolket som viktig i mødrenes livsverden. 

Analysearbeid av kvalitativt datamateriale krever at forskeren må tolke svarene 

(Kvale, 2007). Tolkningen baserer seg på at jeg har lest alle intervjuene grundig. Når jeg 

knytter dette mot emosjonelle reaksjoner fra informantene i intervjusettingene, fremkommer 

det at det er noen temaer der informantene har vist mer entusiasme og interesse for. Disse 

temaene er derfor vektlagt i resultatdelen.  

Oppsummert kan det sies at analyseprosessen har bestått av organisering av svarene til 

informantene i forhold til spørsmålene, utvelgelse av temaer og tolkning av disse.  

 
8.7 

Jeg har selv samisk bakgrunn med tilknytning til begge stedene hvor jeg rekrutterte og 

intervjuet mine informanter. Jeg er vokst opp i en samisk familie og mener derfor at jeg har et 

unikt utgangspunkt for å tolke mødrenes meninger og tanker om barneoppdragelse. Rammen 

rundt selve intervjusettingen er interessant å få frem. Noen av informantene hadde på forhånd 

noe kjennskap til meg personlig. Informantene som ikke kjente meg var interessert i å 

”plassere” meg i forhold til hvilken slekt jeg tilhørte. En mor sa eksplisitt, etter at jeg hadde 

fortalt litt om min slekt og familie, at ”Ja, nå har jeg plassert deg. Jeg vet hvem du er. Nå kan 

vi starte.” Dette viser en form for allianseskapning der man legger vekt på aksept, trygghet og 

tillit. Det blir en gjensidig, interpersonlig kontakt mellom intervjuer og informant. 

Utfordringer og fordeler ved å forske i sitt eget miljø  

Rogoff (2003) skiller mellom ”insider” og ”outsider” perspektiver, og skriver at ingen 

av perspektivene kan vurderes som det ”riktige”. De har hver sin vinkel på fenomenet som 

hjelper til i forståelsen av det man ønsker å studere. ”Members of a community often have 
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difficulty noticing their own practices because they take their own ways for granted” (Rogoff, 

2003, s. 24).  

Balto (1997) diskuterer i sin bok hvorvidt det er vitenskapelig forsvarlig å forske i sitt 

eget miljø. Et av de sterkeste argumentene imot, er at forskeren ikke har en rimelig distanse til 

det han/hun skal forske på. Man vil med andre ord la sine egne verdier og syn styre 

forskningen (Balto, 1997, s. 57). Personlig merket jeg at jeg noen ganger ble styrt av ønsker 

om å få bekreftet egne oppfatninger. Jeg var bevisst på å fremstå så nøytral som mulig under 

intervjuet. Likevel har mine meninger og holdninger kommet til uttrykk noen ganger under 

intervjuene.  På den andre siden skriver Balto at man kan få en dypere og mer inngående 

kjennskap til fenomenet siden man behersker de kulturelle kodene (Balto, 1997, s. 57).  

 

8.8 

Denne hovedoppgaven er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk Sør-Øst A (REK Sør-Øst A) (vedlegg 4), og Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS (NSD) (vedlegg 5).  

Etikk  

Det er forholdsvis små miljøer jeg har forsket i, og jeg har derfor vært bevisst på at 

informantene ikke skal kunne kjennes igjen. Ved utskriving av data har materialet blitt 

anonymisert slik at informantene ikke skal kunne gjenkjennes. Derfor er informanten bak et 

sitat bare identifisert som ”mor fra Skånland” eller ”mor fra Kautokeino”. Koblingen mellom 

intervju og navn er ikke nedskrevet eller bevart noen plass. Informantene er ikke navngitt på 

datamaterialet. Det ble bare brukt nummer på personene. 

Informantene ble gjort oppmerksomme på at alt av personidentifiserbare opplysninger 

ville bli behandlet konfidensielt og var kun tilgjengelig for meg og min veileder. Jeg 

understreket at personidentifiserbare opplysningene ville bli slettet etter at prosjektet var 

avsluttet. Jeg innhentet informert skriftlig samtykke fra samtlige informanter i mitt prosjekt, 

noe som også var beskrevet i informasjonsbrevet til foreldrene. Jeg brukte min e-postadresse 

ved Universitetet i Oslo når informantene tok kontakt med meg. For å kunne logge seg inn på 

denne kontoen må man ha tilknytning til universitetet og i tillegg krever kontoen personlig 

brukernavn og passord. Personidentifiserbare opplysninger var beskyttet ved at jeg hadde 

passordbeskyttet PC. Alt personidentifiserbare opplysninger ble slettet ved prosjektslutt. E-

post og tekstmeldinger ble umiddelbart slettet etter endt kontakt.  

Det ble innhentet informasjon om tredjeperson (far til informantens barn). Omfanget 

av opplysninger om far begrenser seg til to spørsmål; om fars etnisitet og hans rolle i 

barneoppdragelse. Dette står skrevet i informasjonsbrevet til informantene slik at mødrene 
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selv kunne formidle dette til barnefaren. Ingen av informantene gav personidentifiserbare 

opplysninger om barnefaren under intervjuene.  

Jeg strevet med å få nok deltakere fra Skånland. Jeg gikk derfor mer aktivt inn i 

rekrutteringsprosessen enn jeg hadde planlagt. Dette skjedde ved at jeg ringte eller sendte sms 

til aktuelle informanter og tipset om undersøkelsen min. På disse henvendelsene krevde jeg 

ikke svar om de ville delta på undersøkelsen eller ikke. Jeg ga bare informasjon om 

undersøkelsen og at de kunne ta kontakt med meg om de hadde lyst til å være med. De som 

var interessert tok etterpå direkte kontakt med meg per telefon eller e-post og fikk 

informasjon om prosjektet mitt. I følge søknadene mine til Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste (vedlegg 5) skulle informanter ta kontakt med meg på bakgrunn av oppslagene på 

de aktuelle institusjonene. Prosjektet ble tilrådd på bakgrunn av denne informasjonen. Det at 

jeg aktivt tipset mødre om prosjektet kan være i strid med tilrådningen fra NSD. Jeg burde tatt 

ny kontakt med NSD før denne mer aktive rekrutteringen startet. Dette tar jeg og min veileder 

selvkritikk for at det ikke ble gjort. Likevel vil vi få bemerke at ingen opplysninger som ikke 

var kjent på forhånd, har blitt forskerne til del ved denne fremgangsmåten.  

De som møtte opp til intervju fikk lese det skriftlige informasjonsbrevet, samt at jeg 

innhentet informert samtykke (vedlegg 2) før selve intervjuet ble satt i gang. De aktuelle 

kandidatene var voksne individer over 18 år og kunne derfor bestemme selv om de ville delta 

på prosjektet eller ikke. Det er en selvfølge at de etiske retningslinjene er høyest prioritert i 

forskning.  

Det innebar ingen fysisk risiko å delta, og informantene ble ikke ille berørt av temaene 

innefor barneoppdragelse som skulle drøftes i intervjuet. Jeg informerte deltakerne at de 

kunne trekke seg når som helst i prosessen uten videre grunn. Det var for øvrig ingen som 

trakk seg etter at intervjuene hadde påbegynt, eller senere i prosessen. 

 

9 Resultater  

Resultatene har jeg ønsket å organisere ved å ta utgangspunkt i Kagiticibacis modeller om 

avhengighet og uavhengighet (se figur 2) (Kagiticibaci, 1990). Datamaterialet har jeg 

organisert ved å plassere de forskjellige temaene i følgende underkapitler: familiestruktur, 

regulering av atferd, sosialiseringsverdier, sosialiseringsarenaer og identitetsmarkører. Her er 

familiestruktur, sosialiseringsverdier og sosialiseringsarenaer tatt ut i fra Kagiticibacis modell. 

Regulering av atferd og identitetsmarkører er kommet frem på bakgrunn av informantenes 

beretninger. I barneoppdragelse kan mange av disse temaene virke overlappende, og i mange 
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tilfeller er det ikke klare skiller mellom dem. For å få en oversiktlig fremstilling har jeg 

organisert som nevnt. 

 
9.1 

Familiestruktur viser til hvordan en familie er organisert. Kagiticibaci skiller mellom to 

familietyper, utvidet familiestruktur (storfamilie) og kjernefamilien. Hun ser på hvordan 

familietypens funksjon er i forhold til utviklingen av barnet. Under familiestruktur setter hun 

også familiebånd, fertilitet, kvinnens status i familien og i hvilken retning rikdom (wealth) 

flyter (Kagiticibaci, 1996, s. 77). Når det gjelder familiestrukturen hos mine informanter ser 

jeg nærmere på to av aspektene av familiestrukturen. Dette er familietype og familiebånd.  

Familiestruktur  

 

9.1.1 Familietype 

Mine resultater viser at det er relativt like oppfatninger angående familietyper i Skånland og 

Kautokeino. Informantene deler her mellom kjernefamilien og storfamilien. Kjernefamilien er 

mor, far og barna. Det kommer frem at det er kjernefamilien som har primæransvaret for 

oppdragelsen av barna, men at majoriteten av informantene ser fordeler ved å ha en 

storfamilie. De ser storfamilien som en ekstra ressurs i forhold til å oppdra og ta vare på 

barna. En mor sier: 

 
Og jeg mener at, at det er bra for ungene å ha stor familie der det er mange som kan ta del i 
barneoppdragelse, hvis det ikke er helt feil, hvis det ikke er helt ut i fra det jeg ser som feil, og det tror 
jeg egentlig er bare sunt, dem ser at det er flere som, som roser dem, og irettesetter dem og viser at 
dem er glad i dem, så jeg ser jo absolutt at det er positivt med en stor familie der det er flere som har 
noe å si. (Mor bosatt i Skånland).  
 

Samme mor sier videre om storfamilien: 

 
A: Og en storfamilie, hva er definisjonen, hva er det du definerer som en storfamilie? 
B: Ja, ja. det er jo alle de søskena mine, og mine foreldre og demmes unger, og mine unger, vi er jo.. 
det som blir storfamilie, og de nærmeste er jo mine søsken og barna, demmes unger, det blir jo … 
Egentlig så blir det jo veldig stor familie, hvis du tenker sånn.  
A: Ja, det blir kjempestor.  
B: Sånn som for eksempel søskenbarnet mitt sin unge, som kommer syklende uten hjelm, så sier jeg til 
han, sykler du uten hjelm sier jeg, nei vet du hva, nå må du reise hjem til mor di, og si at du skal ha 
hjelm på deg. En sånn der ting. Jeg mener at jeg har vel kanskje litt rett til å si det og, fordi at en vil 
jo… 
A: Du påvirker jo den veien også.  
B: Ja, fordi at det er jo det beste. Og for at man bryr seg om dem. 
(A: Intervjuer, B: Informant) 
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Man kan knytte det siste hun sier om at storfamilien tar del i barneoppdragelsen. Storfamilien 

har en funksjon i oppdragelsen og kan irettesette barnet. En annen mor fra Skånland sier at 

familien kan passe på ungen hvis hun ikke kan: 

 
A: Hvem passer henne for eksempel hvis du skal bort eller noe?  
B: Nei, da er det besteforeldrene, altså mine foreldre, eventuell tante og min slekt.  Ja, det er jo ganske 
… slekta som er her er ganske tett sammenknytta. Så det er jo da også mine tanter og mine 
søskenbarn, og … det er sånn sett veldig sosialt innenfor familien, og alle tar seg og litt av hverandre.  
 

En tredje mor fra Skånland forteller om familiens rolle i barneoppdragelsen: 

 
A: Hvordan tar denne familien eller slekta del i barneoppdragelsen synes du? 
B: Jada, de er flink til og passe. Mamma, tremenningen til mamma, pappa, venninner. Men, kanskje 
ikke primæroppdragelsen blir jo ikke. Noe som kanskje var mer i gamle dager når de levde i 
storsamfunn. Det er jeg som setter grenser på når sengetid er, Så tror nok at den er blitt mer 
avtagende tror jeg. Mens jeg har klare, nå er det nok. Nå skal de i seng.  Mens når ungene er hos 
mamma, så får hun kjøre sitt løp. 
 

En mor fra Kautokeino sier: 

 

A: Hvem er, for eksempel, hvem består en storfamilie av egentlig?  
B: Det er jo mine tanter og onkler og søskenbarn, og mine foreldre og søsken og som … 
A: Tar dem del synes du alle, i barneoppdragelsen til ungene dine, eller er de passive, hvordan …  
B: Ja, de er jo der, helt så å si hele tida, så … dem kan gi råd og sånn men … altså oppdragelsen den 
tar jeg meg av sjøl, men, men de er jo en stor del av … det er dem. ja. 
 

Jeg spurte en mor fra Skånland om antallet hun mente var i storfamilien hennes: 

 
A: Og når dere samles hele storfamilien, hvor mange stykker er det hvis dere samles da?  
B: Nei, vi kan jo ta med… på nyttårsaften var vi vel 25 tror jeg det var, og det hadde alltids vært plass 
til noen til.  
 

For å forstå mer om familien, spurte jeg mine informanter om hva de synes er nær slekt. Det 

som går igjen i svarene til informantene, både i Skånland og Kautokeino, er at det er 

kontakten man har med slektningene som avgjør om det er nær slekt eller ikke. Noen av 

informantene sa at nære slektninger er personer som man hadde god kontakt med, uansett om 

det var i 4. eller 5.ledd. Likevel er majoriteten enig om at nær slekt er alt innenfor 

tremenninger, eller tredjeledd som det også kan kalles. Da har man felles oldeforeldre.  

 

A: Hm, det er litt artig det med slekt, og se hvor, hvor langt ut man definerer det.  
B: Ja, jeg vil jo si at tremenning er veldig nær slekt. Det er jo, hvis jeg tenker på mine søskenbarn og 
demmes unger, og dem blir tremenninger, blir dem, dem blir tremenninger, og det er jo veldig nær 
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slekt. Det synes jeg er kjempenær slekt. Hm. men det, det handler jo og om hvor nært du er noen 
søskenbarn og hvor … (Mor fra Skånland).  
 

Et annet interessant funn er at hvis man er i slekt med noen, så er det viktig for informantene å 

påpeke dette til sine barn. Slektstilhørighet er viktig å få frem for å se forbindelser til en 

person. Dette ser man både i Skånland og Kautokeino.  

 

Men, sant det her at du har masse ut i slekta og det er slekt. De hører man i alle fall fra foreldrene og 
besteforeldrene at med dem er du firemenning med og 5 ledd. (Mor bosatt i Skånland).  
 

A: Om det kommer fem- og seksmenninger. Presenterer du da for dine barn ”ja her er slekta di”.  
B: Nei, jeg klarer ikke helt å se det. Og det hadde vi også styr med til bryllupet, ikke sant? Noen av 
familien, spesielt på reindriftsiden og var veldig sånn at: ” ja hun var tante til søskenbarnet til 
moren”.. ja veldig langt borte. Ikke sant det blir sånn helt…  
Men der var jeg og min mann veldig enig om at vi inviterte dem vi hadde kontakt med, i stedet for å se 
på at de var slekt. (Mor bosatt i Kautokeino).  
 

Informantene mener at et større familienettverk gir trygghet og støtte i barneoppdragelsen. Ut 

i fra informantenes beretninger ser det ut som at en av storfamiliens oppgaver blir sammen 

med foreldrene å sørge for oppdragelsen av barnet. Det legges opp til at det knyttes bånd 

mellom barnet og storfamilien. Dette gjør at storfamilien kan involvere seg i barnet. Noen 

informanter fremhevet storfamiliens indirekte betydning på barnet. Rogoff snakker om 

relasjoner i utvidete familier (storfamilier), og hvordan de kan ha ulike roller knyttet til barna 

i familien. ”The availability of multiple relationships in extended families allows the 

possibility of differentiation of roles. Different people can provide caregiving, 

companionship, socialization, and other child-rearing supports (Rogoff, 2003, s.120). Balto 

skriver at slekten har oppdragerfunksjoner, som blant annet innbærer rettledninger, 

sanksjoner, omsorg og tilhørighet (Balto, 1997, s. 68). Informantene i Skånland og 

Kautokeino ser ressurser i det å ha en utvidet familiestruktur. Hoëm (1976) skriver om noe av 

grunnene til at man verdsatte en stor slekt. 

