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Sammendrag	
Oppgaven	er	basert	på	feltarbeid	gjennomført	på	en	barnehjemsinstitusjon	i	

Salto,	Uruguay,	våren	2015.	Barnehjemsinstitusjonen,	som	jeg	kaller	el	hogar	

(hjemmet),	drives	av	en	verdensomspennende	evangelisk	hjelpeorganisasjon	i	

samarbeid	med	Uruguays	barnevernsorganisasjon.	Under	feltarbeidet	arbeidet	

jeg	som	frivillig	på	el	hogar,	og	fikk	dermed	et	svært	avgrenset	felt	og	tilgang	til	

hverdagslivet	til	barna	som	bor,	og	voksne	som	arbeider	her.		

	

Jeg	har	analysert	hvordan	barn	og	voksne	på	el	hogar	får	felles	opplevelser,	

minner	og	referanser,	sosialiserer	hverandre	og	skaper,	kommuniserer	og	

overfører	normer,	regler	og	verdier	gjennom	forskjellige	aktiviteter	i	hverdagen.	

Jeg	argumenterer	for	at	dette	legger	grunnlaget	for	følelser	av	tilhørighet.	

	

I	første	empiriske	kapittel	tar	jeg	for	meg	tre	faste	aktiviteter	som	skjer	på	

samme	måte	og	til	samme	tid	hver	dag,	og	som	jeg	ser	på	som	svært	

grunnleggende.	Dette	er	morgen	–og	kveldsstell,	måltider,	og	gjennomføring	av	

oppgaver.	I	neste	kapittel	tar	jeg	for	meg	hva	som	foregår	på	barnas	fritid.	Her	

argumenterer	jeg	for	at	kjønn,	alder,	interesser	og	personlighet	er	viktige	

faktorer	for	gruppedannelsen	som	har	forekommet	på	el	hogar.	Jeg	viser	også	i	

hvilke	situasjoner	forskjellene	mellom	de	forskjellige	gruppene	blir	mindre	

viktige	og	flyter	over	i	hverandre.	Disse	to	kapitlene	demonstrerer	hvor	viktige	

barna	er	for	hverandre,	og	hvordan	de	sosialiserer	hverandre	inn	i	fellesskapet.	I	

det	siste	empiriske	kapitlet	bringes	de	voksne	ansatte	på	el	hogar	inn	på	banen,	

og	jeg	viser	hvilken	rolle	de	har,	og	hvordan	de	utøver	den	i	sammenheng	med	

skapelsen	av	tilhørighet.		

	

Oppgavens	formål	er	å	vise	at	det	er	mulig	å	skape	tilhørighet,	et	tett	samhold,	og	

en	trygg	oppvekst	på	en	barnehjemsinstitusjon;	også	utenfor	de	trygge	rammene	

en	familie	kan	gi.	
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Forord	
Det	er	mange	mennesker	som	har	gjort	gjennomføringen	av	dette	prosjektet	

mulig.	Takk	til	familie,	venner	og	medstudenter	som	har	oppmuntret	meg,	hørt	

på	meg	og	støttet	meg	i	mine	frustrasjoner,	lest	korrektur	og	gitt	

tilbakemeldinger	underveis.	En	spesiell	takk	går	til	Mamma,	og	til	kjæresten	min,	

Mats.	

	

Hadde	det	ikke	vært	for	Synnøve	og	Tone	fra	den	evangeliske	

hjelpeorganisasjonen	som	driver	el	hogar,	ville	jeg	aldri	kommet	meg	dit	i	det	

hele	tatt.	Tusen	takk	til	dere	for	all	hjelp	gjennom	hele	prosjektet,	og	for	at	dere	

ga	meg	sjansen	til	å	bli	kjent	med	alle	barn	og	voksne	på	el	hogar.	De	tok	meg	

imot	med	åpne	armer,	og	lot	meg	ta	del	i	livene	deres.	Gracias	por	haber	abierto	

las	puertas	del	hogar,	y	por	dejarme	haber	sido	parte	de	sus	vidas.	

