
Forord 
 
Med studien ”Flyktningbarn i skolen” ønsker jeg å sette fokus på et område jeg selv har vært 

opptatt av som lærer i ungdomsskolen i mange år. Men ved valg av problemstilling ønsket jeg 

også å prøve å finne ut noe på et område der jeg ikke hadde kunnskaper på forhånd: Hvordan 

opplever flyktninger som har psykiske problemer på grunn av krig, flukt og traumer 

samarbeidet med skolen?   

 

Studien er gjennomført som en kasusstudie, og jeg vil takke den familien som sa seg villig til 

å være mine informanter i forskningsopplegget mitt. Mitt møte med dem ble preget av 

imøtekommenhet og gjestfrihet. De viste meg en tillit ved å fortelle sine historier som jeg er 

ydmykt takknemlig for. At de ville dele sine erfaringer med meg var avgjørende for at denne 

studien kunne gjennomføres. Takk også til informanten på asylmottaket som ga verdifulle 

innspill i forståelsen av hvordan denne delen av samfunnet er organisert og fungerer. Jeg er 

også takknemlig for alle øvrige bidragsytere innenfor dette praksisfeltet i stat og kommuner 

som har gitt viktig bakgrunnsinformasjon, tips og gode råd i gjennomføringen av studien, 

samt bidratt til at det ble mulig å gjennomføre en kasusstudie. 

 

Høsten 2002 kom jeg til ISP og skulle ta grunnfag i spesialpedagogikk på tre måneder. Det 

ble til tre år, med mellomfagstillegg og masterstudium. På grunnfaget møtte jeg Kolbjørn 

Varmann, som koordinator og seminarleder. Han inspirerte meg og vakte min interesse for 

faget spesialpedagogikk, som jeg så langt bare kjente fra praksisfeltet. Som min veileder for 

denne studien ønsker jeg å takke ham for faglige innspill og råd, og en aldri sviktende 

innstilling om det skulle være mulig å gjennomføre denne prosessen. Med bakgrunn i sine 

egne erfaringer fra studiens praksisfelt har Kolbjørns vurderinger vært viktige bidrag.  

 

Det hadde ikke vært mulig å utføre dette arbeidet uten velvilje fra tenåringen min hjemme. 

Mange andre har også bidratt med inspirasjon og innspill, og jeg ønsker å takke dem alle.  

 

 

Hamar, mai 2005 

 

Jan Erik Oppedal 
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1. Innledning 
 

Psykiske traumer som følge av krig og flukt er behørig dokumentert gjennom en rekke kriger 

og konflikter omkring i verden. Fra vår egen historie kjenner vi krigsseilerne og krigsfangene 

i tysk fangenskap og deres beretninger om sine traumer i mange år etterpå. Dette var i en tid 

da forståelsen for slike problemer ikke var så stor som i dag, og de fleste av dem fikk da heller 

ingen behandling for sine traumer. Problemet er blitt aktualisert gjennom flyktninger som 

flykter fra krig og konflikter både i vår egen verdensdel og fra mer fjerntliggende områder. 

Jeg ønsker å fokusere på barnas opplevelser fra krigsområder, og deres opplevelse av å 

være i familier der slike opplevelser er en viktig del av dagliglivet. Jeg vil på generelt 

grunnlag drøfte ulike sider ved eksiltilværelsen, før jeg mer spesifikt ser nærmere på barn og 

traumer. I dette perspektivet vil jeg også drøfte begrepene resiliens, mestring og salutogenese, 

med empowerment som redskap til å forløse iboende ressurser. Jeg vil knytte 

problemstillingen til familienes opplevelse av samarbeidet med skolen, og fokusere på hvilke 

mekanismer som styrer dette samarbeidet, og hvordan barna blir ivaretatt i et slikt samarbeid. 

Sammenholdt med mitt empiriske materiale vil jeg forsøke å belyse hvordan skolen oppleves 

for etniske familier med psykiske problemer som følge av krig, flukt og traume. 

Jeg har reflektert over bruk av betegnelsen ”psykiske problemer” i problemstillingen. 

Gjennom arbeidet med det teoretiske tilfanget har jeg imidlertid utviklet en økende forståelse 

av at det er slike områder temaet beveger seg inn på. Alternativt ville det mer positive 

begrepet ”utfordringer” bli for generelt, og gi uttrykk for allmenne tilstander som alle som 

opplever skifter i livet som flytting over landegrenser og andre omstillinger, må gjennomgå. 

Jeg har derfor valgt følgende problemstilling for min oppgave: 

 

Hvordan oppleves skolen for etniske familier med psykiske problemer som følge av krig, 

flukt og traume? 

 

• Hvordan fungerer samarbeidet hjem/skole? 

• Hvordan legger skolen til rette for at barna skal bli ivaretatt med sine spesielle 

behov i en slik situasjon? 

• Hvordan møter skolen barnas og foreldrenes behov når barnet kommer i 

klemme mellom foreldrenes verdier og holdninger og skolens krav om tilpasning 

til det norske samfunnet? 
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1.1. En fastere grunn å stå på 

Charles Darwin har sagt at et menneske som engang har opplevd jordskjelv, vil for alltid få 

sitt forhold til verden forandret. Når det som har blitt opplevd som det trygge og stabile er 

borte, når selve grunnen under en slår sprekker, og voldsomme krefter gjør fundamentet til en 

tynn, usikker hinne, er verdensbildet endret (Reichelt og Sveaas i Sveaas og Hauff 1997). 

 Mennesker som har flyktet fra krig og vold har opplevd et jordskjelv. Barna har 

opplevd et brudd med uskylden og tryggheten som skal representere det vi forbinder med 

barndom. Mennesker opplever at de er i ferd med å gå under i fortvilelse og desperasjon.  

 I dette perspektivet må mestring sees. Menneskenes iboende muligheter og ressurser 

må letes fram. Vi har et asylinstitutt som skal gi mennesker som har opplevelser bak seg som 

kan sammenlignes med jordskjelv, nye muligheter der de kan bevege seg fra flukt til framtid.   

 

1.2. Psykososialt arbeid med flyktninger 

Flere alvorlige volds- og drapsepisoder de siste årene har rettet søkelyset mot manglende 

oppfølging av mennesker som sliter med psykiske lidelser etter flukt og krigstraumer. 

 Dette er en pedagogisk oppgave. Intensjonen er å prøve å finne ut noe om hvordan 

skolen oppleves som samarbeidspartner for etniske familier som har gjennomlevd traumer 

som følge av krig og flukt. Det er likevel naturlig i en tilnærming til problemstillingen å 

fokusere på psykososialt arbeid med flyktninger. Psykososialt arbeid som begrep favner vidt, 

og defineres slik av Sveaas og Hauff (Sveaas og Hauff 1997: 16): ”Psykososiale og sosiale 

intervensjoner for å redusere lidelse og dysfunksjon, i situasjoner der psykososiale eller 

sosiale forhold er fremtredende”.  Psykososialt arbeid kan også sees på som helsearbeid, jf. 

WHOs (World Health Organisation) helsebegrep: ”Health means more than freedom from 

disease, freedom from pain, freedom from untimely death. It means optimum physical, mental 

and social efficiency and well-beeing” (ibid: 16).  

 Det vil ikke være naturlig å gå inn på arbeidsmåter og modeller i det terapeutiske 

arbeidet med mennesker som har opplevd traumer som følge av krig, vold og flukt. Det vil 

være mer naturlig å fokusere på ulike teorier knyttet til traumer. Det vil også være viktig å 

sette søkelyset på hvordan skolen er organisert for å ta i mot barna i familier som er kommet 

hit etter krig og flukt, og hvordan den samarbeider med foreldre med en slik bakgrunn. Jeg vil 

dessuten gjennom mitt empiriske materiale drøfte de rutiner og prosedyrer som 

flyktningmottak og kommuner har når det gjelder tiltak rundt flyktninger.  
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1.3. Flyktningers opplevelse av skolen som samarbeidspartner 

Flyktningfamiliers møte med den norske skolen vil stå sentralt i oppgaven. Jeg har flere års 

erfaring som lærer i ungdomsskolen, der jeg ofte har møtt elever og familier med traumatisert 

bakgrunn fra krig og flukt. Det er en del av grunnlaget for mine vurderinger rundt temaet. 

Først noen betraktninger rundt skolens møte med elever med en annen kulturell 

bakgrunn enn den norske. Integrering har vært nøkkelordet, men noen holdninger i skolen 

viser at det kanskje er assimilering man forventer. I skjæringspunktet mellom det ”norske” og 

andre kulturers særpreg, skjer det små og store kulturkollisjoner. En integreringsideologi der 

alle må tilpasse seg og finne smidige løsninger på ofte små problemer, synes noen ganger 

fraværende. I stedet forventes det at alle som bor i Norge, må tilpasse seg vår kultur. 

 I slike situasjoner kan det oppstår en lojalitetskonflikt der barna blir stående mellom 

foreldrenes verdier og holdninger, og skolens forventninger og krav. Foreldre med psykiske 

lidelser etter krig og flukt har ikke alltid ressurser å møte disse utfordringene med. Løsningen 

blir ofte å holde barna borte fra konfliktfylte opplegg, som igjen fører til nye konflikter. 

Mange flyktninger opplever nok at skolen og lærerne som oftest står på det norske samfunnets 

side i denne konflikten. 

 

1.4. Et fåtall av verdens 40 millioner flyktninger er i vestlige land 

Det er ca 40 millioner flyktninger i verden, i følge UNHCR (FNs høykommisær for 

flyktninger). Omtrent halvparten lever som internflyktninger i eget land. Mange som må 

krysse landegrenser for å søke beskyttelse, søker til naboland. Bare et fåtall av verdens 

flyktninger kommer til vestlige land. I følge UDI (Utlendingsdirektoratet) kom det ca 15 000 

asylsøkere til Norge i 2003, av dem fikk kun 585 innvilget søknad om asyl og fikk status som 

flyktning. Norge tar i tillegg imot inntil 1500 overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) hvert 

år. Dette er personer som ikke kan få nødvendig beskyttelse og hjelp i sitt nærmiljø. I tillegg 

til disse får ca. 3000 personer opphold på humanitært grunnlag, uten å få status som 

flyktninger. UNHCR har kritisert Norge for denne praksisen, fordi slik oppholdstillatelse gir 

færre rettigheter enn det status som flyktning gir. 
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1.5. Begrepsavklaring og presiseringer 

Jeg ønsker å avklare noen begreper rundt de temaene jeg drøfter i denne oppgaven. Begreper 

som flyktning, etnisitet og minoritet brukes både i den offentlige debatten og i konvensjoner 

og lovverk. Jeg vil derfor drøfte disse begrepene før jeg ser nærmere på eksilets utfordringer. 

 

1.5.1. Flyktning 

Flukt er ofte et resultat av politiske tragedier. En politisk flyktning er et menneske i eksil, med 

en historie der traumatiske begivenheter har funnet sted i et annet land i en fjern eller nær 

fortid. Eksilet blir en del av dette menneskets historie, og i det ligger en livsbane med mange 

konflikter. Flyktningen er ute på en påtvunget reise uten visshet om reisens utgang. Hver 

eneste flyktning er ”too personal a tale”, for å sitere Bob Dylan. 

 Genevekonvensjonen fra 1951 definerer en flyktning slik: 

”Any person who as a result of events occurring before 1 January 1951 and owing 
to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, 
membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of 
his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the 
protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the 
country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing 
to such fear, is unwilling to return to it”. 
I utlendingslovens § 16 definerer norske lovgivere en flykting som en utlending som 

går inn under FNs flyktningkonvensjon. § 17 gir flyktning som oppholder seg i Norge etter 

søknad rett til asyl (fristed) i riket. Også flyktningens ektefelle eller samboer og barn under 18 

år uten partner har rett til asyl dersom ikke særlige grunner taler mot det. Innvilgelse av asyl 

innebærer status som flyktning og gir arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse. Utlendingen har 

den rettsstilling som følger av norsk lov og flyktningkonvensjonen eller annen overenskomst 

med fremmed stat om flyktninger.  

 En flyktning er ikke en innvandrer som søker lykken det lovede land. Nils Johan Lavik 

definerer en flyktning slik i Sveaas og Hauff 1997: 94: ”En flyktning er en person som 

verdenssamfunnet i kraft av internasjonalt forpliktende avtaler har definert å være i en 

spesiell eksistensiell krisesituasjon”. 

 Å kunne søke politisk asyl er en rettighet, ikke en gave fra det landet man får asyl i 

(Arenas m.fl. 1987). Å gi flyktninger med traumatisert krigsbakgrunn hjelp til å gjenskape sin 

identitet når de har vært utsatt for vold og traumer, er et viktig ledd i bestrebelsene på å 

motvirke risikoen for at flyktninger blir sykeliggjort. Dette må skje i kontakt med andre i en 

dynamikk av gjensidig respekt mellom egen kulturell identitet og eksillandets kultur (ibid).  
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1.5.2. Etnisitet 

Begrepet etnisitet trenger en avklaring i forbindelse med en drøfting av flyktningers møte med 

det norske skolesystemet. En befolkning kan grupperes etter flere dimensjoner. 

Klasseidentitet kan endres gjennom for eksempel utdanning, men etnisk identitet er 

uforanderlig. Engen & Kulbrandstad kaller de gruppene som skilles ut etter etniske kriterier, 

for minoriteter. Etnisitetens innhold er knyttet til objektive kjennetegn, men etnisitet dreier 

seg også om grenser mellom grupper, og ikke minst om en subjektiv opplevelse av tilhørighet. 

Generelt kan etnistitet defineres slik: ”En følelse av gruppesamhørighet som baseres på felles 

kjennetegn som for eksempel språk, rase og religion” (Edwards i Engen og Kulbrandstad 

1998: 15).  

 Flere vil føye til felles opprinnelse, felles landområde og felles økonomisk basis (ibid). 

 

1.5.3. Minoritet 

Begrepet etnisk gruppe og minoritet brukes ofte om hverandre. En slik bruk er imidlertid 

misvisende. Nordmenn er en etnisk gruppe ut fra objektive kriterier, men i Norge utgjør 

nordmenn en majoritet. Etnisitet er altså et fenomen som også er knyttet til majoriteter. Selv 

om minoriteten ofte utgjør et tallmessig mindretall, kan dette begrepet også brukes om 

grupper som er underlegne, selv om de er i flertall (Engen og Kulbrandstad 1998).  

 Vi bruker ofte begrepet kulturkollisjon når vi omtaler møtet mellom en 

minoritetsperson og den norske. Det er et misvisende begrep. Først og fremst er det et møte 

mellom en sterk og en svak part, der nordmannen blir sterk fordi det er hans kultur som 

gjelder. Minoritetenes underlegenhetsposisjon fører ofte til at det kan oppstå et statusskille i 

forhold til den dominerende gruppa. Disse ulikhetene i relasjonen mellom minoritet og 

majoritet fører også til diskusjoner om fordeling av samfunnsgoder. Morsmålsundervisningen 

for minoritetene og dens kostnader blir stadig diskutert, mens i skoleverket for øvrig går 

diskusjonen på at det er for lite ressurser (ibid). 

 Ofte har vi å gjøre med både kulturelle og språklige minoriteter. Flyktninger i Norge 

tilhører denne kategorien. La det likevel være nevnt at å omtale flyktninger som 

minoritetsgruppe, kan være stigmatiserende i seg selv. Alle er klar over at nordmenn er ulike, 

og ikke en homogen etnisk gruppe. Slik er det også med andre grupper. Det ligger en fare i å 

stereotypisere minoritetsgrupper, og se bort fra at det er store forskjeller mellom dem og 

innenfor dem (ibid).    
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2. Å leve i eksil 
 

Å leve i eksil kan både oppleves som en befrielse og som et tap. En befrielse fra vold og krig 

man har flyktet fra, og et tap av familie, venner og hjemland. Ofte lever man i usikkerhet om 

skjebnen til nær familie i hjemlandet. Konflikten mellom befrielse og tap kan gjøre prosessen 

med å ta stilling til mål og perspektiver i den nye situasjonen vanskelig. Eksilet i seg selv, der 

man er avskåret fra den virkelighet man kjenner, aktiviteter som har hatt stor betydning for 

ens identitetsfølelse og følelsen av å ha mistet alt, kan bli en langt større psykisk belastning 

enn den undertrykkelse og de traumatiske opplevelser man flyktet fra (Arenas m.fl. 1987).  

I dette kapittelet vil jeg drøfte ulike sider ved eksilet, og fokusere på barns opplevelser 

av denne tilværelsen, samt ulike teorier knyttet til barn og traumer. 

 

2.1. ”De andres virkelighet” 

Neuro-psykiateren Jorge Barudy, som har arbeidet med medisinsk og psykososialt arbeid 

blant flyktninger, sier dette om dynamikken mellom flyktningen og hans nye hjemland:  

”Kun denne dynamikk af gensidig respekt kan skabe de nødvendige forudsætninger 
for, at flygtningen kan omdanne eksilets krise til udviklende erfaringer. Det er en 
proces, som vi har kaldt ”kritisk integration” – en integration, der ikke bygger på 
magtforhold, men på åbning mellem flygtninge og eksillandets befolkning til gensidig 
deltagelse i hinandens kultur” (Arenas m.fl. 1987: 9). 

 I eksillandet kan flyktningen oppleve det som foregår som ”de andres virkelighet”, en 

virkelighet han ikke selv er en del av. De psykososiale leveforholdene forandres dramatisk. 

Samspillet med familie og venner endres eller blir helt borte, det samme gjelder deltagelse i 

forskjellige sosiale aktiviteter. Språkvansker gjør at flyktninger blir isolert, det samme gjør 

fraværet av familie. Har man vært heldig, har man med seg sin nærmeste familie i flukten, 

men storfamilien er borte. Den har ikke bare en følelsesmessig betydning, som i vår kultur, 

men også en praktisk og økonomisk betydning. Tapet av den utvidede familie går mest utover 

kvinnene, som ofte blir isolert i hjemmet. Dette skyldes et annet kjønnsrollemønster i mange 

av flyktningens hjemland enn vi er vant med. Resultatet blir at kvinnene ikke lærer norsk i 

like stor grad som mennene gjør, som ofte har mye av sin rolle utenfor hjemmet. I den 

flyktningfamilien jeg har fulgt i kasusstudien, var det mannen som var ute på norskkurs og 

hadde en viss sosial kontakt.  

”Jeg har noen venner som jeg har gått på kurs med. Det er også en familie her som 
mitt barn er sammen med barna til. Jeg treffer dem, og vi er gode venner”  
(far i kasusstudien). 
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Mannens tradisjonelle rolle som beslutningstager og forsørger blir også svekket i eksil. 

Flyktningfamilier opplever at viktige beslutninger som for eksempel valg av bosted, ofte tas 

av myndighetene. Han opplever også at hans rolle som aktiv forsørger blir sterkt begrenset. 

Rollen som familiens overhode kan også føles truet gjennom barnas utdanning. Arbeidsløshet 

er en stor psykisk og sosial belastning. For flyktninger vil denne følelsen ofte bli forsterket av 

at den kommer i kombinasjon med deres traumatiske livssituasjon. Mye identitet er knyttet til 

ens arbeid, og rollen som hovedforsørger og familiens overhode blir svekket gjennom 

arbeidsløshet og avhengighet av hjelp fra det offentlige for å klare seg. For mange menn fører 

dette til tap av autoritet, forringelse av selvrespekt og mindreverdighetsfølelse. Dersom 

hustruen i familien er i arbeid, og ikke mannen, gjør det situasjonen ekstra vanskelig for ham, 

fordi hun nå har overtatt hans tidligere rolle og funksjon. Å få lønnet arbeid for mannen i 

eksillandet kan være med å bryte følelsen av meningsløshet knyttet til eksilet, og gjenskape 

den kontinuitet i fremtidsutsiktene som det påtvungne eksilet hadde brutt (Arenas m.fl. 1987). 

 For kvinnens vedkommende kan eksilet bety at flere vil være på arbeidsmarkedet enn 

ellers. Dette gir henne både utviklingsmuligheter og vanskeligheter. Vanskelighetene er 

knyttet til de konfliktene i parforholdet et tradisjonelt kjønnsrollemønster gir henne. Mannen 

vil ha vanskelig for å akseptere henne som forsørger på lik linje med seg selv. Men kvinnens 

nye bevissthet om at hun kan forsørge seg selv kan gi henne større tro på seg selv som et 

aktivt individ som har en funksjon som har samfunnsmessig betydning (ibid).  

 Politiske flyktningers muligheter for politisk engasjement blir redusert i eksillandet. 

De kan føle seg truet av hjemlandets forfølgelse, eller det kan oppstå konflikter med politiske 

motstandere fra hjemlandet i eksillandet. Personlig fikk jeg et sterkt inntrykk av dette som 

lærer under Kosovokrigen i 1999. En av elevene var serber, og han levde i konstant frykt for 

at de mange kosovoalbanske elevene ved skolen skulle få kjennskap til hans bakgrunn da 

antipatien mot Serbia var på det sterkeste under NATOs bombing av Kosovo.  

 

2.2. Eksil, identitet og tospråklighet 

Identiteten framstår både som et resultat av, og i interaksjon med, de sosiokulturelle 

omgivelsene individet har sin tilhørighet i. Sosialantropologen John Chr. Knudsen opererer 

med begrepene selvtilskrevet og tilskrevet identitet (Knudsen 1990). Forskningsresultatene 

hans tyder på at i eksil prøver flyktninger å bli vurdert ut fra den posisjon vedkommende 

hadde i hjemlandet, og få den bekreftet i nye, sosiale omgivelser. Man vil unngå å bli vurdert 

ut fra tilskrevet likhet med de øvrige medflyktninger på bakgrunn av felles flukthistorie. 
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 Selvtilskrevet identitet er individets posisjon i hjemlandet knyttet til personens livsløp, 

og bekreftet av omgivelsene. Den står ofte i opposisjon til identiteten man tilskrives av andre. 

Når disse ikke samsvarer i eksillandet, trekker ofte flyktningen sin selvskrevne identitet i tvil. 

Det norske samfunnet tilskriver flyktninger deres identitet i forhold til våre likhetsidealer, 

ikke med utgangspunkt i deres selvskrevne identitet. Akman (1995) hevder at dette forenklet 

kan sies som at det norske samfunnet tilskriver flyktninger en ”ferdigsydd” identitet. 

 Flyktninger kommer derfor til et punkt der de må erkjenne at de står i et 

motsetningsforhold til den dominerende kultur og til det samfunn som prøver å tilskrive dem 

en annen identitet enn den selvtilskrevne. Eksilet inneholder derfor så mange eksistensielle 

erfaringssituasjoner at det kan danne grunnlag for endringer i flyktningens identitet. Maria 

Eastmond hevder at eksilet representerer en sosial omveltning på strukturnivå som ikke lar 

noe felt av sosial erfaring urørt, med grunnleggende og eksistensielle konsekvenser (ibid).  

Et menneskes identitetsfølelse er sterkt knyttet til språket. Flyktningbarn må lære et 

fremmedspråk i den norske skolen. Det er et akseptert prinsipp at skolen skal tilpasse seg 

elevenes forutsetninger, og ikke omvendt. Barnet må kunne lære å leve i en tokulturell 

sammenheng. Hvis barnet skal utvikle seg harmonisk, må det ha forankring både i foreldrenes 

kultur og i den norske. Forutsetningen for dette er at barnet blir fullkommen tospråklig, at det 

kan veksle mellom bruk av to eller flere språk i sitt daglige liv (Engen og Kulbrandstad 1998). 

Det må legges til rette for morsmålsopplæring for å nå denne målsettingen.  Tospråklighet gir 

verken utviklingsmessige, språklige eller identitetsmessige problemer, men er snarere et 

fortrinn for barnet når det skal utvikle sin kreativitet, fleksibilitet og abstraksjonsevne. Det 

avgjørende for om barnet blir reelt tospråklig, eller om de to språk blir et problem for barnets 

utvikling, er de sosiale og kulturelle betingelser for utvikling av tospråkligheten.   