 

”Generelt gjaldt at man verdsatte stor slekt, fordi med en slik hadde man alltid folk å ta inn 

hos eller man hadde hjelpere over et større område som kunne ivareta slektenes som det 

enkelte medlems interesser. Noe av den samme funksjon og virkeform hadde fadderskap og 

navnebrorsystemet. Dermed hadde man det forhold at slekten, fadderskapet og 

navneinstitusjonen var alternative system med tilnærmet samme funksjon når det gjaldt å 

ivareta gruppens, individets og dermed også de samiske interesser og verdier” (Hoëm, 1976, 

81-82). 
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En utfordring i min oppgave har vært å finne ut mer om storfamilien og hvordan informantene 

ville definere en storfamilie. Hovedutfordringen er å finne hvor skillet mellom nær slekt og 

storfamilie går. Mange av informantene snakker om å ha en stor familie, mens noen eksplisitt 

nevner storfamilien som et begrep. I utgangspunktet i intervjuguiden har jeg ikke eksplisitt 

brukt begrepet ”storfamilie”. Derimot ble begrepet brukt av noen informanter, både i 

Skånland og Kautokeino. Som følge av dette så jeg i analyseprosessen at jeg hos noen 

informanter har spurt direkte om storfamilien. Erke (1986) beskriver en storfamilie som et 

hushold bestående av kjernefamilien, besteforeldre og tanter og onkler. Disse kan leve under 

samme tak og bli omtalt som en storfamilie.  

Slektsforbindelser har vært viktig for den samiske befolkningen. Erke viser til at 

innenfor slektskapet skiller man mellom lineære og kollaterale slektninger. Lineære 

slektninger menes her i rett oppadgående slektslinje (foreldre og besteforeldre) og 

nedadgående slektslinje (barn og barnebarn). Kollaterale slektninger er slektninger som 

”plasseres ved siden” av seg selv, eksempelvis søsken, søskenbarn, tanter og onkler. Affinale 

slektninger (svogere, svigerbarn, svigerforeldre) blir slektninger gjennom ekteskap, på en 

direkte eller indirekte måte. I forhold til denne framstillingen har lineære og kollaterale 

slektninger blodbåndforbindelser til individet. Dette blir definert som direkte slektninger 

(Erke, 1986). Det store klare skillet mellom nær slekt og storfamilien blir vanskelig. Satt i 

system forstår jeg storfamilien som et eget subsystem under slektsystemet, og som har en 

særegen rolle ovenfor barnet.  

Et av spørsmålene mine i intervjuguiden var det å definere nære slektninger. Slekten 

kan bli sett som en ramme rundt vår egen identitet (Erke, 1986). I 1952 kom den første 

utgaven av boken ”Kautokeinoslekter” skrevet av Adolf Steen (Steen, 1986). Boken tok for 

seg 31 ulike slekter. Forfatteren samlet og laget en oversikt over slekter og grener i 

Kautokeino. ”Denne bok var også den som ble raskest utsolgt” (Steen, 1986, s. 7). Dette kan 

vise betydningen familie og slekt har i Kautokeino. Mange av informantene fortalte om denne 

slektsboken, som av mange blir kalt ”Kautokeinos bibel”, og at den er fast inventar i mange 

hus i Kautokeino. Noen informanter i Kautokeino nevnte personer i sin slekt som ”levende 

slektsbøker” og fortalte hvordan disse personene hadde kontroll på sin egen og andres slekt. 

På bakgrunn av dette kan man få inntrykk av at slektsinteressen er stor i Kautokeino. 
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9.1.2 Familiebånd 

Med familiebånd mener jeg her relasjoner barnet har til familie og nær slekt. Jeg ser på hvilke 

strategier informantene bruker for å knytte barna til familien og slekten. Jeg har valgt ut 

fadderskap og navngiving som to sentrale strategier. 

Antallet gudforeldre skilte seg signifikant mellom utvalget fra Skånland og 

Kautokeino. I Skånland var det gjennomsnittlig 4.7 gudforeldre pr barn, mens informantene i 

Kautokeino hadde gjennomsnittlig 9,8 gudforeldre pr. barn.  

 

A: Det her med gudforeldre, har, har hun mange gudforeldre? 
B: Hun har fire.   
A: Synes du det er mye, eller lite i forhold til …  
B: Nei, jeg synes det er akkurat sånn passelig. Jeg synes ikke det er mye, det synes jeg ikke, men sånn 
midt i laget. (Mor bosatt i Skånland).  
 
En mor fra Kautokeino forteller om antallet gudforeldre hennes barn har: 
  
A: Har barna mange gudforeldre?  
B: Ja, det har dem. De to eldste har åtte hver også har de to neste har fjorten. Og ho jenta har vel 
femten.  
A: Er det mye eller lite tenker du?  
B: Det er vel helt vanlig. Før i tiden var det vel ikke brukt med så mange, men nå er det vel blitt. De 
sier det i alle fall at det blitt mer vanlig med flere i dag enn hva det var før. Og det er hovedsakelig 
reindistriktfolk og nære slektninger. Søsken, første søskenbarn, andre søskenbarn. Hun er vel den som 
har lengst ut, en tremenning av meg som bor i…(sier navnet på stedet).  
 

Moren fra Kautokeino nevner at det er personer som står henne nært som velges som faddere 

for barna sine. Dette er noe som går igjen både i Skånland og Kautokeino. Samtlige 

informanter opplyste at de ønsket gudforeldre som var i nær relasjon til dem selv.  

Blant mine informanter er navngiving et fenomen som er nokså lik i Skånland og 

Kautokeino. Seks informanter i Skånland, og åtte informanter i Kautokeino opplyste at deres 

barn var oppkalt etter noen. 
 
Ja vi er veldig tradisjonell. Jeg vil jo påstå at vi er vel egentlig en veldig tradisjonell reindriftsfamilie 
rett og slett.  Med at ungene er med i fjellet og arbeider. Jeg er med i arbeid. Våre barn har navn som 
er slektsnavn. Min eldste sønn er oppkalt etter far, bestefar og oldefar. Ja, det har med identitet å 
gjøre. Det har med den samiske identiteten at man har en samisk navn og det forteller om slekts 
tilhørlighet. Og samtidlig har vi valgt de samiske navnene som også kan gå igjen på norsk. (Mor 
bosatt i Kautokeino).  
 

Noen informanter foretrakk mer moderne navn enn å gå den tradisjonelle veien med 

oppkalling. En mor fra Kautokeino ønsket å gi et navn til sin datter som var relativt sjelden, 
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nettopp for å skille mellom mange navn som var meget like. Blant informantene i Skånland 

kunne man også observere at noen av barna fikk mer moderne navn. 

Mange av mødrene ønsket å kalle opp barna etter eldre slektninger, gjerne for å knytte 

tilhørighet til personen. Det er det såkalte ”gáibmi”-systemet. ”Gáibmi” betyr navnebror eller 

navnesøster. Dette var ikke like utbredt blant mødrene i Skånland. Mødrene i Kautokeino ga 

ofte navn etter personer de selv hadde gode relasjoner til:  

 

A: Kan du si hvordan de er oppkalt? 
B: Vi kan begynne med datteren min. hun er oppkalt etter mannen min sin bestemor. For hun har tre 
navn. Første navnet er oppkalt etter bestemoren. Det var fordi mannen min ville gjerne… for 
bestemoren hans var 96-97 år da datteren vår ble født. Hun hadde ingen navnesøster. Så det var 
veldig viktig at hun skulle få det her med ”gáibmi” (navnebror eller søster red.anm.). Det er jo veldig 
viktig. Og hun ble jo kjempeglad. Når hun fikk ”gáibmi”. Hun sa ”hva godt har jeg gjort med han? 
Når han ærer bestemor med en ”gáibmi”! Så hun ble veldig glad. Men så er det andre navnet hennes 
er moren min sitt navn. Og det tredje navnet er både en annen bestemor og en bestemor på min side.  
A: Så det er veldig viktig å ha? 
B: Ja. Navn som har tilhørighet. Og han mellomste gutten er oppkalt etter. Han har to navn. Første 
navnet er etter min far. Og andre navnet er etter mannen min sin far. Og han yngste er oppkalt etter 
min fars onkel som døde det året vi giftet oss. Som mannen min var veldig knyttet til. Så han er oppkalt 
med det første navnet. Og det andre navnet er et vanlig navn i min slekt. Som moren min mente at det 
passet veldig bra. (Mor bosatt i Kautokeino). 
 

Resultatene mine viser at barna i Skånland har betydelig færre gudforeldre enn barna i 

Kautokeino. Dette kan tolkes på mange måter. En grunn kan være at det i Skånland er det 

færre medlemmer i familienettverkene enn i Kautokeino. En annen grunn kan være at den 

kulturelle konteksten er ulik mellom Skånland og Kautokeino. Dette kan vise til at det i 

Kautokeino er vanligere å ha mange gudforeldre. 

Som vi ser oppgir informantene både fadderskapet og navngiving som gode 

anledninger til å knytte bånd til personer som foreldrene anser som betydningsfulle for seg 

selv og sine barn. Det blir en form for allianseskapende virksomhet. Man ønsker at barna skal 

føle tilhørighet til disse personene. Noen oppgir også at de ønsker at gode egenskaper disse 

personene innehar skal overføres til barnet. Dette kommer også frem i Hoëms forskning. 

”Navnet skulle fortelle både hvem en knyttet barnet til og hvilke ønsker om personlige 

egenskaper og fremtid en hadde for barnet” (Hoëm, 1986, s. 45). Hos noen informanter var 

det viktig at barnet tiltalte sine gudforeldre som enten ”risteadni” (gudmor) eller ”ristáhčči” 

(gudfar) for å vise spesiell tilhørighet til personen. Balto skriver i sin bok at ved valg av 

faddere gir foreldrene signaler om hvilke kontakter som de anser som særlig viktige for sine 

barn (Balto, 1997, s. 80). Uti fra dette oppfatter jeg at fadderskapet ser ut til å fungere som en 

start på sosialiseringen av barnet og innlemming i slekt og familie gjennom 
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gudforeldrebåndet. Noe av det samme sier Balto om faddersystemet og navngivingen. 

”Navnesystemet og slekts- og faddersystemet danner grunnlaget for den sosiale kontrollen 

som foreldre kunne utøve på sine barn” (Balto, 1997, s.76).   

Et viktig element blant informantene var at mødrene ikke kalte opp barnet etter navn 

som var negativt ladet, men søkte heller etter sterke skikkelser som hadde båret navnet med 

stolthet. Å bruke ordet ”gáibmi” (navnebror eller navnesøster) var særlig kjent blant 

informantene i Kautokeino, både for fastboende samer og reindriftsamer. Det virker at dersom 

barnet fikk et navn oppkalt etter signifikante andre, var den implisitte beskjeden at man skulle 

strebe etter samme kvaliteter som denne personen innehar. Informantene i Kautokeino 

opplyste at det var vanlig å titulere barnets navnebror/ navnesøster som gáibmi. Ved å legge 

vekt på dette med ”gáibmi” vil barnet få en spesiell og sterkere tilknytning til denne personen. 

”Gáibmi-fenomenet” dukket ikke opp blant informantene i Skånland, selv om flere av 

informantenes barn var oppkalt etter nære personer til foreldrene. Jeg spurte ikke mødrene i 

Skånland mer inngående om de syntes at en spesifikk navnebror eller navnesøster hadde noen 

innvirkning på utviklingen av barnet. 

 

9.2 

I regulering av atferd ser jeg om og hvordan mine informanter bruker reguleringsteknikker i 

barneoppdragelse av barna sine. Med regulering av atferd retter jeg fokuset mot hvordan 

foreldre og storfamilien er med i oppdragelsene av barna. Jeg ser blant annet på interaksjonen 

mellom foreldre og barn. Regulering av atferd blir i denne sammenheng forstått som hvordan 

omsorgspersonene til barnet er med å regulere barnets atferd. Herunder har jeg satt 

nárrideapmi, skremming og historiefortelling, en form for unngåelsesatferd og fremhevdelse 

av sine egne.  

Regulering av atferd 

 

9.2.1 Nárrideapmi 

Nárrideapmi er et begrep som informantene mine både i Skånland og Kautokeino syns det er 

vanskelig å definere. Jeg har eksplisitt spurt mine informanter om de har hørt om dette 

fenomenet. Under intervjuet er dette et begrep som engasjerte informantene mine. De fleste 

hadde hørt om fenomenet nárrideapmi. De fleste ser ut til å oversette ordet med at det betyr å 

erte/narre/herding. Informantene fremhever funksjonen i nárrideapmi, fremfor innholdet i 

budskapet. Funksjonen her er at man skal lære seg å tåle ytre stress og påvirkninger. Den 

indre emosjonelle tilstanden skal ikke komme frem. 
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Vi hadde vel ikke så mye av det der hjemme. … Og det var sikkert helst ikke foreldrene som gjorde det. 
Men, det var onkler eller noen andre som… narret. Men, baktanken med det der tror jeg er at ungene 
skal bli litt mer hardfør. Tåle litt mer senere i livet om de kanskje blir litt terget. (Mor bosatt i 
Kautokeino). 
 

Godmodig erting og de forteller liksom historier som liksom ikke er helt sann, men altså sånn her at 
du ja, ja, ja det var det mye av, og det gjør jeg faktisk med mine unger. Det gjør jeg. (Mor fra 
Skånland). 
 
De fleste mødrene brukte ikke nárrideapmi mot sine egne barn. På spørsmål om moren bruker 

nárrideapmi på barna sine svarer en mor fra Skånland på denne måten: 

 
Nei, jeg gjør nok ikke det, fordi at jeg synes det er litt sånn … jeg husker jeg syntes det var flaut og 
ekkelt, litt sånn her … det var ikke mobbing, men jeg syntes det var så flaut, så, så jeg gjorde nok ikke 
det. 
 

En mor fra Skånland mener det er skille mellom narringsformen i Finnmark og Skånland: 

 

A: Ja, kan du si noe om det der? 
B: Ja, det, nárrideapmi, det men det tror jeg faktisk det er her, og det har jeg også sett i nordnorsk 
miljø. Det er en form for herding av ungene. Så du erter dem, til å tåle litt, også tror jeg … så tror jeg 
man til en viss grad har, har misfortolka det der nárrideapmi for nárrideapmi tror jeg i 
utgangspunktet ikke er ondskapsfullt. Nárrideapmi var jo sånn som vi … sånn som man faktisk 
opplevde på læstadianersamlingene med kjerringer. Dem ville på en måte, dem var, det var sånn slekt 
og sånn her, men så ville man liksom koble en eller annen gutt med for eksempel meg eller søskena 
mine eller sånn, så og når vi var sånn halvvekstringsalder, sånn tenåringer og sånt sant, også og da 
var det sånn at da erta dem, litt sånn godartig erting, også kunne dem plutselig finne på å plassere 
oss. Dem kunne ta tak i oss og sette oss ved siden av hverandre, når vi skulle spise, og… 
A: Ja, så det går på det her med kjærester, eller?   
B: Ikke bare kjærester, men det var liksom sånn form for herding, det var liksom nárrideapmi, men det 
var liksom ja, også sto dem rundt og fniste, så mange ville jo kanskje i dag ha definert det som 
mobbing, men det var liksom en måte … også kunne det være sånn en annen, hva mer kunne man 
gjøre, jo man kunne være, det er litt sånn her nei, nå er du ikke sterk nok, hvis du liksom skulle, nå må 
du vise at du har litt nei, du har nå ikke så mye muskler, hvis du skulle stå og lempe høy, ikke sant, 
også det er litt for å ja, nå må du et eller annet, hvordan skal du få noen til å ta i, for  å yte litt mer. 
Det, det definerer jeg som nárrideapmi, men, mens, mens den her formen det som nå er nå er … 
egentlig så tror jeg man har omdefinert mobbing til nárrideapmi det har blitt mye tøffere og hardere, 
men så tror jeg kanskje at den her nárrideapmi litt annerledes i … indre Finnmark enn det er her.  
 
På bakgrunn av mine informanters beretninger ser jeg at fenomenet nárrideapmi er godt kjent 

blant dem. Resultatene viser at de fleste hadde hørt om fenomenet nárrideapmi. Noen hadde 

sågar erfart dette personlig. Nárrideapmi er en reguleringsteknikk som voksne bruker for 

indirekte å styre atferden hos barn og unge. Det er foreldrene eller betydningsfulle andre som 

har motivasjonen til å endre atferden hos barnet. Nárrideapmi kan sies å være en 

oppdragelsesteknikk der det implisitte budskapet er at individet skal få kontroll over indre 

følelsestilstander. Man skal lære seg å vise psykisk styrke og fleksibilitet.  
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I følge Balto er nárrideapmi (herding, erting) en form for oppdragelsesform som er 

med på å opprettholde tradisjonelle kjønnsroller. Gutter må ikke være ”jentete” (Balto, 1997, 

s. 90). Anne Silviken (2009) fremhever i sin artikkel ”Hva kan forklare de høye 

selvmordratene blant urfolksgutter”, at samfunnsendringer hos urfolk og betydningen av 

oppdragelsesverdier kan ha betydning for selvmordsatferd. Silviken trekker frem nárrideapmi, 

en samisk oppdragelsesteknikk som hun mener blir brukt for å fremheve autonomi hos barnet. 