	

En	takk	går	også	til	Sosialantropologisk	Institutt	(SAI)	ved	UiO	for	tilrettelegging	

og	finansiering	av	prosjektet.	

	

Sist,	men	absolutt	ikke	minst,	vil	jeg	takke	min	veileder	Marit	Melhuus,	som	har	

gitt	svært	gode	og	konstruktive	tilbakemeldinger	fra	start	til	slutt.	Tusen	takk	for	

din	oppmuntring	og	særdeles	gode	veiledning.	

	

Jeg	hadde	ikke	klart	å	gjennomføre	dette	uten	dere.	
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Ordliste	
El	director-	Den	mannlige	direktøren.	

El	hogar-	Hjemmet.	

INAU:	Instituto	del	Niño	y	Adolescente	del	Uruguay-	Institutt	for	Barn	og	Unge	i	

Uruguay	(Uruguays	barnevernsorganisasjon).	

La	niñera,	flertall:	Las	niñeras-	Barnepiken/Barnepikene.	

La	cocinera-	Kokka.	

La	directora-	Den	kvinnelige	direktøren.	

Merienda-	Lett	måltid	som	inntas	rundt	kl.	17.	Består	gjerne	av	forskjellige	

bakervarer,	en	varm	drikke,	juice	og/eller	drikkeyoghurt.	Minner	om	britiske	

tea.	

	

Barna	på	el	hogar	
Barna	med	samme	farger	på	sine	navn	er	biologiske	søsken.	Navnene	som	står	i	

svart	hadde	ingen	søsken	boende	på	el	hogar	i	løpet	av	mitt	opphold.	
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Kapittel	I:	Innledning	

	
Når	vi	som	mennesker	først	kommer	til	verden	er	vi	ganske	hjelpeløse.	Vi	kan	

verken	komme	oss	rundt	eller	få	i	oss	næring	for	egen	maskin,	og	trenger	derfor	

å	bli	passet	på	av	et	eldre	og	mer	erfarent	individ	som	sørger	for	mat,	vann,	husly	

og	varme	i	mange	år	etter	at	vi	er	født.	I	tillegg	til	disse	rent	fysiske	behovene	har	

vi	psykiske	og	sosiale	behov,	og	trenger	å	ha	en	opplevelse	av	å	bli	passet	på	og	

høre	til	et	sted.	Da	kan	vi	trygt	utforske	våre	omgivelser	og	lære	om	hvordan	det	

er	å	være	sammen	med	andre,	og	om	oss	selv	som	individ.	Å	være	sammen	med	

andre	er	det	som	legger	grunnlaget	for	sosialiseringen,	som	er	en	livslang	

prosess	der	vi	tilegner	oss	ferdigheter	vi	trenger	for	å	fungere	i	det	samfunnet	vi	

er	en	del	av,	og	skaper	relasjoner	til	andre	mennesker.	Hvem	det	er	som	er	

tilstede	i	våre	liv,	hvordan,	og	hvor	lenge	varierer	i	stor	grad	verden	over.	

	

Mitt	feltarbeid	ble	gjennomført	på	en	barnehjemsinstitusjon	i	Salto,	Uruguay.	Der	

arbeidet	jeg	som	frivillig	fra	midten	av	januar	til	midten	av	juni	2015,	samtidig	

som	jeg	samlet	inn	data	til	masteroppgaven	min.	Første	del	av	barnehjemmets	

navn	er	El	hogar	de	niños,	som	betyr	«hjemmet	for	barn»,	eller	«barnehjemmet»,	

og	brukes	som	navn	på	de	fleste	barnehjemsinstitusjoner	i	landet.	Stedets	

særegne	navn	har	jeg	valgt	å	anonymisere,	og	vil	referere	til	barnehjemmet	kun	

som	el	hogar	(hjemmet).	Det	var	også	slik	alle	mine	informanter	omtalte	stedet	i	

dagligtalen.	