Språkholdninger i skolen og samfunnet er avgjørende for at flyktningbarn skal oppnå 

en tilfredsstillende utvikling. I Engen og Kulbrandstad (1998) knyttes språkholdninger til 

identitetsopplevelse, med utgangspunkt i Skutnabb-Kangas definisjon hvor positiv 

identifikasjon med to språk og/eller to kulturer er et av kriteriene. Det er ikke nok å ha gode 

ferdigheter i begge språkene og å kunne bruke dem i ulike sammenhenger for at en person 

skal kunne kalles tospråklig. Vedkommende må også kunne identifisere seg med begge språk, 

og andre må også kunne identifisere personen med det ene så vel som det andre språket. Den 

følelsesmessige og identitetsmessige tilknytningen til begge språk vil imidlertid variere.  

Siden språk ikke bare er et kommunikasjonsmiddel, men et system av begreper og 

kategorier, skjer det en vekselvirkning mellom barnets språklige og intellektuelle utvikling. 

Ikke minst evnen til å kunne tenke abstrakt er nært knyttet til at språkutviklingen er knyttet til 
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den begrepsdannelsen som allerede har foregått. Derfor er en fortsatt utvikling av morsmålet 

viktig for flyktningbarn. Dessuten er det viktig for dets kulturelle og språklige identitet knyttet 

til hjemlandet og foreldrenes bakgrunn og kultur.  

Språkholdninger blir til sjuende og sist holdninger til menneskene som bruker språket, 

ikke nødvendigvis bare til språket selv. Det er ikke uvanlig at tospråklighet blir forbundet med 

fattigdom, maktesløshet og en underordnet og mindreverdig stilling i samfunnet (ibid). En del 

av integreringsdebatten har vært fordekt assimilering, når tospråklighet har blitt definert som 

et privat anliggende, og ikke noe skolen må være forpliktet til å følge opp gjennom 

morsmålsundervisning. I M87 ble begrepet ”funksjonell tospråklighet” brukt om 

opplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever. I L97 er begrepet borte for 

minoritetsspråklige elever, men det er en uunngåelig forutsetning for å gi dem en opplæring 

som er best mulig tilpasset deres forutsetninger og behov (ibid).  

”For eksempel så lærer mitt lille barn også arabisk, og han får en lærer som hjelper 
ham å oversette” (far i kasusstudien). 

 

2.3. Menneskerettighetene 

Det foregår daglig undertrykkelse, overgrep og ondskap mange steder i verden, mot 

enkeltmennesker, folkegrupper og hele nasjoner. De som skal beskytte, begår også overgrep. 

FN-soldater i Kongo er nylig anklaget for overgrep og voldtekt, også mot mindreårige. Det 

viser at ideene om menneskerettighetene må implementeres på nytt og på nytt igjen. Både den 

amerikanske okkupasjonsmakten i Irak og FN-styrkene i det borgerkrigsrammede Kongo har 

problemer med å bevare sin integritet og stå for en etisk og moralsk standard der 

menneskerettigheter respekteres. Krig, frykt og vold gjør noe med mennesker, også soldater. 

Fra det tidligere Jugoslavia kjenner vi til at voldtekter mot sivilbefolkningen ble utført 

systematisk som en del av den etniske rensningen.  

Menneskerettighetserklæringen hjemler både helseomsorg og krenkelse av integritet. 

Den gir vern mot overgrep og tortur, og slår fast retten til å søke og å ta imot asyl mot 

forfølgelse i andre land (FNs erklæring om menneskerettighetene av 10. desember 1948). 

Flyktningkonvensjonen slår fast at når grunnleggende rett til liv og sikkerhet er satt til side, 

har man krav på status som flyktning. De overgrep og krenkelser flyktninger er blitt utsatt for, 

er brudd på menneskerettighetene, også når politiske og ideologiske forhold spiller inn.  

 I behandlingen av traumatiserte flyktninger vil det vanligvis ikke være tilstrekkelig 

bare å arbeide ut fra psykiatriske modeller med å bearbeide vonde minner, mestre angst, 
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dempe depresjon og redusere smerter. Nils Johan Lavik hevder at dersom selvfølelsen skal 

økes og maktesløsheten overvinnes, må det også skje en moralsk oppreisning (Lavik i Sveaas 

og Hauff 1997). Mange opplever behov for anerkjennelse av sin rettmessige drøm og håp om 

at det moralske regnskap en gang skal gjøres opp. 

 Men samfunnet bør også ha en interesse av et slikt moralsk oppgjør. Uten rettsoppgjør 

vil ofrenes skjebne og overgripernes handlinger forbli i de lukkede rom. Ofrene kan på sikt 

oppleve at det sås tvil om sannferdigheten av deres historier. Overgriperne kan gjemme seg 

bak glemselens slør, og for samfunnet betyr det at forholdet til historien blir uekte. Fra 

nynazistisk hold er det blitt reist tvil om jødeutryddelsene i gasskamrene i de tyske 

konsentrasjonsleirene virkelig fant sted. Når de siste øyevitnene snart er borte, hvordan ville 

da historiens dom over dette mørke kapitlet i menneskehetens historie bli uten den grundige 

dokumentasjonen som rettsoppgjøret i Nürnberg etter 2. verdenskrig etterlot seg? 

 Selv om et rettsoppgjør ikke kan bringe de døde tilbake eller oppheve krenkelsene, kan 

et det på nytt bekrefte de normer samfunnet bygger på ved å dømme uretten. Samfunnet tar 

standpunkt for ofrenes opplevelser ved å bruke det uavhengige rettsapparatet. Dessuten har 

ikke et rettsoppgjør bare betydning for ofrene og deres familier. Rettsoppgjøret etter  

2. verdenskrig pekte framover ved at det la et grunnlag for mange av de erklæringer og 

konvensjoner om menneskeretter som er vedtatt etterpå (ibid). 

 Når seierherrene skal dømme de som tapte en krig, kan et rettsoppgjør skape nye 

overgrep. Først i nyere tid er tyskerbarna og deres skjebne blitt viet oppmerksomhet som en 

gruppe mennesker som ble utsatt for grove krenkelser i det norske samfunnet etter krigen.  

På den annen side kan også politisk bekvemmelighet føre til at et rettsoppgjør ikke blir 

helhjertet. I seks år har en internasjonal styrke (SFOR) kontrollert Bosnia-Herzegovina, mens 

Radovan Karadzic og Ratko Mladic har vært tiltalt for folkemord, krigsforbrytelser og 

forbrytelser mot menneskeheten. 250.000 bosniere ble drept i en krig de to var høyst delaktige 

i, men begge er fortsatt på frifot. Man vil ikke risikere soldaters liv for å arrestere disse 

mennene, men gikk til krig for å arrestere Osama bin Laden og Saddam Hussein. Man har 

fryktet de politiske konsekvensene for den skjøre føderasjonen i Bosnia-Herzegovina. Slike 

hensyn ble ikke tatt da Milosevic ble arrestert i Jugoslavia, for ikke å snakke om hvilke 

politiske risker man tok ved å gå til krig i Afghanistan. Bør ikke de samme kreftene vise 

bosniere den samme respekt ved å arrestere Karadzic og Mladic? 

I Tsjetsjenia har russiske sikkerhetsstyrker likvidert den moderate opprørslederen 

Aslan Mashkadov. Han var republikkens siste demokratisk valgte president, og stod for en 

forhandlingslinje som kunne skape fred mellom Russland og Tsjetsjenia. De tsjetsjenske 
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flyktningene i Norge må registrere at vestlige land synes å mene at dette er indre russiske 

anliggender som man ikke blander seg opp i siden vi står sammen i en felles kamp mot terror. 

Selv om politiske forhold i mange land ikke muliggjør rettsoppgjør i etterkant av krig, 

undertrykkelse og terror, er det viktig at debatten om dette holdes levende. I Latin-Amerika 

har diskusjonen om de psykologiske konsekvensene av at så mange forbrytere mot 

menneskeheten har sluppet unna med straffefrihet, pågått lenge. Den aldrende og svekkede 

tidligere chilenske diktatoren Augusto Pinochet fikk bare husarrest, enda chilenske dommere 

mente han var frisk nok til en rettssak. I den pågående diskusjonen har det vært framholdt 

hvordan ofrenes virkelighetsopplevelse kan bli skadelidende, og hvordan respekten for 

moralske normer brytes ned (Lavik i Sveaas og Hauff 1997). 

 

2.4. Eksil og psykiske kriser 

Et menneske som utsettes for de traumer krig og flukt medfører, befinner seg ofte i en psykisk 

krisesituasjon. Arenas m.fl. (1987) understreker at for å forstå flyktningers psykiske 

krisereaksjoner, er det viktig å se eksilets krise ikke bare som en personlig krise, men en 

kollektiv krise, som i siste instans ikke kan løses før eksilet kan opphøre og det kan være 

mulig å vende hjem. Jeg vil i denne oppgaven ikke ta opp den politiske diskusjonen om 

hjemsendelse av flyktninger hvis situasjonen i hjemlandet endrer seg, i forhold til å gi 

opphold på humanitært grunnlag fordi familien har slått røtter, barnas skolegang osv. 

Oppgavens problemstilling knytter seg til at flyktningene faktisk befinner seg i Norge, noe jeg 

legger til grunn for drøftingen av skolens samarbeid med flyktningfamiliene.  

I eksilets startfase, opp til tre måneder, er de mest vanlige reaksjoner psykosomatiske 

forstyrrelser, angst, søvnforstyrrelser, konsentrasjonsvansker, fobier, aggressivitet og 

depresjon. Etter ytterligere to-tre år kommer gjerne ensomhetsfølelse, selvmordstanker og 

ekteskapsproblemer (ibid). De akutte reaksjonene kan ses som reaksjoner i forhold til de 

traumatiserte opplevelser krig, vold og flukt har medført. De er oftest individuelle reaksjoner, 

som henger sammen med den enkelte flyktnings personlige opplevelser og identitet.  

Langtidsreaksjonene er problemer som er mer direkte knyttet til hverdagslivet i eksil, og har 

mindre sammenheng med opplevelsene i hjemlandet. De er mer kollektive reaksjoner og 

oppleves som allmenne problemer som henger sammen med den totale sosiale situasjonen 

flyktninger som gruppe befinner seg i (ibid). Jeg vil i denne oppgaven ikke gå nærmere inn på 

ulike krisereaksjoner og symptomer, da det ligger utenfor studiens pedagogiske ramme. 
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2.4.1. Kriseteori og kriseintervensjon 

Jeg opplever at det kan være nyttig å se nærmere på ulike kriseteorimodeller. Cullbergs 

kriseteori beskriver systematisk en krises årsaker, forløp og symptomer. Han skiller mellom 

alminnelige utviklingskriser, som et hvert menneske i større eller mindre grad må forvente å 

gjennomgå i sitt livsløp, utløst av ytre, allmennmenneskelige hendelser (skilsmisse, dødsfall 

osv), og såkalte traumatiske kriser. 

Jeg vil se nærmere på begrepet krise. Atle Dyregrov, som også bruker betegnelsene 

katastrofer og traumer, definerer begrepet slik: 

”Katastrofer kjennetegnes av at de leder til store menneskelige lidelser og materielle 
skader. De truer vår eksistens, identitet, verdighet og trygghet. Med unntak av visse 
naturkatastrofer, rammer de plutselig, uforutsigbart og uventet og ligger utenfor vår 
kontroll. Virkningene strekker seg langt utenfor selve eksponeringstiden (1999: 11).  
Det er helt naturlig å se krisereaksjoner kort tid etter dramatiske hendelser som krig, 

vold og flukt. I følge klassifikasjonssystemet ICD skiller slike tilpasningsforstyrrelser seg fra 

andre på følgende måte: 

(…) ”omfatter lidelser som kan identifiseres, ikke bare på grunnlag av symptomer og 
forløp, men også ved tilstedeværelsen av ytre årsaksfaktorer: en usedvanlig belastende 
livshendelse som fremkaller en akutt belastningsreaksjon, eller en vesentlig forandring 
i tilværelsen som fører med seg vedvarende ubehagelige forhold som resulterer i en 
tilpasningsforstyrrelse” (ICD-10 F43 i Grøholt m.fl. 2000: 337). 
Den traumatiske krise er altså utløst av uforutsigbare ytre hendelser, som ligger utover 

de belastninger som kan kalles alminnelige livsproblemer. Den ytre hendelsen fører til at den 

som blir rammet føler seg truet på sin fysiske eksistens, sin sosiale identitet og trygghet eller 

basale tilfredsstillelsesmuligheter i tilværelsen. Siden alminnelige utviklingskriser også kan 

føre til en følelse av avmektighet og skape krise i den enkeltes liv, er det ikke alltid lett å 

skille mellom de to former for krise. Dessuten kan psykiske belastninger ha ulik innflytelse på 

den psykiske tilstand fra menneske til menneske. Om en ytre hendelse resulterer i en krise, vil 

blant annet avhenge om hendelsen har en styrke og et innhold som overskrider de psykiske 

ressurser og den tilpasningsevne vedkommende har. Er personen i en brytningsperiode med 

større psykisk følsomhet enn ellers, som overgangen fra barn til voksen? (Arenes m.fl. 1987). 

 Cullberg opererer med sju situasjoner som eksempler på traumatiske kriser: 

1. Tap av personer man er nært knyttet til 

2. Tap av selvbestemmelse, selvstendighet eller uavhengighet 

3. Problemer i forbindelse med parforhold 

4. Problemer i forbindelse med barn 

5. Sosial skam, tape ansikt 
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6. Samfunnsmessige endringer (arbeidsløshet, boligkrise osv) 

7. Ytre katastrofer som krig, ulykker og hendelser som innebærer dødsfrykt, angst, kaos 

(Cullberg 1976: 120ff)  

De fleste flyktninger har gjennomlevd flere hendelser som må regnes som vesentlige 

belastninger i et menneskes liv, og som hver for seg kan utløse en alvorlig psykisk krise.  

 Den traumatiserte krises forløp kan inndeles i fire faser som kan være et hjelpemiddel 

til å forstå hvor i et kriseforløp et kriserammet menneske befinner seg. Det er viktig å 

understreke at fasene kan overlappe hverandre, eller noen kan mangle helt. De fire fasene er 

sjokkfasen (varighet fra et øyeblikk til noen dager), reaksjonsfasen (varighet fra noen uker 

eller måneder), bearbeidingsfasen (varighet fra en måned til et års tid) og nyorienteringsfasen, 

som oppstår etter at krisen er bearbeidet (ibid).  

Kriseterapiens prinsipper bygger på at symptomene henger uløselig sammen med de 

hendelser som har utløst krisen. Arenas m.fl.(1987) påpeker at den rammede må få hjelp til å 

erkjenne at de symptomer vedkommende lider under har direkte sammenheng med de 

hendelser som utløste krisetilstanden. Det forutsettes at den kriserammede selv medvirker 

aktivt, da den baseres på mobilisering av egne, psykiske ressurser. Den kriserammedes 

reaksjoner ses på som normale reaksjoner på belastende forhold, ikke som sykdom. For å 

gjennomleve krisen trengs det hjelp til å bearbeide og strukturere de problemer som førte til 

krisen, slik at vedkommende kan få større innsikt i omstendigheter knyttet til sitt eget liv og 

dermed utvikles og modnes. Hvis ikke det skjer, oppstår en situasjon hvor krisen kan bety en 

innskrenkning av livsutfoldelse og kan utvikle seg til en mer permanent psykisk lidelse (ibid).  

 

2.4.2. Eksilspesifikk kriseteori 

COLAT (Latinamerikansk kollektiv for psykososialt arbeid) ble dannet i Belgia i 1976, som 

et tverrfaglig arbeidskollektiv bestående av psykiatere, psykologer, leger og sosialarbeidere, 

som selv har bakgrunn som latinamerikanske flyktninger. De har utviklet en eksilspesifikk 

kriseteori som peker på det de selv hevder er avgjørende forhold som Cullbergs kriseteori 

mangler. De oppfatter eksilet som en rekke prosesser som innebærer at flyktningens situasjon 

hele tiden endrer og utvikler seg. Flyktningens psykiske kriser er bl.a. avhengig av de 

samfunnsmessige forandringer som foregår i hjemlandet, den utvikling og de kollektive 

erfaringer flyktninger er i besittelse av og den enkelte flyktnings individuelle livshistorie, hans 

bakgrunn og psykiske tilstand ved ankomsten til eksillandet (Arenas m.fl. 1987). Slik sett kan 

flyktningens tilpasning til den nye tilværelse i eksil oppfattes som en utviklingsprosess, som 
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ikke følger et lineært forløp, som Cullbergs teori forutsetter, men hvor utviklingen skjer 

gjennom skjæringspunkter i sykliske bevegelser. Hendelser og prosesser foregår ikke alltid i 

samme rekkefølge og tempo som for øvrig er karakteristiske for kriseperioder.  

 COLAT bygger sin teori på begrensninger i Cullbergs kriseforståelse på det å skille 

mellom vanlige utviklingskriser og traumatiserte kriser. De mener at flere eksilreaksjoner 

verken kan forstås bare ut fra den traumatiske krises synsvinkel eller bare under 

utviklingskrisens synsvinkel. De må snarere forstås som en variant av begge, som dels 

relaterer seg til elementer i begge, eller har sin helt spesielle karakter. Dessuten mener de at 

Cullbergs tese om et grunntraume som utløses av et kriseforløp er utilstrekkelig for å belyse 

eksilreaksjonenes mangeartede fasetter. Dessuten fremhever COLAT tidsdimensjonens 

betydning for fortolkningen av de eksisterende psykiske manifestasjoner som sentral. 

Cullbergs kriseintervensjon tar utgangspunkt i individets krise, mens COLATs utgangspunkt 

er den kollektive krise, som eksilet kan ses som et uttrykk for. Det får også konsekvenser for 

målsettingene. Cullbergs målsetting er individorientert, med nyorientering for individet med 

henblikk på dets utvikling og modning som mål. COLATs målsetting er samfunnsorientert, da 

den uttrykkelig er rettet mot forandringer i de samfunnsmessige strukturer som overordnet 

mål i sammenheng med og i forlengelse av en terapeutisk prosess (ibid). 

Psykologisk behandling av flyktninger karakteriseres ofte ved overbelastning av 

behandlerrollen. Det er ikke uvanlig at terapeuten er den eneste person flyktningen etablerer 

en dialog med. Mangelen på venner og familie og sosial isolasjon gjør at flyktningen stiller 

mange krav og forventninger til terapeuten, om bl.a. å få utløp for dårlige erfaringer med ulike 

instanser i eksillandet. Terapeuten må derfor ha en realistisk forståelse av begrensningene i 

det individuelle arbeidet i forhold til de problemer som har en bredere sosial dimensjon.  

 Et behandlingsarbeid kan med dette oppdeles i fire nivåer: 

1. Individuell, par- og familiebehandling 

2. Avklaring av flyktningens relasjoner til andre mennesker 

3. Bearbeiding og analyse av flyktningens psykiske krise 

4. Rekonstruksjon av flyktningens sosiale relasjoner og oppfatning av den bredere 

sosiale sammenheng  

(ibid). 

 Møtet med traumatiserte flyktninger kan være både overveldende og skremmende for 

hjelpeapparatet. Men dette møtet er også preget av stor gjensidighet. Sveaas og Hauff i Sveaas 

og Hauff (1997) framholder at det også er et møte med menneskelig styrke, overlevelse og 

idealisme.  
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2.4.3. Et sosialantropologisk perspektiv på psykososialt arbeid med flyktninger 

Sosialantropologiens ideal er å forstå folk og samfunn ut fra deres egne forutsetninger og ut 

fra deres egen verdiorientering. Innenfor psykososialt arbeid er ikke målsettingen å studere 

folk, men å hjelpe ved å skape endring til det bedre.  

 Hjelde i Sveaas og Hauff (1997) anlegger et spennende perspektiv når hun drøfter 

nytten av å anvende et sosialantropologisk perspektiv innen psykososialt arbeid. Ved at 

kunnskap om samfunn og kultur tas i bruk i et behandlingsopplegg, kan et sosialantropologisk 

perspektiv medvirke til at både innsikten og hjelpen blir utvidet med en sosio-kulturell 

dimensjon. Hun ser imidlertid også at denne muligheten har begrensninger, ikke minst ved at 

sosialantropologiens samfunnsnivå ikke uten videre kan anvendes på individ- og gruppenivå, 

som psykososialt arbeid med flyktninger foregår på. Likevel opplever jeg at et 

sosialantropologisk perspektiv er nyttig, ikke minst på bakgrunn av den kulturkunnskap det 

gir i behandlingssituasjonen. Det gir nyttig kunnskap om begreper og perspektiver på et 

analytisk nivå om menneskers organisering, atferd og tenkemåter i ulike samfunn og kulturer. 

Ikke minst vil et sosialantropologisk perspektiv rette søkelyset mot det gjensidige samspill 

mellom flyktninger og vårt eget samfunn. Både på områder som omhandler familie og slekt, 

sykdom og behandling er det kulturelle aspektet viktig. Ulike forståelsesmåter gjør seg også 

gjeldende. Depresjon kan forstås somatisk, og sykdom kan forstås som sosialt påført eller som 

åndsbesettelse. Slike forklaringsmodeller vil møte liten forståelse i det norske helsevesenet.  

 Et sosialantropologisk perspektiv viser at livet kan leves på ulike måter, og forstås 

forskjellig. Ved å lære om andre, lærer vi om oss selv. Likevel kan ikke alt som forklares med 

kultur, godtas. Det finnes mye undertrykkelse som forklares kulturlig. Ønsker man å påvirke 

uønskede handlemåter, må man skille mellom kunnskaper om skikker og handlinger på den 

ene siden, og verdiene som ligger bak på den andre. Også dette skillet forutsetter gjensidighet. 

Verdier må respekteres. Handlemåter og skikker derimot, kan endres eller tilpasses.  

 Fra min egen praksis som lærer har jeg blitt utfordret på dette i møte med traumatiserte 

foreldre som slår sine barn. Verdien bak å slå barn er selvsagt lydighet og respekt overfor 

foreldre og lærere. Samtidig er handlingen klart i strid med norsk lov. Hvordan kan vi drøfte 

dette med utgangspunkt i respekt for verdien om lydighet og respekt? Hvordan kan man 

oppnå denne verdien på en måte som er hensiktsmessig i Norge? Slike drøftinger er krevende, 

men uhyre interessante. Med gjensidig respekt og tilpasning er utfordringen å komme fram til 

en løsning som innebærer at norsk lov følges, flyktningenes verdier respekteres, og handlinger 

tilpasses flyktningenes livssituasjon og norsk samfunnsliv.  
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2.4.4. Flyktningenes krise 

Det kan være praktisk å ha en modell å forholde seg til i møte med flyktningfamilier og den 

krise de gjennomlever. Selv om alle historier er individuelle, og må betraktes som det, gir 

følgende modell en skjematisk beskrivelse av de ulike stadiene i en flyktnings kriseforløp. 

 

TIDLIGERE ERFARINGER 

 

FLUKTEN 

 

LETTELSE 

 

OVERRASKELSE 

 

DESSILLUSJONERING 

 

DEPRESSIV BEVISSTHET 

 

FORSONENDE GODTAGELSE 

 

KRITISK INTEGRERING 

 

Skjematisk framstilling av flyktningkrisen (Angel og Hjern 1992: 30) 

 

Den lettelsen mange føler den første tiden etter at flukten er gjennomført og 

trusselbildet er endret, er forståelig. Flere av uttalelsene mine informanter kommer med, gir 

inntrykk av at de befinner seg på dette stadiet.  

”Ved at vi flyttet fra krig til fred så har man gode muligheter… Jeg vil på en måte si at 
siden vi har flyktet har barna våre en helt annen garanti for å klare seg bra, og få en 
utdanning, enn om vi hadde blitt i hjemlandet vårt” (far i kasusstudien). 
Så følger oppvåkningsprosessen, der kommunikasjonsvansker og det nye samfunnets 

krav står sentralt. Når man som et ledd i dette innser sine begrensninger, er det ikke uvanlig å 

miste noen illusjoner og bli desillusjonert. Når de vanskene i tilpasningen til det nye 

samfunnet blir en bevisst del av virkeligheten, følger den mer depressive fasen, som etter 

hvert glir over i en fase der man forsoner seg med forholdene slik de er, og prøver å gjøre det 

beste ut av dem. Nå er man klar for den kritiske og krevende integreringsprosessen.  
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Når det gjelder familieterapeutiske prinsipper i arbeidet med flyktningfamilier og 

deres krise, er det særlig tre forhold man må være bevisst på:  

• Å skape en felles landingsbane, der man kan skape et forum for samtale om familiens 

historie og det enkelte familiemedlems opplevelse av denne 

• Å skape forståelse for situasjonen til særlig rammede familiemedlemmer, der målet er 

å se det traumatiserte familiemedlemmet som et felles anliggende, ikke bare noe som 

gjelder vedkommende 

• Å gjenskape foreldreautoriteten, hvis den har gått tapt gjennom psykiske lidelser etter 

traumer 

(Angel og Hjern 1992). 