Man kan tenke seg at mange foreldre ønsker at barnet skal bli psykisk sterkt slik at man kan 

bli mer motstandsdyktig i forhold til storsamfunnets vanskeligheter og utfordringer. 

Selvkontroll blir her sentralt hvor barnet skal kunne kontrollere følelsene sine. I følge Silviken 

kan den kulturelle normen vise til at urfolksgutter ikke skal kommunisere om sine problemer 

til andre (Silviken, 2009). 

Betydningen av begrepet nárrideapmi er omdiskutert. Både hos fagpersoner, men også 

blant mine informanter. Et av budskapene i nárrideapmi ser likevel ut til å være at man ikke 

skal dele følelsestilstander med andre. Man speiler ikke emosjonene til individet ved å si ”jeg 

ser at du har det ondt”. Jeg mener nárrideapmi viser en form for nærhet til barnet for å 

understreke medforståelse på en indirekte måte. Trevarthen hevder at barn har et iboende 

sosialt motiv og medfødt evne til intersubjektivitet (Trevarthen, 1998). Stern har et begrep, 

”the Intersubjective Matrix”, som beskriver en gjensidig interaksjon og lesing av hverandres 

sinn (Stern, 2004). Om en omsorgsperson gir signaler om at følelser ikke kan deles, mener jeg 

dette kan få innvirkning videre i utviklingen av barnet. Stern skriver i sin artikkel at det som 

er interessant er når to personer lager en spesiell type mental kontakt, en såkalt intersubjektiv 

kontakt. Dette involverer en felles gjensidig penetrasjon av sinnet som tillater oss å si 

følgende ”Jeg vet at du vet at jeg vet”, eller ”jeg føler at du føler at jeg føler”. Man leser 

hverandres sinn (Stern, 2004, s. 75).  Det som er sentralt i Sterns teori er at barnet får 

erfaringer med at indre tilstander kan deles med signifikante andre. I nárrideapmi ser man det 

motsatte. Man skal ikke dele sine egne indre tilstander med andre.  

Nárrideapmi er et fenomen som er godt kjent blant mine informanter. Jeg vil stoppe 

opp litt og diskutere hvorvidt det er en hensiktsmessig måte å regulere barnets atferd på. La 

meg gi et eksempel som bygger på informantenes beretninger om nárrideapmi; En gutt har 

fått en god venninne på skolen. Han leker mye med henne både på skolen og hjemme. En nær 

slektning av gutten ser dette og ved nárrideapmi erter han gutten og spør hvordan det går med 

kjæresten hans. Det som er interessant er hvordan gutten tolker og responderer på dette 

utsagnet. Her vil jeg trekke frem en teori av Leon Festinger som omhandler kognitiv 
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dissonans5

 

 (Festinger, 1957). Barnet vil få to motstridende kognisjoner. På den ene siden er 

han kjempeglad for å ha en god venninne. Men på den andre siden blir han flau over 

kommentarene til slektningen. Nárrideapmi er her med på å skape kognitiv ubalanse hos 

barnet. En uskyldig kommentar kan fort skape vanskeligheter for barnet. I forhold til dette 

mener jeg at før man bruker nárrideapmi bør omsorgspersonene tenke på barnets alder, 

sårbarhet, kjønn og kontekst. Dette er viktige variabler i barnets utvikling. Intensiteten og 

frekvensen av nárrideapmi må også vurderes.  

9.2.2 Skremming og historiefortelling 

Skremming og historiefortelling var informantene i Skånland og Kautokeino godt kjent med. 

Skremselsobjektet i skremmingen var i mange tilfeller noe ulikt mellom Skånland og 

Kautokeino. For eksempel var det ulik bruk av mytologiske figurer i skremmingen. Man må 

skille litt mellom skremming og historiefortelling. Skremming kan brukes alene, men den kan 

også integreres til historiefortelling der skremming da blir en av hovedfunksjonene i historien. 

Historiefortelling på sin side har ulike anvendelsesområder som underholdning og 

kunnskapsoverføring. Historiefortelling kunne like gjerne ha blitt organisert under 

sosialiseringsverdier siden dette kan oppfattes som en kunnskapsoverført verdi. Jeg har 

likevel valgt å plassere den her da det er nært knyttet til skremming. En mor fra Skånland 

forteller om skremming:  

 
A: Bruker du å skremme barna dine?  
B: Ja, vi snakker om det, men jeg, jeg prøver litt som å moderere det, for jeg vil liksom ikke at, du ser 
nå sjøl at her er det jo, og jeg har … jeg er litt sånn restriktiv på å skremme sånn at ungene ikke skal 
bli redd for sin egen heim som ligger litt utenfor annen bebyggelse, og det har jeg tenkt veldig mye på, 
at det, det må vi være nøye med, for jeg vet sjøl nå, hvor redd jeg var, når jeg gikk ned til veien og 
skulle ta skolebussen i mørket. Så, så, så det har vi prøvd, så vi sier liksom at her er det ingen ting som 
er farlig, men dem kan alt om roller som er sånn som vannuhyre, og Cuoppomaddu og Uldda. vi har 
en sånn Stallo oppi der, som går, og alle de her historiene, det er jo det jeg sier, det er jo de 
tradisjonsoverførte historiene, som jeg har hørt om siden jeg var liten, dem kan dem, men så, også sier 
ungene ofte, altså er dette her virkelig sant, også, så sier jeg det at, så modererer jeg det litt, også sier 
jeg vel noe sånt som at det er, det er vel sånn at det er jo sant, fordi det er jo en historie, men om den 
er sann likevel, det vet jeg jo ikke, men dette har jo jeg hørt om, så på en måte er jo historia sann, 
fordi at den er overført.  
 
Samme mor forteller om hennes bestemor og hvordan hun brukte å fortelle historier. 

Fortellertradisjonen fra bestemor til barn kan her ses som en kulturell overførbar verdi:  

 

                                                 
5 Kognitiv dissonans er manglende overensstemmelse mellom ulike verdier, holdninger, tanker og oppfatninger 
som kan finnes i en persons sjeleliv (Egidius, 2002). 
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Jeg har utrolig mye historie som tradisjonsoverførte historier fra fjellområdene her og sånn, som hun 
bestemor fortalte, for når jeg var sjuk, så var det hennes oppgave å sitte på sengekanten og fortelle 
historier, og det, er, for det var jo det ei bestemor hadde tid til, og sånn.  
 
Noen informanter opplyste at skremming ble brukt i reguleringen av barnets atferd.  
 
A: Har også hørt at noen har snakket om tatera.. 
B: Ja det husker jeg når vi var mindre og var med kysten. Jeg hadde en venninne, en reindriftsame, en 
familie som brukte og turiste ved kysten. Også var jeg der et par somre bare på besøk, et par dager. 
Og der hørte jeg at foreldrene sa det at man ikke skulle gå for langt bort, da kunne tatera komme og ta 
oss. (Mor bosatt i Kautokeino). 

 
En informant fortalte om at skremming var mye brukt på en barnehage, og at dette førte til at 

enkelte barn ble meget redde: 

 
Dem har gjort det for voldsomt. Det kommer jo an på, jeg tror jo at man kan gjøre mye men i 
forskjellig grad. Men hvis det blir veldig voldsomt så.. og i en barnegruppe så har du forskjellige 
unger. (Mor bosatt i Kautokeino).  

 
I forhold til hva informantene opplyste om var det både eventyrskikkelser og mytologiske 

skikkelser som gikk igjen hos informantene som skremselsfigurer. Andre informanter fortalte 

at de var kjent med at man til og med kunne skremme med tannlegen: 

 
Men, altså at ”pusser du ikke tennene da må du til tannlegen og borre”. Så Tannlegen blir som noe 
som er farlig.  Så det er mange som er veldig redd når de kommer dit. Og hvis de hører sånt hjemme. 
(Mor bosatt i Kautokeino). 
 
Som man ser i dette eksempelet blir tannlegen omgjort til et ”skremselsvesen”. Det kan tenkes 

at å bruke tannlegen som skremselsvesen er en form for modernisering av skremming slik at 

det passer bedre til nåtiden. Det kan også tenkes at tannleger og andre autoritære figurer som 

omgjøres til skremselsvesener, er rester fra fornorskningspolitikken. Med det mener jeg at 

autoritære personer i Sápmi ofte hadde norsk bakgrunn i gamle dager. Som Balto sier i sin 

bok: Dáža (nordmann), kunne brukes som skremselsvesen. Man fremmedgjør ikke-samer og 

omgjør de til skumle personer (Balto, 1997, s. 97). Til sist kan man jo diskutere om det er 

rettferdig overfor tannlegen å bli omgjort til et skremselsvesen.  

Skremming er en metode som kan brukes for å regulere atferd. Ved hjelp av 

skremming og historiefortelling vil foreldrene lære barna sine at de ikke skal gå alene til 

kulper og vann. Rogoff viser til at vitenskap, religion, passende atferd og samfunnstradisjoner 

og historie læres gjennom narrativer i mange samfunn (Rogoff, 2003, s. 292). I Skånland var 

informantene kjent med historien om ”Froskemora” (Čuoppomáddu) som bodde rundt i vann 

og sumper. Her følger en lite utdrag fra en bok om Froskemora/Čuoppomáddu:  
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”Min mor fortalte at det i meget gamle dager levde et vesen i dype vann[…] Froskemora, 

čuoppomáddu, var farlig. Hvis folk terget henne og fikk henne sint, hoppet hun på, slynget seg 

om folk og beit med tennene. Og når hun beit, frøste hun ut gift. Gamle folk hadde sett 

froskemora” (Skåden, 2008, s.10).  

 

Eksplisitt forteller denne historien om et skummelt vesen som bor i vannet. Implisitt mener 

jeg historien kan fortelle oss at det er farlig for barn å oppholde seg ved vann og sumper 

alene. Nergård viser til at fortellingene alltid er tilpasset landskapet og virksomheten der 

fortellingen blir fortalt. Dette blir ofte referert som ”stedets fortelling” (Nergård, 2006, s. 26). 

Når denne historien formidles til barn er formålet å skremme, og dermed lære barna om ikke å 

oppholde seg ved vann alene uten voksne til stede. De eldre prøver på denne måten å overføre 

kunnskapen sin til barna. Også Nergård viser til dette:  

 

”Barna lærer tidlig å lytte til fortellinger og de trenes tidlig til selv å fortelle dem. 

Fortellinger anvendes i en rekke ulike sammenhenger. De tjener mange formål. Deres 

betydning i opplæring og sosialisering er helt sentral. Fortellingene inngår i en strategi for å 

frembringe ny kunnskap” (Nergård, 2006, s. 78).  

 

Historier fungerer som sterke virkemidler i reguleringen av barnets atferd på en indirekte 

måte. Barnets redsel og forståelsesramme fører til unngåelse av skremselsobjektet som 

eksempelvis kan være en kulp eller et vann. Oppsøkningen av skremselsobjektet vil etter 

hvert avta, sånn at barnet ikke går til vannet. I Skånland og Kautokeino kunne mødrene 

fortelle at de selv hadde blitt skremt som barn for å holde seg unna vann og hovedtrafikkårer.  

Mine resultater indikerer at foreldre og andre omsorgspersoner bruker skremming og 

historier for å overføre egne erfaringer til barna sine. Dette er tradisjoner som mødrene selv 

har fått fra sine foreldre igjen. Fortellingene bærer tradisjonen på et eksplisitt og implisitt 

nivå. Nergård fremhever at fortellinger er forhandlingsarenaer for vedlikehold og forandring 

av samiske tradisjoner. Samtidlig formidler de en konkret historie og den bestemte 

kosmologien som historien er bygget over (Nergård, 2006, s. 25). 

Et interessant tema som Balto tar opp i sin bok, er at dagens unge har bedre tilgang til 

å skaffe seg kunnskap om virkeligheten via massemedier og jevnaldrende venner. De lar seg 

rett og slett ikke lure (Balto, 1997, s. 105). På grunn av barns tilgang til kunnskap vil kanskje 

skremming som en måte å regulere atferd etter hvert miste noe av sin hensikt. Særlig gjelder 

dette de litt eldre barna. Skremming kan derfor være mer effektiv på yngre barn. Skremming 
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og historiefortelling er likevel en unik mulighet til å knytte generasjoner nærmere, overføre 

kunnskap og erfaring og ha god underholdningsverdi. Dette er fremdeles en oppdragelsesstil 

som mange informanter i Skånland og Kautokeino er kjent med, og bruker selv i ulike grader.  

 

9.2.3 En form for unngåelsesatferd 

Fra informantenes opplysninger kunne man se tendenser til at man unngikk å snakke om 

temaer som omhandlet intimitet. Dette gjaldt både Skånland og Kautokeino. Jeg tolker det 

som en form for unngåelsesatferd. Det som er interessant her er at man kan observere et 

generasjonskille. De fleste mødrene fortalte at de ikke snakket med sine foreldre om intime 

temaer som seksualitet, pubertet og lignende. Men mødrene forteller at de selv gjerne snakker 

åpent om dette med sine barn. 

 
Ja, ho mamma har vært ei glimrende mor, men tradisjonelt så var det visse ting som jeg aldri snakka 
om, og det var jo for eksempel sex, og alkohol snakka hun aldri om. (Mor bosatt i Skånland).  
 
Noen mødre fortalte at å snakke om pubertet med foreldrene sine var ganske tabulagt, og at 

man helst snakket med venner om man hadde noen spørsmål i forhold til pubertet og 

seksualitet.  

 
B: Nei, jeg følte ikke at jeg hadde sånt åpent forhold til mine foreldre å snakke om sånne ting. De har 
heller aldri snakket om seksualitet…. 
A: Pubertet da? 
B: Nei.. 
A: Hvem gikk du til da, hvem skulle man snakke med?  
B: Venner..hehe… jeg snakket ikke om noe sånt med voksne. (Mor bosatt i Kautokeino). 
 
En mor fra Skånland forteller om at hennes barn kan komme til henne og snakke om intimitet: 

 
A: Tenker du når, når de blir voksne, eller eldre, dine unger, at de kan komme til deg å snakke, 
eller skal de være veldig sånn lukka om ting?  
B: Jeg håper, nei jeg, nå har jeg jo erfaring med sønnen min.. som jo og der er … har ingen problem 
med å snakke om kjærlighet, og sex og sånn her ting, og … og det har jo jeg snakka veldig mye med 
han om, og …  
A: Så du er veldig åpen når, hvis …  
B: Ja da, jeg har ingenting og … og hvis han spør, så forklarer jeg det sånn som det er. Ja, så det …  
 

En mor fra Kautokeino forteller det her: 

 

A: Det her med de temaene som du har tatt opp nå, er det noe som du tror også blir vanskelig å 
snakke med dine egne unger om, når de kommer i den alderen der kanskje?  
B: Jeg tror det, jeg tror vi har … altså det er ikke så, er ikke så … jeg vet ikke om jeg skal kalle det 
innestengt, for mamma har for eksempel aldri snakka til meg om mensen, og sånn seksualitet og sånt, 
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det, det, det er nesten så … huff, det er så flaut. Men jeg … jeg tror jeg velger å være mer åpen om 
sånne ting.  
 

I følge noen informanter er fødsel og graviditet noe som er personlig anliggende, og som man 

ikke snakker mye om. En informant snakker om det å skulle føde, og hvor privat dette føltes 

for henne. Hun hadde ingen pårørende med seg: 

 
Neida. Ikke helt alene nei. Men alene uten pårørende. Jordmoren er en profesjonell. Men sånn her å 
ha med seg. Det føltes så unaturlig. Særlig med den første var det liksom. Jeg visste ikke hva jeg gikk 
til. Det her følte jeg var veldig intimt og personlig og privat. Og mannen min hadde ikke lyst til å være 
med. Men det var veldig fint at hun var der etter at ungen var født. At man hadde selskap. Men jeg tror 
nok det på det her at man er mer intim. (Mor bosatt i Kautokeino).  
 