	

El	hogar	drives	hovedsakelig	av	en	evangelisk	organisasjon	som	formidler	sosial	

hjelp	i	en	rekke	land	verden	over.	Direktørene	på	el	hogar	er	ansatte	i	denne	

organisasjonen,	og	har	også	ansvaret	for	driften	av	organisasjonens	menighet,	

som	ligger	på	el	hogars	område.	Der	holdes	det	diverse	møter	og	gudstjenester	

som	er	åpent	for	alle	som	ønsker	å	være	med.	

	

I	driften	av	el	hogar	samarbeider	denne	organisasjonen	med	landets	

barnevernsorganisasjon,	Instituto	del	Niño	y	Adolescente	del	Uruguay1	(INAU),	

																																																								
1	Institutt	for	Barn	og	Unge	i	Uruguay.	
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hvis	mål	er	å	sikre	barn	og	unge	under	18	år	sine	rettigheter	og	deres	

oppvekstsvilkår.	Det	er	INAU	som	følger	opp	og	avgjør	hvilke	barn	som	skal	

komme	til	el	hogar,	og	bidrar	i	stor	grad	med	finansieringen	av	mat,	klær	og	

utstyr	til	barna.	

	

Alle	barna	som	bor	på	el	hogar	har	biologiske	foreldre	eller	andre	nære	

slektninger	i	live.	Men	barnas	foreldre	har	ikke	klart	å	ta	vare	på	dem	på	det	som	

for	INAU	er	en	tilfredsstillende	måte.	Jeg	fikk	flere	ganger	høre	av	de	ansatte	på	

el	hogar	at	et	stort	problem	er	at	foreldrene	ikke	innser	at	de	har	et	ansvar	for	

barna	de	har	satt	til	verden,	og	har	forsømt	dem.	I	tillegg	sliter	mange	av	

foreldrene	med	økonomi,	alkoholproblemer	og/eller	annet	rusmisbruk,	psykiske	

problemer,	temperamentskontroll	eller	lignende.	Noen	av	barna	hadde	opplevd	

fysiske	–og/eller	psykiske	overgrep	før	de	kom	til	el	hogar.	

	

Problemstilling	

Barna	på	el	hogar	har	altså	manglet	trygge	relasjoner	i	livene	sine.	På	el	hogar	får	

de	en	mulighet	til	å	bygge	nye	relasjoner	og	nettverk.	Barn	og	voksne	drar	på	

utflukter,	går	turer,	spiser	og	leker	sammen.	De	jobber	med	skole	-og	husarbeid	

sammen,	fletter	hverandres	hår,	konkurrerer,	og	bytter	og	låner	bort	personlige	

eiendeler	seg	i	mellom.	De	lager	gaver,	tegner	tegninger,	eller	skriver	brev	og	

dikt	til	hverandre.	De	hjelper	hverandre	med	det	de	kan,	støtter	seg	på	

hverandre,	og	krangler.	Alle	sammen	er	i	nærkontakt	med	alle,	nesten	hele	

dagen,	nesten	hver	dag.	Etter	å	ha	levd	så	tett	sammen	over	lengre	tid	har	det	

vokst	frem	et	nært	fellesskap.	En	kort	formulering	av	hva	jeg	ønsker	å	oppnå	i	

oppgaven	er	å	vise	denne	prosessen,	og	hvordan	barn	og	voksne	på	el	hogar	

lever	sammen,	sosialiserer	hverandre,	og	skaper	forskjellige	relasjoner	og	

følelser	av	tilhørighet	til	hverandre.	