 

2.5. Samarbeidet hjem/skole  

I skolen blir samfunnets krav og mål formidlet. Barnas verdier springer ut av tilknytningen 

både til hjemmet og til skolen. Hvis hjemmet og skolen representerer ulike verdier, opplever 

barnet dette som en verdikonflikt (Engen i Engen m.fl. 1994).   

 

2.5.1. Verdier og interesser – fellesskap og konflikt 

Mens voksne flyktninger må etablere en forbindelse mellom de to kulturer, er det avgjørende 

for barnets utvikling at det er en sammenheng. Barnet er ikke bare mottagelig for påvirkninger 

fra begge kulturer, men også for de konflikter som konfrontasjonen mellom de to kulturer kan 

skape. For barnets utvikling er det avgjørende hvordan de to kulturer forholder seg til 

hverandre. Foreldrenes og skolens forventninger og krav til barnet er motstridende, og barnet 

opplever alle påvirkningene som en pågående konflikt mellom foreldrenes kultur og den 

norske, en konflikt som kan utvikle seg til alvorlige identitetsproblemer. Konflikter som for 

norske barn er et ledd i en vanlig frigjøringsprosess og selvstendighetsutvikling, kan for 

flyktningbarn oppleves som en konflikt mellom foreldrenes kultur og den norske. Dette kan 

oppleves som et valg mellom to kulturer. Hvis foreldrene avviser alt som er ”norsk”, føles det 

som et svik når barnet leker sammen med norske barn, noe skolen attpåtil oppmuntrer til.  

Skolen står ofte på foreldrenes side i norske barns opprør mot sine foreldre, og ivaretar 

samfunnets behov for en kontrollert frigjøringsprosess. På den andre siden oppmuntrer ofte 

skolen barn fra andre kulturer i deres opprør mot sine foreldre, og motarbeider foreldrene, for 
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eksempel i deres ønske om at jentene skal bære slør. Jenter som kaster sløret blir oppmuntret 

av skolen, noe norske elever ikke blir hvis de bryter med sine foreldres forventninger og krav.  

 For mange barn vil møtet mellom to kulturer arte seg som en konfrontasjon, hvor 

barnet føler seg tvunget til å ta avstand fra den ene part for å føle seg akseptert av den andre. I 

ytterste konsekvens medfører det at barna ikke noe sted har sikkerhet for anerkjennelse av sin 

personlige betydning og sine sosiale relasjoner. Barnet lever i et konstant spenningsfelt. 

Barnet er selvsagt også preget av sine foreldres psykiske tilstand. Lojalitetskonflikten fører til 

en skiftevis avvisning av foreldrene på den ene siden, eller skolen og vennene på den andre. I 

alle situasjoner hvor man opplever avvisning, føles det psykisk belastende. Det kan medføre 

ulike psykosomatiske reaksjoner eller aggressivitet i skolen eller hjemme. I ytterste 

konsekvens kan en slik lojalitetskonflikt føre til at barnet enten utelukkende tilegner seg 

foreldrenes kultur og avviser alt det ”norske”, eller omvendt; det gjør alt for å bli ”norsk” og 

forakter og fornekter sine foreldres bakgrunn og kultur. Det kan også reagere ved å ikke 

tilegne seg noen av de to kulturene, barnet ”avkulturaliseres”, og opplever at det ikke hører 

til noe sted. Det har ingen å identifisere seg med. 

Arenas m.fl. (1987) påpeker at mens konflikten mellom to kulturer og to språk har en 

tidsdimensjon hos de voksne, før og etter eksilet, så har den en følelsesmessig dimensjon hos 

barnet. Barnet opplever at det er en verden hjemme hos foreldrene, og en helt annen verden 

utenfor hjemmet, på skolen og blant jevnaldrende. I motsetning til de voksne har ikke barnet 

utviklet sin identitet og forankring i en kultur før møtet med en ny kultur og et nytt språk 

finner sted. Barnet vokser opp med parallelle, og ofte motstridende, kulturelle løp.  

”Som jeg har sagt, så er det mottaksskole her, og de er jo veldig bevisst på sånne ting 
som har med bakgrunn, religion og kultur å gjøre.  Det har ikke vært noen problemer 
som har med respekt for at de ikke vil dusje sammen med andre, at jenter og gutter 
skal ha kroppsøving sammen, osv.” (Ansatt på asylmottak). 
 

2.5.2. Foreldresamarbeidsmetodikk  

Skolen forutsetter at alle elever som går ut av grunnskolen skal fortsette med videregående 

opplæring. Noen foreldre har kanskje en agenda med ekteskap for datteren. Vårt ideal om 

seksuell frigjøring kolliderer med en forståelse av kvinnens rolle med ekteskapelige 

forpliktelser, men ingen seksuelle rettigheter. Mange menn i flyktningfamilier opplever at 

deres tradisjonelle rolle utfordres og trues av våre demokratiske holdninger, særlig ideologien 

om kvinnens frigjøring en barneoppdragelse som skal gjøre barna til selvstendige individer. 

Lov om barn og foreldre (barnelova) slår fast at foreldrene har hovedansvaret for å 

oppdra sine barn og sørge for at utdanningen de får, er tilpasset deres evner og forutsetninger. 
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Foreldrenes hovedansvar understrekes også i opplæringslova og i læreplanverket for den 10-

årige grunnskolen. Også Stortingsmelding nr. 14 (1997-1998) understreker betydningen av 

samarbeidet mellom hjem og skole, og styrkingen av foreldreengasjementet blir framhevet 

som viktig for å utvikle skolen videre. I læreplanen blir det slått fast at samarbeid mellom 

hjem og skole er et gjensidig ansvar, hvor skolen har plikt til å legge forholdene til rette.  

I Stortingsmelding nr. 14 (1997-1998) understrekes følgende punkter: 

• Foreldrene må involveres i et likeverdig samarbeid 

• De må få større medvirkning i skolen 

• Foreldre er en ressurs for skolens utvikling 

• Deres engasjement er avgjørende for barnas trivsel og motivasjon 

• Foreldre må kunne stille krav til skolen 

• Foreldre har rett til informasjon fra skolen 

Skolen fokuserer ofte på sine forventninger til foreldre med en annen kulturell 

bakgrunn enn den norske. Det er imidlertid også viktig å sette fokus på hvilke forventninger 

slike foreldre har rett til å stille til skolen. Her kommer ikke minst foreldrenes sterke posisjon 

i samarbeidet inn, også i forhold til lovverket. 

 Det vil være naturlig å se nærmere på gjennomføringen av foreldresamtalen. Dagens 

praksis med 20 minutter vil vanligvis være alt for lite. Det burde settes av en time til hver 

samtale. Her vil ikke minst foreldre med flyktningbakgrunn få mulighet til å fortelle om seg 

og sine barns historie, og på den måten sørge for at skolen har et minimum av grunnlag til å 

forstå hvilken situasjon slike familier egentlig er i. Det må også settes søkelys på barnets rolle 

i samtalen, som på den ene siden må forholde seg til foreldrenes holdninger, verdier og 

forventninger, og skolens tilsvarende på den andre siden. I forhold til familier der man ikke 

har et felles verdigrunnlag, er dette et forhold man skal være veldig oppmerksom på når det 

gjelder barnets deltagelse i foreldresamtalen. 

Kokkersvold & Mjelde (2003) drøfter kommunikasjon og er opptatt av dimensjoner i 

samtaleprosesser. I den sammenheng ser de også foreldresamarbeid, og understreker at 

”foreldrearbeid skal, avhengig av i hvilken kontekst det foregår i, blant annet hjelpe og støtte 

foreldrene i sin foreldrerolle” (Kokkersvold og Mjelde 2003: 60).     

”Det har vært et foreldremøte, og jeg synes mitt barn har en god lærer. Han hjelper 
barnet mitt og forklarer for ham. Mitt barn lærer fort og han trives på skolen…jeg 
synes de hjelper ham” (far i kasusstudien). 
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2.6. Barns beste i et kulturelt perspektiv 

Barnevernloven har som mål at alle enkelttiltak som blir satt i verk av barnevernet, skal virke 

til barnets beste. Kultur, samfunnssystem og lovgivning er bestemmende for hva vi oppfatter 

som barnets beste. I ulike samfunn er det ulike mål for hvilken oppdragelse barna skal ha. En 

av de mest kjente studiene på dette feltet er Bronfenbrenners beskrivelse fra 1973 av barn i to 

verdener, nemlig i USA og Sovjetunionen. Han påviser hvordan de politiske systemene med 

sine verdier påvirket barns sosialiseringsprosess (Hagen og Qureshi 1996).  

 Å se barnemishandling og omsorgssvikt i en kulturell sammenheng, er utfordrende. 

Fra min egen praksis i en flerkulturell skole vet jeg hvor lett det er å legge egne verdier og 

holdninger til grunn for foreldres handlinger, og glemme at verdier skal respekteres, 

handlinger må tilpasses. Vi regner vanligvis med fem typer barnemishandling: Aktiv fysisk 

mishandling, passiv fysisk mishandling, aktiv psykisk mishandling, passiv psykisk 

mishandling og seksuelle overgrep. Barnemishandling er imidlertid et relativt begrep, særlig 

sett i et kulturelt perspektiv. Slik er Korbin (1980) sitert i Hagen og Qureshi (1996: 96): 

”Our understanding of this perplexing social problem is limited in that it is based 
almost entirely on studies in Western nations. Western cultures, however, are rarely 
reflective of pan-human traits and are often on the extreme end of the cross-culture 
continuum for childrearing practices and beliefs. Our conceptualizations are thus 
based upon a narrow slice of humanity and we are hampered in our abilities to 
untangle the web of factors contributing to child-abuse and neglect”. 

 De store kulturelle variasjoner som finner sted i oppfostringen av barn verden over, 

gjør at det vanskelig kan legges en allmenn standard til grunn for hva som kan kalles 

barnemishandling og omsorgssvikt. Korbin hevder at mangelen på et kulturelt perspektiv i 

definisjonen av barnemishandling og omsorgssvikt fremmer en etnosentrisk holdning, der ens 

egne kulturelle verdier og praksis blir betraktet som bedre og overlegne andres (ibid). Dette er 

et resonnement jeg gjerne kan gjøre til mitt eget, jf ovennevnte betrakting over egen praksis. 

 

2.6.1. Internasjonale konvensjoner 

Jeg opplever at det er nyttig å rette oppmerksomheten mot begrepet ”barnets beste” slik det 

brukes i internasjonale konvensjoner. Menneskerettighetserklæringen og Europakonvensjonen 

slår fast at ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i familielivet, men det var 

først FNs barnekonvensjon i barneåret 1990 som ga barna egne rettigheter. Konvensjonen slår 

fast at staten skal beskytte barn mot fysisk, psykisk og seksuell mishandling, og utnyttelse av 

foreldre eller andre omsorgspersoner (Hagen og Qureshi 1996). 

 23



 Foreldreretten står sterkt. Likevel får barn større medbestemmelsesrett med økende 

alder. Begrepet foreldreansvar er mer dekkende enn foreldrerett. Den norske barneloven 

bruker også begrepet foreldreansvar. Det er ikke naturlig i denne oppgaven å gå nærmere inn 

på barneloven og barnevernloven, som er de lovene som regulerer forholdet mellom barn og 

foreldre i Norge. La meg bare kort slå fast at barneloven sikrer barns rett til omsorg og 

omtanke, utdanning etter evner og anlegg, samt medbestemmelses- og selvbestemmelsesrett i 

saker som vedrører dem. Barnevernloven slår fast barnets beste som prinsipp når det gjelder 

alle enkeltvedtak, der barnets behov for stabilitet og kontinuitet skal være en rettesnor. 

 I flere av de landene som flyktninger som bor i Norge kommer fra, eksisterer det ingen 

lovgivning som regulerer forholdet mellom barn og foreldre slik som her. Hvis foreldrene 

ikke kan ta vare på barna, stiller slekten opp. Vi har omtalt storfamiliens betydning tidligere i 

oppgaven. Derfor stiller mange foreldre seg helt uforstående til at det offentlige skal ha en 

oppgave her. Innblanding fra offentlig barnevern kan oppleves både truende og krenkende, 

særlig fordi slik intervenering ofte omhandler verdikonflikter med hensyn til oppdragelse.   

 Jeg opplever at det er viktig å slå fast at respekt for verdier og kultur ikke fører til at 

man kan tolerere alt. I skolen er det viktig å være klar på at barnelovens bestemmelser gjelder 

alle barn, også barn i familier med en annen kulturell bakgrunn. Samtidig har alle lover et 

element av skjønnsmessig vurdering i seg. Siden norsk skole skal være inkluderende i sitt 

integreringsarbeid, innebærer det at i praktiseringen av norsk lov i skole og samfunn må 

barnas og familienes etniske og kulturelle identitet ivaretas så langt der er mulig og forsvarlig. 

 

2.6.2. Kulturelle årsaksforklaringer 

Det er viktig å være seg bevisst at kulturspesifikke årsaksforklaringer lett kan bidra til å skape 

stereotype oppfatninger av en gruppe, og kan tilsløre individuelle faktorer. I de fleste tilfeller 

vil det være en blanding av kulturelle årsaksfaktorer og individuelle faktorer som ligger til 

grunn for de konfliktene som oppstår på dette området. Hagen og Quereshi gjennomførte en 

undersøkelse i Oslo i 1994 om barnevernets møte med etniske minoriteter. De fant at særlig 

generasjonskonflikter synes å slå sterkere ut i slike familier enn ellers, sannsynligvis på grunn 

av utfordringene fra et flerkulturelt samfunn. Dessuten er enslige mødre med mange barn i en 

spesielt vanskelig situasjon. De har tradisjonelt svak tilknytning til det norske samfunnet, og 

kvinner, som har blitt forlatt av sine menn, blir ofte utstøtt eller isolert i mange etniske 

miljøer. Er det kvinnen som har brutt ut, er gjerne utstøtelsen total (Hagen og Quereshi 1996).    
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2.7. Barn og traumer 

Med traume velger jeg å forholde meg til Atle Dyregrovs beskrivelse som en overveldende 

psykisk påkjenning. Jeg skiller mellom utviklingskriser, som oppstår i forbindelse med de 

naturlige overgangsfasene i livet, og traumer, der jeg velger å bruke Dyregrovs definisjon: 

”… overveldende, ukontrollerbare hendelser som innebærer en ekstraordinær psykisk 
påkjenning for det barn eller den ungdom som utsettes for hendelsen. Vanligvis 
oppstår slike hendelser brått og uventet, men noen hendelser gjentar seg i mer eller 
mindre identisk form uten at barnet kan hindre dem. Hendelsene medfører ofte at 
barnet føler seg hjelpeløst og sårbart” (2000: 11ff). 

 Det er flere forhold som avgjør hva som kan kalles traumatisk for et barn. Dyregrov 

peker på konteksten hendelsen skjer i, om barnet er sammen med foreldre som forholder seg 

rolige eller opplever hendelsen alene, den mening barnet tillegger hendelsen, barnets 

utviklingsnivå, temperament og tidligere utviklingshistorie som forhold som avgjør om en 

hendelse oppleves traumatisk av et barn eller ikke. Det er altså ikke bare situasjonen i seg selv 

som avgjør om den er traumatisk, men hvordan barnet fortolker den (ibid).   

 Det er fruktbart å skille mellom ulike typer traumesituasjoner. Barnepsykiateren 

Leonore Terr deler traumesituasjoner inn i Type 1 traume, som omfatter enkelthendelser som 

en ulykke, naturkatastrofe, og Type 2 traume, som omfatter situasjoner der barnet opplever en 

serie traumatiske hendelser som for eksempel krig (ibid). Her omtales type 2 traumer.  

Det er vanlig at barn får ulike former for psykososiale reaksjoner etter traumer. Slike 

reaksjoner behøver ikke bety at et barn har utviklet noen form for alvorlige atferdsvansker 

etter traumer, men er vanligvis et uttrykk for at vårt mentale system må ha tid for å bearbeide 

hendelsene, slik at det inntrufne etter hvert vil integreres i de tankemessige skjemaer som 

brukes for å ordne eller forstå omgivelsene og menneskene rundt oss (ibid).  

Traumer i barndommen kan influere på flere sider ved et barns utvikling over tid. 

Dyregrov (2000) påpeker at traumatiske hendelser kan påvirke personligheten, 

karakterutviklingen, synet på tilværelsen, katastrofeforventning og framtidspessimisme, 

forhold til andre mennesker, moralutvikling, biologisk utvikling, selvoppfattelse og selvtillit, 

mestringsevne, læringskapasitet, yrkesvalg og yrkesfunksjoner og framtidig foreldrekapasitet.  

   

2.7.1. Post-traumatiske stressforstyrrelser 

Post-traumatiske stressforstyrrelser er en diagostisk kategori som beskriver en gruppe post-

traumatiske problemer. PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) er den medisinske 

klassifikasjonen, og følgende kriterier må være oppfylt før en slik diagnose stilles: Personen 
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må ha vært utsatt for en traumatisk hendelse, må ha opplevd dødsfall, alvorlig skade eller 

trussel om dette, og ha reagert med frykt, hjelpeløshet og redsel i situasjonen. Dessuten må 

etterreaksjonene ha vart i minst en måned. For å få diagnosen må man også ha i ettertid ha 

hatt vedvarende gjenopplevelser av hendelsen på ulike måter, unngåelse og nummenhet i 

varierende grad, og vedvarende aktivering av nervesystemet og et klinisk svekket 

funksjonsnivå (Dyregrov 2000, Helmen Borge 2003, Jørgensen m.fl. 1998). 

 Det er imidlertid ikke type reaksjoner som avgjør om diagnosen PTSD er relevant, for 

disse reaksjonene kan alle som har gjennomlevd traumer ha som etterreaksjoner i kortere tid. 

Det er varighet, omfang og sammenstilling av problemer som gjør at vi kan si om diagnosen 

PTSD hos et barn er relevant eller ikke (Dyregrov 2000). 

 Hverdagen i en krig innebærer vedvarende risiko. Barn som lever under slike forhold, 

har en rekke symptomer på negative reaksjoner. Helmen Borge refererer en undersøkelse som 

Yule m.fl. har gjort, der de peker på symptomer hos barn og unge som gjentatte sterke tanker 

om hendelsen, søvnforstyrrelser, redsel for mørket og mareritt. De har ofte et negativt syn på 

framtiden, og ser seg ikke i stand til å leve et normalt liv som voksen (Helmen Borge 2003).   

 Det kan problematiseres at krenkelse av menneskerettigheter som påføres av andre 

gjøres til en sykdom der den krenkede blir offeret. Ofte sier vi at de reaksjonene som 

kjennetegner PTSD er normale reaksjoner på unormale påkjenninger. For ikke å stigmatisere 

den traumerammede sier vi at personen er normal, mens de som stod for overgrepet var 

unormale. Men når plagene er av en slik art at de reduserer dramatisk personens normale 

funksjoner, kan det være relevant ut fra psykiatrisk tankegang å si at dette er en sykdom på 

linje med andre sykdommer, og at man kanskje bare gjør vondt verre ved å fornekte sakens 

realiteter. Etableringen av diagnosen PTSD kan oppfattes som et gode fordi den rammede får 

aksept for at det faktisk feiler ham noe (Lavik i Sveaas og Hauff 1997). Det bringer ikke den 

traumatiserte flyktning automatisk i en offerrolle. Han er samtidig aktør med et potensiale for 

selvvalgte handlinger, som nettopp gjennom en diagnose kan aktivere mestring av situasjonen 

og få hjelp til å bygges opp igjen ved å styrke hans sterke sider. 

Rent klinisk er den medisinske PTSD-diagnosen forholdsvis oversiktelig å stille. Det 

forekommer likevel en del underdiagnostikk, ikke minst fordi legens følelsesmessige 

motstand mot å tenke på sykdommen inngår i en uheldig allianse med pasientens 

fortrengningsmekanisme (Søndergaard i Jørgensen m.fl 1998).  
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2.7.2. Krigstraumatiserte barn og foreldre 

Flyktningbarna har vært utsatt for sammensatte belastninger knyttet både til krig, flukt og 

eksil. Christie og Waaktaar beskriver dette slik i Sveaas og Hauff 1997: 120: 

”Traumatiseringen handler om opplevelser som er så overveldende emosjonelt og så 
uforståelig kognitivt at hendelsen forblir et fragmentert og aldri hvilende indre bilde… 
Traumatiske minner dissosieres og vil alltid øve et påtrykk på bevisstheten, de vender 
tilbake og repeteres som visuelle bilder eller som atferd”. 

 Traumer etter krig hjemsøker mange barn i form av mareritt eller iscenesettelse av 

repeterende episoder. Lekeevnen blir enten forstyrret eller helt borte, og urolig, engstelig eller 

endog aggressiv atferd er eneste måten de klarer å kommunisere sine indre bilder på (ibid). Et 

av de andre kjennetegnene på PTSD, depresjonen, er også framtredende. Gjennom krigen 

opplevde de svik. Noen ville det onde, og de som skulle beskytte, var fraværende. Krig er et 

angrep på barns grunnleggende tillit.  

 Flukten har ført til nye belastninger, først og fremst tap av nettverket i storfamilien. 

Christie og Waaktaar (1997) peker imidlertid på et enda viktigere tap, nemlig tapet av 

jevnaldrende. Jevnaldrendes betydning for et barns utvikling kjenner vi, og vi vet også noe 

om hvordan det er å være annerledes enn andre barn og den belastningen det er å mangle 

tilhørighet i en jevnaldergruppe. Forskere peker på de store forskjellene på å arbeide med 

krigsrammede barn i krigsområdet og å arbeide med flyktningbarn i eksil. Vissheten om at de 

andre barna opplever det samme opphever i noen grad den ensomheten og tabuiseringen de 

traumatiske minnene medfører for barn i eksil. I tillegg til dette medfører eksiltilværelsen 

problematikken knyttet til minoriteter, diskriminering og rasisme.  

I min studie er det ikke bare barna som har opplevd krigstraumer. Hele familien er 

traumatisert. Når dette også gjelder foreldrene, kan en slik situasjon medføre senket 

foreldrekapasitet som innvirker på det kommunikative samspillet mellom foreldre og barn.  

Hvis foreldrene ikke er til stede for barna på en tilfredsstillende måte i den perioden hvor de 

danner sine viktigste tilknytninger, utvikler personligheten og lærer atferdsmønstre, kan det 

påvirke barnets utvikling. Barnet selv tar ansvar og initiativ, fordi foreldrenes atferd blir en 

større belastning enn dem traumatiske situasjonen. Slike situasjoner fører ofte til fortielse og 

et forsøk på å dekke over foreldrene. Som lærer for barn i en slik situasjon har jeg opplevd en 

sterk lojalitet til foreldrene. Dyregrov (2000) peker på at foreldre som føler på at de ikke har 

greid å skjerme barna sine mot opplevelser som kan gi traumer, har vanskelig for å innrømme 

dette for på den måten å bli konfrontert med egen hjelpeløshet. Dette fører også til at disse 

barna ikke alltid får den nødvendige hjelp. 
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2.8. Psykiatrien og flyktningbarnas psykososiale virkelighet 

Det er primærhelsevesenet som først kommer i kontakt med traumatiserte barn. Deretter blir 

de henvist til barne- og ungdomspsykiatrien. Det er viktig å forberede familiene på dette. 

Mange har negative forventninger til psykiatrien ut fra opplevelser i hjemlandet, og vegrer seg 

mot at barna skal henvises til BUP. Her er gjensidig tilpasning viktig.   

 Asylsøkere er i en spesielt vanskelig situasjon, da deres framtid i Norge er uavklart. 

Det finnes dessverre eksempler på familier med barn som har bodd på asylmottak i flere år 

uten mulighet til å etablere en nødvendig stabilitet rundt barna. Det er ikke uvanlig at slike 

barn tatt ut av skolen mens familien oppolder seg på hemmelig sted i påvente av at politiet 

skal transportere dem ut av landet. Med en traumatisk flukt bak seg, er dette svært belastende 

situasjoner. En diskusjon om hvordan det norske asylinstituttet praktiseres ligger utenfor 

denne oppgavens problemstilling. Men med de uverdige forholdene særlig kirkeasylanter har 

levd under der familier i lang tid har gått i uvisshet om sin skjebne, burde det kunne etterlyses 

en større vilje til humanitet også i praktiseringen av det norske asylinstituttet.  