Psykiske problemer var ikke et tema som jeg eksplisitt spurte om i intervjuene. Men en 

informant nevnte noe interessant om det å skjule psykiske problemer.  

 
Og jeg tror også sånn psykiske problemer. Hvis man sliter psykisk så er vel det en ting man skjule ,nei 
jeg vet ikke. Jeg tenker. Hva man skal si? Det er jo en ting man ikke snakker om. Hvor mye man 
snakker om det blant norske heller. (Mor bosatt i Kautokeino).  

 

Blant mine resultater kunne jeg observere at det er visse temaer som man ikke har så lyst til å 

snakke om. Dette gjelder både Skånland og Kautokeino. Noen av disse temaene var 

rusmisbruk, seksualitet, intimitet og psykiske lidelser. Informantene mine fortalte at de selv 

ville være mer åpen om sånne temaer med sine barn. Dette illustrerer et mulig 

generasjonsskille. De mener det er mer akseptert i dagens samfunn. Det var det ikke da mine 

informanter selv vokste opp, og derfor var det vanskeligere å snakke med sine foreldre om 

dette. Dette ble nevnt blant informantene både i Skånland og Kautokeino. I dag er det blitt 

mer naturlig å snakke om dette da barna får informasjon gjennom skole, andre institusjoner og 

media. Sånn var det ikke før. Balto skriver om en kvinne som var lite glad for at foreldrene 

ikke forberedte henne på menstruasjonen. Både kvinnen og mange andre jenter ble skremt da 

de fikk menstruasjon fordi de trodde at de var blitt alvorlig syke. Selv ville denne kvinnen 

ikke holde det hemmelig for sine døtre. De skulle slippe å bli redde for det som var naturlig 

(Balto, 1997, s. 93).  

Jeg spurte ikke eksplisitt om informantens tanker omkring fødsel. Men en mor fortalte 

hvor privat hun syntes fødsel var. I en bok om fødselsfortellinger fra Sápmi (2010) kommer 

det frem at svangerskapet skulle man skjule. Vi kan også merke oss at det ser ut som en form 

for nárrideapmi (erting) som her brukes på den gravide: 
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”Svangerskapet skjulte man så godt man kunne. Det var bare sånn at man ikke skulle fortelle 

det. Etter hvert begynte folk å påpeke det, men aldri direkte. De kunne si sånt som ”Du er 

ikke alene nå”, eller ”du er ikke ordentlig frisk nå”. Jeg ble alltid så flau da, men bekreftet 

aldri svangerskapet” (Hætta, 2010, s. 38).  

 

Psykiske problemer var et tema som jeg ikke hadde med i intervjuguiden. Men en mor 

snakket om det. Silviken (2010) viser til at i den samiske kulturen er det verdier og normer 

som kan ha betydning for individets hjelpesøkningsatferd og holdninger for det å kunne søke 

hjelp for psykiske vansker. Det å kunne være selvhjulpet og mestre utfordringer som man 

møter i samfunnet og naturen, er verdier som vektlegges sterkt i mange samiske miljøer. Fra 

gamle tider har mangel på psykisk styrke og selvstendighet vært tegn på svakhet. Man kan 

derfor anta at å søke hjelp for sine vanskeligheter kan bli oppfattet av andre som at man er 

psykisk svak (Silviken, 2010, s. 191).  

 

9.2.4 Fremhevdelse av egne barn og egen slekt 

Et interessant tema som dukket opp i analyseprosessen var det å fremheve sine barn eller sin 

slekt på en positiv måte. Det var ingen informanter som eksplisitt nevnte begrepet 

fremhevdelse av sine egne, men jeg har i ettertid tolket at det er dette som kommer til uttrykk 

når mødrene har fortalt om sine barn. På spørsmål om hva foreldrene anså som et 

drømmebarn, sa flesteparten av informantene både i Skånland og Kautokeino at det var deres 

egne barn. Mange snakket også generelt om egenskaper et drømmebarn skulle ha. 

 
A: Hvordan vil du beskrive et drømmebarn? Hva er et drømmebarn?  
B: Nei det vil jeg si er egne unger. hehe.  
A: Hvilke kvaliteter, egenskaper har de?  
B: At de er selvstendige. At dette med at å være trygg på seg selv. At de tør å stå for en støyt og. (Mor 
bosatt i Skånland).  
 

En mor fra Kautokeino sier følgende om et drømmebarn: 

 
A: Hvis jeg sier et drømmebarn. Hva er et drømmebarn for deg?  
B: Selvstendig og trygt barn. Et barn som tør å gråte et barn som tør å krangle. Et barn som tør å 
utvikle seg. Tør og prøve. Det vil jeg si er et drømmebarn ja.  
 

En informant fra Kautokeino sa man kan skimte en form for rangsystem om man tilhører 

reindriftsfamilier eller ikke: 
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Det har vært sånn rangering om hvem som hadde høyest rang. Men, jeg har aldri opplevd det selv at 
vi som fastboende var mindreverdig, enn de i reindriften. Jeg har heller aldri hørt at noen har sagt 
noe slikt til meg. Men, jeg vet ikke. Det er kanskje mer konflikt mellom reindriftsfamilier. Så vi er 
kanskje litt utenfor dette. (Mor bosatt i Kautokeino).  
 

En mor kommenterer om det å snakke om andre: 
 
Men når man hører andre prate…”herregud de der menneskene”… de er jo sånn og sånn… så hører 
man liksom at de ikke respekterer de andre og ser de lengre nede enn de selv kanskje. (Mor bosatt i 
Kautokeino).  
 
Her kan vi ane en form for konkurranseorientering utad og for å fremheve sin egen posisjon i 

samfunnet. En annen mor bosatt i Kautokeino sier det på denne måten:  

 

Og jeg vet at jeg er vokst opp med det her at … med den her knivinga mellom reindrift og … men nå, 
nå når jeg har blitt voksen, så har jeg stor respekt for reindrifta. Jeg ser at det er jo nerven i det 
samiske, det er jo reindrifta. Ja. så nå når jeg ser rein på veien, eller ved veikanten, så blir jeg sånn … 
ja, nesten sånn rørt, for jeg tenker det der er jo nerven, til det samiske, det er jo der, det er 
opprinnelsen vår.  
 

Ved å fremheve sine egne, ønsker foreldrene å fremme kvaliteter hos sine barn eller 

slektrelasjoner. Mange informanter nevner eksplisitt at de selv har drømmebarn. De er stolte 

av seg selv for å ha fått så fine barn. Man kan tenke seg at ved å fremheve egne barn er man 

med på å fremheve seg selv. Dette blir en form for dobbelfunksjon. Dette er med på å markere 

deres egne posisjoner i samfunnet, og styrke selvbildet hos barnet og foreldrene.  

Balto skriver at før krigen var det ganske vanlig at barn ble holdt hjemme fra skolen 

fordi de skulle lære å arbeide og bidra til husholdet. Kommentarer hjemmefra var gjerne at 

”Det gjør ingenting at du ikke er flink på skolen, du er jo så god og rask til å arbeide” (Balto, 

1997, s. 131). Jeg oppfatter at dette er en måte å vise sin kjærlighet til barnet, og samtidig for 

å fremme sentrale egenskaper hos barnet som foreldrene anser som viktige. 

Fra tidlig utvikling hjelper foreldrene barnet å konstruere en positiv følelse av selvet 

gjennom metaforer (Ylvisaker & Feeney, 2000). Et eksempel på dette kan være det å si at ”Du 

er akkurat like bra som de andre i slekten”. Da forsøker moren å få frem en positiv følelse og 

utvikling i barnets selvfølelse. Man kan altså trekke frem forbilder og sammenligne barnet 

med dem. Dette er igjen med på å organisere en positiv følelse av personlig identitet. På 

samme måte kan man også konstruere en negativ følelse av selvet assosiert med negative 

emosjoner. For eksempel hvis foreldre eller andre, skjeller ut barnet og bruker negative 

metaforer (Ylvisaker & Feeney, 2000). 
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Mange av informantene i Skånland og Kautokeino roser og fremhever egenskaper hos 

barnet. Man kan få et inntrykk av at dette gjerne skjer i sosiale sammenkomster der barnet 

selv er til stede. Særlig er man rask med å fremheve selvstendighet som en viktig egenskap. 

Fremhevdelsen skjer for å utrykke sin stolthet ovenfor barna. Dette kan også tolkes som at 

dette skal styrke selvbildet hos barna. I tillegg skapes det forventninger til barnet om å 

etterstrebe visse egenskaper som for eksempel selvstendighet. Det å fremheve sine egne kan 

fungere som en kompensasjon for andre ulike måter å regulere atferd på. Fremhevdelse skal 

gjøre bot for eventuelle ubehageligheter som for eksempel nárrideapmi og skremming kan 

føre til. 

 
9.3 

Med sosialiseringsverdier ser jeg på verdier som er viktige for mine informanter, og som kan 

knyttes til sosialisering. Med sosialiseringsverdier tenker jeg på verdier som går ut på hva 

som er viktig kunnskap og det som går på personlige egenskaper. Duodji er et eksempel på 

verdifull kunnskap, mens autonomi og tidsregulering kan ses på som verdsatte personlige 

egenskaper. Noen av verdiene er forankret i gamle tradisjoner hvor informantene holder sine 

tradisjoner i hevd gjennom videreføring av verdiene til neste generasjon. Andre verdier er 

tilpasset tiden de lever i. Det å kunne mestre disse verdiene vil for barnet være viktig i forhold 

til det å tilpasse seg det samfunnet de lever i. For foreldrene er det også en form for 

investering i det å lære barna sine de ulike personlige egenskapene.  

Sosialiseringsverdier  

 

9.3.1 Duodji  

Duodji, som er en fellesbetegnelse på samisk håndverk, trekkes frem av mange informanter. 

Å sy egne kofter og diverse skinnprodukter ses på av informantene i Skånland og Kautokeino 

som viktig kunnskap. Det å være god syerske ble av mange informanter også sett på som å 

være en viktig verdi. En mor sier om de som kan sy: 

 
A: De som kan veldig mye med samisk håndverk. Er de sett høyt opp til? 
B: Mmm…ja. Jeg gjør iallfall det. De har jo kunnskapen. Og de har noe de kan føre videre. Og at de 
har det i god behold. Sånn at det ikke blir borte Men, jeg håper hun blir interessert i å bruke av de 
ressursene som reindriften gir, som for eksempel skinn. Det å lære seg å sy skaller. Det håper jeg 
virkelig for jeg er jo kjempeinteressert. (Mor bosatt i Kautokeino).  
 
En annen mor sier om det å lære seg å sy: 
 
A: Hvem lærte du å sy hos da?  
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B: Selv… hehe. For at mamma syr jo ikke og kan jo ikke sy. Så jeg var bare nødt til å begynne å sy 
selv. Det er jo bare det, når man ikke har foreldre som gjør det. Så har jeg fått hjelp fra tanta mi for 
eksempel. Veldig mye hjelp. (Mor bosatt i Kautokeino).  
 
En informant snakker om hvordan hennes bestemor var med å lære henne å spinne: 
 
Da lærte jeg å … jeg lærte meg bandvev. Jeg lærte meg å … å spinne. Jeg satt alltid på divanen i lag 
med ho bestemor når ho spant, og, og til slutt så henta han bestefar rokken. Bestemor klarte ikke å 
spinne mer, og da huska jeg han bestefar henta rokken fram, også begynte jeg å spinne, for da skulle 
jeg liksom lære meg dette her. (Mor bosatt i Skånland). 
 
Man kan observere signifikante kjønnsforskjeller i det å mestre sykunsten. I mitt utvalg er 

kvinnene i majoritet. I følge Balto var søm i gamle tider forbeholdt kvinner (Balto, 1997). 

Men et mindretall av mødrene opplyser at også barnets far syr kofter til barnet:  

 
Ja, han hadde kofte, fra faren sitt område, for at ja, nei han har hatt begge deler faktisk. Faren sydde 
kofte til han. (Mor bosatt i Skånland).  
 

De fleste informanter i Skånland og Kautokeino er godt kjent med duodji. Dette er kunnskap 

som ofte går i arv mellom generasjoner. Informantene fremhever viktigheten med å lære seg 

denne kunsten slik at de gamle samiske teknikkene ikke blir borte. Mange mødre fra Skånland 

og Kautokeino ønsker at barnet skal lære seg å sy. Noen av mødrene inkluderte barna fra 

tidlig alder slik at de kunne være med å observere, og ta til seg nødvendig kunnskap. Det å 

lære seg å sy til eget bruk ble høyt verdsatt blant mange informanter. De knyttet dette i 

forhold til selvstendighet og å kunne være uavhengig av andre. Det hersker også en viss status 

i det å kunne sy. 

Mange av informantene forteller hvordan de selv er vokst opp med duodji, og at de har 

fått opplæring i dette av sine omsorgspersoner. De sier at det føltes naturlig for dem å lære seg 

duodji. Hundeide bruker begrepet subjektiv mulighetsstruktur, og bruker begrepet for å 

beskrive muligheter og valg som individet opplever som psykologisk mulig og relevant for 

dem selv i deres posisjon (Hundeide, 2005, s. 19). Dette kan vi sammenligne med en samisk 

familie og det å mestre sykunsten. Om barnet er født inn i en familie som behersker 

sykunsten, kan foreldrene ha normative forventninger til barnets utvikling. Dette kan 

gjenspeile familiens sosiale status, identitetsoppfatninger og subjektive mulighetsstrukturer 

(Hundeide, 2005). Barnet vil implisitt føle betydningen av det å kunne sy og ser også de unike 

mulighetene barnet har for å lære seg dette. Dette er noe ser vi blant mine informanter.  

En informant i bosatt i Kautokeino forteller om et studium på den samiske høyskolen i 

Kautokeino som omhandler duodji (samisk håndverk). Ut i fra denne opplysningen ser man at 

man ikke lenger er like avhengig å lære seg duodji fra en i familien. Man kan få utdanning i 



42 
 

dette på en offentlig institusjon i Kautokeino. Samfunnet har tilpasset seg tiden ved å tilby 

utdanning som omhandler duodji. Dette kan vise til tyngden duodji har i det samiske miljøet. 

Basert på dette kan det også diskuteres om duodji blir en identitetsmarkør for den samiske 

befolkningen. Duodji er en sentral arena for kunnskapsoverføring. Dette er kunnskap som går 

i arv mellom generasjoner, og som barna ofte får tidlig kjennskap til. Derfor kan man snakke 

om duodji som en sosialiseringsverdi. 

 

9.3.2 Tidsregulering 

I intervjuguiden hadde jeg spørsmål om klokken og i hvor stor grad den er med på å styre 

hverdagen. Når det gjelder tid som regulering av atferd, framkom det ikke store skilnader 

mellom informantene. I hverdagssituasjonen styrte klokken mer enn i forhold til helger og 

ferier. Dette gikk igjen hos informantene som er markesamer i Skånland og fastboende samer 

i Kautokeino. Reindriftssamene hadde en mer avslappet forhold til klokken. En mor fra 

Kautokeino forteller på denne måten: 

 
A: Enn når du oppdrar dine egne unger. Er du nøye med klokkeslettet?  
B: Nei. Absolutt ikke.  
A: Kan du forklare hvordan en helt vanlig dag hos dere er? 
B: En helt vanlig dag….er at vi våkner altfor sent. Fordi vi har vært oppe altfor lenge. Så stresse vi 
oss…nu tenker jeg en helt vanlig dag. For jeg forbinder en helt vanlig dag med at jeg er i arbeid og 
alene med ungene. At mannen min er på fjellet. Det som er en vanlig dag. For meg i hvert fall. 
vanligvis har jeg ordnet alt klart, unntatt maten, dagen før. Så da bare kler vi på oss og ordner 
matpakker. Så bare hopper vi i bilen. Og kjører til barnehagen. Så får de gå inn og gå rett og spise.  
A: Hvor viktig er klokken i barneoppdragelsen? Nå har du sagt at klokken er bare.. 
B: Den er bare der. Nei vi følger ikke klokken i det hele tatt. Og det er jo også på vinteren. Jeg bruker 
å si at der er umulig for oss å leve etter sånn A4 liv med faste klokkeslett. For vi på vinteren så prøver 
vi også å ta del i reindriften da. At vi drar på vinterbeite også blir det jo at vi starter klokken 16 
herifra. Så er vi der i nitiden på kvelden. Er vi framme ved hytta. Og da skal ungene tumle rundt og så 
blir det jo nærmere klokken tolv før de skal legge seg. Og av og til må vi. Og vi pendler jo til 
sommerbeitet helt til oktober. Og da blir det ofte at vi kjører om natten.   
 