	

Det	er	ikke	gitt	at	man	skaper	følelser	av	tilhørighet	og	et	tett	samhold	når	man	

vokser	opp	på	en	slik	institusjon.	En	person	som	mener	at	dette	er	umulig	er	

UNICEFs	representant	for	Uruguay,	Egidio	Crotti.	I	innledningen	til	en	

forskningsrapport	utført	av	UNICEF	om	barn	i	institusjoner	skriver	han	at	det	

neppe	er	noen	i	dag	som	er	uenige	i	at	det	er	umulig	for	en	institusjon	å	møte	de	
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fysiske,	kognitive,	sosiale	og	følelsesmessige	behovene	til	et	barn,	og	at	en	slik	

oppvekst	vil	føre	til	at	barnet	blir	ekskludert	fra	samfunnet	og	mister	muligheten	

til	å	utvikle	og	uttrykke	sin	personlighet	(Crotti,	2003,	s.	vii)2.	Organisasjonen	

som	driver	el	hogar	arbeider	hardt	for	å	kunne	skape	et	sted	der	barna	kan	få	en	

trygg	og	god	oppvekst	som	forbereder	dem	på	voksenlivet.	«Vi	ønsker	at	dette	

skal	være	deres	(barnas)	hjem,	og	at	de	føler	seg	som	i	en	familie3»,	sa	en	av	de	

ansatte	til	meg	en	dag	i	begynnelsen	av	oppholdet	mitt.		

	

De	fleste	barna	som	bodde	på	el	hogar	i	perioden	jeg	var	der	hadde	kommet	dit	i	

en	alder	av	tre-	fire	år,	og	de	aller	fleste	hadde	tidligere	bodd	hos	en	av	eller	

begge	sine	biologiske	foreldre.	Dette	betyr	at	før	de	flyttet	inn	på	el	hogar,	hadde	

de	allerede	skapt	relasjoner	til	biologiske	slektninger.	INAU	er	lovpålagt	å	

arbeide	for	at	barn	som	bor	på	institusjoner	kan	opprettholde	kontakten	med	

sine	familier,	og	skal	forsøke	å	legge	til	rette	for	at	barna	kan	flytte	hjem	igjen.	

Dette	står	i	Ley	Nº	17.823,	Código	de	la	niñez	y	la	adolescencia4,	som	jeg	kommer	

tilbake	til	i	neste	kapittel.	INAU	har	derfor	en	miljøarbeider	som	arbeider	med	å	

etablere	og	forbedre	kontakten	mellom	barna	på	el	hogar	og	deres	familier.	Flere	

av	barna	har	jevnlig	kontakt	og	relativt	gode	forhold	til	en	eller	flere	av	sine	

slektninger.	Andre	har	svært	dårlig,	eller	ingen	kontakt	i	det	hele	tatt.	Mange	av	

barna	har	også	en	eller	flere	biologiske	søsken.	Disse	søsknene	bor	hos	sin	

biologiske	familie	fremdeles,	eller	er	såpas	gamle	at	de	kan	bo	for	seg	selv.	Flere	

har	også	biologiske	søsken	boende	sammen	med	seg	på	el	hogar.	Dermed	

fortsetter	barnas	primære	sosiale	relasjoner	fra	tiden	før	de	kom	til	el	hogar	å	

være	tilstede	i	barnas	hverdag.	Disse	relasjonene	vil	tas	opp	i	oppgaven	min,	men	

hovedfokuset	mitt	vil	være	på	hvordan	barna	har	skapt	og	skaper	relasjoner	til	

alle	barna	som	bor	på	el	hogar,	og	til	de	voksne	som	arbeider	der.		