Den politiske forfølgelsen i hjemlandet har ført til et brutalt brudd i flyktningbarns 

utvikling. Til forskjell fra de voksne, har barna ikke hatt mulighet til å forstå de traumatiske 

ting som har tilstøtt familien. Et barn som har vært øyevitne til at far er blitt arrestert, slått og 

torturert og fått hjemmet ransaket, er blitt konfrontert med en sterk angstfølelse. En traumatisk 

flukt med opphold i flere transittland, har ført til omskiftinger som gjør at barna ikke er i stand 

til å få eller fastholde en tilknytning verken til steder eller mennesker. 

 Selv om barn kan fortrenge slike hendelser, kan de ikke glemmes. De må ofte 

bearbeide angsten for seg selv. De voksne har ofte nok med sitt, eller de gir unnvikende og 

uklare svar om at ”far kommer nok snart hjem” osv. Slikt utenomsnakk øker ofte 

utrygghetsfølelsen hos barn. Så lenge de er i hjemlandet opplever de ofte at lekekamerater og 

venner forsvinner. Det blir farlig for omgivelsene å ha kontakt med en familie som blir utsatt 

for politisk forfølgelse. Påkjenningen over at far eller eldre brødre er blitt borte, er stor, og en 

eventuell gjenforening er også problematisk. Barnet har kanskje fortrengt farens personlige 

rolle i sitt liv for å kunne klare sin nye situasjon, og da blir det vanskelig når han er tilbake 

igjen, kanskje med skader både av fysisk og psykisk art.  

 Mangelen på muligheter til å bearbeide sine traumer, både mens forfølgelsen pågår i 

hjemlandet, og i eksillandet, kan føre til både atferdsvansker og karakterendringer hos barnet. 

Det er ikke uvanlig å falle tilbake til et tidligere utviklingstrinn, eller utvikle psykosomatiske 

lidelser. Det skapes også en psykisk overfølsomhet som fortsetter, selv om den traumatiske 
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situasjonen opphører i eksillandet. Uniformerte menn, utrykningskjøretøyer, synet av våpen, 

lyden av fly, osv, er ting barnet reagerer på. Mange blir også redde hvis foreldrene må forlate 

dem, om bare for korte ærender i butikken eller lignende.  

 Flyktningbarn møter en ny virkelighet på skolen i eksillandet med stor følsomhet. I 

tillegg til savnet av hjemlandet, familie, venner osv. møter de en ny kultur og et nytt språk. De 

føler en dyp sorg over alt de har mistet, og kan bli møtt av holdninger om at de må være 

takknemlige som har fått det så bra i sitt nye land, med så mange muligheter osv. De 

vanskeligheter barna har med å finne en ny balanse i tilværelsen, stammer dels fra alle 

problemene i familien, og dels fra problemene de nye omgivelsene gir.  

 Sentralt i vår eksistensielle forestillingsverden står troen på egen usårbarhet, 

oppfatningen av verden som meningsfull og vanligvis et rimelig positivt bilde av oss selv. 

Forestillingene om oss selv og egen usårbarhet settes alvorlig på prøve etter traumatiske 

hendelser (Reichelt og Sveaas i Sveaas og Hauff 1997).   

 

2.9. Hjelp til barn etter traumer 

Barna er enhver krigs usynlige ofre. Krig, som en menneskeskapt katastrofe, er villet av noen. 

Barna forstår ikke den skjulte eller åpne begrunnelse som ofte handler om ideologiske 

motsetninger, men de opplever at ingen hindrer den og ingen beskytter dem. De er uskyldige 

ofre. De rammes annerledes enn voksne når det gjelder sin manglende kognitive kapasitet til å 

knytte krigshandlingene til en forståelseskontekst, sårbarhet for svik i beskyttelsesapparatet og 

tap av jevnaldernettverk (Christie og Waaktaar i Sveaas og Hauff 1997). 

Enhver historie er individuell, men det er likevel fruktbart å ha en modell som 

utgangspunkt i arbeidet med traumatiserte flyktningbarn. 

Nivå 

 
Traume                          Organisert vold, flukt 

 

Individ                           Alder, kjønn, temperament osv. Tidligere livshistorie 

 

Sosial støtte                    Familiestøtte, sosialt nettverk, kulturelle faktorer 

 

Sammenheng                  Politisk dimensjon, ”mening”, sosiale forhold i eksil 

 

Flyktningbarns psykososiale situasjon, en arbeidsmodell (Angel og Hjern 1992: 125) 

 29



 I Afghanistan og Irak har vi de siste årene sett eksempler på moderne krigføring. Den 

har foregått ved hjelp av elektronisk presisjon, med minimale tap av angripende soldaters liv. 

Den moderne krigens ofre er de sivile, og barna rammes i særdeleshet.   

Tidlig intervensjon etter traumer er viktig i oppfølgingen av barn som har opplevd 

traumatiske hendelser. Dyregrov (2000) peker på flere tiltak som kan være aktuelle for å 

ivareta barn på en god måte etter en traumatisk hendelse: Trygge rammer, gjennomgang av 

fakta og barnets tanker, inntrykk og reaksjoner, gi barna informasjon som kan bidra til en 

konkret forståelse av situasjonen, identifisere misforståelser, arbeide for åpenhet i familiens 

indre kommunikasjon, rådgivning og veiledning til barn, foreldre og barnehage/skoleansatte. 

Barn bruker ofte lek spontant som et uttrykksmiddel i forbindelse med traumatiske 

opplevelser. Tvangspreget repetisjonslek gir hjelpeapparatet signaler om traumet er fastlåst. 

Lek og tegning gir barna en ”trygg” gjennomarbeiding av traumer. Men barna må ikke bare 

gis anledning til å tegne traumet. Muligheten må også gis til å tegne mestringstegninger. Slik 

kan de mulighetene barna har opplevd har gått i stykker, gjenopprettes (ibid). 

 Lek gir barn muligheter til å sette ting i perspektiv, skape orden i tankene, og gjennom 

symbolsk og visuell form uttrykke følelser. Andre uttrykksformer som dans, drama, maling, 

kreativ lek og rollespill kan også nyttes overfor traumatiserte barn som trenger hjelp (ibid).  

Det er viktig med varsom tilnærming til disse vanskelige spørsmålene. Mange barn 

med traumatiske hendelser bak seg ønsker ikke å snakke så mye om det de har opplevd. 

Dyregrov (2000) har utarbeidet forsiktighetsregler der han peker på nødvendigheten av 

sensitivitet. Hør hvordan de vil ha det, ikke si ”jeg vet hvordan du føler det”. Når de ikke vil 

snakke om det som har hendt, må de møtes med tålmodighet. Vent til anledningen byr seg. 

Grupper for barn etter traumer har som sitt viktigste formål at barna kan få normalisert 

sine reaksjoner ved å høre at andre har reagert som dem. De kan også dele mestrings- og 

problemløsningsmetoder, og bidra til å bygge vennenettverk. Av erfaringer som er gjort kan 

nevnes ønske hos barna om å ha tid sammen, uten nødvendigvis bare å snakke om traumet. 

Det er også en fordel at slike grupper har en fast struktur på alle sine samlinger (ibid). 

”PPT organiseres gruppesamtaler for flyktningbarna på mottaksskolen under ledelse 
av en psykolog der de kan snakke om sine opplevelser og få hjelp til å bearbeide dem” 
(ansatt på asylmottak). 

 Formålet med å ta opp traumatiske hendelser i grupper kan være å dele fakta for å øke 

forståelsen av hva som hendte, hindre forvirring og redusere misforståelser, gi mulighet for 

emosjonelle uttrykk, reetablere stabilitet og sikkerhet, stimulere vennekontakt, opprettholde 

skolemotivasjon og læringskapasitet, samt å øke mestringsevnen. Hvis barna er mindreårige 
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må man selvsagt ta hensyn til alder og modning, verbale ferdigheter, behov for 

konkretisering, behov for sikkerhet og struktur og barns begrensede mestringsrepertoar (ibid). 

  

2.10. Traumer og skolen 

I dag har de fleste skoler retningslinjer og beredskap for hvilke tiltak som skal settes i verk 

dersom skolen, nærmiljøet eller samfunnet rammes av en traumatisk hendelse. Skolen har 

også en koordinerende funksjon der situasjonen krever samarbeid med andre instanser. 

 Dette gjelder imidlertid bare katastrofer som berører alle. Etter tsunamikatastrofen i 

Sør-Øst-Asia hadde skolene en beredskap for hvordan den skulle takles. Det samme var 

tilfelle da terroren rammet USA 11. september 2001. Skolene hadde minnestund, ett minutts 

stillhet og det ble brukt mye tid på å snakke om terror, frykt og vold. Da var det at en av 

elevene, med bakgrunn som irakisk flyktning, der familien var blitt rammet av Saddams 

kjemiske krigføring mot kurderne, kom stille bort til meg og spurte: ”Hvorfor markerer dere 

ikke all den lidelsen vi er blitt utsatt for?”  Og hvorfor markerer vi ikke sultkatastrofen i 

Darfur eller AIDS-katastrofen i Afrika? Dette aktualiserer det stadige krisearbeidet og 

beredskapen som burde være i en skole som fra tid til annen mottar elever som har 

gjennomlevd krig, vold og flukt, men som kommer nesten ubemerket til skolen. Dessuten 

aktualiserer det en annen problemstilling. Våre egne katastrofer står oss nærmest. Tsunamien 

ble omtalt fordi så mange nordmenn ble berørt, og terroren i USA rammet vår egen 

kulturkrets og vår nærmeste allierte. I norske skoler er det stadig elever som har traumatiserte 

hendelser med seg som følge av krig, vold og flukt.      

Norge er et foregangsland i katastrofepsykologi og behandling av immigrantbarn med 

traumer. En av pionerene er Leo Eitinger, som i 1961 la fram sitt arbeid om senvirkninger hos 

individer som satt i konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig. I dag er Atle Dyregrov og Magne 

Raundalen to av våre fremste spesialister på dette området (Helmen Borge 2003). 

 Det finnes imidlertid begrenset forskningsbasert kunnskap om immigrantbarn i Norge 

og resiliensfremmende prosesser, enda andelen av barn fra språklige minoriteter som kommer 

til Norge i dag med slik bakgrunn, er økende.   
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3. Resiliens, mestring og salutogenese 
I dette kapitlet vil jeg se nærmere på risiko- og beskyttelsesfaktorer etter traumer. Jeg ser 

begrepene i overskriften som positive løsningsorienterte elementer som har vært sterkt 

framme på mange områder innen det spesialpedagogiske feltet de siste årene, og som ikke 

minst er relevante i arbeidet med traumatiserte barn i skolen og i hjelpeapparatet.  

 

3.1. Risikofaktorer 

Barn og unge står i et samspill mellom egne personlige egenskaper, familien, nærmiljøet og 

samfunnet. I alle disse faktorene i barnas liv finnes det ulike begrensninger, muligheter, 

ressurser og risikoer. Samspillet disse i mellom skaper helheten som barnet vokser opp i og 

formes av. Barn reagerer ulikt på disse. Noen barn er sårbare mens andre klarer seg på tross 

av mye motgang og utfordringer. Hvor denne grensen går, varierer fra individ til individ og er 

også avhengig av risikoens type, styrke og varighet. Forskning viser blant annet at langvarige 

belastninger som barn som har flyktet fra krig og vold har opplevd, kan utgjøre en større 

risikofaktor enn akutt stress og katastrofer (Helmen Borge 2003). 

Risikofaktorer er forhold ved barnet eller miljøet rundt som påfører barnet utfordringer 

og påkjenninger som igjen kan utløse uheldige konsekvenser, spesielt i form av atferd eller 

negativ utvikling. Helmen Borge deler de psykososiale risikofaktorer inn i tre kategorier. 

1. Individuell risiko: Dette kan være biologisk medfødte eller ervervede problemer, 

temperament og personlighet, barnets status som barnevernsbarn, immigrant eller offer 

for overgrep.  

2. Familiebasert risiko: Dette er risikofaktorer knyttet til barnets foreldre. For eksempel 

disharmoniske ekteskap med hyppige alvorlige krangler, helseproblemer, 

alkoholmisbruk, omsorgssvikt og mishandling.   

3. Samfunnsmessig risiko: Menneskeskapte katastrofer, naturkatastrofer, samfunn preget 

av fattigdom og nærmiljøstrukturen.  

Barn som har opplevd flukt som følge av krig og vold, innehar flere av disse faktorene. Flere 

risikofaktorer sammen utgjør en større risiko enn de gjør enkeltvis. Når flere risikofaktorer 

forekommer samtidig, øker risikoen kumulativt (ibid). 

 

 32



3.2. Resiliens 

Med resiliens forstår jeg god psykososial fungering hos barn til tross for opplevelse av risiko. 

Det er store individuelle forskjeller hos barn i måten de reagerer på risiko. Nettopp derfor 

synes jeg det er interessant å se nærmere på slike helsebringende prosesser i barns utvikling. 

 Jeg velger å bruke Rutters definisjon av begrepet resiliens: 

”Resiliens er prosesser som gjør at utviklingen når et tilfredsstillende resultat, til tross 
for at barn har hatt erfaringer med situasjoner som innebærer en relativt stor risiko 
for å utvikle problemer eller avvik” (Helmen Borge 2003: 15, forfatterens 
oversettelse). 
Jeg velger å bruke denne definisjonen bl.a. fordi den fokuserer på det som Helmen 

Borge omtaler som relativ motstandskraft mot psykososial risiko. Det er ikke snakk om én 

type resiliens og én type risiko. I leksikalsk forstand betyr resiliens ”elastisitet eller 

evne/styrke til å komme tilbake til opprinnelig form etter å ha blitt bøyd”. Det er ikke bare 

risiko- og sårbarhetsfaktorer som er interessante å studere når det gjelder traumatiserte barn 

etter krig, vold og flukt, men også de beskyttende og helsefremmende faktorer. 

 Mange av oss har blitt fascinert av skikkelser som Pippi Langstrømpe og Emil i 

Lønneberget, som Astrid Lindgren så levende har skildret. Vi identifiserer dem med de 

såkalte ”løvetannbarna”, som mot alle odds klarer seg bra i livet, og der voksne som vil 

”hjelpe” bare blir klønete og stakkarslige. Nettopp derfor er det viktig å være bevisst på at 

resiliens aldri må bli en sovepute, der vi lener oss tilbake og tror at barna klarer seg likevel. 

Utfordringen må hele tiden være tidlig intervensjon nettopp for å sikre et tilfredsstillende 

livsløp, samtidig som vi skaffer oss innsikt i hvordan barn generelt utvikler psykisk 

motstandskraft mot påkjenninger som truer deres psykiske helse.  

”Ja, etter videregående skal jeg gå på høyskole eller universitet. Det kommer an på 
karakterene mine…” (Gutt, 17 år, i kasusstudien) 

 

3.2.1. Barn er sårbare 

Det finnes ikke usårbare barn. I den grad et barn viser seg tilsynelatende som usårbar, er det 

samspillet mellom barnets egenskaper og omgivelsenes støtte som medvirker til et godt 

resultat, ikke egenskaper ved barnet alene. Helmen Borge (2003) påpeker at graden av 

sårbarhet ikke er fastlagt en gang for alle, men varierer over tid, med situasjoner og med 

utviklingen av personlighet.  

Når hus og hjem er mål for krigshandlinger, og barn er vitner til terror og vold, 

skjønner vi at dette er alvorlige risikotyper for utvikling av psykiske forstyrelser hos barn. 
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Majoriteten av barn som utsettes for slike alvorlige risikotyper utvikler seg tilfredsstillende 

både når de er i hjemland preget av krig og vold, og i tiden etterpå i eksil. Det er blitt forsket 

på barn i samfunn med politisk vold, med særlig fokus på resiliens og 

beskyttelsesmekanismer som reduserer voldens negative effekt. Helmen Borge (2003) 

refererer til forskning som er knyttet til fire konfliktområder der barn er eller har vært utsatt 

for politisk vold (Midtøsten, Sør-Afrika, Kambodsja og Guatemala). Forskningen dekker både 

barn som lever med politisk vold på permanent basis i hverdagen, og barn som lever som 

flyktninger. Disse undersøkelsene viser at kjønn er vesentlig når det gjelder resiliensstyrkende 

prosesser. Jenter i krigssoner utviklet resiliens i større grad enn gutter fordi de påtok seg mer 

ansvar og plikter i familien. Det var ikke de tunge pliktene i seg selv som utviklet resiliens, 

men de positive følgene av å ha ansvar. Økt familieansvar gir flere muligheter, som igjen 

styrker selvstendigheten og selvbildet, og reduserer risikoen for å utvikle psykiske problemer.  

 Når det gjelder barns oppfatning av vold og reaksjoner på vold, viser det seg at 

forekomsten av PTSD var hyppigst blant barn som selv var blitt skadet, eller hvis noen i 

familien var omkommet, skadet eller forsvunnet. Barna utviklet motstandsevne også via 

kreativitet og gode familieforhold. To forhold går igjen når barn utvikler resiliens under 

eksponering av vold, nemlig at barns fortolkning av det som foregår, har stor betydning, og at 

familiens rolle er avgjørende for barns psykiske helse også i krigssituasjoner. Krig og politisk 

vold, såkalte type-2-traumer, er langt alvorligere enn enkeltstående traumer (type 1 traumer), 

og utgjør en alvorlig risiko for barn som utsettes for slike påkjenninger. Forskerne har funnet 

høye nivåer av angst, følelsesmessige problemer, atferdsproblemer og posttraumatisk 

stressforstyrrelse (PTSD) blant barn i krigsområder (ibid). 

 

3.2.2. Beskyttelsesfaktorer 

Letingen etter beskyttelsesfaktorer er viktig innenfor resilienstenkningen. Det styrker 

selvbildet og selvtilliten hos risikobarn å lære å mestre dagliglivets krav og rutiner. Det er 

særlig tre faktorer som synes å bli stående som sentrale beskyttelsesfaktorer (Garmezy & 

Rutter 1983 i Waaktaar og Christe 1997): 

• Positive personlighetsdisposisjoner 

• Støttende familiemiljø 

• Ytre samfunnsforhold som støtter og belønner barns mestringsstrategier 

Når det gjelder personlighetsdisposisjoner, er sosial kompetanse det viktigste et barn 

kan utvikle i oppveksten. Den inkluderer både intellektuell, emosjonell og atferdsmessig 
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fungering (Helmen Borge 2003). Et støttende familiemiljø har vist sin berettigelse ved at så å 

si alle resiliente barn har hatt minst én adekvat fungerende person blant familiens voksne 

(Christie og Waaktaar i Sveaas og Hauff 1997). I forhold til ytre forhold påpeker Antonowsky 

at i den grad hjemmemiljøet ikke strekker til, kan gruppetilhørighet og felles gruppeidentitet 

beskyttelse mot belastninger, særlig for noe eldre barn og ungdom (ibid).  

”Jeg vil på en måte si at siden vi har flyktet har barna våre en helt annen garanti for å 
klare seg bra, og få en utdanning, enn om vi hadde blitt i hjemlandet vårt”  
(Far i kasusstudien). 

 

3.3. Mestring, bestyrkning og salutogenese 

Jeg velger å nærme meg begrepet mestring ut fra en generell synsvinkel der mestring 

innebærer atferd eller strategier for å møte utfordringer og tilpasse seg omgivelsenes krav 

(Dyregrov 2000). Jeg er også fascinert av Hilchen Sommerschild oppsummering av 

mestringens innerste hemmelighet som evnen til empatisk innlevelse og evnen til å ta et 

medansvar (Sommschild i Gjærum m.fl. 1998).   

 Det er mange faktorer som påvirker barns traumereaksjoner. Dyregrov (2000) peker på 

situasjonsforhold, forhold ved barnet og det omsorgsmiljø som omgir barnet. Forskning viser 

at utadvendte barn ser ut til å håndtere kritiske situasjoner bedre enn innadvendte barn (ibid). 

 Det fins flere beskyttelsesmekanismer som bidrar til barns motstandskraft. Rutter 

peker på fire kategorier hos Dyregrov (2000): 

1. de som reduserer risikoen for eksponering 

2. de som reduserer risikoen for negative kjedereaksjoner etter eventuell eksponering 

3. de som fremmer selvtillit og tro på egen evne til å påvirke en situasjon gjennom 

stabile og støttende relasjoner 

4. de som åpner for positive muligheter 

Motstandsdyktighet hos barnet er knyttet til foreldrenes omsorgsevne- og kapasitet, og 

muligheten for sikker tilknytning til sine omsorgspersoner. Men hvis et barn har opplevd 

grusomheter mot personer de er sterkt knyttet til, vil slike hendelser kunne gi varige 

virkninger på livet videre (Gjærum i Gjærum m.fl. 1998). Barna i slike familier som denne 

studien beskriver, har gjerne opplevd nettopp det. Det er imidlertid interessant å se på hvilke 

faktorer som påvirker en slik families mestringsressurser.  Familien selv som støttende for det 

enkelte familiemedlem er avhengig av nærhet og samhold, så vel som muligheten til å sette 

ord på følelser og konfliktnivå (ibid). Hvis ikke disse ressursene er til stede i en traumatisert 

familie, vil ikke familien oppleves som støttende av det enkelte medlem.  
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3.3.1. Fra risikobarn til mestringsbarn? 

Det har vært forsket mye med fokus på mestringskompetanse i betydningen vellykket 

tilpasning under vanskelige betingelser. Ogden (2001) påpeker at mens forskningen tidligere 

konsentrerte seg om årsaksforhold når det gjaldt utsatte barn, er den i dag mer rettet inn mot 

det komplekse samspillet mellom risiko og beskyttende faktorer.  

Rutter har i sin forskning vært opptatt av resiliens, og han underbygger at det å ha en 

nær fortrolig har en klart beskyttende effekt for barnet. Han påpeker også at individets 

mestringsevne varierer med graden av, arten av og tidspunktet for belastningene, men vi vet 

noe om hvilke rammebetingelser som gir grunnlag for motstandskraft. Det er trygge, stabile 

emosjonelle tilknytninger og egne erfaringer om å kunne noe (Sommerschild i Gjærum m.fl. 

1998). 

 Resiliens studeres gjerne i tre ulike sammenhenger. 

1. oppvekststudier av motstandsdyktige barn fra ulike høyrisikomiljøer 

2. stress-studier av barn som opprettholder sin kompetanse gjennom inntrufne 

påkjenninger 

3. katastrofestudier med søkelys på barn som klarer seg etter å ha gjennomlevd 

alvorlige traumer  

(ibid). 

 Når det gjelder katastrofestudier for eksempel i forhold til krig, reagerer barn og 

voksne ganske likt som vi har pekt på tidligere. Vi vet at etter den akutte fasen er over, er 

barnets reaksjoner avhengig av foreldrenes holdninger og mestringsevne. De barna som 

mister sine foreldre samtidig som de opplever krigens traumer for sin egen del, er selvsagt de 

mest sårbare barna. Det har i mange sammenhenger blitt satt søkelys på enslige mindreårige 

asylsøkere, som ofte tilhører denne kategorien, bl.a. i en hovedoppgave ved Institutt for 

spesialpedagogikk for et par år siden (Håvie 2003). 

Fra skolehistorien kjenner vi utfordringen fra individsentrert spesialpedagogikk som 

har fokusert på avvik, med AD-HD, lærevansker, MBD, dysleksi, utagering, mishandling og 

mobbing, og som har satt i verk tiltak knyttet til avvik hos elevene.  

 Dersom fokus flyttes fra individsentrert diagnostikk til kompetanse og mestring, der 

samspillet i grupper og det totale miljøet rundt barnet vil være sentrale arenaer i et slikt 

perspektivskifte, vil kanskje fokus flyttes fra avvik til resiliens og mestring. Helmen Borge 

(2003) hevder at risikoforskningens sterke fokus på barns psykososiale problemer har 

dominert så sterkt av begrepet kompetanse nesten er blitt borte. Det er imidlertid viktig å 

understreke at hjelpeapparatets sterke problemperspektiv har bekymringen for barna som 
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utgangspunkt. Barnet henvises for utredning og terapi. Utgangspunktet for 

resiliensperspektivet er imidlertid noe annerledes. Forbindelsen mellom barns særegne 

resiliente atferd og det sosiale systemet er sentral i resiliensprosessen. Barnets selvoppfatning 

er også viktig. Ved å styrke barns sosiale, atferdsmessige og kognitive sider, vil barna bli 

mindre sårbare overfor en rekke faktorer (ibid). 