En mor fra Skånland sier om leggetider: 

 
A: Men hvordan er det nå om sommeren i forhold til leggetid?  
B: Å, det tør jeg nå ikke si. Nei, den er dessverre helt … det finnes ingen leggetider. Man, man sover 
når man er trøtt. Ja, vi har, altså vi, det sånn her vokste jeg opp, og mannen min har vokst gudskjelov 
opp helt på likedan måte. Vi har hatt, jeg tror vi har hatt forholdsvis lik oppvekst, så vi er enige om 
omtrent det meste.  
 
En mor fra Kautokeino sier det her om leggetider: 
 
B: Men akkurat det med leggetider for eksempel. Jeg føler sånn at mine søskenbarn. Mange av mine 
søskenbarn er ikke så nøye på det at ungene skal legge seg til faste tider.  
A: At de får våke rundt? 
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B: Ja. Men norske venner som jeg har er veldig nøye på det. At de skal legge seg tidlig. Jeg ser også 
de norske her i Kautokeino. At de har. De får jeg støtte fra når vi snakker om å legge ungene tidlig. 
 

Jeg spurte mine informanter om den ”samiske halvtimen”. Blant informantene mine var de 

fleste kjent med dette begrepet. En mor sier det på denne måten: 
B: Hm, ja samisk halvtime, jo det er litt sånn der … litt sånn sommel, det er litt sånn her, ja vi 
kommer, jeg er litt sånn god på det der, vi er jo ganske sånn, jeg bruker å si til hun mamma, ja vi skal 
kjøre til et sted klokka ett, også kommer jeg jo selvfølgelig halv to da, ti på halv to, er jeg der nede, og 
hun mamma har jo lagt det inn, hun skjønner det at jeg alltid kommer litt for sent, på jobb er jeg alltid 
sånn stålpresis, men, men når det ikke er så nobelt nøye, så er det klart at da kan det godt hende at om 
ikke det er en hel halvtime, så kan det være ti minutt og et kvarter. Det har, det der tror jeg har litt 
med det samme som om at det er ikke så nøye med hvor tid man legger seg når man nå ellers har fri, 
og … 
A: Hm, så den, den halvtimen den eksisterer, og den har en funksjon i samisk? 
B: Ja, den eksisterer, den tror jeg eksisterer i aller høyeste grad. (Mor bosatt i Skånland).  
 
En annen mor sier følgende om den samiske halvtimen og måten den blir brukt som en 

unnskyldning:  

 
Den blir jo mye brukt her. Den er blitt en klisjé her fordi at når folk kommer for sent til korøvelse, da 
er det samisk halvtime. For sent til det ene og det andre så er det liksom det at det ikke er så nøye. 
(Mor bosatt i Kautokeino).  
 

Informantene trakk frem at i hverdagen måtte de daglige gjøremål bli regulert etter klokken. 

Dette er mye på grunn av foreldrenes arbeid, og tilpasninger man må innrette seg etter i 

forhold til det. Her ser man hvordan foreldrenes posisjon i samfunnet, med blant annet 

jobbsituasjon, er med på å strukturere hverdagen til barnet. Noen informanter, både i 

Skånland og Kautokeino, regulerte hverdagen til barnet ved å sette faste tidspunkt til 

aktiviteter som middag, lekser, tv, data og venner. Andre fremhevet at faste tidspunkt til 

aktiviteter ikke var så viktig. Men barnet hadde likevel noen faste tider som måtte følges, for 

eksempel tid til leksearbeid.  

I forhold til lyse sommernetter i Nord-Norge opplyste samtlige mødre at barna kunne 

være ute atskillig lengre enn vanlig. Noen mødre tilknyttet reindriften fortalte at de ikke kan 

følge klokken når de er ved reinflokken. Der er klokken relativt uvesentlig. Dette avslappede 

forholdet til klokken tok de gjerne med seg til hverdagslivet med arbeid og skolen. Balto 

skriver at på sommerboplassen på fjellet styrte barna seg selv. De organiserte selv sin 

virksomhet som besto av mye lek og noe arbeid, og de spiste når de var sultne og la seg når de 

ble trøtte. Samenes livsform har vært preget av de skiftende årstidene, av været og de 

føreforholdene og av naturmiljøets forutsetning og i liten grad av at det var avsatte tidsenheter 

for de ulike oppgavene (Balto, 1997, s. 126-127).  
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De fleste informanter hadde hørt om begrepet ”den samiske halvtimen”. Resultatene 

viser likevel tendenser til at informantene i Kautokeino var mer kjent med dette fenomenet 

enn informantene i Skånland, og at den var mer funksjonell blant befolkningen i Kautokeino. 

Å komme litt sent til et møte eller liknende ble ofte unnskyldt med den samiske halvtimen. 

Det kan si noe om holdninger til tidsbegrepet. Man kan få en forståelse av at å komme litt sent 

er sosialt akseptabelt i det samiske miljøet i Kautokeino.  

Det er viktig å få frem hvordan det norske samfunnet har påvirket samisk kultur, og at 

mange samer i dag lever sidestilt mellom et samisk og et norsk samfunn. Rogoff viser til at 

immigrasjon, tverrkulturelle ekteskap og andre demografiske forandringer fører til at 

mennesker ofte lever med flere enn kun en kulturell tilnærming (Rogoff, 2003, s. 329). Ulike 

tidsoppfatninger ble av informantene vektlagt som typisk skille mellom den samiske og den 

norske befolkningen. Dette bekreftes av Balto som skriver at fra samisk side mener man at 

ikke-samer stresser med presise klokkeslekt (Balto, 1997, s. 125). 

I forhold til resultatene kan vi få et inntrykk av at barn er med på å bestemme i forhold 

til leggetider og andre aktiviteter knyttet til klokken i ulik grad. Dette kan fortelle noe om 

oppdragelsesstilen til foreldrene. Kagiticibaci sier at i uavhengighetsmodellen (independence) 

har foreldrene en mer tolerant foreldrestil (permissive parenting) (Kagiticibaci, 1996). Flere 

av informantene mine viser antydninger til en mer tolerant form for oppdragelsesstil. Dette er 

i stor grad avhengig av konteksten. 

 

9.3.3 Autonomi   

Autonomi defineres som selvbestemmelse, uavhengighet, selvstendighet i psykologisk ordbok 

(Egidius, 2002). Under intervjuene brukte jeg mest ordet selvstendighet, da autonomi kan 

virke som et vanskelig ord å forstå. Autonomi velger jeg å sette under sosialiseringsverdier 

siden dette er en personlig egenskap informantene mine vektlegger hos barna sine. 

Informantene i Skånland og Kautokeino fremhever selvstendighet som en viktig egenskap hos 

barna. Særlig informantene i Kautokeino ser ut til å vektlegge selvstendighet. Ni av 

informantene nevnte ordet selvstendig eksplisitt, mens kun to av informantene i Skånland 

gjorde det samme. 

Når jeg spør en mor fra Kautokeino om selvstendighet, svarer hun følgende: 

 
A: Om jeg sier ordet selvstendighet?  
B: De er velig selvstendig. Ekstremt selvstendig vil jeg si.  
A: Er dette noe som dere har vært med på å påvirke?  
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B: Ved å gi dem kniv og si vær så god å skjær om du er sulten. Så har vi definitivt gjort det. Hvis det 
er kaldt ute så sier vi ja gå ut i sokkelesten så får du kjenne selv. Så finner de ut at ok, her var det 
kaldt. Jeg henter klærne mine. Sånn har de lært, de har lært av erfaring. Rett og slett. 
En mor sier følgende: 
B: Det tror jeg også er veldig i den barneoppdragelsen som man har her i Kautokeino at det her med 
å vektlegge selvstendighet til ungene.  
A: Kan du si litt mer om akkurat det her? 
B: At de skal greie seg selv. Det her med at ungene våre begynte å kle på seg veldig tidlig selv. At de 
får utlevert klærne. Å trene på at de får lov til å prøve seg frem. Å prøve seg… sånn som du spurte om 
den kniven. Vi har ikke gjort det helt bevisst på det med kniven. Men det å smøre maten selv. Å gjøre 
ting selv. Det har vi prøvd. (Mor bosatt i Kautokeino).  
 
En mor fra Skånland sier om selvstendige barn: 
 
A: Men hvordan kvaliteter, egenskaper har de?  
B: at de er selvstendige. At dette med at å være trygg på seg selv. At de tør å stå for en støyt og.  
A: men tror du ungene dine er selvstendig? Hvordan måte? 
B: ehh… 
A: er det sånn at de lager mat til seg selv?  
B: nei de er så små enda. Hun kan hvis hun vil. Men det er kanskje litt for sløv å sette seg ned. Men 
hvis jeg dekker på så kan hun smøre selv. Hun ble faktisk enda mer selvstendig da nummer to kom. 
Det merker man.  
A: har du noen tanker om det? 
B: nei du har bare ikke tid til å være hundre prosent. Da hadde hun meg hundre prosent. Men nå får 
hun seg lillesøster så blir det ikke det. Så det var en overgang for henne tror jeg. Men det er veldig 
deilig med selvstendighet. 
 
 
Noen mødre framhevet at barna fikk selv bestemme når de ville begynne å sove i egne rom. 

Både blant informantene i Skånland og Kautokeino hadde noen mødre latt barnet sovet inne 

hos foreldrene, til barnet var klar til å flytte på eget rom. 

 

Nei, det var helt sånn helt hva, hva en tremåneders gammel unge, i eget rom, hallo. Det er jo helt 
ufattelig, og når vi fikk nummer to, og hadde allerede nummer en sammen med oss, og alle sov i 
samme seng, så … så torde jo ikke vi å fortelle det. Så var vi jo omgitt av bare norske familier, og alle 
de, alle hadde unger i sånn omtrent samme alder, også diskuterte man at når ungen var tre måneder, 
så begynte dem å legge ungen over i sitt eget rom, for dem skulle sove i et eget rom, og det var jo … 
vet du hva, vi bare himla med øynene. (Mor bosatt i Skånland).  
 

Samme mor fra Skånland fortalte om eldste barnet sitt som nettopp hadde flyttet på sitt eget 
rom. 
  
B: Jeg vet ikke helt, men jeg, jeg vet, jeg innbiller meg det at dette med å … vi er kanskje litt mer sånn 
grenseløs på akkurat det vi snakka om, leggetid og … også hva dem får lov, kanskje jeg tror dem får 
lov til litt mer, også var det en ting jeg merka når jeg hadde unger, altså når jeg hadde babyer, så var 
det at vi flytta dem jo aldri ut av dobbelrommet. Jeg har unger som har fått lov å sove i dobbeltsenga.  
A: De får lov å sove lenger i …  
B: Ja, og herregud, det er jo sånn at eldste barnet mitt nettopp har flytta ut av dobbeltsenga. Altså 
dem får lov å komme ut, gå ut og inn av dobbeltsenga når dem vil. 
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Balto (1997) skriver at det mest sentrale i oppdragelsen er å bidra til at barna blir selvstendige 

(iesbirgejeadjjit). Selvstendighet som egenskap ser ut til å være mer verdsatt blant 

informantene i Kautokeino enn blant informantene i Skånland. Særlig reindriftsfamiliene i 

Kautokeino vil for eksempel at ungene skal bli mer selvstendige i omgivelser rundt 

reindriften. Dette kan kanskje forklares med at reindrift som virksomhet krever visse 

egenskaper hos utøverne. Vektlegging av selvstendighet mener jeg er uttrykk for tilpasninger 

gjort til deres levemåte. Barna må i større grad klare seg selv. Ved å befinne seg i nærheten av 

de voksnes arena ved reinflokken får de også et unikt innblikk i arbeidsoppgavene til de 

voksne. Autonomi går i dette tilfellet sammen med læring ved observasjon. Rogoff (1981) 

mener at i samfunn der barn har tilgang til flere aspekter i de voksnes liv, lærer barna ved å 

observere de voksne. Og de voksne forventer også at barna skal lære ved å observere. Dette 

kan knyttes til reindriften blant mine informanter. Rogoff sier videre at i disse samfunnene 

bestemmer barna i større grad selv over deres egen oppmerksomhet, motivasjon og 

engasjement som er involvert i læring (Rogoff, 2003, s. 301). Man kan si at i disse 

samfunnene er autonomi særlig verdsatt. 

Det ser ut som at foreldrene har utviklet en mer tolerant foreldrestil som følge av 

adapsjon til omgivelsene. Man lar ungene styre mer av aktivitetene selv. Informantene mine 

fortalte at ungene fikk for eksempel selv bestemme når de ville flytte til eget soverom. Balto 

skriver at en mer indirekte forberedelse til det voksne liv gir den frie og tvangløse 

oppdragelsesformen. Den gir også barna en mulighet til å utvikle en selvstendighet som er 

nødvendig for å fungere som voksne (Balto, 1997, s. 39). Hvis jeg ser på mine informanter 

når det gjelder autonomi, så samsvarer det mye med det Kagiticibaci (1990) har i sin 

uavhengighetsmodell.  

Foreldrene i Skånland og Kautokeino synes å vektlegge selvstendighet avhengig av 

hvilken kontekst barnet befinner seg i. Mine resultater viser at det er noen situasjoner og 

kontekster der informantene har strengere rutiner og regler. På andre områder kan man 

observere en mer tolerant foreldrestil. Informantene verdsetter autonomi hos barna, og at 

barna i større grad får være med på å bestemme avgjørelser som omhandler dem selv. 

 

9.4 

Med sosialiseringsarenaer tenker jeg på de ulike miljøene hvor barnet utsettes for 

sosialisering. I følge Kagiticibaci (1996) er det langsiktige målet med sosialisering å bli et 

kompetent medlem i samfunnet. Familien er en primær sosialiseringsarena, og den er allerede 

omtalt tidligere og plassert under familietype. Derfor har jeg her valgt å fokusere på tre andre 

Sosialiseringsarenaer 
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sosialiseringsarenaer. Barnehage og skole er de to første. Det tredje jeg har valgt å fokusere på 

er læstadianske samlinger. Dette er blant annet på bakgrunn av opplysninger som 

informantene mine har kommet med. Både barnehage og skole er sosialiseringsarenaer der 

barnet direkte blir påvirket av samfunnet gjennom de signifikante andre som arbeider her. For 

mange samiske mødre kan det skape konflikter når det oppstår uenigheter i forhold til 

oppdragelsesmåter eller pedagogiske teknikker. Samiske forståelsesrammer samsvarer ikke 

alltid med det norske, og man kan få en kulturkollisjon. Skole, barnehage og religiøse 

settinger er ulike mikrosystemer i Bronfenbrenners økologiske modell (Bronfenbrenner, 

1979). 

 

9.4.1 Barnehage  
Det var kun en av nitten informanter som ikke har hatt barna i barnehage. Den ene 

informanten fra Kautokeino opplyste at hun heller benyttet seg av familienettverket til å passe 

på barna sine. Hovedgrunnen hvorfor de fleste oppgir at barna er i barnehagen er på grunn av 

jobbsituasjonen til foreldrene. En mor fra Kautokeino sier: 

 

A: Har de gått i barnehage, eller går den minste i barnehage?  
B: Ja, det har de.  
A: Hvorfor har du valgt barnehage da egentlig?  
B: Det er jo fordi at jeg, jeg har vært nødt fordi at jeg har gått på skole, også har jeg jobba. Så det er 
… Ikke vært noe … 
A: De har begge gått i barnehage, ja.  
B: Hm, de har begge vært.  
 

I forhold til informantene i Skånland fremhever mange mødre at det var viktig at barna gikk 

på en samisk barnehage, blant annet for å lære seg det samiske språket.  

 

A: Du snakka om det her med barnehage og at de gikk i samisk avdeling. Hvorfor valgte du ikke 
norsk avdeling? 
B: Fordi at jeg skulle ønske at de skulle lære samisk, eller fordi at vi ønska at de skulle lære samisk. 
Det var jo det. (Mor bosatt i Skånland). 
 