	

	

																																																								
2	Jeg	er	usikker	på	i	hvilken	periode	Crotti	var	representant	for	UNICEF	i	
Uruguay,	og	hvilken	stilling	han	har	i	dag.	
3	Queremos	que	este	sea	su	hogar,	y	que	se	sienten	en	familia.	
4	Lov	nr.	17.823,	Kode	for	barndom	og	oppvekst.	
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Begrepsavklaring	og	analytiske	verktøy		

Jeg	har	allerede	brukt	begrepet	biologiske	søsken,	-foreldre	–og	slektninger,	og	

kommer	til	å	fortsette	med	dette.	Når	jeg	bruker	disse	begrepene	mener	jeg	

biologisk	i	naturvitenskapelig	forstand.	Biologiske	foreldre	er	altså	den	mann	og	

kvinne	som	barnet	har	fått	sine	gener	fra	gjennom	befruktning.	Disse	biologiske	

foreldrene	begrepsfestes	gjerne	som	genitrix	(kvinnen)	og	genitor	(mannen),	og	

barn	av	samme	genitor	og/eller	genitrix	er	biologiske	søsken.	

	

I	denne	sammenhengen	er	det	viktig	å	huske	på	at	de	man	har	fått	sine	gener	fra,	

ikke	nødvendigvis	vil	være	den	som	sosialt	anses	som	ens	mor	eller	far,	og	det	er	

viktig	å	skille	mellom	det	sosiale	og	biologiske	når	vi	snakker	om	

slektskapsrelasjoner.	Her	kan	vi	bruke	begrepene	mater	om	ens	sosiale	mor,	og	

pater	om	ens	sosiale	far	(Montgomery,	2009,	s.	105).	Noe	konkret	begrep	for	

sosiale	søsken	har	jeg	ikke	kommet	over.	

	

Min	oppfattelse	er	at	i	Uruguay	er	slektskap	først	og	fremst	forstått	som	

forankret	i	biologien.	Det	er	et	sammenfall	mellom	genitrix	og	mater,	genitor	og	

pater,	og	dem	som	omtales	som	søsken	er	biologiske	søsken.	Men	jeg	tror	at	

forholdet	mellom	biologi	og	slektskap	kan	være	mer	flytende	enn	som	så.	Flere	

av	barna	på	el	hogar	som	er	søsken	har	kun	samme	mor,	og	er	dermed	egentlig	

halvsøsken	etter	mine	betegnelser.	Barna	på	el	hogar	gjør	likevel	ikke	forskjell	på	

hverandre	om	de	er	halvsøsken	eller	helsøsken.	Det	er	like	fullt	søsken	fordi	de	

har	samme	mor,	og	har	bodd	sammen	med	henne	over	lengre	tid.	Noen	av	barna	

vet	om	halvsøsken	de	har	gjennom	sine	fedre,	men	de	færreste	har	møtt	dem,	og	

ingen	har	noe	særlig	forhold	til	dem.	Dette	sier	noe	om	viktigheten	av	mor,	og	at	

det	gjerne	er	hun	som	tar	seg	av	barna,	også	etter	samlivsbrudd.	Det	sier	også	

noe	om	at	det	ikke	nødvendigvis	er	kun	blodsbånd	som	skaper	familie,	men	også	

hvordan	man	lever	sammen.	

	

Jeg	er	opptatt	av	hvordan	følelser	av	tilhørighet	skapes	på	el	hogar,	og	dermed	

det	«flytende»:	følelsene	og	omsorgen	i	relasjonene.	Det	flytende	er	noe	

antropologer	ofte	har	oversett	når	de	har	drevet	forskning	i	forskjellige	kulturer.	

Charles	W.	Nuckolls	(1993,	s.	29)	skriver	at	antropologer	ofte	har	gått	ut	ifra	at	
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ekte	søsken	kun	er	biologiske	søsken,	og	at	alt	som	kalles	søsken	utenfor	dette	

kun	er	en	utvidelse	av	termen.	Det	som	omtales	som	søsken	av	dem	man	forsker	

hos,	men	som	i	virkeligheten	ikke	er	biologiske	søsken	har	av	antropologer	blitt	

kalt	«‘classificatory,’	as	if	they	are	somehow	less	real	or	significant	compared	to	

true	biologically	related	kin»	(Nuckolls,	1993,	s.	29-30).	Dette	har	ført	til	et	fokus	

på	nettopp	klassifiseringen	av	medlemmene	i	samfunnet,	og	følelsene,	omsorgen	

og	den	personlige	meningen	i	disse	relasjonene	har	blitt	oversett.	