 

 3.3.2. Selvbildet sett i et mestringsperspektiv 

Det er nyttig å tenke seg to ulike innfallsvinkler til forståelsen av selvet, den 

kompetansebaserte og den relasjonsbaserte. De står ikke i motsetning til hverandre, men 

supplerer hverandre (Sommerschild i Gjærum m.fl. 1998).  

 Den engelske barnepsykologen Fonagy knytter resiliensbegrepet opp mot 

tilknytningsteori, og refererer forløpsstudier som har vist at trygg tilknytning i 1-2-årsdalderen 

er en forutsetning for mange av de positive trekkene som kjennetegner de motstandsdyktige 

barna. Han hevder derfor at tilknytningsteori er en god ramme for et nærmere studium av 

mestringsprosessene. Han påviser at barnets erfaring om én trygg tilknytning synes å være 

tilstrekkelig til å kunne utvikle en modell for samspill med andre, og han trekker den 

konklusjonen at hvis en annen voksen enn foreldrene kunne komme barnet nær og overføre 

trygghet, kan dette åpne opp for den prosessen som utvikler motstandskraft (ibid). 

 Hvilke faktorer spiller inn når barn opprettholder en positiv selvoppfatning og utvikler 

kompetanse når de utsettes for traumer? Ogden (2001) knytter det han kaller 

”vaksinasjonsfaktorer” til følgende kjennetegn: 

1. Individuelle kjennetegn 

2. Kjennetegn ved familie og sosiale relasjoner 

3. Kjennetegn ved barns sosiale nettverk 

 

3.3.3. Rådgivning og empowerment for å forløse iboende ressurser 

Jeg vil spesielt henlede oppmerksomheten mot rådgivning og veiledning rettet mot familier 

som har en traumatisert fortid som følge av krig, vold og flukt. Sentralt i min forståelse av 

rådgivningsbegrepet står det å forløse iboende ressurser hos rådsøker. Her blir humanismens 

vektlegging av vekst som en følge av menneskets krefter til selvrealisering viktig (Lassen 

2002). For meg blir det sentralt at rådgivningens mål er å gi hjelp til selvhjelp. Rådgiveren må 

ha en unik oppfatning av at hvert enkelt individ har verdi i seg selv, og må møtes med respekt. 

 37



Rådsøkeren er ekspert på eget liv og egen situasjon, mens rådgiveren er fagpersonen som skal 

legge til rette for at rådsøker skal mestre sin situasjon.  

 Som arbeidsredskap bruker rådgiver først og fremst seg selv. Det forutsetter teoretisk 

innsikt både i menneskers og systemers utvikling. I den sammenheng vil jeg knytte noen 

betraktninger til empowerment som prinsipp og metode. Empowerment anvendt som prinsipp 

er ”å styrke de som søker hjelp, gjennom et rådgivningsarbeid der en vektlegger 

mestringsoppleving og kompetansehevelse hos alle aktørene” (Lassen i Befring og Tangen 

(red): Spesialpedagogikk 2002: 115). Empowerment som metode er et eksempel på ”et 

paradigmeskifte i spesialpedagogisk arbeid fra problemfokusering til en mulighetsfokusering 

og fra fokusering på selve individet til fokusering på individet i systemet” (ibid: 115). Dette 

begrepet holder fokus mot individet i systemet, ikke bare mot individet alene. 

Rådgivningsmetoden har sin bakgrunn i utvikling av programmer for å støtte familier 

ved å bruke sosiale intervensjoner for å sikre barns utvikling og vekst (ibid). Betydningen av 

tidlig intervensjon for å sikre barns utvikling og vekst gjør det nødvendig å styrke de primære 

systemene rundt barnet (Rye 2002). Rådgivningssituasjonen overfor familier som har flyktet 

fra krig og vold handlet jo nettopp om det som Liv Lassen (2002) beskriver som en ramme for 

å identifisere hvordan rådgiveren kan hjelpe rådsøkeren med å bygge opp, bygge ut eller 

styrke strategier. 

Spesialpedagogisk rådgivningsarbeid har som mål å gi mennesker hjelp til selvhjelp, 

og sikre dem optimale vekstvilkår. Rådgivernes oppgave blir å tilrettelegge for slik vekst ved 

å få fram iboende krefter og ferdigheter hos rådsøkerne, vektlegge de mulighetene de har for 

utvikling og anerkjenne de valgene de til slutt tar som sine egne (Lassen 2002). På den måten 

flyttes nettopp fokus fra problemfokusering til mulighetsfokusering, og fra fokusering på 

selve individet til fokusering på individet i systemet.  

 Empowerment innbefatter flere former for vekst. Carkhuff og Anthony (1986) peker 

på tre slike former som bør inngå i rådgivningsprosessen på vei mot målet: 

1. Læring ved kompetanseoverføring 

2. Styrking gjennom utvidelse av sosioøkologiske nettverk og personlig anerkjennelse 

3. Synliggjøring av mestring gjennom fokusering på styrke og ressurser. 

 Empowermentperspektivet er også egnet til å myndiggjøre etniske minoriteter ved å 

bidra til å utvikle deres egenstyrke. Kontrasten til empowerment er å tildele et menneske en 

offerrolle som kan føles dypt krenkende og som impliserer hjelpeløshet (Gjermundsson i 

Grøholt m.fl. 2001).   
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Det er nødvendig å tenke økologi og nettverk i rådgivningsarbeid overfor 

flyktningfamilier. Dersom støtten skal få fram potensialet rundt individet, må det en økologisk 

kartlegging og nettverksmobilisering til. Rådgivningen vil derfor vanligvis involvere flere 

systemer i individets nærmiljø (Lassen 2002). Derfor er rådgivning rettet mot ansatte på 

asylmottak, barnehage og skole viktig. Lassen peker på at innenfor empowermentpreget 

arbeid må alle aktørene som rådgiver kommer i kontakt med oppleve et fellesansvar og et 

eierskap til den situasjonen som er gjenstand for rådgivning. Ofte vil det være fruktbart å 

opprette såkalte ansvarsgrupper rundt både barn og voksne som er gjenstand for slik 

spesialpedagogisk rådgivning. Arbeidet må ikke stoppe ved kartleggingsfasen, men omsettes 

til handling. Davis (1995) peker særlig på stimulering til idéforslag, søking etter de beste 

strategiene for de involverte, åpenhet for justeringer og villighet til å evaluere tiltakene. 

 

3.3.4. Salutogenetisk perspektiv 

La meg også bringe inn begrepet salutogenese i mestringsperspektivet. Salutogenese blir for 

meg et helhetlig perspektiv på hvordan helse og sunnhet blir til. Antonovsky er mannen bak 

begrepet, og han utviklet en salutogen modell der han ser mestring i et salutogent perspektiv 

med vekt på de faktorer som demper, letter eller fjerner stressorene. Dernest forutsetter 

modellen at alle individer har generaliserte motstandsressurser som kan nyttes til å overvinne 

hverdagslivets spenninger, og til slutt pretenderer modellen å være universell, slik at den ikke 

refererer til en spesifikk form for mestringsstrategi (Sommerschild i Gjærum m.fl. 1998). 

 Antonovskys teori har gyldighet i alle kulturer. Dermed kan den også overføres på de 

familiene denne studien omhandler. Universelt hevder Antonovsky at avgjørende for hvordan 

vi klarer oss, er vår opplevelse av sammenheng. Han hevder at for å kunne oppleve 

sammenheng i tilværelsen er det nødvendig å kunne forstå situasjonen, ha tro på at vi kan 

finne fram til løsninger og finne god mening i å forsøke å finne slike løsninger (ibid). 

 Bente Gjærum kommer med et hjertesukk som mange som har erfaring fra 

praksisfeltet vil kjenne seg igjen i. Hun spør at siden vi har så mye kunnskap om mestring hos 

barn, hvordan vi da skal greie å utnytte den og gjøre vår praksis salutogenetisk, og beskriver 

sitt arbeid som spesialpedagog slik: ”Vi brukte nesten all tiden vår til å jobbe med det barnet 

kunne dårligst, i stedet for å styrke sterke sider ved å tilrettelegge for opplevelse av mestring 

på andre områder” (Gjærum i Gjærum m.fl. 1998: 75) 

Et flerkulturelt mestringsperspektiv har som utgangspunkt en inkluderende 

verdiforankring som kan brukes til å bygge allianser med familier fra etniske minoriteter 
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(Gjermundsson i Grøholt m.fl. 2001). For å kunne styrke sterke sider, må de kartlegges. Dette 

er en ekstra utfordring i møte med barn fra etniske minoriteter. Her er det grunn til å være på 

vakt i forhold til egne holdninger og verdier i forhold til hva mennesker med en annen 

kulturell bakgrunn opplever som verdifulle egenskaper som bør styrkes. 

 Å bidra til å endre elendighets- og problemorienteringen til en mulighetstenkning der 

et salutogenetisk perspektiv kan være med å skape mestring, er en utfordring. Spørsmålet om 

hvilke problemer en flyktning har, kan kanskje bli avløst av et spørsmål om hvilke områder 

personen er god på? Det kan avløse stigmatisering og diskriminering med etterfølgende 

diskvalifisering i samfunnet med de muligheter en mestringsbasert hjelpeinnsats byr på. Å 

analysere det som Gjermundsson kaller ”friskfaktorer” (tradisjoner, religiøs tro, verdier, plikt, 

ansvar, identitet, familiesamhold osv.) må være like selvfølgelig som å stille diagnoser. En 

flerkulturell kommunikasjon i en herredømmefri dialog kan være veien å gå (ibid).   

 

3.3.5. Modell for mestringens vilkår 

La meg avslutte drøftingen av mestring med å presentere Hilschen Sommerschilds modell for 

mestringens vilkår, som hviler på hovedområdene tilhørighet og kompetanse. I møte med barn 

som har traumer som følge av krig og flukt er det verdifullt å fokusere på begrepet mestring 

som mulighet til å utvikle seg til et harmonisk menneske med egenverd og selvrespekt. 

 

Mestringens vilkår 
 
Tilhørighet                                                        Kompetanse 
 
DYADEN                                                                   kunne noe 
Minst én nær fortrolig 
                                                                               være til nytte 
FAMILIEN                                         
Forutsigbarhet, bekreftelse, tilhørighet                        få og ta ansvar                          
                                                                                                               
NETTVERKET                                                             utfolde nestekjærlighet 
Fellesskap i verdier og sosial støtte                                                      
                                                                               møte og mestre motgang 

 
 

Egenverd 
 

Motstandskraft 
Hilchen Sommersholdt i Gjærum m.fl. 1998: 58. 
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4. Metodisk tilnærming 
 

Sentralt i denne studien står mitt forskningsopplegg. I dette kapitlet vil jeg gjøre rede for dette 

opplegget, samt ulike metodiske og vitenskapsteorietiske tilnærminger jeg finner det 

hensiktsmessig å drøfte i henhold til studiens problemstilling. 

 

4.1. Hva er forskning? 

Jeg opplever at det er fruktbart å prøve å klargjøre hva som ligger i begrepet forskning, og tar 

utgangspunkt i Befrings definisjon som ”fagleg kvalitetsarbeid for å etterprøve og fornye 

kunnskap” (Befring 2002: 11). Befring understreker at forskningen ideelt sett er preget både 

av kreativitet, systematikk og troverdighet, og som sentrale stikkord for hva forskningen 

innebærer, nevner han å oppdage, å beskrive, å analysere, å dokumentere og å forklare (ibid).  

 Selv opplever jeg denne definisjonen som meningsfull fordi den både fokuserer på den 

faglige kvaliteten og kritisk metodebruk. Idealet for meg er å prøve å kvalitetssikre det faglige 

arbeidet slik at bruk av teori og empiri henger sammen. Det må foregå på en slik måte at 

materialet står seg i møte med de metodiske utfordringene. Analyse, presentasjon og drøfting 

av resultatene må foretas slik at de nødvendige hensyn til validitet, generaliserbarhet og etiske 

refleksjoner blir ivaretatt. Kanskje utfordringen min blir å konstatere at det empiriske 

materialet ikke gir grunn for annet enn refleksjoner. 

 Jeg vil også trekke fram at en forskningsprosess er avhengig av forskerens verdier. 

Både problemstilling, metodisk tilnærming, valg av teoretisk tilfang, valg av typologi og 

kategorisering i analysen og presentasjonsform er avhengig av et verdimessig ståsted som 

ikke bare handler om forskningsetiske prinsipper, men om holdninger i forhold til 

informanter, og respekt for deres verdier og valg.   

Selv har jeg hatt stort utbytte av å tenke at denne oppgaven har vært en prosess. Jeg 

har valgt en kvalitativ tilnærming til min problemstilling, der en kasusstudie i form av 

semistrukturerte intervjuer har vært det bærende element i datainnsamlingen. Harriet Holter 

beskriver den kvalitative forskningsprosessen i Holter og Kalleberg på en måte som 

responderer med min opplevelse: 

”De ulike fasene i forskningsprosessen henger også sammen på en måte som gir 
helhet til prosessen: Forforståelse, valg av framgangsmåte for materialoppbygging, 
valg av respondenter eller forskningsfelt, forholdet mellom forsker og utforsket, selve 
materialoppbyggingen, analysen, framstillingen og til dels formidlingen – alt bæres 
oppe av tankeganger som er i slekt med hverandre” (1999: 12).    
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 Det er nettopp denne helheten som har tiltalt meg i denne prosessen. Ingen av de 

prosessene jeg har vært i gjennom, har vært uavhengige av hverandre. Det å ha en 

forforståelse, velge et tema, formulere en problemstilling, knytte empiri og teori til denne, 

analysere resultatene og drøfte problemstillingen i lys av analysen og prøve å trekke noen 

slutninger av det, har vært en stimulerende prosess. Prosessen er selvsagt både krevende og 

frustrerende, men først og fremst spennende! 

  

4.2. Kasus-studie 

Utgangspunktet for en kvalitativ forskningstradisjon er fenomenologisk. Det interessante med 

å studere et fenomen er finne ut noe om hvordan mennesker opplever dette fenomenet. En slik 

studie forutsetter som regel direkte og personlig kontakt med menneskene som skal studeres i 

deres eget miljø (Vedeler 2000).  

På bakgrunn av min problemstilling om hvordan traumatiserte flyktninger som har 

flyktet fra krig opplever samarbeidet og møtet med den norske skolen, har jeg valgt å prøve å 

gjennomføre en kasusstudie i form av kvalitative intervju. I min forståelse av kasusstudier 

handler det om å gripe fatt i fenomener vi ikke kan uttrykke oss eksakt om, og er en måte å 

systematisere erfaringer på gjennom kritiske vurderinger. Sett i lys av min problemstilling 

mener jeg en kasusstudie vil kunne gi grunnlag for en kritisk fortolkning og evaluering av 

praksis på det området temaet berører, og det er velegnet for å fremme deltagerens perspektiv. 

En slik studie egner seg ikke til skråsikre konklusjoner. 

 Forskningsprosessen ved en kasusstudie utformes i hvert enkelt tilfelle. Mitt 

forskningsopplegg har bestått av et møte med en familie med en traumatisert krigsbakgrunn. 

Gjennom intervjuer prøver jeg å få fram deres opplevelse knyttet til de fenomenene 

problemstillingen jeg har valgt for studien. I analysen av materialet spiller tolkning en sentral 

rolle, samtidig som jeg må være bevisst på å skille mellom data og tolkning av data. I tillegg 

til fortolkende analyser finnes det strukturelle og reflekterende analyser (Gall, Gall & Borg 

2003), der særlig reflekterende analyse med bruk av intuisjon og vurdering for å beskrive 

fenomenet, har vært relevant i prosjektet. Studien gir ikke rom for bastante slutninger, heller 

antydninger og kanskje en smule erkjennelse. Å bruke metoden samfunnskritisk, samt som et 

grunnlag for teoribygging, jf. Grounded Theory, har vært en fruktbar tilnærming til metoden.     

 I kasusstudier er den kontekstuelle rammen helt avgjørende. Gjennom kritiske 

vurderinger opplever jeg at en slik studie er en måte å systematisere mine informanters 

erfaringer på, sett i lys av den kontekst de står i. Kausstudier kjennetegnes ved at det 
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innebærer en kritisk og systematisk fortolkning og evaluering av praksis, der kritikken 

fremmes innenfor en bred sosial og politisk analyse.   

 Prosjektets rammer har ikke gitt meg mulighet til å gjennomføre studien min fullt ut 

som en kasusstudie. Jeg har ikke hatt mulighet til å følge min informantfamilie over noe 

særlig tid, noe som har begrenset mulighetene til å bli skikkelig kjent med dem. Jeg ser derfor 

at det jeg faktisk har gjennomført, mer har hatt karakter av semistrukturerte intervjuer. Men 

forskningsopplegget mitt og problemstillingen min opplever jeg som velegnet for en 

kasusstudie. Dessuten har det vært relativt vanskelig å komme i kontakt med informanter som 

har vært villige til å sette ord på sine opplevelser av å være traumatiserte etter krig og flukt. 

Gjennom mitt mangeårige arbeid som lærer i ungdomsskolen kjenner jeg flere slike familier, 

men har opplevd det som etisk problematisk å kontakte dem i forbindelse med denne studien. 

Jeg vært i en posisjon overfor dem som lærer. Det setter meg etter min mening i en umulig 

dobbeltrolle i forhold til det å være en uavhengig forsker som skal prøve å finne ut noe om 

deres forhold til skolen. Jeg har derfor vært henvist til å prøve å finne informantfamilier fra 

andre kommuner enn den jeg selv har arbeidet i, og familier jeg ikke kjenner fra før. Det har 

gitt noen utfordringer i det å gjennomføre denne studien som en kasusstudie. 

 

4.3. Barn som informanter 

Barn er sosiale aktører som er aktive og deltagende i eget liv. Den metodiske utfordringen i 

min studie når det gjelder bruk av barn som informanter har vært hvordan prosjektet kunne gi 

dem mulighet til å komme til orde med sine opplevelser på en måte de opplevde som 

tilfredsstillende.  

 Som overordnet perspektiv på bruk av barn som informanter i studien har jeg lagt til 

grunn FN-konvensjonen om barns rettigheter, som med sitt radikale syn på barn slår fast at 

alle barn over 12 år skal ha mulighet til å uttrykke sin egen mening i alle forhold som vedrører 

dem selv. For meg er ikke barna i min studie objekter for foreldrenes og andre voksnes 

vurderinger og min egen innsikt i temaet. For meg er barna subjekter i eget liv, og i mitt 

materiale gir de uttrykk for sine følelser og forestillinger som selvstendige aktører. 

Å lytte til et barn forutsetter en relasjon mellom barnet og den voksne, som bygger på 

gjensidig tillit og empatisk innlevelse fra den voksnes side (Schultz Jørgensen og Kampmann 

2000). I forlengelsen av dette perspektivet har jeg hatt utbytte av å se barnet i rollen som aktør 

og medspiller. Rollen som informant er ikke isolert fra barnets rolle som medspiller. I 

dialogen og samspillet mellom barnet som informant og den voksne som forsker, ligger 
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muligheten til å prøve å unngå at barnet skal komme i en lojalitetskonflikt til sine foreldre 

gjennom å akseptere at det ikke er alle forhold barnet ønsker å si noe om. Bronfenbrenners 

perspektiv om å forstå barndomslivet gjennom empirisk materiale hentet fra deres eget liv, og 

Tillers pionerarbeid med bruk av barn som informanter i sin barneforskning, har også vært en 

inspirasjon i arbeidet med å bruke barn som informanter i studien. 

Dalen (2004) framhever betydningen av å ha god kommunikasjon med barn, og at 

barns troverdighet som informanter er knyttet til det tillitsforhold som oppstår mellom barnet 

og intervjupersonen. Selve intervjustrategien er også viktig, der faser som kontaktetablering, 

introduksjonsfase, fri-fortellingsfase, utdypende fase og avsluttende fase inngår.  

Den danske psykologen Grethe Kragh-Müller drøfter barns pålitelighet som 

informanter i Schultz Jørgensen og Kampmann (2000). Hun påpeker at begrensninger hos den 

voksne som mottaker av informasjon, kan gi metodemessige problemer i kvalitative 

undersøkelser der barn er informanter om eget liv. Hun fokuserer på barns uttrykksformer, de 

voksnes ”oppdragelsesbriller”, og å forstå barnet i dets kontekst.  

 Jeg har opplevd at å ha kunnskap om barns utvikling og deres livsverden har vært en 

forutsetning for å kunne bruke barn som informanter. Det samme gjelder viljen til respekt for 

å oppnå likeverdig kontakt, og å praktisere et klart skille mellom samtale som utveksling av 

synspunkter og en terapeutisk samtale. Det har vært avgjørende å avklare min egen rolle som 

dialogpartner i en likeverdig utveksling av synspunkter, og ikke i en terapeutisk rolle. 

 Min forforståelse av ulike fenomener som voksen er ulik den forforståelsen barn har 

av de samme fenomener. Ved å reformulere eller speile den forståelsen jeg har fått av barnets 

utsagn, har barnet mulighet for å bekrefte om jeg har forstått dets utsagn korrekt, eller om det 

er nødvendig for barnet å korrigere min forståelse. Det har også vært en utfordring å skape en 

tillit mellom forsker og informant som gjør at barnet kan være i stand til å komme med 

informasjon som gjør det mulig å forstå barnet på dets egne premisser og i sin egen kontekst.     

 

4.4. Vitenskapsteoretiske tilnærminger 

En tilnærming til mitt forskningsopplegg ut fra et vitenskapsteoretisk perspektiv kan gjøres ut 

fra tre ulike vitenskapelige tilnærminger: Formalvitenskapelig, empirisk og 

forståelsesvitenskapelig tilnærmingsmåte. Det siste innbefatter studium av meningsformidling 

(hermeneutikk), å komme fram til en velbegrunnet tolkning, menings- og forståelsesutlegning 

av et meningsformidlende materiale (Wormnæs 2004), eller søking etter indre mening og 

helhetlig forståelse (Befring 2002). 
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Jeg velger å bruke Edvard Befrings forståelse av vitenskapsteori som innebærer ”å 

reflektere over vitskapen som fenomen og studere premissar og praksis” (Befring 2002: 18).  

Å planlegge et forskningsprosjekt der vitenskapsteoretiske og metodiske tilnærminger 

blir brukt for å undersøke et forhold jeg er spesielt opptatt av, har vært en stimulerende 

prosess. Gjennom tidligere studier, og da tenker jeg ikke minst på min debut som ex.phil.- 

student på Universitetet i Bergen i 1980 med forelesere som Hans Skjervheim, Gunnar 

Skirbekk og Nils Gilje, åpnet en ny verden seg for den unge studenten, nemlig vitenskapens 

verden. Der ble vitenskapen som fenomen en tilnærming til selve forståelsen av de ulike 

fagdisiplinene som studietiden førte meg inn i. Senere har mange år i pedagogisk arbeid i 

skolen gitt meg en tilnærming som dreier seg om den andre delen av Befrings definisjon, 

nemlig studiet av premisser og praksis. For å formulere min opplevelse veldig enkel: Hvilken 

sammenheng er det mellom empiri og teori, og er det mulig å etterprøve teori med empiri på 

et objektivt grunnlag?  

Tema for mitt arbeid er valgt med bakgrunn i det vitenskapsteorien omtaler som en 

for-forståelse. Wormnæs forklarer denne for-forståelsen som ”…en forståelsesberedeskap 

som utløser en primærforståelse av det gitte. Til dette med-gis noe ikke-observert som bidrar 

til hvordan det forståtte forstås” (Wormnæs 2004: 2).  

For-forståelsen er vesentlig i min forståelseshorisont når det gjelder problemstillingen 

om hvordan skolen oppfattes av etniske foreldre med psykiske problemer som følge av krig, 

flukt og traume. Jeg har møtt disse familiene i skolen, og gjort meg noen refleksjoner over 

hvordan foreldre opplever skolens forventninger om foreldresamarbeid, og hvordan barna 

opplever å være i skvis mellom foreldrenes muligheter og skolens krav. For meg utgjør dette 

den forståelseshorisont som i fenomenologien kalles ”livsverden”. I følge Wormnæs er den 

forståelsesmessig sett den umiddelbare, ureflekterte forståelsen av mennesker, handlinger og 

gjøremål, altså skolesamfunnet. ”Livsverden” skiller seg fra teoriens og vitenskapens verden, 

og selv om skolen er en pedagogisk virksomhet, opplever jeg likevel at jeg gjennom en 

kvalitativ undersøkelse skal belyse et viktig tema i et vitenskapsteoretisk perspektiv.  

Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming til arbeidet med å belyse problemstillinger rundt 

flyktningfamiliers møte med skolen. De variablene problemstillingen min intenderer å måle, 

er av ikke-kvantifiserbar art, noe som etter min oppfatning gjør en kvalitativ tilnærming egnet. 

En såkalt Grounded Theory-tilnærming, som tar utgangspunkt i det empiriske datamaterialet, 

vil føre til at informantenes egne oppfatninger og perspektiver kan komme til uttrykk og 

danne grunnlaget for analysene. Utvikling av analytiske begreper og teorier vil bli utledet fra 

det empiriske materialet gjennom induksjon, fra det spesielle til det generelle.  
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Gjennom et empirisk forskningsopplegg er det positivistiske trekk ved opplegget mitt. 

Skjervheims positivismekritikk er imidlertid en del av min forståelse rundt empiriske 

tilnærminger. Skjervheim hevdet at det er i positivistisk og naturvitenskapelig tenkning vi 

finner lovmessige kausalsammenhenger, og at det ikke finnes slike i pedagogikken 

(Kvernbekk 1997). Wormnæs (2004) skiller mellom positivistisk og hermeneutisk forskning 

og vitenskap fordi den positivistiske retningen er rettet mot empirisk begrunnet kunnskap, 

mens en hermeneutisk retning er rettet mot hermeneutisk begrunnet forståelse.  

Kasusstudier er empirisk fundert. Hermeneutikk er innfallsvinkelen til kasusstudier. I 

en kasusstudie der det fokuseres på en flyktningfamilies opplevelse av skolen som 

samarbeidspartner, vil tolkning av det innsamlede materiale stå sentralt. Da er perspektivvalg 

viktig. Problemstillingen fokuserer på flyktningers egne opplevelser av en situasjon. Jeg synes 

derfor et naturlig perspektivvalg vil være et avsenderperspektiv. Hva kan informantene 

formidle om sin opplevelse av det problemområdet oppgaven trekker opp? Jeg er også bevisst 

på at valg av perspektiv gir retning og ramme for tolkningen, og at min intensjon er å få fram 

opplevelsene til dem som eier problemet, i mitt tilfelle flyktningfamilien. 

Jeg legger også kontekstbetraktninger til grunn for tolkningen av mitt materiale. 

Situasjonskonteksten er vesentlig. Selv om intensjonen er å få fram flyktningfamiliens 

opplevelse, velger jeg å sammenholde materialet med relevante kontekster, som skolen, 

flyktningmottaket osv. Gjennom intervjuer og uformelle samtaler med representanter for disse 

institusjonene, søker jeg å få supplerende og belysende informasjon som kan bidra til å sette 

den informasjonen jeg innhenter gjennom kasusstudien i en relevant sammenheng.  

 For meg er dialogen viktig i dette arbeidet. I møtet med mine informanter har den 

dialogiske prosessen utviklet seg slik at jeg har et materiale å analysere for å belyse studiens 

problemstilling. Med utgangspunkt i det dialogiske møtet der hensikten er å åpne rammene 

for en virkelighet som oppleves som sann for de samtalende, blir tilskriving av identitet basert 

på et subjekts forutinntatte bilde av et medsubjekt, en erobring av medsubjektets selvbilde. 

Akman kaller den en ”kulturell invasjon av medsubjektet” (Akman 1995: 49).  

 

4.5. Forskning og dialog 

Dialog er møtet mellom mennesker, formidlet av og for verden, for at de mennesker som 

møtes, skal kunne sette ord på den virkelighet som omgir dem. Når man møtes til dialog, 

åpnes muligheten for å sette ord på virkeligheten, riktignok slik den subjektivt sett oppleves, 

men også slik den objektivt sett tar seg ut. Å sette ord på virkeligheten betyr i praksis at denne 
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virkeligheten endrer seg (Akman 1995). Med disse refleksjonene rundt mine møter med 

informantene i kasusstudien ønsker jeg å belyse hvordan dialogen mellom mine informanter 

og meg har vært avgjørende for de funn jeg skal presentere i min analyse og drøfting av det 

empiriske materialet.  

 Den menneskelige eksistens kan ikke være taus. Den setter ord på verden med det 

formål å endre den, selv om de ytre forutsetninger for endring ikke er til stede i øyeblikket. 

Denne opplevelsen var sterk hos meg i mitt møte med mine informanter.  I det dialogiske 

møtet får mennesket sin betydning. Dialogen forutsetter troen på mennesket, mens tillit, som 

også er en forutsetning, oppnås gjennom dialogen.  

 De tyske sosiologene Berger og Luckmann beskriver samtalen som det viktigste 

redskapet til fastholdelse av den subjektive virkelighet (ibid). I en hermeneutisk 

forståelsesramme kan talen bare forstås ut fra hele det liv den tilhører, og enhver talende bare 

forståelig gjennom sin nasjonalitet og tidsalder (Schleiermacher i Gilje 1987).  

 

4.5.1. Dialogen mellom forsker og informant innen flyktningforskning 

Haki Akman, som er kurder, har doktoravhandling i etnologi ved Universitetet i Bergen på en 

studie om vietnamesiske flyktningers egne tanker om eksiltilværelsen i Norge. Han mener at 

man innen flyktningforskningen møter nye utfordringer i dialogen mellom forsker og 

informant. Piaget omtaler språket som den menneskelige virksomhets struktur. Vygotsky 

fokuserer på språkets sosiale funksjon der individet lærer i fellesskapet. I eksil svikter språket, 

og man må lære å begripe verden på nytt. I eksil må flyktninger inngå relasjoner med personer 

som ikke kjenner deres opprinnelige virkelighet, og dette er forskerens utgangspunkt i møte 

med informanten. Informanten og forskeren har ulike kulturelle og sosiale referanserammer, 

som uttrykk for deres subjektive virkelighetsforståelse. Den virkelighet informanten 

beskriver, er ikke bare tanker, følelser og handlinger som forskeren skal formidle. Disse 

tankene må ses som et uttrykk for informantens selv (Akman 1995). 

 

4.5.2. Dialogen mellom forsker og samfunn 

Forskningsprosessen er egentlig en kommunikasjonsprosess. Den er ikke fullendt før 

forskningsresultatet er tilgjengelig for flere enn forskerens eget miljø. Tilgjengelighetsgraden 

avhenger av hva som skal formidles, hvordan og til hvem (Akman 1995).  
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 Også forskeren er preget av samfunnet rundt seg, noe formidlingen bærer preg av. Min 

formidling bærer preg av at jeg de ti siste årene har arbeidet med barn som har en slik 

traumatisert bakgrunn på grunn av krig og flukt som jeg beskriver i oppgaven. Selv opplever 

jeg at mine erfaringer gjør at jeg er spesielt lydhør for hvordan informantene ordlegger seg når 

de beskriver sine opplevelser av skolen, og hvordan samarbeidet med den har fungert. 

Samtidig har min bakgrunn formet noen subjektive holdninger som ikke drøftingen av mitt 

materiale vil være helt upåvirket av, men som forhåpentligvis vil bli korrigert av 

informantenes egne ord og følelser slik de kommer til uttrykk i mitt materiale.  

 

4.6. Validitet 

Med validitet forstår jeg om det jeg faktisk finner er gyldig i følge problemstillingen. Eller 

som Kvale påpeker i Holter & Kalleberg: ”Valide svar (i et intervju) er et spørsmål om å 

spørre riktig” (1996: 23). 

 Validitet i kvalitative studier er forskjellig fra validitet i kvantitative studier. Cook og 

Campbells validitetskrav med begrepene statistisk validitet, indre validitet, begrepsvaliditet og 

ytre validitet, har relevans for kvantitativ forskning. Vedeler (2000) refererer til Lincoln og 

Cuba, som foreslår å erstatte de kvantitative kvalitetskravene med fire alternativer som på en 

bedre måte reflekterer validitet i kvalitative studier, nemlig troverdighet, overførbarhet, 

pålitelighet og bekreftbarhet. De reiser også fire spørsmål som jeg har hatt stort utbytte av å 

reflektere over i forbindelse med validitetstenkningen rundt mine funn:  

1. Hvordan kan jeg ha tillit til sannhetsverdien i min studie tatt i betraktning personene 

og konteksten undersøkelsen foregikk i? 

2. Hvor anvendbare er funnene i andre situasjoner? 

3. Hvilken konsistens ville funnene hatt dersom undersøkelsen var blitt gjentatt i en 

lignende situasjon? 

4. Hvordan vet jeg at funnene er basert på informantene, situasjonen og konteksten, og 

ikke er et resultat av min egen motivasjon, interesse eller perspektiv? 

 I en kasusstudie er et av testspørsmålene på validitet om mine fortolkninger framgår 

av intervjuutskriftene. Validitetskriterier i kasusstudier dreier seg jo bl.a. om forskerens 

posisjonering, og i mitt prosjekt er mitt engasjement gjennom erfaring fra praksisfeltet en 

kilde til validitetsproblemer. Her har bevisstheten om ikke å utarbeide ledende spørsmål i 

intervjuguiden vært på plass. Maxwell (1992) redegjør for hvordan forskningens formål er 

avgjørende for vurderingen av validitet, der han i sin typologi har med fortolkende validitet og 
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generaliserbarhet. Når det gjelder generaliserbarhet, vil den induktive metode som ligger til 

grunn for min kasusstudie, være en kilde til et validitetsproblem, da grunnlaget for å utlede 

teorier fra mitt enkle materiale er særdeles spinkelt. 

Jeg har også hatt utbytte av å reflektere over Dalen (2004) sin drøfting av validitet i 

kvalitative intervjuer, der hun drøfter validiteten rundt både forskerrollen, 

forskningsopplegget, datamaterialet og tolkningen og de analytiske tilnærmingene.   

 Min oppmerksomhet rundt problemer med hensyn til validitet i studien har vært på 

plass hele tiden etter hvert som prosessen rundt utformingen av oppgaven har gått fram. Kvale 

(1999) hevder at å validere er å kontrollere, å stille spørsmål og å teoretisere. Jeg har erfart at 

disse metodene har vært nyttige å ha med seg både i utformingen av intervjuguidene, 

gjennomføringen av intervjuene og i analyseprosessen i ettertid. Stiller jeg relevante 

spørsmål? Hvordan plasserer jeg svarene i forhold til aktuelle teorier? Jeg opplever at mye av 

den teorien jeg har drøftet i teorikapitlet, viser at det i den prosessen av flukt og traumer som 

mine informanter har gjennomlevd, er det mange gode grunner til at de skal være veldig 

forsiktig i sine svar og i forhold til hvilken informasjon de gir meg.  

 Kvale bruker også begrepet kommunikativ validitet, som innebærer å overprøve 

kunnskapskrav i en dialog. Jeg har tidligere drøftet temaet forskning og dialog, spesifikt 

knyttet til informanter innen flyktningforskning. Kunnskap oppstår jo i skjæringspunktet 

mellom motstridende påstander i en dialog, men i en hermeneutisk tilnærming vil det etter 

min oppfatning ikke kunne hevdes at alle tolkninger er like gyldige. Kvale viser til Ricoeur, 

som bruker den hermeneutiske sirkelen og kriteriene for falsifiserbarhet, og beskriver 

validiering som en argumentativ disiplin. Kommunikasjonens hvordan, som handler om å 

overbevise gjennom rasjonelle samtaler, kommunikasjonens hvorfor, som berører formålet 

med en diskurs om sann kunnskap, og kommunikasjonens hvem, som aktualiserer hvem som 

kommuniserer med hvem, gir verdifulle bidrag til å vurdere mitt materiale (ibid).  

 Alt dette viser at den prosessen mellom forsker og informanter som en kasusstudie 

innebærer, er helt avgjørende for den dialogen som oppstår, og hvordan den 

kommunikasjonen som skjer i denne dialogen, skal forstås. Jeg er derfor opptatt av at i et 

validitetsperspektiv er det summen av mine og informantenes bidrag i kommunikasjons- og 

informasjonsprosessen som må vurderes i forhold til validitet, ikke informantenes utsagn 

alene og isolert fra kommunikasjonsprosessen.   

 ”Pragmatisk validering er verifisering i bokstavelig forstand – ”å gjøre sant””  (ibid: 

173). Et pragmatisk validitetsbegrep er mer enn kommunikasjon. Her skal tolkningene føre til 

handling, eller bidra til en handlingsendring, eller enda sterkere, pragmatisk validering kan 
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skape faktiske atferdsendringer (ibid). Selv om pragmatisk validering er mest relevant 

innenfor det terapeutiske intervjuet, har innfallsvinkelen også interessante perspektiver på den 

type kasusforskning min studie omfatter. Analysen og tolkningen kan føre til en 

bevisstgjøring rundt informantenes noe tafatte holdning til sine muligheter til å påvirke det 

samarbeidet med skolen de skal være en likeverdig partner i. I dette perspektivet er det også 

viktig å være bevisst på at både representativiteten og kodingen av dataene må sjekkes. 

  

4.7. Generaliserbarhet 

Vitenskapelig kunnskap skal være generaliserbar. Som statistikkstudent på Universitetet i 

Bergen for 25 år siden opplevde jeg at vitenskapelig generaliserbarhet var ensbetydende med 

kvantitative undersøkelser. Å følge forelesninger i vitenskapsteori og forskningsmetode på 

dette studiet ble derfor en spesiell opplevelse når det gjaldt oppdagelsen av de kvalitative 

studiene sin nyervervede plass som forskningsmetode. Etter hvert som problemstillingen i 

mitt eget prosjekt tok form, og jeg vurderte det slik at en kvalitativ metode ville være best 

egnet til å belyse det jeg ville undersøke, meldte skepsisen seg snart: Ville et slikt materiale 

være generaliserbart? 

 Innen positivismen var målet å finne lover om menneskelig atferd som kunne 

generaliseres. Innen humanistiske tradisjoner, derimot, er hver enkelt situasjon unik og hvert 

fenomen har sin egen indre struktur og logikk (Kvale 1999). Når det gjelder kvalitativ 

generaliserbarhet i forhold til kasusstudier, refererer Kvale til Stake, som sier at det kvalitative 

kasusstudiet kjennetegnes av at forskeren bruker mye tid på stedet, og er i personlig kontakt 

med de aktiviteter og operasjoner som studien innbefatter, og reflekterer over meningen med 

det som skjer (ibid). På bakgrunn av dette skisserer Kvale tre former for generaliserbarhet på 

grunnlag av kasusstudier, nemlig naturalistiske, statistiske og analytiske generaliseringer.  

 Naturalistisk generalisering baseres på personlige erfaringer, og hviler på stilltiende 

kunnskaper om hvordan ting er. Jeg opplever at mitt materiale gir grunnlag for slike 

generaliseringer. Materialet gir ikke grunnlag for å utlede formelle forutsigelser av de knappe 

og ytterst forsiktige kommentarene informantene gir på de formelle spørsmålene. Men ut fra 

de erfaringene jeg har om hvordan mennesker som er opptatt av å befeste en ny posisjon 

tilpasser seg de forventningene de nye omgivelsene stiller, mener jeg å kunne dra kjensel på 

noen av de posisjonene de forfekter, og jeg drar den slutningen at de tilpasser svarene slik at 

jeg skal få inntrykk av at de er fornøyd med sin nye eksiltilværelse i Norge, og at skolen 

legger godt til rette for at barna skal få utbytte av skolegangen. 
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 Mitt materiale gir ikke grunnlag for statistisk generalisering, fordi bare to barn og ett 

foreldrepar deltar i min studie. Analytisk generalisering, som i følge Kvale involverer en 

begrunnet vurdering av i hvilken grad funnene fra en studie kan brukes som en rettledning for 

hva som kan komme til å skje i en annen situasjon, opplever jeg som relevant. Den spontane 

naturalistiske generalisering bygger på personlige erfaringer. Den assertoriske logikken som 

den analytiske generalisering bygger på, kan bl.a. være generaliseringsargumenter som er 

basert på teorier. Dette opplever jeg som relevant for min studie, særlig på bakgrunn av de 

reglene for kvalitative funns generaliserbarhet i kasusstudier som er utarbeidet av Kennedy i 

artikkelen ”Generalizing From Single Case Studies” (ibid 1999).  

 Jeg opplever at i min studie vil kunnskapen om det spesielle vanskelig kunne si så mye 

om det generelle. For meg har det vært fruktbart å tenke at kunnskapene om det generelle som 

teorier og tilgjengelig forskning gir, vil gi muligheter til å tolke og handle i det spesifikke 

enkelttilfellet. Det er snakk om både forsker- og lesergeneralisering, der spørsmålet er i 

hvilken grad forskeren skal formalisere eller argumentere for generaliseringer, eller overlate 

dette til leseren. Jeg vil anta at jeg må presentere tilstrekkelig informasjon til at det kan være 

mulig å foreta analytiske generaliseringer. 

 Generaliseringsmål er både det som er, det som kan være, og det som kunne være 

(ibid). Det åpner for bruk av kasusstudier som å se muligheter, og det er nettopp dette jeg 

opplever at mitt materiale gir grunnlag for. Selv om jeg ikke kan generalisere så mye ut fra 

det som er, kan jeg ut fra teorier og tidligere forskning si noe om hvordan det kunne vært. 

Dialogen med mine informanter sier meg noe om disse mekanismene, og kunnskapen om det 

stadiet de befinner seg på i eksilprosessen forteller meg hvorfor de svarer som de gjør. 

Nettopp lettelsen over å være borte fra krigssonen, kombinert med håpet om å få innvilget 

asyl i Norge, gjør at informantene mine er veldig sensitive i forhold til hvordan de svarer på 

mine spørsmål. Alt er bedre enn krig, og virker man fornøyd, vil mulighetene for å få 

oppholdstillatelse bli større. Og hvem vet hvem den uavhengige forskeren egentlig snakker 

med. Hvordan skal asylsøkere som har flyktet fra angivere kunne stole på forskere som ønsker 

å finne ut hvordan de egentlig opplever at skolen tar vare på barna deres i Norge? 

    For å oppsummere slik jeg oppfatter Gall, Gall & Borg (2003) sin framstilling av 

generalisering i kasusstudier: Funnene i en kasusstudie er mulig å generalisere i den grad de 

kan bli anvendt på andre individer eller situasjoner enn de kasus som er brukt i studien. 
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4.8. Etiske refleksjoner 

Immanuel Kants kategoriske imperativ kan stå som rettesnor for den overordnede etiske 

refleksjonen som har vært retningsgivende for mitt arbeid overfor informantene i denne 

studien: Sørg for at prinsippet bak handlingene kan gjøres til en allmenn forskningsetisk lov. 

 Gjennom min kontakt med Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste opplevde jeg et 

personvernombud som stilte spørsmål ved prosjektbeskrivelsen og bad om presiseringer før 

klarsignal ble gitt om at behandling av personopplysninger kunne settes i gang. Dette føltes 

som en nødvendig kvalitetssikring av de forskningsetiske sidene ved prosjektet.  

En intervjuprosess av det slaget jeg har gjennomført i min oppgave byr på etiske 

utfordringer. Dalen (2004) framholder noen av dem, fare for stigmatisering, nærhet og 

engstelse og solidaritetsproblemer. I måten jeg presenterer intervjuet og kasusstudien på, 

ligger en bevissthet om å unngå stigmatisering. Flyktninger i Norge er i flere miljøer et 

belastet begrep. Jeg er spesielt oppmerksom på at den studien jeg har gjennomført, ikke må 

oppleves slik at den legger stein til en allerede tung byrde, men snarere bidra til å forstå og 

forklare hva som skjer når mennesker med tunge traumer etter krig og flukt må forholde seg 

til en skole som stiller krav til dem.  

 Gjennom dette prosjektet har jeg møtt mennesker som ikke bare har opplevd krig og 

flukt, men også gjennomlevd prosessen med å søke asyl i et fremmed land. Det innebærer 

bl.a. omfattende avhør hos politi og utlendingsmyndigheter, samt lang tid i uvisshet om 

utfallet av søknaden. Det har derfor vært viktig for meg å vise respekt og toleranse for 

informantene, og å bygge en tillit rundt intervjusituasjonen som ikke gir assosiasjoner til 

avhør. Det innebar bl.a. at jeg gjorde meg kjent med informantfamilien på forhånd, fortalte 

om meg selv og mitt prosjekt, og at selve intervjusituasjonen foregikk i deres eget hjem, slik 

at de opplevde den tryggheten det innebar. Selv opplevde jeg at det var et fruktbart perspektiv 

å tenke på denne prosessen som et deltagende perspektiv.  

 Jeg har gitt en metodisk redegjørelse for de utfordringer bruk av barn som informanter 

gir, noe det var viktig å være oppmerksom på allerede under utarbeidelsen av intervjuguiden. 

Praktisk informasjon og faktaopplysninger fikk jeg hos foreldrene, slik at barna ikke behøvde 

å forholde seg til slike forhold. Etablering av kontakt overfor dem foregikk sammen med 

foreldrene, der vi snakket om løst og fast, fritidsinteresser, spesielle ting de var opptatt av osv. 

Alderson opererer med noen etiske perspektiver i Schultz Jørgensen & Kampmann 

(2000) som jeg har hatt utbytte av å reflektere over i forbindelse med min bruk av barn som 

informanter: Formålet med undersøkelsen, omkostninger og forhåpninger knyttet til resultatet, 
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som må vurderes opp mot belastningen det påfører et barn å fortelle om følsomme områder i 

livet sitt. Jeg har også måtte reflektere grundig over den informasjonen jeg har gitt til barna og 

deres foreldre, og måten resultatene skal formidles og offentliggjøres på. 

Møtet mellom barnet og forskeren innebærer tillit. Når barn er informanter forutsettes 

det at vi tar på alvor den etiske fordring, det ansvarsperspektivet den danske etikeren Løgstrup 

formulerte (Befring 2002). Forskningen bygge både på aktøraspektet, interaksjonsaspektet og 

nettverksaspektet. Den etiske fordring innebærer at forskeren må forholde seg til møtet med 

barnet som han har makt over på en måte som dypest sett vil innebære at barnet får støtte til å 

bli aktør i eget liv (Bente Jensen i Schultz Jørgensen og Kampmann 2000).  

Anonymitet for barneinformanter kan være verdt noen refleksjoner. Hvordan kan 

barnets opplevelser og følelser bli synlige, uten at barnet blir utstilt? Informantene fortalte om 

sine opplevelser og tanker om sitt liv som flyktninger i eksil og tilpasningen til en norsk 

skolehverdag ut fra en forutsetning om at det de hadde å si var viktig, men ikke hvem de var. 

De hadde bare i liten grad snakket om disse spørsmålene med andre voksne tidligere, 

foreldrene inkludert. Men jeg møtte her, som alltid, barn som var eksperter på sitt eget liv.  

Hva innebærer absolutt frivillig deltagelse og informert samtykke og at det skal være 

mulig å trekke seg på et hvilket som helst tidspunkt i forskningsprosessen når det gjelder 

barn? Representanter for den kommunale flyktningtjenesten har vært behjelpelig med kontakt 

og informasjon overfor informantene, før de har gitt sitt samtykke til å delta i prosjektet. På 

bakgrunn av alle dem som svarte nei på mine direkte forespørsler om å delta, har jeg spurt 

meg selv hvor reell frivilligheten egentlig har vært når representanter for myndigheter de er 

avhengige av å samarbeide med om bolig, tiltak osv, har formidlet kontakten. Dette gjelder de 

voksne. Når det gjelder barn, er det alltid slik at de ikke selv fullt ut kan avgjøre slik 

deltagelse. De blir ikke spurt før foreldrene har gitt sin tillatelse, og selv om jeg har gitt 

informasjonen til foreldrene først, og deretter til foreldrene og barna sammen, er det alltid en 

vurdering hvor mye barna forstår av den informasjonen som gis. Mitt viktigste bidrag i denne 

prosessen har vært under intervjuene å gjøre uttrykkelig oppmerksom på at det er mulig å 

besvare alle spørsmål med ”vet ikke”. Å synliggjøre uten å stille ut har vært min ledetråd i 

møtet med mine barneinformanter. 