Andre mødre opplyste at de valgte den lokale samiske barnehagen på grunn av at det lå 

plassert i umiddelbar nærhet: 

 
Hun har gått i den samiske barnehagen. Men, vi har ikke valgt dette på grunn av at vi ønsker samisk. 
Vi tok det på grunn av at tilbudet var der. (Mor bosatt i Skånland).  
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Jeg spurte informantene mine om de syntes at barnehagen hadde samme syn på 

barneoppdragelse som de selv. En mor tilknyttet reindrift fra Kautokeino svarer følgende: 

 

A: Syns du den barnehagen hadde samme syn på barneoppdragelsen som du har? 
B: ja, egentlig. 
A: på hvilken måte? 
B: det var jo reindriftsamekvinner som jobbet der, så… 
A: så det passet kanskje mer….? 
B: mmm….og med samisk etnisitet. 
A: og hvilket språk praktiserte de der? 
B: det var samisk. 
A: kun samisk? 
B: ja, men de brukte norsk også, hvis det var unger der som snakket norsk. 
 

En annen mor bosatt i Kautokeino beskriver hvordan hun opplevde uenigheter med 

barnehagen i forhold til barneoppdragelse:  

 
Det var det her med klokkeslett. Og manglet det en sokk så var det på telefon med en gang. ”du må 
komme med en sokk” istedenfor å finne løsninger og være litt fleksibel. Så hadde jeg hørt om den her 
barnehagen hvor folk var så fornøyd at de var så fleksibel og det tror jeg vi trenger. Så flyttet jeg over 
og det var liksom helt annet barnehage. (Mor bosatt i Kautokeino). 
 

Vi ser at denne moren beskriver hvordan hun ikke kom overens med en barnehage og måten 

den ble styrt på. Det kan oppfattes som at hennes internaliserte verdier og samiske ståsted 

kommer i klem når hun må forholde seg til en barnehage med ulike verdier enn henne selv. 

Moren beskriver hvordan den nye barnehagen passer bedre til hennes egen livsverden, der 

ungene og foreldrene i større grad styrer hverdagen sin selv, i forhold til måltider og når tid 

man møter opp om morgenen.  

En mor fra Kautokeino fortalte om at hun synes ungene ble lite initiativrike ved å gå i 

barnehage.  

 
Det er, de får leke sjøl. Jeg sier at leken blir ikke den samme om en voksen alltid skal være til stede, og 
det ser jeg i barnehagen, hvor det er voksne, voksne med hele tida der. Det, det er annerledes. Ja. hm, 
og tida, tida har forandra seg sånn at nå mener mange foreldre at de som jobber i barnehage hele tida 
skal være med og aktivisere og være der hvor ungene er, men det er så imot den samiske 
barneoppdragelsen. (Mor bosatt i Kautokeino). 

 

Denne moren mener at barnet har glemt hvordan det er å finne på aktiviteter selv. Hun mener 

at i barnehagen er de voksne for opptatt av å aktivisere ungene i stedet for at ungene selv får 

bestemme mer hva de vil gjøre. Her kan man ane en kulturkonflikt mellom barnehagen og 

foreldrenes ståsted. Balto (1997) skriver at i barnehagen lærer ikke barna å tenke selv og 
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opplegget i barnehagen kolliderer med ideen om at barna skal lære på egenhånd gjennom 

erfaringer, ikke ved å bli styrt hele tiden (Balto, 1997). 

Så godt som alle informanter i Skånland og Kautokeino hadde barna sine i 

barnehagen. Om man vil ha barna i barnehage er som kjent frivillig, og det er derfor 

interessant å se at de fleste av informantene mine har valgt å ha barna sine i barnehagen. Det 

var kun en mor i Kautokeino som ikke hadde barna sine i barnehagen. Den store andelen av 

mødre som benyttet seg av barnehage kan si noe om hvordan det moderne samfunnet er. 

Mødrene er i jobb og utdanning, og har ikke muligheter til å være sammen med barna på 

dagtid. Barnehagen er en viktig del av samfunnet og bidrar til ivaretakelsen og oppdragelsen 

av barn.  

En del mødre i Skånland hadde barna sine i en barnehage der det samiske var sentralt. 

De ønsket at barna skulle lære seg det samiske språket og ellers at barnehagen skulle ha 

samisk innhold. For disse mødrene er det viktig at barna er i et samisk miljø i tidlig alder. 

 

9.4.2 Skolen 

Når det gjelder skolen, vektla samtlige mødre fra Skånland og Kautokeino at det var viktig for 

dem at barna måtte gå på skole og få seg utdanning.  

 
Jeg bruker å si at de skal få lov til å lære om reindrift når de er små sånn at når de blir stor så vet dem 
hva det vil si, og ikke ha sånne drømmer og fantasier om hvordan det kanskje kan være å være 
reindriftsutøver. Og jeg tror det er veldig mye som er vanskelig å lære når man blir større. Samtidig 
vil jeg at de skal gjøre det godt på skolen for det har jeg selv positiv erfaring med. God skolegang gir 
deg muligheter. (Mor bosatt i Kautokeino).  
 

En annen mor sier klart at ungen må fortsette skolegangen sin etter grunnskolen: 

 
A: Treng man å ta utdanning før man går inn i reindriften eller kan man… 
B: Før. 
A: Er det nok at man har videregående eller skal man bygge videre på det?  
B: Det er jo noe, han er jo så pass liten. Men, jeg prater hele tiden at man må gå på skole for dagens 
samfunn er bygd opp sånn. Og man kan ikke gå hele tiden og tenke at kanskje han kan begynne med 
rein. Det går ikke. Jeg prøver i hvert fall å snakke på den veien at man må gå på skole. Det er bare det 
man må uansett. Alle må gå på skole etter 10.året. Det er den svarte fakta nå. (Mor bosatt i 
Kautokeino). 
 

Samtlige informanter i Kautokeino opplyste at barna hadde samisk som førstespråk på skolen. 

I forhold til informantene i Skånland var det kun noen få mødre som opplyste at barnet hadde 

samisk som førstespråk. Andre opplyste at barnet hadde samisk som andrespråk, eller at de 
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hadde valgt vekk samisk på skolen. Den største grunnen til at mødre fra Skånland velger bort 

samisk er at det går utover timeantallet til andre fag. 

 
A: Men, du har aldri tenkt å bytte skole? 
B: Nei, det har jeg aldri tenkt. Men vi vet ennå ikke om hun skal ha samisk til høsten. Dette på grunn 
av at det går jo.. Norsk er et slikt viktig fag og noen timer må de jo alltid ta samisk undervisningen fra. 
(Mor bosatt i Skånland).  

 
Samtlige informanter verdsatte skolen høyt og påpekte betydningen med å ta utdanning. De 

ønsket at sine barn skulle ta utdanning. De mente dette var nødvendig slik at barna kunne stå 

på egne bein når de ble voksen. Det er nærmest blitt et samfunnskrav at man må ha utdanning. 

Under intervjuene har jeg spurt mødrene om hvordan deres egne erfaringer med skolen 

har vært. Noen av mødrene i Skånland kunne fortelle at de ikke hadde mulighet til å lære seg 

samisk da de selv var små grunnet manglende tilbud på skolene. Den samiske befolkning er i 

minoritet i Skånland. Minoriteten påvirkes alltid i stor grad av majoriteten. Dette gir 

ringvirkninger til institusjoner som for eksempel barnehage og skole.  

 

9.4.3 Læstadianske samlinger 

Fire informanter fra Skånland og tre informanter fra Kautokeino trakk frem læstadianismen 

under intervjuene. De fire mødrene fra Skånland fremhevet årlige kirkesamlinger i samiske 

områder som en møteplass for slekt og familier. Mødrene opplyste som en selvfølge at barna 

var med på disse årlige sammenkomstene. Barna hadde deltatt på kirkemøtene fra de var 

ganske små. 

 
Nei hun var fire måneder, men da var det første gang hun hadde kofte på. så nei, dem har kofte på seg 
i naturlige sammenhenger som, som familieforekomster og sånn, eller arrangementer som altså sånn 
her der slekta møtes i for eksempel samling[…] Ja, ho elsker jo å dra på samling. Eller ikke elske da.. 
men hun treffer så mange barn der. Hun bruker å være mye med mamma på samling. Hun har jo vært 
på samling helt siden hun var..ja i hvert fall 3 år. (Mor fra Skånland).  
 
En annen mor sier om en familietradisjon: 
 
Familietradisjon er vel også det her med å dra på samling, Læstadiansk samling. I år har jeg faktisk 
vært på påskesamlingen og på sommersamlingen en dag. (Mor fra Skånland).  
 
En mor fra Kautokeino sier om læstadianismen: 
 
For vi var fra en læstadiansk familie. Og man var en del på møter og sånn der. Så det var masse ting 
sånn som dansing man ikke gjorde. Jeg er mye mer åpen for sånt. 
 
Når jeg spør en mor fra Skånland om læstadianismen er en del av det samiske sier hun: 
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A: mener du at læstadianismen er en del av det samiske? 
B: ja.  
 
 
Samtlige av informantene opplyste at de var kjent med læstadianismen som trosform. Ingen i 

Kautokeino opplyste eksplisitt at de dro på læstadianske samlinger med barna sine. Dette var 

en tradisjon som informantene i Skånland brakte på bane. Rogoff skriver at i mange samfunn 

så er barn orientert til gruppeaktiviteter i større grad enn dyadiske interaksjoner med en 

omsorgsgiver (Rogoff, 2003, s. 141). I tilfellet med kirkesamlingene, som informantene 

nevner, ser man at barnet fra tidlig alder blir innlemmet i et større kirkesamfunn for å delta i 

gruppeaktiviteter. Barnet involveres i gruppeinteraksjoner i tråd med det Rogoff (2003) sier i 

sin forskning. En mor fra Skånland fortalte at en av grunnene til hun dro på samling var for å 

bli kjent med folk og for å treffe venner. Læstadianske samlinger blir her en sosial og felles 

arena hvor barnet er i interaksjon med andre barn og voksne. Gjennom dette blir verdier og 

nye forståelsesrammer en del av barnets opplevelsesverden. På denne måten blir 

læstadianismen en institusjon på mikronivå i Bronfenbrenners økologiske systemteori 

(Bronfenbrenner, 1979). 
 

9.5 

Man kan skille mellom personlig og etnisk identitet. Her er fokuset på etnisk identitet og 

samer som en gruppe. Mine informanter kan deles videre i tre undergrupper. Markesamer i 

Skånland, og fastboende- og reindriftsamer i Kautokeino. Under dette kapitlet vil jeg 

hovedsakelig se på samekoften, reindriften og språket som identitetsmarkører. Disse 

eksisterer som referanseområder til samene som egen folkegruppe. Samekoften er 

identitetsskapende. Den markerer at man er same, og fra hvilket samisk område man kommer 

fra. Jeg har spurt mine informanter om deres tanker om kofte, koftebruk og symbolverdien av 

den. Reindriften fungerer som en identitetsmarkør ved at den samiske befolkningen ofte 

knyttes til reindrift. Språket er et gjennomgripende tema som ofte nevnes blant informantene 

mine. Det er kanskje her en av de største skilnadene mellom informantene i Skånland og 

Kautokeino kommer frem. På bakgrunn av analysen velger jeg å sette språket som en egen 

identitetsmarkør og se nærmere hva mine informanter forteller om dette temaet. 

Identitetsmarkører 

 

9.5.1 Bruken av kofte 

Samedrakten eller koften som den også kalles, har en viktig symbolverdi for den samiske 

befolkningen. Samtlige informanter i Kautokeino opplyste at de selv og barna brukte kofter. I 
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Skånland var det syv informanter som sa at de og barna brukte kofte. Resultatene viser at i 

Skånland er koften blitt sentral blant den samiske befolkningen for å synliggjøre samisk 

tilstedeværelse i kommunen. Noen informanter fra Skånland fremhever hvordan 

Márkomeannu, en lokal samisk festival, har fått barn og ungdom til å bruke koften atskillig 

oftere enn tidligere. En mor fra Skånland sier det på denne måten: 

 
A: Og hvordan var det å gå med kofta på festivalen? 
B: Nei, det, det var veldig fint. Det føltes helt riktig å bruke det da. alle vi som gikk i kofte følte oss 
veldig fin, og syntes nesten synd på de som ikke hadde det.  
A: Hvordan er det med dattera di, har … når fikk hun sin første kofte?  
B: Hun har arva kofte for ca et år siden. Så … det ville jo vært samme for hennes del å bruke det 
sånne spesielle sammenhenger. (Mor bosatt i Skånland).  
 

En annen mor forteller hvordan sambygdinger reagerte når hun bruker kofta for å vise sin 

identitet. Moren trekker paralleller til sin egen barndom og bruken av koften i nyere tid. Vi ser 

her klare forskjeller i identitetsforvaltningen i Skånland før og nå.  

 
For når jeg reiste herifra, så hadde jeg hele området nesten i vrangstrupen, for jeg syntes det var så 
grusomt. Det verste var ikke den her intoleransen blant, i det norske, men det var intoleransen og 
mobbinga blant samene sjøl her i bygda, mot oss som var, som sto fram som samer, og den var helt 
grusom. (Mor bosatt i Skånland).  
 

Informantene i Skånland delte seg i tre grupper til det å bruke kofte: hadde kofter, ønsket seg 

kofte og ville ikke ha kofte. Den ene moren fra Skånland, som ikke ønsker kofte, sier at det 

hadde føltes litt unormalt om hennes barn skulle hatt kofte, men at hun ikke skulle nekte 

henne om barnet absolutt ønsket det. Moren sier videre at hun ikke har hatt noe forhold til det 

å bruke kofte. Jeg tolker det som at moren ikke ønsker å bruke koften som et symbol for sin 

samiske bakgrunn. De fleste informantene fra Skånland fortalte derimot at det var viktig for 

dem at barnet brukte kofte, og at foreldrene selv sydde koftene til barna. Noen av mødrene 

fortalte at barna fikk kofte da barna var små, mens andre mødre sa at deres barn fikk det i 

forbindelse med konfirmasjonsdagen. Mange informanter nevner økonomi og tilgang til 

syerske som viktige faktorer før man kunne anskaffe kofte til barnet. En mor trekker frem 

interessen som ungdommene i Skånland har vist angående bruken av koften og forteller om 

koftekurs som ungdommer kan delta på. Samtlige informantene fra Skånland som brukte 

kofte, fortalte at de selv fikk koften når de var i ungdomsalderen.  

I Kautokeino ser man at koften har vært et mer synlig klesplagg gjennom 

generasjoner. Samtlige informanter i Kautokeino hadde egne kofter, og deres barn hadde fått 

kofter da de var små. Noen mødre opplyste at de sydde selv eller fikk andre til å sy kofter. 
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Andre informanter fortalte om dåpskofte som barnet fikk til dåpen, og som ble betegnet som 

den aller første koften barnet fikk. Oppsummert fikk barna i Kautokeino kofte atskillig 

tidligere enn barna i Skånland.  

Til konfirmasjonen bruker de fleste av konfirmantene i Kautokeino kofte. Dette kan 

naturlig forklares med at i den samiske befolkningen i Kautokeino er det lange tradisjoner å 

velge kofte til konfirmasjonsdagen. I Skånland har jeg observert at samer kan velge å bruke 

bunad (her Nordlandbunad) eller kofte i forbindelse med konfirmasjonen.  

I Kautokeino ser man et generasjonsskille mellom besteforeldre som er vant med å gå 

med kofta til hverdag, og barnebarn som har koften på kun til spesielle anledninger. Ingen av 

informantene i Kautokeino eller Skånland brukte koften som hverdagsklesplagg. De unge 

anser koften mer som et antrekk som tas fram ved spesielle anledninger.  

 

9.5.2 Reindrift 

Reindrift er viktig for mange informanter i Kautokeino. Der var syv av ti informanter direkte 

knyttet til reindrift, eller reindriftsfamilier som jeg velger å kalle dem. Ingen av informantene 

i Skånland kommer fra eller tilhører reindriftsfamilier. Mødrene i Kautokeino fortalte at det 

var viktig å få eget reinmerke til deres barn. Dette kan markeres som starten på barnas 

reindriftskarriere. 

 
Jeg har jo søkt merke til han… reinmerke. Også har han fått det. Så nå har han hatt reinmerket i ca ett 
år. Så har han fått noen reinsdyr fra bestefar.(Mor bosatt i Kautokeino).  
 

En mor forteller om at barna er med i prosesser under slaktningen.  

 
De er jo med ofte med på slaktingen. Eller er der og surrer. Når vi tar blodet er de der og rører. Er 
der og gjør noe småarbeid. Men akkurat når jeg begynner å rense tarmene så gjør jeg det selv. De kan 
kanskje komme og se litt på og gå ut igjen. Men det er jeg ikke så veldig superflink til selv. Så… men 
de ser i hvert fall at vi gjør det. (Mor bosatt i Kautokeino). 
 