	

David	Schneider	(1984)	understreker	også	at	i	«vestlige»	og	antropologiske	

begreper	har	slektskap	hatt	å	gjøre	med	reproduksjon.	Han	argumenterer	for	at	

det	finnes	tre	grunnleggende	aksiomer	i	antropologisk	forskning	på	slektskap.	

Det	første	er	at	slektskap	anses	av	antropologer	for	å	være	en	naturlig,	universal	

og	vital	del	av	samfunn	(s.	187),	det	andre	er	at	reproduksjon	anses	som	en	

seksuell	og	biologisk	prosess,	og	det	tredje	at	en	slik	seksuell	reproduksjon	

skaper	biologiske	bånd	mellom	mennesker.	«These	(ties)	are	considered	natural	

ties	inherent	in	the	human	condition,	distinct	from	the	social	or	cultural»	

(Schneider,	1984,	s.	188).	Han	kritiserer	hvordan	antropologer	har	anvendt	disse	

aksiomene	i	kryss-kulturelle	studier.	

	

Schneiders	argumenter	kom	som	følge	av	en	lengre	diskusjon	rundt	

distinksjonene	rundt	biologisk	slektskap	som	ekte,	og	sosialt	slektskap	som	

fiktivt.	Han	viser	at	hva	det	vil	si	å	være	i	slekt	kan	variere	i	stor	grad	verden	

over,	og	konkluderer	med	at	vi	bør	forlate	slektskap	som	en	analytisk	

komparativ	kategori.	Janet	Carsten	(1995)	bygger	videre	på	Schneiders	

argument.	Men	hun	er	uenig	i	at	vi	bør	gå	bort	fra	slektskap,	og	foreslår	heller	et	

nytt	begrep.	Carsten	skriver	om	menneskene	på	Pulau	Langkawi	utenfor	

Malaysias	fastland,	der	slektskap	skapes	både	gjennom	blodsbånd	og	gjennom	å	

bo	og	spise	sammen.	Slik	forstått	blir	identitet,	substans	og	slektskap	flytende.	

Hun	foreslår	begrepet	«‘relatedness‘	to	indicate	indigenous	ways	of	acting	out	

and	conceptualizing	relations	between	people»	(s.	224).		

	

Relatedness	er	dermed	en	mer	fleksibel	definisjon	på	slektskap	og	bånd	mellom	

mennesker	som	ikke	setter	noe	vilkårlig	skille	mellom	biologi	og	det	sosiale,	og	
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gjør	det	mulig	å	studere	slektskap	på	tvers	av	kulturer.	I	Cultures	of	Relatedness	

(2000)	samler	Carsten	et	antall	forfattere	som	utforsker	hva	det	vil	si	å	være	i	

slekt	i	den	lokale	konteksten	de	eksisterer	i.	Her	antydes	og	vises	det	at	biologi	

ikke	har	en	så	stor	betydning	som	den	har	i	vesten,	og	at	grensene	mellom	det	

biologiske	og	det	sosiale	ofte	er	svært	utydelige,	om	synlige	i	det	hele	tatt	(s.	3).		

	

I	sin	artikkel	Child	circulation	in	and	out	of	the	secure	zone	of	childhood:	A	view	

from	the	urban	margins	in	Ecuador	(2013)	viser	Esben	Leifsen	de	kontinuerlige	

prosessene	der	omsorg	skaper	og	gjenskaper	relasjoner,	og	hvordan	denne	

skapelsen	av	relatedness	legger	grunnlaget	for	hva	det	vil	si	å	være	et	sosialt	

vesen	(s.	309).	Han	skriver	om	dette	også	i	sin	doktorgradsavhandling	der	en	slik	