La meg oppsummere ved å nevne noen etiske perspektiver jeg har vært opptatt av i 

denne studien: Grunnleggende respekt for menneskeverdet, absolutt grad av frivillighet, ikke 

rippe opp i traumatiske opplevelser i forhold til krig og flukt, være spesielt oppmerksom på 

barnas lojalitetskonflikt mellom foreldre og skole, sikre absolutt anonymitet slik at det ikke er 

mulig for andre å gjenkjenne personene som er omtalt, og unngå stigmatisering. 
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5. Analyse, presentasjon og drøfting 
Som tilnærming til analysen velger jeg å ta utgangspunkt i Kvales seks analysetrinn (Kvale 

1999). I mitt prosjekt er det fire av trinnene som er aktuelle, og Kvale understreker at disse 

trinnene ikke forutsetter hverandre verken kronologisk eller logisk. Jeg presenterer dem i den 

rekkefølgen jeg har funnet hensiktsmessig i mitt analysearbeid. Først kommer informantens 

egen beskrivelse av sin livsverden, dernest følger det stadiet der intervjupersonen selv 

oppdager nye forhold i løpet av intervjusituasjonen. I et tredje trinn foretar intervjueren under 

selve intervjusituasjonen tolkinger, som sendes tilbake til informanten. Så blir det 

transkriberte intervjuet tolket av intervjueren. Denne prosessen ble utført i tre trinn. Først 

selve transkriberingen, som lot seg greit gjennomføre siden jeg benyttet diktafon under 

intervjuene. I løpet av studiet er det blitt gitt innføring i bruk av det kvalitative 

analyseverktøyet NUD*IST. Det er et dataprogram som på en effektiv måte er tilpasset 

behovet for å ha et redskap i henholdsvis nedbrytingen (kodingen) av datamaterialet og i ”re-

kontekstualiseringen” (oppbyggingen av et system av kategorier, temaer, perspektiver osv) av 

datamaterialet. Det var en god hjelp i analysearbeidet, fordi det ut fra dette programmet lot 

seg gjøre å få oversikt over materialet i forhold til de kategoriene jeg valgte å undersøke 

nærmere. Det er imidlertid grunn til å understreke at det er meg selv som forsker som er det 

viktigste redskapet i analyseprosessen. Dataprogrammet er et effektivt teknisk hjelpemiddel.  

 Videre har jeg hatt utbytte av å reflektere over den framstillingen Theie og Tangen 

(2005) gir av de fellestrekkene Tesch sitt arbeid med kvalitative analyser viser. Først og 

fremst det at analyse er noe som foregår gjennom hele prosessen, ikke bare etter avsluttet 

datainnsamling. Dernest måten analyseverktøyet skal brukes på, ikke minst strukturering ved 

hjelp av et system av kategorier, der ikke minst sammenlikningen står sentralt når det gjelder 

å finne likheter og forskjeller. Til slutt opplever jeg det fruktbart å forholde meg til en 

helhetstolkning som innebærer beskrivelse av mønstre etter en typologisk framstillingsform.  

 Det finnes ulike typologier, og Gall, Gall & Borg (2003) opererer med fortolkende, 

strukturelle og reflekterende analyser knyttet opp mot kasusstudier. Den fortolkende analysen 

brukes for å finne begreper som kan brukes for å beskrive det fenomenet som studeres, mens 

den strukturelle analysen brukes for å identifisere mønster som er skjult i diskurser, tekster, 

hendelser eller andre fenomener. Den reflekterende analysen brukes når forskeren baserer 

analyseprosessen på intuisjon og vurderinger med det formål å beskrive eller evaluere det 

fenomenet som studeres. 
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5.1. Hva er den egentlige meningen? 

Når jeg leser presentasjonen av kvalitative data, reflekterer jeg ofte over hvordan forskeren 

vet at informantene har gitt uttrykk for sine egentlige meninger, særlig hvis temaet har vært av 

personlig og ømtålig art. I forbindelse med mine møter med min informantfamilie har jeg 

sittet igjen med noe av den samme følelsen. Familien har ikke fått oppholdstillatelse, de har 

opplevd krig og vold, og har nettopp gjennomgått en opprivende flukt. I eksilprosessen er de 

nok ennå i lettelsesfasen, jf. kap. 2.4.4. Jeg undret meg over om informantene, særlig barna, 

hadde en formening om hva som ville være ”korrekte” svar.  Familien har flyktet fra et 

politisk diktatur, så hvilke erfaringer har de med ”uavhengig forskning”? De er avhengig av 

samarbeidet med kommunens flyktningtjeneste, og de er full av takk og beundring over den 

hjelpen de synes de får på skolen. I en slik situasjon er det smart å svare at alt er bra, at man er 

fornøyd med alt, og håpe at søknaden om asyl og oppholdstillatelse blir innvilget.  

 På bakgrunn av disse refleksjonene rundt intervjuprosessen var det meningsfylt å 

fordype seg i Kvales (1999) drøfting av dette fenomenet, der han bl.a. tar opp spørsmålet om 

hvem som eier en uttalelses egentlige mening? Hvem har rett til å bestemme den egentlige 

meningen? Kvale hevder at intervjuet ikke gir tilgang til rene meninger, men er en sosial 

produksjon av meninger som kommer til uttrykk i dialogen mellom informant og forsker (jf. 

kap.4.5.1), der intervjuer er medforfatter av den endelige intervjuteksten. Intervjueren 

avdekker derfor ikke nødvendigvis allerede eksisterende meninger, men hjelper informanten 

til å utvikle sine egne meninger i løpet av intervjuet. For meg var dette et perspektiv som 

gjorde det lettere å godta informantenes svar. Min rolle hadde ikke bare vært å spørre, men å 

hjelpe dem til å utforme sine egne meninger bygd på selvopplevde erfaringer. 

  

5.2. Prosedyrer i analyseprosessen 

I en studie som denne er jeg alene om å tolke mitt intervjumateriale og mine inntrykk etter 

møtet med informantene i min kasusstudie. Kvale (1999) peker på nødvendigheten av å 

redegjøre for prosedyrer ved å presentere eksempler på materialet som skal tolkes. Da kan de 

ulike trinnene i analyseprosessen forklares, samtidig som leseren kan kikke forskeren ”i 

kortene” og på den måten oppleve en slags kontrollfunksjon av analysen.  

 Analysen er ikke et isolert fenomen i studien knyttet til innkodingen i NU*DIST og de 

derav følgende kategoriene og tolkningen av materialet. Studiens teoretiske basis danner i høy 

grad bakteppe for hvordan det kvalitative materialet skal kategoriseres og analyseres. Jeg har 
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referert til den såkalte ”Grounded Theory” (jf. 4.2), den erfaringsbaserte teorien som er 

utviklet av Glaser og Strauss, der man nettopp gjennom analysen av det empiriske materialet 

tar mål av seg å utlede en teoretisk tolkning av det jeg finner i materialet (Strauss & Corbin 

1990). Gjennom prosessen med intervjuer, koding, analyse og tolkning er målet å komme 

fram til en erfaringsbasert teori, der teorien skal framgå av mine data, ikke påføres dem.    

 Den systematiske sammenligningen, som er en grunnleggende operasjon i 

kodingsprosessen, er en hjelp i å få fram variasjoner og nyanser i materialet. Den skjer ved at 

forskeren leter etter likheter og forskjeller i datamaterialet ved å maksimere og minimalisere 

forskjeller (Dalen 2004). I analysearbeidet har jeg også hatt stort utbytte av å benytte meg av 

såkalte memos, som er analytiske notater av refleksjoner jeg har gjort i intervjuprosessen.  

 For å analysere datamaterialet er det anvendelig å skille mellom termene ”experience 

near”, som er betegnelsen på uttalelser som informantene bruker i sin omtale av konkrete 

forhold, og ”experience distant”, som er uttalelser der også informantenes tolkninger er 

inkludert (ibid). Også egne tolkninger kan inkluderes her. Begrepet ”teoretisk sensitivitet” har 

også vært et nyttig element i analyseprosessen. Jeg har arbeidet med en teoretisk tilnærming 

til studiens problemstilling parallelt med intervjuprosessen, og når jeg i bearbeidelsen av 

materialet opplever en fornemmelse av hvor skjæringspunktene mellom empirien og teorien 

befinner seg, føler jeg nesten at jeg arbeider med noe banebrytende! 

 

5.3. Hermeneutiske forståelsesformers legitime tolkningsmangfold 

I tolkningen av et kvalitativt materiale i en studie der en hermeneutisk forståelsesramme 

legges til grunn, gis det et legitimt rom for et tolkningsmangfold. Kvale (1999) påpeker at 

hermeneutisk spørsmål/svar-dialektikk ikke bare handler om hvilke spørsmål som kan stilles 

til teksten, men også å ha en bevissthet om hvilke spørsmål teksten konfronterer leseren med.  

 I mitt materiale er det legitimt å vurdere om det er tekstens bokstav eller tekstens ånd 

som skal tolkes. En ting er informantenes uttrykte mening, men går det an å utlede noe om en 

eventuell intendert mening? En refleksjon over dette spørsmålet blir tolkning i forhold til 

kontekst. Hermeneutiske tolkninger har ofte involvert en individualistisk fokusering på 

individets opplevelser, men har neglisjert personens kontekst (ibid). Mine informanters 

kontekst er helt avgjørende for forståelse og tolkning av deres intenderte meninger.  

 Det er tre hoveddimensjoner som ligger til grunn for tolkningen. Det er å gi uttrykk for 

noe, å klargjøre noe og å oversette noe slik at flere kan få del i det. 
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5.4. Kategorisering 

Analysemetoder handler om kategorisering. Studiens problemstilling danner utgangspunktet, 

samtidig som datainnsamlingen gjør det nødvendig å reflektere over om den opprinnelige 

problemstillingen fortsatt er relevant. De innsamlede data gir perspektivet for hvilke spørsmål 

det er mulig å besvare med utgangspunkt i de foreliggende data. 

Kategorisering er en nødvendig del av analyseprosessen i kvalitativ forskning. Jeg har 

valgt å opprette mine kategorier ut fra at det skal være mulig å belyse de spørsmålene jeg 

reiste innledningsvis i studiens problemstilling. La meg først nevne noen av kategoriseringens 

dilemmaer. Kategoriene hjelper meg til å systematisere mine data, og gruppere dem tematisk 

eller på andre måter. Likevel opplever jeg at flere av informantenes uttalelser faller utenfor 

kategoriene, og at slike uttalelser dermed har lett for å bli borte. Likevel kan de være viktige. I 

en kasusstudie som min opplever jeg også at kategorisering har sine begrensninger. Med få 

informanter, der hver og en av dem har sitt eget ståsted og sin egen rolle innenfor mitt tema, 

er det ikke uten videre naturlig å sammenligne uttalelsene innenfor de ulike kategoriene.  

Dalen (2004) har laget følgende skjematiske framstilling av kodingsprosessen i 

intervjustudier, som har vært nyttig for meg i arbeidet med mitt eget materiale. 

 

RÅKODING (åpen koding) 

 

KODING 

 

ENDELIG KODING 

 

KATEGORISERING 

 

GENERALISERING/TEORETISERING 

Kodingsprosessen i intervjustudier (Dalen 2004: 70) 

 

5.5. Inndeling i kategorier  

På bakgrunn av temavalg, problemstilling og intervjuguide har jeg valgt å dele mitt materiale 

inn i følgende kategorier: Sosial kontakt, samarbeid hjem/skole og spesielle opplevelser, 

utfordringer og problemer knyttet til eksiltilværelsen i Norge. Jeg vil kort begrunne hvorfor 

jeg velger å fokusere på disse kategoriene: 
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Sosial kontakt er ofte et uttrykk for hvordan flyktningene integreres i nærmiljøet, skole 

og arbeidsplass. En vesentlig faktor her er norskopplæring for både voksne og barn. Gjennom 

denne kategorien vil jeg også få innblikk i flyktningtjenesten sin innsats på dette området. 

Samarbeidet hjem/skole er sentral i min problemstilling, men sett i flyktningfamilienes 

perspektiv. Jeg har derfor ikke intervjuet representanter fra skolen, da jeg i denne studien ikke 

har problematisert hvordan skolen opplever dette samarbeidet. Ansatte på asylmottak som 

opplever samarbeidet både fra familiens og skolens side, vil etter min vurdering kunne sette 

søkelys på dette samarbeidet i samsvar med problemstillingen. Gjennom denne kategorien 

ønsker jeg å få fram noe om hvordan flyktningfamilien opplever hjem/skole samarbeidet. 

En tredje kategori er spesielle opplevelser, utfordringer og problemer knyttet til 

eksiltilværelsen i Norge. I teorikapitlet har jeg sett nærmere på ulike sider ved eksiltilværelsen 

og drøftet ulike tilnærminger til de kritiske faktorene ved en slik tilværelse for flyktninger. 

Gjennom denne kategorien ønsker jeg å finne ut om mitt materiale gir grunnlag for å trekke 

slutninger om hvor i eksiltilværelsen informantene befinner seg, og om noen av opplevelsene 

de gir uttrykk for kan knyttes til eksilets kriser. Siden dette er en pedagogisk og ikke 

medisinsk oppgave, har jeg ikke materiale som kan si noe om eventuelle psykiske lidelser 

mine informanter er påført etter krig, flukt og traumer. 

 Utgangspunktet for analysen av mitt materiale i henhold til de kategoriene jeg har delt 

det inn i, er å prøve å få fram et resultat. Videre vil jeg prøve å drøfte dette resultatet, 

sammenholde det med det teoretiske tilfanget og stille spørsmålet: Hva betyr dette resultatet? 

Jeg har ikke valgt å skille mellom analyse, presentasjon og drøfting strukturmessig og 

innholdsmessig, fordi jeg opplever at innen kvalitativ forskning er ikke et slikt skille alltid 

like klart. I denne studiens analyse, presentasjon og drøfting vil det være glidende overganger 

mellom de ulike disipliner. 

 

5.6. Presentasjon 

La meg starte tilnærmingen til presentasjonen med noen etiske refleksjoner. Når mediene 

presenterer forskningsprosjekter, kan vinklingen noen ganger ha tvilsom dekning i 

resultatene. Men også forskeren selv kan, i mengden av det som kan framstå som kjedelige 

kvalitative rapporter, la seg friste til å lage en frisk presentasjon som kan bli lagt merke til. 

 Det finnes flere ulike måter å framstille data på innenfor kvalitative metoder. Dalen 

(2004) nevner flere, bl.a. tematisering, fillerye, ytterpunkt, variasjon, kontrast, vendepunkt, 

teori/modell og kasuistisk. I min framstilling velger jeg å særlig benytte meg av tematisering, 
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fordi kategoriene mine er utviklet gjennom tematisk analyse. Intervjuguiden har vært 

utgangspunktet, og siden utviklingen av kategoriene har vært rettet mot områder som har 

mange uttalelser knyttet til seg, har tyngden i analysen ligget rundt kategoriene. Jeg har også 

benyttet kasuistisk framstilling, fordi jeg har funnet det hensiktsmessig å starte belysningen av 

hver av mine kategorier med å gi en kasusbeskrivelse av en av mine informanter. 

 En forskningsrapport over mitt tema bør ideelt sett både gi vitenskapelig kunnskap og 

ha potensial i seg til å forbedre menneskers situasjon. Presentasjonen kan gjerne bli lagt 

merke til, men uten å gå akkord med det informerte samtykket som innebærer at informantene 

er kjent med hvordan materialet skal benyttes og publiseres. 

 For meg har pressens ”Vær varsom plakat” og dens retningslinjer om å beskytte 

intervjuobjektet mot utilsiktede virkninger av egne utsagn, vært en ledetråd i arbeidet med 

presentasjonen. Bestemmelsene er laget for personer med kjent identitet, men de har hatt 

betydning for min presentasjon. Det har vært viktig å presentere funn som har relevans for 

problemstillingen, ikke utsagn som bare sier noe om informantenes mentale tilstand. 

Der det også viktig å ivareta konfidensialiteten under arbeidet med presentasjonen. 

Selv har jeg valgt statuspresentasjon med skjult oppholdssted, men la nasjonaliteten være 

kjent. Jeg har vurdert det slik at nasjonalitet og type konflikt informantene har opplevd ikke er 

uvesentlig for deres vurderinger av de problemene jeg tar opp med dem. Noen flyktninger 

kommer fra land med et autoritært skolesystem der svarene med stor sannsynlighet ville båret 

preg av manglende forståelse for den likeverdighet og innflytelse over opplæringen vi 

vektlegger i den norske skolen. Andre vil ha en bakgrunn der en er fortrolig med en slik 

tankegang, og vil avgi sine svar ut fra en slik innstilling.  

 Jeg vil derfor gi en kort framstilling av konflikten i Tsjetsjenia, slik at analyse, 

presentasjon og drøfting vil skje på bakgrunn av kjennskap til det landet og den konflikten 

mine informanter har opplevd og flyktet fra.  

 

5.7. Konflikten i Tsjetsjenia 

Tsjetsjenia ligger i Nord-Kaukasus i Russland, og var tidligere en del av den tsjetsjen-

ingusjiske republikken. Republikken har 490 000 innbyggere, og omtrent like mange har 

flyktet og lever dels i skjul i Russland, eller som flyktninger i andre land. Flertallet av 

tsjetsjenerne er muslimer, men det er også kristne minoriteter i republikken.  

Etter Sovjetunionens fall i 1991 erklærte Tsjetsjenia seg uavhengig av Russland. Den 

russiske regjeringen svarte med å sende militære styrker, og krigen førte til voldsomme og 
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svært blodige kamper. Siden september 2001 har krigen i Tsjetsjenia pågått som et ledd i 

kampen mot terror, og Putins politikk i Tsjetsjenia har ikke i særlig grad blitt gjenstand for 

kritikk fra verdenssamfunnet. Siri Lill Mannes, journalist i TV 2, refererer følgende utsagn 

som har gått igjen når hun har intervjuet tsjetsjenske flyktninger i Moskva: ”Hitler hadde 

jødene, Putin har oss” (Mannes 2003: 164).  

Russiske styrker har under okkupasjonen av Tsjetsjenia blitt anklaget for omfattende 

overgrep. Når unge tsjetsjenere tyr til terroraksjoner, som de ”sorte enker”, (kvinnelige 

selvmordbombere), forklarer Støttegruppen for Tsjetsjenia i Norge det med at nesten 200 års 

krig med Russland har ført til at de i ren fortvilelse har tydd til våpen og terroraksjoner.  

Siden 1999 har det kommet flere hundre tsjetsjenske flyktninger til Norge. Mange av 

dem har vært utsatt for grov mishandling (Godal 2003).  

”De slo og torturerte meg hver dag, og ga meg ingen tid til å komme meg. De kastet 
meg ned i et dyp hull i bakken, som var halvfullt av kaldt vann, og dro meg så opp 
igjen, om og om igjen. De torturerte meg, og spilte ”russisk rulett” med meg som den 
eneste spilleren” (Godal 2003: 364). 
 
”En kar som også ble torturert og slått, og som satt i den samme kjelleren, greide ikke 
mer, og døde på den sjette dagen etter at jeg kom til dette stedet. Da han døde, tenkte 
jeg at han var veldig heldig” (ibid 2003: 365). 

 

5.8. Analyse, presentasjon og drøfting av det empiriske materialet 

I dette avsnittet vil jeg analysere, presentere og drøfte det empiriske materialet jeg har samlet 

inn i min studie. Jeg har begrunnet en samlet framstilling metodisk tidligere, og dessuten 

mener jeg at en slik framstilling er den mest oversiktelige formen for leserne.  

  

5.8.1. Sosial kontakt 

Det er far og sønnene i familien som fører ordet under mine besøk hjemme hos dem. De har 

bodd i Norge i ca. ett år, og familien består av far og mor, to gutter på 10 og 17 år, en datter 

på 15 år og et spedbarn. Mor har ikke fulgt norskundervisning på grunn av svangerskap og 

fødsel, og snakker ikke noe norsk mens jeg møter dem. Hun serverer deilig, hjemmelaget mat, 

godt hjulpet av dattera i huset. Den 15 år gamle ungdomsskolejenta snakker godt norsk, men 

har oppgaven med å passe familiens baby mens jeg skal snakke med guttene. Dermed får jeg 

ikke noe materiale om hennes opplevelser av de spørsmålene jeg vil ha svar på i min studie. 

 Likevel ga disse observasjonene meg et godt innblikk i den sosiale kontakten til 

kvinnene i familien. Mor hadde sannsynligvis ingen sosial kontakt utenom kjernefamilien. 
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Det framgikk av samtalen med far at de ikke har annen familie i Norge, og at den kontakten 

han har med nordmenn, er gjennom deltagelse i introduksjonsprogram for flyktninger og 

gjennom barnas skolegang. Mor i familien, som ikke behersker norsk, og har sin rolle i 

hjemmet, er derfor i praksis avskåret fra slik sosial kontakt. 

Representanten for asylmottaket gir imidlertid uttrykk for at de fleste får ”et slags 

nettverk rundt seg”. Strategier om å tilpasse seg og mestre en ny virkelighet, jf. kap. 3.3, er til 

stede, i hvert fall hos de mannlige informantene, som lettest kan gripe slike muligheter.  

Barna gir uttrykk for at de har fått venner i Norge. 10-åringen har norske venner, mens 

17-åringen har et vennenettverk bestående av personer fra flere nasjonaliteter. 

”Jeg har fått venner fra Norge og fra forskjellige andre land”. 

Jeg har møtt en flyktningfamilie der et klassisk kjønnsrollemønster gjør seg gjeldende. 

Far går på norsk-kurs og arbeidsforberedende tiltak, behersker norsk brukbart, og får sosial 

kontakt med andre kursdeltagere og kontaktlæreren til et av barna. Mor er hjemme med sitt 

spedbarn. Far ser ingen grunn til at datteren på 15 skal delta i kasusstudien min. 

 Det er ikke grunnlag for å trekke vidtfavnende konklusjoner fra mitt materiale på dette 

området. Jeg opplever likevel at det bekrefter at norskopplæring og en oppmyking av 

kjønnsrollemønsteret er en forutsetning for sosial integrering av kvinner i flyktningfamilier. 

Far og sønnene har til tross for krig og flukt, greid å orientere seg i det norske samfunnet, og 

vært seg bevisst de mulighetene utdanningssamfunnet byr på. I forhold til eksilets faser 

vurderer jeg det slik at de er i lettelsesfasen (jf. 2.4.4), der lettelsen over å ha kommet bort fra 

krig og vold er den dominerende følelsen. De er også klare for å møte utfordringer, og er 

dermed i det som omtales som nyorienteringsfasen i kriseforløpet, som gjerne oppstår etter at 

den traumatiske krisen er bearbeidet (jf. 2.4.1). 

 Funn som kan relateres til et kjønnsrollemønster som vårt samfunn, gjennom 

kvinnefrigjøringsideologien, har forlatt, utfordrer mine holdninger og respekt for de verdiene 

min informantfamilie representerer. Står det norske samfunnet i fare for å stigmatisere kvinner 

i slike familier, og dermed bidra til å vanskeliggjøre integreringen, fordi vi ikke viser respekt 

for familiens valg og verdier? Jeg har tidligere påpekt at på noen områder gir ikke mitt 

materiale grunnlag for noe annet enn refleksjoner. I møte med en familie som opplever glede 

over å kunne bo i et godt og trygt land, har et stabilt hjem som hjemmebase for fire barn, kan 

en holdning om at slike miljøer er kvinneundertrykkende være et sterkere bidrag til å hindre 

integrering enn manglende norskkunnskaper hos mor i hjemmet. 

  

 61



5.8.2. Samarbeidet hjem/skole 

Overfor meg i sofaen sitter en far som stadig stirrer ned på diktafonen på bordet. 

Kroppsspråket hans gir uttrykk for at han prøver å veie sine ord, han leter etter dem og er 

frustrert over at de ikke kommer like lett på norsk som de ville gjort på morsmålet. Men tilbud 

om tolk har han avslått, han snakker jo norsk. Han smiler, ser på diktafonen igjen, og forsikrer 

hele tiden mens han snakker at, jo ”det synes jeg er veldig bra”.    

I prosessen med temaet samarbeidet hjem/skole har jeg gjort meg noen refleksjoner 

om det jeg tar opp i kap. 5.1 om hva den egentlige meningen med informantenes uttalelser er. 