En mor sier at barna ikke alltid er med på jobben ved reinflokken: 

 

Men akkurat det her med harde vinterskillingen er de ikke med på. Men jeg vet at det er andre som tar 
med seg ungene. Men jeg har ikke tatt med for at vi har en ganske liten siida. Vi trenger… når vi skal 
skille ut flokken så trenger vi alle armer som kan trekke inkludert mine. Så da er det blitt til at vi, og 
da er det som oftest hos foreldrene mine at ungene er.(Mor bosatt i Kautokeino). 
 
En mor bosatt i Kautokeino som er tilknyttet reindrift sier dette:  
 
A: Betyr det noe å få mange gutter eller jenter? 
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B: Ikke for min egen del. Men, jeg opplever jo veldig ofte å få kommentarer at vi må være ekstra 
velsignet siden vi har fått så mange gutter. At det er noen som virkelig ønsker oss vel siden vi får så 
masse gutter. 
Det var også flere informanter i Kautokeino som ikke har direkte tilknytning til reindrift. 

Disse kalles fastboende samer. 
Det er det at vi ikke har rein, vi driver ikke med rein, og vi flytter ikke. Vi har ikke sånne 
sommerboplasser. Ja, vi bor på en og samme plass hele året. Og drar på ferie som andre folk, sånn på 
sommerferie og sånne ting. Vi drar ikke til kysten til reinen, sånn.(Mor bosatt i Kautokeino).  
 

Jeg spør en mor bosatt i Kautokeino om det å være same og ha rein:  

 

A: Enn det å ha rein? Må man ha rein også for å være mer same? 
B: Eeh…det er også sånn. Blant noen. Ikke alle. Noen sier at det er derfor ordene ”sápmelaš” (same) 
og ”dálon” (fastboende same) er kommet. Fordi at ”sápmelaš” har rein og det er ordentlige samer. 
Og ”dálon” har ikke rein så de er ikke helt samer.  
A: Så du støtter ikke den tankegangen? 
B: Nei. Jeg syns det er veldig gammeldags og trangsynt. Og jeg syns det er veldig dumt at man skal 
lære barn sånt 
 

Blant informantene i Skånland var ingen direkte fra reindriftsfamilier. Men noen av mødrene 

fortalte at barna hadde deltatt eller vært tilskuer ved en reinflokk i nærområdet:  
 

Nei, ikke annet enn det som dem har fått faktisk gjennom for eksempel barnehagen når dem har vært… 
hvis dem har reist til et gjerde under … slakting og sånt, ja, så har dem nok ikke, utover det, så har 
dem ikke noe … stor kjennskap til reindrift, og det er helt naturlig, siden vi heller ikke har noe … hm. 
(Mor bosatt i Skånland). 
 

En annen mor forteller. 

 
Nei, han har vært med siden han var bitteliten. Da var han med og samlet på vinterstid med skuter og 
var med i reingjerdet og slaktinga. Så han har vært med på alt hele prosessen kan du si. (Mor bosatt i 
Skånland). 
 

Jeg anser reindriften som en viktig identitetsmarkør. Som vi ser av resultatene er syv av 

informantene i Kautokeino direkte tilknyttet reindriften. Disse er reindriftssamer. Dette er 

også hovednæringen i Kautokeino (Hætta, 2006, s. 26). Jeg må understreke at det er mange 

samer som ikke direkte er tilknyttet reindrift. 

Nergård skriver at reindriften er organisert i et siida-system. Siida-systemet kan i 

mange sammenhenger ses på som en storfamilie og enhet innen reindriften:  

 

”Reindriftsverden utfolder seg i flere lokaliteter. Selv om familiene har et hovedtilholdssted 

der ungene går på skole, er det flere områder og steder en familie i reindriften regner som 
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sine. En siida disponerer et vinterbeiteområde og et sommerbeiteområde. De eier ikke disse 

områdene i juridisk forstand. Gjennom generasjoner har de likevel en hevdvunnen rett til 

dem. Siidaen er det offentlige rommet i samisk tradisjon. En siida har ingen formell eller 

juridisk status i reindriftsforvaltningen. Den har likevel alltid vært den eldste betegnelsen på 

den samiske storfamilien som både er en slekt og en arbeidsenhet” (Nergård, 2006, s.66). 

 

Nergård henviser i sin bok til Johan Mathis Turi, leder for Association of World Reindeer 

Herders. Turi påpeker at siidaen som ordning og begrep forekommer i reindriften over hele 

verden og hevder videre at siidaen er identisk hos alle de 20 ulike nordlige urfolk som driver 

reindrift. Turi mener derfor at siidaen kan betegnes som den mest bærekraftlige organisering 

av en næring som må drives på nomadisk vis (Nergård, 2006). Jeg legger merke til at reindrift 

ikke bare er forbeholdt samene, men at også andre urfolk driver med reindrift. 

Den samiske befolkningen i Skånland har bakgrunn fra tamreindriften (Storm, 1990). 

Ingen av informantene mine var direkte knyttet til reindriften. Storfamiliens opprinnelig 

funksjon som kjernen i siidaen har samfunnsmessig endret seg. En del informanter i Skånland 

opplyste om viktigheten med storfamilien som trygghetsskapende nettverk uten eksplisitt å 

nevne reindrift. Men man kan tenke seg hvordan storfamilien eller siidaen har tilpasset seg 

samfunnsendringene fra tamreindrift og fram til nyere tid. 

Blant mine informanter i Kautokeino som var reindriftssamer ble storfamilien ansett 

som å være viktig i forhold til reindriften. Storfamiliens nytteverdi blir økonomisk hvor de 

ulike medlemmene deler på arbeidet. I det tradisjonelle reindriftssamfunnet var det viktig å få 

mange barn, og sønner ble særlig verdsatt (Balto, 1997). Dette samsvarer med hva 

Kagiticibaci mener i avhengighetsmodellen (interdependence), at det å få sønner hadde et 

sterk nytteverdi i forhold til arbeidskraft og sikret foreldrene i alderdommen. I en slik 

familiestruktur er man avhengig av storfamilien (”functionally extended family structure”) 

(Kagiticibaci, 1990).  

 

9.5.3 Språket 
Skånland og Kautokeino tilhører begge det nordsamiske språkområdet (Fornyings-, 

administrasjons- og kirkedepartementet, http://www.regjeringen.no, hentet 6.mars 2011). 

Derfor er det interessant å ta språket i nærmere betraktning blant mine informanter. I dette 

tilfellet ser jeg på sammenhengen mellom språk og identitet, og i hvilken grad det samiske 

språket er viktig som en markør for deres samiske identitet. Jeg spør en mor fra Skånland om 

dette med språket og identitet:  
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A: Hvordan tenker du det her, det her forholdet samisk språk og identitet? 
B: Altså det er det magiske det er det her med at språket er jo en viktig del av identiteten. Det er ikke 
til å legge skjul på, og jeg har jo det, et savn, at jeg ikke snakker samisk. Og jeg har jo selvfølgelig 
kunnet ha gjort noe med det i voksen alder, men det har liksom aldri høvd sånn, så …  
A: Men er man, vil det si at du er likeverdig på en måte som en … reindriftssame som i indre 
Finnmark? 
B: Altså jeg er jo same, det blir jeg jo uansett om jeg kan språket eller ikke, så er jeg jo same. Ja ikke 
ant, jeg … 
A: Kan ikke endre på det.  
B: Nei, nei. Så jeg kan jo ikke … jeg kan jo ikke gå her og si at jeg er ikke same, fordi at jeg ikke 
snakker samisk, fordi at jeg er jo same.  
A: Ja, selv om språket er … 
B: Ja. så det, sånn er det jo bare.  
 
Jeg spør en annen mor fra Skånland om det samiske språket: 
 
A: Noen tenker at det å være samisk så må man snakke samisk, og noen tenker at det å være same 
ikke har noe med samisk språk å gjøre? Hva tenker du i forhold til dette? 
B: Jeg tenker at det er det du føler inn deg… uavhengig av språk eller… det må jo være en følelse du 
har inni deg. Hva du selv tenker og trur. Ikke at det skal være avhengig av språk.  
 
Jeg spør en mor fra Kautokeino det samme om det samiske språket: 
 
A: Men jeg tenker det å være same. Hva tenker du i forhold til dette? Er det sammenheng det å 
snakke samisk og det å være same?  
B: Vi har jo veldig mange samer i Norge som ikke har språket. Men de er jo samer for det. Så jeg syns 
ikke språket er viktig.  
B: Men jeg tror det er veldig mange i Kautokeino som har den der tanken at når de ikke kan samisk så 
er de ikke samer. Det er ikke ordentlige samer.  
 
Jeg spør en annen mor fra Kautokeino om hun synes om språk og identitet: 
 
A: Tenke du at de som ikke kan det samiske språket er likeverdige samer som for eksempel samer i 
Kautokeino? 
B: Ja, det synes jeg. Det er ikke deres skyld at de har mistet språket. De har bakgrunnen for det. 
Sikkert tradisjoner som har fulgt med selv om språket er forsvunnet. Men, det er jo veldig artig. For at 
jeg ser at det er ungdom nå som vil lære seg samisk. At det kanskje kommer mer og mer.  
 

Språket kan sies å være en viktig nøkkel for kommunikasjon. Men språket kan også være 

viktig for identitet. Blant mine informanter sier de fleste at man kan være same uten å kunne 

det samiske språk. Dette kan tyde på at de ikke legger så stor vekt på språket som en 

identitetsmarkør. Det kommer også frem at de fleste informantene i Kautokeino har samisk 

som morsmål og praktiserte samisk i dagliglivet. Denne andelen er vesentlig større enn i 

Skånland, der kun et fåtall har samisk som morsmål. Det er interessante funn. Det er naturlig 

å tenke på graden av fornorskningspolitikken som har vært i områdene. Dette kommer frem i 

forskning, blant annet har Jernsletten (1986) fremkommet med følgende: 
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”Etter hvert som norsk bosetning økte i kystområdene, ble samene her både fra det offentlige 

og i lokalsamfunnet utsatt for et sterkt sosialt press nettopp for sin samiskhet. Her var det ikke 

lengre noe spesialisert samisk næringsliv som samene alene behersket. Tvert i mot tapte 

samene i konkurransen med de norske. Både språket og tradisjonene i deres 

naturhusholdning satte samene utenfor i konkurransen etter at den moderne kapitalkrevende 

økonomi ble innført” (Jernsletten, 1986, s. 55-56).  

 

Noen informanter antyder at holdningen blant noen samer i Kautokeino er at dersom du ikke 

behersker det samiske språket, er du ”mindre” samisk enn de som behersker språket. Det kan 

virke som at noen samer tillegger seg en viss status på grunn av at de behersker det samiske 

språket. Informantene mine derimot mener at samer er likeverdige selv om man ikke 

behersker språket i like stor grad.  

  

10 Oppsummering og diskusjon 

Dette prosjektet har gitt nitten samiske mødre muligheten til å fortelle om sine tanker om 

barneoppdragelse. Denne informasjonen har dannet grunnlaget for hovedoppgaven. 

Problemstillingen har vært hvordan samiske mødre i Skånland og Kautokeino beskriver 

barneoppdragelsen av sine barn, og om det forekommer variasjoner i beskrivelsene av 

barneoppdragelsen.  

Når det gjelder familiestrukturen, fremkommer det likheter og forskjeller blant 

informantene. Informantene både i Skånland og Kautokeino, mener at kjernefamilien har 

hovedansvaret for barneoppdragelsen av barna. De mener videre at storfamilien gir et viktig 

bidrag i oppdragelsen og innehar en støttefunksjon. Informantene synliggjør forbindelsene til 

storfamilien ved blant annet å kalle opp barna sine etter betydningsfulle andre i familien. 

Informantene i Kautokeino påpekte betydningen av gáibmi-systemet. Et annet moment er at 

barna får faddere som tilhører storfamilien. En viktig forskjell er at informantene i 

Kautokeino hadde betraktelig flere faddere til barna sine enn informantene i Skånland. Både 

navngivingen og fadderskapet er med på å knytte bånd mellom storfamilien og barna. Dette 

kan tolkes som en strategi for å opprettholde storfamiliens funksjon i barneoppdragelsen. Ut i 

fra informantenes opplysninger virker det som at kjernefamilien er i sentrum og at 

storfamiliestrukturens funksjon i forhold til barneoppdragelse er mindre viktig i dag. 

Regulering av atferd viser mange likheter mellom informantene fra Skånland og 

Kautokeino. Nárrideapmi hadde de fleste hørt om, men mange brukte det ikke selv aktivt i 
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regulering av atferd. Dette kan skyldes at informantene forbinder nárrideapmi med noe 

negativt. Informantene nevner skremming og historiefortelling som andre måter å regulere 

atferd hos barna. Skremming og historiefortelling er teknikker som er dypt forankret i 

kulturen, og som har klart å tilpasse seg nye tider. 

Sosialiseringsverdier viser både likheter og forskjeller mellom informantene i 

Skånland og Kautokeino. Duodji ses på som en kunnskapsverdi som det er viktig for 

informantene å overføre til sine barn. Det er en status i å mestre duodjikunsten. Dette mener 

både informantene i Skånland og Kautokeino. Synet på tidsregulering er også forholdsvis likt. 

I hverdagen styrer klokken mye av aktivitetene. Skilnaden finner vi når informantene fikk 

spørsmål om den samiske halvtimen. Majoriteten av informantene i Kautokeino fremhever at 

den samiske halvtimen har en viss funksjon i hverdagen. I Kautokeino ser man for eksempel 

større aksept for å komme litt sent til møter og liknende. Man skylder ofte på den samiske 

halvtimen. Denne holdningen hos voksne kan føre til at også barn internaliserer dette. En stor 

forskjell mellom informantene kommer frem ved temaet autonomi. Alle mødre vektlegger 

autonomi, men i Kautokeino sier informantene at de verdsetter autonomi hos barna i større 

grad enn informantene i Skånland. Syv av informantene i Kautokeino var fra 

reindriftsfamilier. Dette kan forklare hvorfor de verdsetter autonomi så høyt. Det innebærer 

andre livsbetingelser å vokse opp i tilknytning reindriften. Man er mye ute i naturen, og man 

må kunne ta og stole på selvstendige valg.  

Beskrivelsene av sosialiseringsarenaer viser påfallende likheter hos informantene i 

Skånland og Kautokeino. I likhet med familien, er også barnehagen og skolen viktige 

sosialiseringsarenaer for de fleste informantene. Det var for eksempel kun en mor som ikke 

hadde barna sine i barnehagen. Det at informantene har barna sine i barnehagen, sier mye om 

hvordan hverdagen deres er strukturert. Barnehagen blir en viktig del i oppdragelsen og 

sosialiseringen av barna. Når det gjelder skolen understreker samtlige mødre behovet for at 

barna må få seg utdanning. Barnas utdanning blir for foreldrene en form for investering, da de 

anser at utdanningen vil kunne sikre barnas fremtid. Noen av informantene nevnte 

læstadianismen og læstadianske samlinger. Det var fire mødre i Skånland som trakk frem 

barnas deltagelse i de læstadianske samlingene. Samlingene blir dermed sosialiseringsarenaer 

for disse barna. Det samme så man ikke blant informantene i Kautokeino, selv om noen 

tilhørte denne trosretningen. 

Identitetsmarkører avslører vesentlige skilnader mellom informantene fra Skånland og 

Kautokeino. Den samiske befolkningen som gruppe har ofte referansepunkter som for 

eksempel koften, reindriften og det samiske språket. Dette blir ofte sett på som prototypiske 
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markører for det samiske. Virkeligheten er ikke så enkel. Innenfor samer som gruppe finnes 

det mange undergrupper. I mitt utvalg kan man se tre undergrupper, markesamer i Skånland 

og fastboende samer og reindriftssamer i Kautokeino. Noe som er interessant med denne 

gruppeinndelingen, er at man generelt kan se at markesamer i Skånland og fastboende samer i 

Kautokeino har likere oppvekstvilkår og livsbetingelser enn reindriftsamer, til tross for at 

fastboende samer i Kautokeino bor i samme kommune som reindriftssamene. Dette skyldes 

tilknytningen reindriftssamene har til reindrift som næring. For informanter som er 

markesamer fra Skånland er koften en sterk identitetsmarkør for deres samiske bakgrunn, og i 

tillegg forsøker flere å holde språket i hevd. Språket og koften er også viktige 

identitetsmarkører for de fastboende samene i Kautokeino. For reindriftssamene i Kautokeino 

er reindrift en naturlig identitetsmarkør, men også språket og koften er identitetsmarkører. 