relational	fluidity	står	i	kontrast	til	relational	fixity,	som	referer	til	båndene	som	

reproduksjon	skaper,	og	som	formidles	som	det	ideelle	av	de	styrende	aktørene	i	

området	(Leifsen,	2006,	s.	18).	Med	styrende	aktører	mener	han	fagfolk	og	

byråkrater	som	er	involvert	i	å	gi	omsorg,	terapi,	og	materiell	og	medisinsk	

støtte.	Disse	er	institusjonaliserte	og	formelle	aktører	(s.	2),	og	har	mye	av	

samme	funksjonen	som	INAU	har	i	Uruguay.	Claudia	Fonseca	(1986)	og	Jessaca	

B.	Leinaweaver	(2008)	har	gjort	lignende	observasjoner	der	barn	sirkuleres	og	

flyttes	mellom	forskjellige	omsorgspersoner	over	lengre	tid,	og	skaper	tette	bånd	

til	de	menneskene	de	kommer	i	kontakt	med.	Signe	Howell	(2003)	skriver	om	

adopsjon	i	Norge	og	hva	adoptivforeldre	gjør	for	å	gjøre	sitt	adopterte	barn	til	en	

slektning.	Denne	prosessen	der	personer	som	tidligere	ikke	var	bundet	sammen	

skaper	betydningsfulle	og	varige	forhold	kaller	hun	for	kinning	(s.	465-466).		

	

Med	dagens	teknologi;	gjennom	IVF,	egg-donasjon,	sæd-donasjon	og	surrogati,	er	

det	også	mulig	å	få	et	barn	uten	at	barnet	nødvendigvis	får	foreldrenes	gener,	

eller	bæres	frem	av	den	som	blir	barnets	sosiale	eller	juridiske	mor.	Adopsjon	er	

også	en	praksis	som	i	stor	grad	er	vanlig	og	akseptert	verden	over,	og	

likekjønnede	par,	infertile	og	andre	ufrivillig	barnløse	benytter	seg	av	disse	

mulighetene.	Dette	utfordrer	vår	egen	oppfattelse	av	slektskap,	vår	diskurs	og	

vår	kategorisering	av	familie,	og	restrukturerer	våre	måter	å	ordne	forskjellige	

relasjoner	på	(Melhuus,	2001,	s.	45-46,	49).	
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Alle	disse	forfatternes	poenger	er	at	familie	og	slektskap	ikke	er	fast	og	

uforanderlig	forankret	i	biologien,	men	snarere	en	fleksibel	sosial	og	kulturell	

struktur.	I	oppgaven	vil	jeg	ikke	ta	for	gitt	at	de	biologiske	relasjonene	er	

sterkere,	viktigere	eller	mer	ekte	på	noen	måte	enn	de	relasjoner	man	har	til	

individer	man	ikke	er	i	biologisk	slekt	med.	Jeg	ønsker	å	se	på	tilhørigheten	som	

oppstår	mellom	alle	som	bor	og	jobber	på	el	hogar.	

	

Tilhørighet	er	det	ordet	jeg	bruker	på	følelsene	som	har	oppstått	mellom	

aktørene	på	el	hogar.	I	dette	begrepet	legger	jeg	mye	av	det	samme	som	legges	i	

relatedness,	kinning,	og	relational	fluidity.	Tilhørighet	i	den	situasjonen	jeg	

beskriver,	er	de	følelsene	som	oppstår	gjennom	forskjellige	praksiser	i	

hverdagen.	Det	oppstår	mellom	mennesker	når	de	tilbringer	tid	sammen,	gjør	

ting	sammen,	deler	erfaringer,	minner	og	opplevelser,	og	som	gjør	at	man	føler	

seg	knyttet	til	disse	personene.	Jeg	er	dermed	opptatt	av	de	forskjellige	

praksisene,	følelsene,	og	det	flytende	i	relasjoner	mellom	aktørene,	biologiske	

slektninger	eller	ei.		