Familiens oppholdstillatelse ennå ikke er innvilget, noe de ønsker sterkt at den skal bli. På den 

bakgrunn velger jeg å tolke farens uttalelser om familiens samarbeid med skolen: 

”Jeg synes mitt barn har en god lærer. Han hjelper barnet mitt og forklarer for ham. 
Mitt barn lærer fort og han trives på skolen…jeg synes de hjelper dem. Det er også en 
lærer som kan hjelpe ham og han sa til ham flere ganger at han bare må spørre hvis 
han trenger hjelp til noe eller ikke forstår setninger eller ord. Det synes jeg er veldig 
bra. Han er veldig snill og hjelper ham…det siste året har han fått en lærer som 
hjelper ham med å konsentrere seg om hvordan han uttaler ord og bokstaver, særlig 
de vanskelige norske bokstavene. Jeg synes han får god hjelp”.  

 Gutten på 5. trinn får morsmålsundervisning, noe han har krav på om det er nødvendig 

(opplæringsloven § 2.8). Det virker som skolens tilrettelegging fungerer godt, men dette er 

også en godt fungerende elev. Far gir uforbeholdent uttrykk for at skolen har tatt hensyn til 

barnas situasjon som fremmedspråklige og med bakgrunn som flyktninger, og på spørsmål om 

hvilken kontakt han har med barnas lærere, svarer han slik om kontaktlæreren på 5. trinn: 

”Ja, jeg har snakket med ham på skolen og noen ganger treffer jeg ham på senteret. 
Da snakker jeg med ham”. 

 Far har ingen kommunikasjon med lærerne til sønnen på 17 år som går på grunnkurs i 

videregående opplæring.  

 På spørsmål om skolen har tatt kontakt for å ta opp spørsmål som har med barnas 

skolegang eller psykososiale fungering å gjøre, gir far uttrykk for at det slett ikke har vært 

nødvendig, fordi skolen gjør en så god jobb med barna hans. Generell informasjon fra skolen 

får han på ordinær måte gjennom ranselpost eller brev. Bruk av tolk under konferanser og på 

foreldremøter har aldri vært diskutert. Far gir uttrykk for at han behersker engelsk så godt at 

bruk av tolk ikke er nødvendig. Om han opplever at skolen ser på foreldrene som viktige 

samarbeidspartnere om barnas opplæring, har han dette å si: 

”Ja, de vet at jeg kan hjelpe barna med matte og engelsk. Men jeg har sagt at jeg ikke 
kan hjelpe dem med norsk og samfunnsfag, så jeg sa at jeg håper at de kan hjelpe dem 
med disse fagene”. 
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 Slik omtaler far overgangen fra mottaksskole til ordinær skole: 

”Min eldste sønn var bare to måneder på voksenopplæring. Der tok han naturfag og 
matte og forskjellige fag. Jeg hjalp ham med fysikk, matte og engelsk, og han klarte å 
gå direkte til vanlig videregående etter det. Men vår yngste sønn gikk direkte til vanlig 
skole”. 

 Dette svaret viser noen av de dilemmaer flyktninger og innvandrere møter i det norske 

skolesystemet. Mottaksklasse er et tilbud for minoritetsspråklige elever i barne- og 

ungdomsskolen som må ha norskopplæring før de begynner i vanlig klasse. Men kommunene 

er ikke pålagt å organisere et slikt tilbud. Gutten som følger videregående opplæring faller 

utenfor ordningen. Allerede etter et par måneder med voksenopplæring måtte han starte på 

grunnkurs på videregående. Gutten på 5. trinn ikke har heller ikke fått tilbud om 

norskopplæring i mottaksklasse, men gått rett inn i ordinær gruppe med egen tilrettelegging. 

Vedkommende kommune gir ikke tilbud om undervisning i egne mottaksklasser.  

 Barna selv gir uttrykk for at samarbeidet hjem/skole fungerer godt. Begge nevner 

foreldremøter og konferansetimer når de skal si noe om hva de vet om dette samarbeidet, og 

han som går på grunnkurs på videregående, har også deltatt på disse møtene. Ingen av barna 

gir uttrykk for at de har opplevd ubehagelige ting på skolen knyttet til kultur eller bakgrunn 

som de ikke har kunnet snakke om hjemme, selv ikke når jeg i samtale med dem har 

konkretisert dette til opplevelser knyttet til felles kroppsøving mellom gutter og jenter, dusjing 

etter svømmetimer/kroppsøvingstimer osv. Her er det verdt å merke seg at jeg altså ikke fikk 

anledning til å snakke med ungdomsskolejenta i familien.  

 Om samarbeidet mellom foreldrene og skolen kunne vært bedre, sett fra barnas side, 

har 10-åringen ingen mening om, mens 17-åringen synes det er greit nok som det er. 

 Representanten for asylmottaket forteller at de familiene som bor på mottaket, får god 

oppfølging av skolen. Han mener også at det er en god dialog mellom mottaket og skolene de 

aktuelle elevene går på. Når elevene kan starte skolegangen, ordner mottaket et møte mellom 

skolen og familien, med tolk, der både foreldre og barn deltar. Alle praktiske sider ved 

skolestarten gjennomgås, og så lenge familien bor på mottaket, har de en løpende dialog med 

skolen. Elevene tilbys leksehjelp på mottaket, men informanten presiserer at all oppfølging av 

familiene etter at de har forlatt mottaket og blitt bosatt i kommunen, blir overtatt av den 

kommunale flyktningtjenesten. Min informantfamilie var i en slik situasjon, men de fikk 

ingen direkte hjelp fra flyktningtjenesten angående barnas skolegang.  

 Den kommunen informanten fra asylmottaket arbeider i, har egen mottaksskole, noe 

han vurderer som en forutsetning for skolens oppfølging av elevene i eksilets startfase. Denne 
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skolen har asylmottaket faste samarbeidsmøter med. Min informant på asylmottaket har en 

oppfatning av at denne skolen har større kompetanse på området psykososialt arbeid blant 

flyktninger enn det som er vanlig i skolen. Han opplyser også at PPT har opprettet egne 

samtalegrupper med de barna som har flyktet fra krig og vold, der de får bearbeide sine 

opplevelser og følelser sammen med barn med en liknende historie under ledelse av psykolog. 

”Vi har som sagt en egen mottaksskole, og dem har vi jo nærmest kontakt med. 
Hensikten er jo at når elevene er flyttet ut på ordinære skoler, da skal de være så godt 
fungerende at skolegangen og det praktiske rundt den skal gå lettere. Vi synes at det 
går bra med elevene også på de ordinære skolene”. 

      Det mannlige innslaget i min informantfamilie ga inntrykk av at de opplevde at skolen 

respekterte deres kultur og verdier. Min mannlige informant fra asylmottaket opplevde at 

mottaksskolen var veldig bevisst på alt som har med kulturell bakgrunn og religion å gjøre. 

”Det fungerer sånn at eleven blir integrert og kan fungere også når de senere 
begynner i en norsk klasse på en vanlig skole. Da fungerer det best for eleven. Det har 
ikke vært noen problemer som har med respekt for at de ikke vil dusje sammen med 
andre, at jenter og gutter skal ha kroppsøving sammen, osv.”. 

 Når det gjelder samarbeidet med PPT og BUP rundt det psykososiale arbeidet med 

flyktningbarna, viser informanten til at det er skolen som er henvisende organ til PPT. Når det 

gjelder PUB som andrelinjetjeneste, går kontakten gjennom vanlige henvisningsorganer. 

Informanten synes at disse prosedyrene fungerer greit, og at skolen som mellomledd mellom 

mottaket og PPT tar opp de sakene mottaket anmoder om, i tillegg til det skolen tar opp med 

PPT på eget initiativ. Videre involverer BUP mottaket når de finner det hensiktsmessig i sitt 

arbeid med flyktningbarn. 

Jeg startet analysen og drøftingen innenfor denne kategorien med noen refleksjoner 

rundt det metodiske dilemmaet om hva informantene egentlig mener, i forhold til det de gir 

uttrykk for. Både far og sønner er såre fornøyd med samarbeidet med skolen, og er full av 

lovord over den hjelpen de får, til tross for at bostedskommunen ikke har gitt barna et tilbud 

om undervisning i mottaksskole. Gjennom min informant på et asylmottak får jeg et bestemt 

inntrykk av at egne mottaksskoler er et effektivt redskap for oppfølging og samarbeid med 

familien, der også asylmottaket og flyktningtjenesten er sentrale samarbeidspartnere. 

 Selv om kommunen min informantfamilie bor i ikke har gitt barna et tilbud om 

opplæring i mottaksklasse, har den et 3-årig introduksjonsprogram for flyktninger som 

bosettes i kommunen. Flyktningen skriver kontrakt med kommunen om deltakelse i 

programmet mot utbetaling av stønad. Målet med introduksjonsprogrammet er å tilegne seg 

gode norskkunnskaper og lære om det norske samfunnet, slik at de så raskt som mulig kan 
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komme i ordinært arbeid eller utdanning/videreutdanning. Personen blir kartlagt, og det 

utarbeides deretter en individuell handlingsplan for hver enkelt flyktning. Programmet følger 

arbeidslivets lover og regler, og ugyldig fravær og gir trekk i utbetaling av stønad. 

 Jeg vurderer det slik at en av grunnene til at min familie er fornøyd, er at det går veldig 

bra med barna på skolen. Alle tre har lært seg meget brukbart norsk på relativt kort tid, og det 

går også bra i skolefagene for øvrig. Familien satser på barnas utdanning, hjemme har de PC 

med bredbåndstilknytning, og far virker oppdatert i forhold til barnas skolesituasjon. 

 Jeg vurderer flere av uttalelsene som uttrykk for at familien ønsker å framstå som 

fornøyde og takknemlige for de mulighetene de har fått i Norge. De håper å få innvilget asyl 

og dermed få oppholdstillatelse, og vil nødig framstå som uttakknemlige. 17-åringens utsagn 

om mobbing synes jeg er illustrerende i så måte. Han innrømmer at det har sammenheng med 

hans utenlandske bakgrunn og norskuttale med aksent. Likevel vil han ikke hevde at dette kan 

være rasisme. Han velger å se det som vennskapelig erting. Selv har jeg på videregående 

skole vært vitne til verre ting enn dette. Under praksis opplevde jeg at en lærer irritert ba en 

elev med flyktningbakgrunn ”snakke norsk” når han ikke uten videre oppfattet hva eleven sa. 

  

5.8.3. Spesielle opplevelser, utfordringer og problemer ved eksiltilværelsen 

På mitt spørsmål om barna i informantfamilien opplever at det finnes noen negative ting ved 

skolen i Norge, har den eldste kommet til å bruke begrepet mobbing. Når jeg følger opp med 

om han tror det er relatert til hans bakgrunn, bekrefter han det. Han føler seg åpenbart ille til 

mote. Blikket flakker, han stirrer på diktafonen og vet at uttalelsen ikke kan trekkes tilbake, 

og griper begjærlig de mulighetene jeg gir ham ved noen oppfølgingsspørsmål til å komme 

seg ut av denne situasjonen uten å virke negativ. Mobbing forekommer ”ikke så ofte, nei”.    

Kategorien spesielle opplevelser, utfordringer og problemer ved eksiltilværelsen 

handler om den totale opplevelsen av eksiltilværelsen, men den influerer etter min oppfatning 

sterkt på min hovedproblemstilling om hvordan skolen oppleves som samarbeidspartner for 

disse familiene. Mange av de utfordringene og problemene de har, er knyttet til opplevelser 

relatert til skolen, eller som berører deres skolehverdag i større eller mindre grad. 

 Familien har ingen øvrig familie i Norge. De er derfor avskåret fra storfamiliens 

nettverk. De har heller ingen kontakt med andre landsmenn som bor i Norge, men de vet om 

en annen familie med samme bakgrunn som dem i kommunen. Barna har ikke hatt noen 

problemer med å lære seg norsk, og på spørsmål om de kan si noe de synes er positivt med 

skolen i Norge, svarer de slik: 
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”Det er ikke så mye lekser, det er ikke så vanskelig. Dessuten kan vi spille fotball der 
og andre ting som er gøy”. Informant, 10 år, gutt 5. trinn. 

 
”Det er ikke så vanskelig på skolen her som det er på skolen i hjemlandet vårt. Det er 
ikke så mange lekser, men vanskeligheten for oss er at vi ikke har hatt norsk og bare 
litt engelsk før, bare skriftlig. Vi har tilgang til alle hjelpemidler på skolen, og det 
hadde vi ikke på tsjetsjenske skoler. I den norske skolen kan vi bruke forskjellige bøker 
og hjelpemidler fra for eksempel biblioteket, ikke bare de vanlige skolebøkene som vi 
bruker hver dag. Jeg synes skolen i Norge er bra”. Informant, 17 år, gutt grunnkurs. 

 Far synes også det er mye positivt med skolen i Norge: 

”… de har gode muligheter til å lære og å få seg en utdanning. Her i Norge for 
eksempel kan barna få god utdanning gjennom internett, data, og forskjellige ting som 
blir utviklet, ting som vi har mistet i hjemlandet vårt”. 

 Jeg spurte også barna om det var noe de synes var vanskelig eller negativt når det 

gjaldt skolen i Norge. Den yngste hadde ikke noe å si om det, mens den eldste nevnte 

forsiktig, etter noe nøling, at det kan være mobbing her. På spørsmål om han hadde opplevd 

det selv, er han rask med å svare at det ikke har skjedd ofte. Når jeg spør om han tror at 

mobbingen dreier seg om det faktum at han ikke har norsk bakgrunn, kommer dette svaret:  

”Ja, selvfølgelig, for jeg har ikke vært lenge i Norge, jeg kan ikke så mye norsk”. 

Når jeg følger opp dette svaret og spør om han mener at det som han opplever som mobbing 

er uttrykk for rasisme, er han helt avvisende til en slik tankegang. 

”Nei, det er bare mobbing. Jeg er bare 17 år, og tenker ikke på den måten. Det er 
bare lek, på en måte”. 
Det er verdt å merke seg at gutten prøver å dekke over den sårbarheten han er utsatt for 

på grunn av sin bakgrunn. I stedet fokuserer han på den strategien han bruker for å mestre 

dette, nemlig bagatellisering.   

 Barnas opplevelse av foreldrenes situasjon som flyktninger og i en eksiltilværelse i 

Norge er også interessant. Ingen av barna gir uttrykk for at de ikke kan ta opp alt som skjer på 

skolen med foreldrene, den eldste nøler imidlertid før han svarer at han ikke tror at det skulle 

være noe problem. De gir heller ikke uttrykk for at det er noe ved hjemmesituasjonen som de 

ikke skulle kunne ta opp på skolen, hvis de skulle føle behov for det. Begge barna gir også 

uttrykk for at de synes det går bra med foreldrene, til tross for den flukten som ligger bak.  

 Det er tydelig at familien ikke ser eksilet som en midlertidig tilstand, jf. kap. 2.4 om 

eksilet som en kollektiv krise. De har ikke noe ønske om å vende tilbake til sitt hjemland, selv 

om situasjonen der skulle stabilisere seg.  

”…Jeg mener at her i Norge har barna bedre muligheter til å gå på universitet og gå 
videre med studier enn de har i hjemlandet. Der har de en dårlig situasjon”. 

 66



 Han håper også det en gang skal bli mulig å besøke hjemlandet, men er mest opptatt 

av at de skal få det godt i Norge, og han tror heller ikke at verken ham selv eller resten av 

familien vil komme til å ha noe særlig kontakt med venner og familie i hjemlandet.  

 Når vi tar opp behovet for hjelp til å takle de utfordringene krig og flukt har påført 

familien, forstår ikke far hva vi mener. Etter hvert gir han uttrykk for at det går greit, og at de 

takler dette på egen hånd. 

”Ved at vi flyttet fra krig til fred så har man gode muligheter til å ha god kontakt med 
de andre. Jeg vil på en måte si at siden vi har flyktet har barna våre en helt annen 
garanti for å klare seg bra, og få en utdanning, enn om vi hadde blitt i hjemlandet 
vårt”. 

 Han er full av lovord over den støtten de har fått i Norge. 

”Vi har fått hjelp fra første dagen jeg kom til Norge. Vi kan ikke klare dette selv. Kan 
ikke klare meg uten hjelp fra staten… Min sønn fikk stipend. Skolen i Norge er gratis. 
Jeg kjøper alt mine barn trenger, klær eller noe de trenger for å studere eller noe 
annet”   

 Sønnene i familien har også planene klare. Yngstemann vil fortsette skolegangen, gå 

på videregående som broren og bli boende i Norge. Han gir uttrykk for at han ikke har tenkt 

noe særlig på om han skal ha kontakt med eller besøke noen fra hjemlandet sitt i framtiden, 

mens den eldste tror at han kanskje vil gjøre det senere, men ikke nå. Også han har planlagt 

framtiden sin: 

”Ja, etter videregående skal jeg gå på høyskole eller universitet. Det kommer an på 
karakterene mine… Hvis vi får lov, så vil vi bo i Norge”. 

 Representanten fra asylmottaket opplyser at de familiene som har flyktet fra 

krigsområder er preget av det i varierende grad, og at de som har familienettverk i Norge eller 

landsmenn med samme bakgrunn som dem selv, i stor grad benytter seg av det. Slik får barna 

venner med samme bakgrunn som dem selv, mens de i varierende grad får norske venner. 

 Asylmottaket har ansvaret for familiene bare så lenge de bor i mottak. Etter en stund 

blir familiene innkalt til et bosettingsmøte, der situasjonen deres blir kartlagt, hvilke ønsker og 

behov de har osv. UDI (Utlendingsdirektoratet) har en dialog med bosettingskommunen for å 

prøve å finne et egnet sted, og når bosettingen finner sted, overtar flyktningtjenesten i 

kommunen ansvaret for flyktningene. Min informantfamilie var bosatt i en kommunal 

leilighet i en boligblokk, og hadde en grei kontakt med en flyktningkonsulent i kommunen.  

 Asylmottaket som min informant arbeider ved prøver å ha en god kontakt med 

helsevesenet, i hvert fall førstelinjetjenesten. De har også jevnlige møter med kommunens 

barneverntjeneste, og tar kontakt hvis de har spesielle bekymringer i forhold til barna i 
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mottaket. Dermed ser det ut til at de tar tak i flyktningbarnas psykososiale situasjon, jf. kap. 

2.5 og 2.8. Ellers gir informanten uttrykk for at de også prøver å samarbeide med ulike lag og 

foreninger i kommunen, som fotballklubber og idrettslag, som han hevder de har et tett 

samarbeid med. Slik prøver å legge til rette for inkludering i det norske samfunnet.    

Når min informantfamilie gir uttrykk for at de er fornøyde, at de ikke finner noe 

negativt eller underlig ved skolen, at de ikke har opplevd vanskeligheter knyttet til sin 

bakgrunn eller kultur, og at de opplever å bli godt ivaretatt, gjør jeg meg flere refleksjoner. 

For det første vil de mest kulturspesifikke utslagene ramme jenter. Det er ofte dem foreldrene 

vil beskytte mot felles kroppsøving, svømmeundervisning osv. Det er de som ikke kan delta 

på ulike aktiviteter på kveldstid, og dermed få begrenset sosial kontakt i det norske 

samfunnet. Kvinnene i familien fikk jeg ikke anledning til å lage strukturerte intervjuer med, 

og min øvrige kontakt med dem gir ikke grunnlag for å mene noe om dette. Det er derfor 

familiens gutter som gir uttrykk for at de ikke opplever vanskeligheter knyttet til bakgrunn, 

kultur og respekt for egne verdier. Dernest registrerer jeg at familien bare uttrykker meninger 

om positive sider ved eksiltilværelsen i Norge. De er optimistiske med tanke på sin nye 

tilværelse i Norge, og gir uttrykk for at eksilet er en befrielse, og ikke et tap. 

 Dette står i kontrast til det jeg har referert og drøftet av teori om eksilets kriser (kap 2). 

Selv om jeg vurderer det slik at familien befinner seg i den såkalte lettelsesfasen, finner jeg 

det likevel påfallende at ingenting av det vi vet om eksilets kriser, kommer til uttrykk hos 

mine informanter. Jeg har ikke kjennskap til deres spesifikke traumeopplevelser knyttet til 

krigen i hjemlandet, heller ikke om noen av dem får eller har fått psykologisk hjelp i 

forbindelse med sin flukt. Både far og sønner gir uttrykk for at de takler dette helt greit på 

egen hånd, og barna kan ikke si at de har merket noen reaksjoner på traumer hos foreldrene. 

 Samtidig viser dette at mine informanter er veldig opptatt av at de skal mestre sin nye 

situasjon. På grunn av at barna har lært norsk og er skoleflinke, og en far som virker 

ressurssterk og opptatt av å følge dem opp, har de mange beskyttelsesfaktorer som hjelper 

dem i sin eksiltilværelse.  

 Representanten for asylmottaket forteller om gruppesamtaler med traumatiserte barn 

som PPT organiserer på mottaksskolen, et tilbud jeg drøfter i kap. 2.9. Barna eller far i min 

studie gir ikke inntrykk av at de har fått tilbud om slike gruppesamtaler gjennom for eksempel 

PPT. Ut fra det jeg har referert og drøftet om barn og traumer, er det påfallende om et slikt 

tilbud ikke er gitt. Jeg understreker likevel at mitt materiale ikke spesifikt gir grunnlag for å 

hevde at de ikke har fått det. På dette området bygger mine vurderinger kun på antagelser.  
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6. Avslutning 
I denne studien har jeg behandlet temaet ”Flyktningbarn i skolen” med en problemstilling om 

hvordan samarbeidet med skolen oppleves fra flyktningenes side når de har traumer etter krig, 

vold og flukt. Jeg har drøftet ulike teorier knyttet til flyktninger, eksil og traumer, særlig i 

forhold til barn, og de mulighetene som ligger i resiliens og mestring. Jeg har videre foretatt 

en kasusstudie der jeg har møtt en familie som har flyktet fra krig og vold, som gjennom 

semistrukturerte intervjuer forteller om sine opplevelser som flyktninger i Norge og med 

skolen som samarbeidspartner. Jeg har også foretatt et semistrukturert intervju med en 

representant for et asylmottak. 

 Jeg har ikke grunnlag for å trekke bastante konklusjoner ut fra et relativt spinkelt 

materiale. Men jeg har funnet grunn for noen refleksjoner knyttet til flyktningers egen 

vurdering av sin situasjon. Det skulle vise seg å være svært vanskelig å skaffe informanter 

som oppfattet seg selv som psykisk syke på grunn av krig, flukt og traumer. De jeg til slutt 

fikk snakke med, som var håndplukket av kommunens flyktningtjeneste, ville ikke gi inntrykk 

av at de har problemer knyttet til sin eksiltilværelse, verken på det personlige plan eller i 

forhold til samarbeidet med skolen. 

 Jeg vurderer det derfor slik at det er behov for en stadig bevissthet knyttet til 

flyktningers psykososiale situasjon, og en årvåken holdning til de tilbud de får, og den 

oppfølging de får. Ikke minst gjelder det PPT og BUP i forhold til barnas situasjon, som man 

gjennom barnehage og skole bør ha forutsetninger for å ha tilfredsstillende oversikt over.  

 Psykososialt arbeid med flyktninger er ikke minst viktig i et forebyggende perspektiv. 

Vi vet at psykiatrien i Norge ikke klarer å fange opp og behandle dem som har behov for det. 

I tillegg til opptrapping på dette området, oppfatter jeg det slik at min studie viser behov for 

en årvåkenhet og bevissthet rundt det forhold at ikke alle flyktninger på eget initiativ er i 

stand til eller ønsker å snakke om sine kriser. Videre opplever jeg at å motta asyl i Norge ikke 

uten videre oppleves som en rett for en traumatisert flyktning, men som et privilegium.  

 Jeg oppfatter det slik at mitt materiale gir grunnlag for refleksjon over det klassiske 

spesialpedagogiske dilemmaet, nemlig at avstanden mellom det ideelle i arbeidet med 

spesialpedagogiske utfordringer, og det man faktisk får utrettet innenfor det 

spesialpedagogiske feltet, kan være stor. Også på det området jeg har arbeidet med i denne 

studien, er utfordringene mange før familier som har traumer etter krig og flukt, skal oppleve 

at skolen ivaretar deres behov på en tilfredsstillende måte. 
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