Oppsummert sier likevel informantene at det ikke er de synlige identitetsmarkørene som 

avgjør om man er same eller ikke, men hvordan man føler det inni seg. 

Det fremkommer variasjoner mellom mødrene i Skånland og Kautokeino når det 

gjelder deres tanker om barneoppdragelse. Variasjonene i beretningene kan forstås i lys av 

kontekstene til mødrene. I barndommen skapes det referansepunkter som baner vei for 

utvikling av den samiske identiteten. Barna i Skånland og Kautokeino vokser opp under ulike 

oppvekstvilkår og livsbetingelser som kan ha føre til variasjoner i barneoppdragelse. Man kan 

finne elementer i mitt datamateriale som kan passe til hvordan mødre i andre kulturer oppdrar 

sine barn (Rogoff, 2003). Det fremkommer også likhetstrekk i barneoppdragelsen som er 

forenelig med teori fra andre studier som er presentert tidligere. Mye av det informantene fra 

Skånland og Kautokeino har fortalt samsvarer med forskningen til Balto (1997) og Javo med 

flere (2003). For eksempel gjelder dette synet på nárrideapmi og autonomi. Det er i 

midlertidig også flere ulikheter. Javo med flere (2003) trekker frem språket som en del av en 

kontekstuell ramme for å styrke etnisk identitet. Informantene vektla språket mindre i 

Skånland for å styrke samisk identitet. Dette er et eksempel som skiller mine resultater fra 

Javo med flere (2003).  

Allerede ved rekrutteringen av informantene fikk jeg signaler om at det er forskjeller i 

identitetsforvaltningen mellom informantene i Skånland og Kautokeino. Flere potensielle 

informanter i Skånland satte spørsmålstegn om begrepet ”samisk barneoppdragelse”, og viste 

negative reaksjoner på at de ble assosiert med noe samisk. Denne forskjellen på synet av 

identitetsforvaltningen var merkbar mellom Skånland og Kautokeino. Dette 

reaksjonsmønsteret så man ikke i Kautokeino. Disse forskjellene i identitetsforvaltning kan 

skyldes konteksten til de to kommunene. I Kautokeino kan det være lettere å uttrykke stolthet 
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over sin samiske bakgrunn enn i Skånland. I Kautokeino er det samiske mer naturlig og synlig 

i hverdagen. I Skånland har det kanskje vært vanligere å skjule sin samiske bakgrunn i frykt 

for negative reaksjoner fra andre. Umiddelbart tenkte jeg at reaksjonen jeg ble møtt med blant 

befolkningen i Skånland var forankret i den sterke fornorskningspolitikken som ble ført i det 

markesamiske området, og som har gjort at samisk identitet og språk har blitt svekket. Et 

annet element i dette er hva informantene mine har lagt i ordet ”samisk”. Krever det at noe er 

”samisk” en aktiv handling som man selv er med å gi mening til, eller er det at noe som er 

definert utenfra og som er gitt en gang for alle? Disse refleksjonene og tilbakemeldingene 

førte til at jeg endret arbeidstittelen på prosjektet mitt. Fra å kalle det ”samisk 

barneoppdragelse blant mødre”, endret jeg det til ”barneoppdragelse blant samiske mødre”. 

Denne endringen i ordlyden gir et annet budskap. I begynnelsen av prosjektet hadde jeg ikke 

reflektert over denne formuleringen. Det var særlig mødrene fra Skånland som gjorde meg 

oppmerksom på dette. De kom med kommentarer til den opprinnelige tittelen. Kommentarene 

fra informantene førte til at jeg begynte å reflektere omkring dette fenomenet. Tidligere 

forskning som Balto (1997) og Javo med flere (2003) har begge gjort sine undersøkelser i 

Finnmark. Derfor kan det være mer naturlig for dem å kalle det ”samisk barneoppdragelse”. 

Deres funn kan bli sett på som prototyper innenfor barneoppdragelse i det samiske 

kjerneområdet. Jeg tolker det som at de ikke har møtt liknende motstand omkring begrepet 

”samisk barneoppdragelse” i forbindelse med sine forskningsprosjekter. Det er kanskje dette 

synet omkring det samiske som skiller det kjernesamiske området fra andre områder hvor det 

bor samiskbefolkning. Dette funnet illustrerer noe av det mest sentrale i mine resultater. Det 

kan være at dette bare er et enkeltfunn som kun kan vises til min undersøkelse. Derfor hadde 

det vært interessant å få beskrivelser om barneoppdragelse fra samiske mødre i flere områder 

utenfor det samiske kjerneområdet. 

Utvalget mitt bestod som kjent av nitten samiske mødre fra to kommuner i Norge. I 

utvalget mitt er det ni markesamer fra Skånland, og tre fastboende samer og syv 

reindriftssamer fra Kautokeino. Det som er karakteristisk med mitt utvalg er at majoriteten av 

informantene har høyere utdanning. Informantene som har kommet til min undersøkelse har i 

tillegg vært sikker på sin samiske bakgrunn, da de har definert seg i henhold til kriteriene for 

innmelding i samemanntallet. Frode Svartdal viser til begrepet ”selvseleksjon”. I korte trekk 

går det ut på at folk som melder seg som frivillige til forskning, ofte er høyere utdannet, mer 

sosiale og har et høyere behov for sosial anerkjennelse. Dermed kan man få en skjevere 

fordeling på utvalget (Svartdal, 2004, s. 238). Dette kan være noe av grunnene til at mitt 

utvalg består av et større antall høyere utdannede personer, særlig gjelder det informantene i 
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Kautokeino, der åtte av informantene hadde høyere utdanning. Det må også nevnes at det i 

Kautokeino var lettere å få tak i informanter til undersøkelsen enn i Skånland. I forhold til 

dette kan man gjøre seg refleksjoner om mitt utvalg er representativt for populasjonen 

samiske mødre i Skånland og Kautokeino. Viser mine resultater reelle variasjoner som finnes 

blant den samiske befolkningen i de to kommunene? Det er viktig å få frem at alle svar er fra 

mine informanter og at dette nødvendigvis ikke kan generaliseres til å gjelde andre mødre. 

Det er likevel interessant å se at mine resultater samsvarer i stor grad med forskningen til 

Balto (1997) og Javo med flere (2003). Dette gjelder både for informantene i Skånland og 

Kautokeino.  

Jeg ønsker å vektlegge med dette prosjektet at det lever samer også i andre områder av 

Norge hvor de er i mindretall, slik som i Skånland. Så vidt jeg kjenner til er det ikke tidligere 

gjort studier av barneoppdragelse i samiske familier som lever innenfor slike områder. Et 

vesentlig siktemål med denne undersøkelsen er å utvide forståelsen av barneoppdragelse både 

innenfor og utenfor kjernesamiske områder. Kautokeino representerer det kjernesamiske 

området i Indre-Finnmark. Skånland er en kommune utenfor det kjernesamiske området, men 

har lange samiske tradisjoner, og hvor samene er i minoritet.  

Dette prosjektet har ført til at jeg har fått i gang nye tankeprosesser som omhandler 

barneoppdragelse. I forhold til etnisk identitet er det kommet opp flere interessante temaer. 

Hvis jeg skulle gått videre med prosjektet kunne det vært interessant å få et klarere skille 

mellom etnisk og personlig identitet og hvordan det kan gi innvirkninger i barneoppdragelsen. 

Informantene har brakt frem to temaer, fremhevdelse av sine egne og læstadianske samlinger 

som en del av barneoppdragelse. Dette er for meg bekjent ikke vært redegjort for i tidligere 

litteratur om barneoppdragelse i samiske områder. Disse temaene er noe jeg har lyst til å 

undersøke nærmere ved en annen anledning. Blant mødrenes beretninger er det også flere 

uutforskete temaer, for eksempel kjønnsforskjeller mellom guttebarn og jentebarn, og 

barnefarens deltakelse i barneoppdragelsen. Dessverre fikk ikke alt plass i denne 

hovedoppgaven. Mangfoldet i datamaterialet mitt kan danne grunnlaget for nye prosjekter.  

Det har vært interessant å arbeide med dette prosjektet, fra start til ferdigstillelse av 

hovedoppgaven. Prosjektet har vekket forskerspiren i meg. Det er mye lærdom å hente i 

arbeidet rundt et forskningsprosjekt. Med dette har jeg fått et innblikk hvordan psykologisk 

kunnskap etableres. Å få lov til å høre nitten forskjellige beretninger fra samiske mødre har 

vært fascinerende. Mødrene gir verdifull informasjon til forskning. Det er deres erfaringer og 

opplevelser som danner selve fundamentet i denne oppgaven. En hver mors lille fortelling er 

unik. 
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Vedlegg 2 
                

 

Samisk barneoppdragelse i to kommuner 

 

 

 

Informert samtykke  
 

 

 

Jeg _____________________________ samtykker i å delta i studien som omhandler forskjeller og 

likheter i barneoppdragelse mellom Skånland og Kautokeino kommune. Jeg har fått informasjon om 

undersøkelsen forut før undersøkelsen. Jeg er også kjent og orientert med at mine opplysninger vil bli 

behandlet konfidensielt og kun vil bli tilgjengelig for forsker og veileder. Personidentifiserbare 

opplysninger vil slettes etter prosjektet er avsluttet.  

Jeg har i tillegg rett til å trekke meg underveis i undersøkelsen uten å oppgi noen som helst grunn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------                                           ---------------------------------------- 

(Signert prosjektleder, dato )                                                 (Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 3 
Intervjuguide 

 
 
 

     Mødrene om seg selv  
a) Hvor gammel er du?  
b) Hva jobber du med? Hvor mange års utdanning har du?  
c) Kommer dere fra familier som driver med samiske næringer, eventuell  
hvilke? 
d) Hvor gammel var du da du fikk ditt første barn? Syns du det er for tidlig eller for sent?  
e) Har du bodd andre steder enn ditt nåværende bosted? Redegjør 
f) Har du og ditt barn bodd andre steder enn nåværende bosted? Redegjør  
 
Generelt om oppdragelse 
a) Hva mener du er det viktigste som foreldre å legge vekt på når du oppdrar barnet ditt?  
b) Hvordan oppdrar gode foreldre sine barn? 
c) Hvordan oppdrar dårlige foreldre sine barn?  
 
Mødrene om identitet 
a) Hvordan ser du på deg selv, samisk eller norsk? Begrunn. 
b) Bruker du kofte (samedrakt) og er det viktig at ditt barn også gjør det?  
c) Hvor gammel var ditt barn når det fikk sin første kofte?  
d) Hva vil det si for deg å være same? Er dette verdier du kommer til å lære ditt barn? Hvorfor 

er dette viktig for deg eller ikke viktig for deg? 
e) Hvilket språk praktiseres det i hjemmet? Og hvorfor er det egentlig blitt slik i deres hjem? 

Hvem snakker samisk i hjemmet til barnet ditt?  
 
Daglig omsorg av barnet  
a) Hvordan er den daglige omsorgen for barnet organisert?  
b) Har ditt barn gått/ går i barnehage? Hvorfor har du som foreldre valgt barnehagen til ditt 

barn?  
c) Hvor involvert er barnehagen i forhold til oppdragelsen av ditt barn? 
d) Synes du at barnehagen har samme syn på barneoppdragelse som deg selv? 
e) Hvem passer barnet om du ikke hadde valgt barnehagen som et alternativ?  
 
Kjønnsforskjeller i barneoppdragelse 
a) Hvor mange barn mener du er det rette/ beste antall? 
b) Hvor mange søsken var dere selv?  
c) Betyr det noe å få mange gutter eller jenter. Hva vil du helst ha, og hvorfor?  
d) Blir jenter og gutter oppdratt på samme måte? På hvilken måte blir jenter oppdratt? På 

hvilken måte blir gutter oppdratt? 
e) Hva er morens rolle i barneoppdragelsen?  
f) Bor du sammen med barnefaren? Hvilken etnisitet har han? 
g) Hvordan tar far del i barneoppdragelsen? Hva er farens rolle i barneoppdragelse? 
 
Slektens og familiens rolle i barneoppdragelsen  
a) Hvordan synes du ditt sosiale nettverk er her i ditt nærområde (stort/ lite)? 
b) Har slekten betydning for deg selv og ditt barn? Hva regner du som nære slektninger?  
c) Hvordan tar slekten del i barneoppdragelsen til barnet/ barna dine?  
d) Er det andre enn kjernefamilien (hva er kjernefamilie for informanten?) som tar del i 

barneoppdragelsen? Og eventuell hvem tar del (tanter, onkler)? Hvilken rolle har de enkelte?  
e) Hvordan er besteforeldrenes rolle i barneoppdragelsen? 
 
Tradisjoner i familien til barnet  
a) Når du var barn, hadde dere noen familietradisjoner, hvilke da? Er dette noe du har praktisert 

i din familie og til ditt/ dine barn?  
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b) Er barnet ditt døpt, hvor viktig er der for at barnet ditt ble døpt eller ikke døpt?  
c) Har gudforeldrene en sentral rolle i barneoppdragelsen, på hvilken måte? Hvor mange 

gudforeldre har barnet ditt? Eller hvorfor har ikke gudforeldrene en sentral rolle? 
 

Ideer om samisk og norsk barneoppdragelse  
a) Hva tror du skiller norsk og samisk barneoppdragelser?  
b) Hvordan oppdrar man barnet norsk eller samisk? Er det noen vanskeligheter knyttet til dette?  
c) Hvordan er det i forhold til redskaper (kniv), hvordan får ditt barn kjennskap til dette? Når 

mener du at barnet kan starte og bruke redskaper som skarpe kniver? Hvordan var det selv i 
din oppvekst?  

d) Hvilke venner har barnet ditt? Samiske eller norske? Er det viktig for deg at ditt barn har 
samiske venner/ norske. På hvilken måte?  

 
Mors beretning om sitt/ sine barn 
a) Hvor liker barnet ditt helst å leke; ute eller inne? Hvorfor tror du nettopp dette? 
b) )Hvordan er det for eks når barnet er ute og leker, er du mye tilstede? Eller lar du barnet ditt 

være selvstendig og utforske omgivelsene på egen hånd.  
 
Mors beretning om rutiner og regler  
a) Hvilke regler har barnet inne/ute som får deg til å ha kontroll over hva barnet driver på med?  
b) Hvem hjelper barnet ditt med leksene? Er det andre som også hjelper til? 
c) Hvordan er leggerutinene for ditt barn, hvordan er det på fridager (leser du eks. bøker)?  
d) Hvor viktig er klokken i oppdragelse av barnet? Må barnet komme inn til faste tider, middag 

eller for å gjøre lekser?  
 
Mors oppfatninger om fremtiden til barnet/ barna  
a) Hva syns du at barnet ditt skal bli interessert i når han blir eldre? Og hvordan påvirker du 

barnet ditt til dette? Hvorfor er dette særlig viktig? 
b) Hvordan vil du beskrive et ” drømmebarn”( et barn som er i overensstemmelse med hva du 

liker)? Hvordan er et slikt barn?  
c) Hvordan vil du at barnet ditt ikke skal være eller bli?  

 
Mors beretning om straff og belønning 
a) Bruker du aktivt straffemetoder i oppdragelsen av ditt barn som for eksempel husarrest? 

Hvorfor får barnet ditt husarrest? Hvorfor ikke? Eventuell andre ”straffemetoder”? 
b) Hvordan straffer du barnet ditt om han har gjort noe som ikke var bra? At barnet eksempel 

løy til deg? Hva er den strengeste straffen du kan gi barnet ditt?   
c) Dersom et barn har gjort noe som foreldrene synes er bra, bør foreldrene belønne barnet? 

Hvordan? 
d) Hva er den vanligste måte du irettesetter barnet ditt på? Irettesetter man barnet som har gjort 

noe galt, forskjellig på norsk og samisk. Beskriv?  
 

Mors beretning om sin egen oppdragelse   
a) Hvordan var forholdet til dine egne foreldre? Kunne du prate om alt med mor eller far? 

Hvilke tema var særlig vanskelig? 
b) Hvordan vil du si dette er i forhold til ditt eget barn?  
c) Hvilke elementer tar du fra måten du selv ble oppdratt på til oppdragelsen av ditt eget/egne 

barn?  
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Vedlegg 4 
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Vedlegg 5 
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