	

Sosialiseringsprosessen,	der	man	lærer	seg	normer,	verdier,	ferdigheter	og	

kunnskap	man	trenger	for	å	fungere	i	samfunnet,	er	for	meg	en	svært	viktig	del	

av	tilhørigheten.	Det	er	gjennom	sosialisering	man	lærer	hvordan	man	skal	

oppføre	seg	i	samhandling	med	andre,	og	det	er	samhandlingen	med	andre	som	

legger	grunnlaget	for	tilhørigheten	som	skapes.	Selv	om	jeg	er	opptatt	av	

sosialisering,	vil	jeg	ikke	skrive	om	barna	på	el	hogar	som	i	en	tilblivelsesprosess	

og	uferdige	voksne.	Som	forfatterne	under	argumenter	for	vil	jeg	heller	forsøke	å	

formidle	en	forståelse	av	barna	på	el	hogar	som	aktive	deltagere	i	en	

sosialiseringsprosess	som	alle,	både	barn	og	voksne,	deltar	i.	

	

Barn	og	antropologi	

I	1998	holdt	The	International	Union	of	Anthropological	and	Ethnological	Sciences	

(IUAES)	en	kongress	i	Virginia,	USA,	og	der	ble	det	holdt	en	konferanse	om	

antropologi	og	barn.	Helen	B.	Schwartzman	deltok	på	denne	konferansen,	og	på	

et	av	møtene	diskuterte	hun	og	de	andre	deltagerne	at	antropologer	kan	og	bør	

bidra	til	studier	av	barne-	og	ungdomskultur	for	å	utvikle	en	mer	innovativ	og	
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integrert	antropologi	(Schwartzman,	2001,	s.	2).	Dette	møtet	la	grunnlaget	for	

Schwartzmans	redigerte	bok	Children	and	Anthropology:	Perspectives	for	the	21st	

Century	(2001).	I	første	kapittel	påpeker	at	selv	om	barn	aldri	har	blitt	ignorert	i	

antropologisk	forskning,	har	de	sjeldent	blitt	satt	i	fokus	(s.	1).	Hun	

argumenterer	for	viktigheten	av	å	ta	med	seg	et	fokus	på	barn	inn	i	det	21.	

århundret,	og	de	resterende	kapitlene	i	boka	er	skrevet	av	forfattere	som	tar	

avstand	fra	vestlige	antagelser	om	barndom	og	synet	på	barn	som	kun	uferdige	

voksne	i	en	konstant	tilblivelsesprosess.	De	retter	heller	blikket	mot	barn	som	

aktive	sosiale	individer	med	egne	oppfatninger,	tanker	og	interesser	(s.	4).		

	

I	Childhood	Identities:	Self	and	Social	Relationships	in	the	Experience	of	the	Child	

(1993)	skriver	Allison	James	om	barndom	fra	barns	ståsted.	Hun	tar	opp	

spørsmål	om	barns	sosiale	identitet,	deres	følelse	av	å	høre	til,	eller	å	være	

annerledes	og	å	stå	utenfor.	Hun	skriver	om	hvilke	forskjeller	det	er	som	gjør	en	

forskjell,	og	hvordan	disse	forskjellene	legger	grunnlag	for	hva	slags	vennskap	

som	skapes	og	brytes.	Gjennom	langvarig	deltagende	observasjonen	på	en	

barneskole	i	England	oppdaget	hun	hvordan	barn	identifiserer	andre	barn	og	seg	

selv	i	samhandling	med	andre,	og	ved	å	lese	hennes	«thick	descriptions»	får	vi	

innsyn	i	kompleksiteten	i	barnas	sosiale	liv	(James,	1993,	s.	2-3).	James	skriver	at	

det	er	viktig	å	ikke	se	på	barn	som	kun	uferdige	voksne,	og	hun	refererer	til	

Judith	Ennew	(1986)	som	skriver	at	den	vestlige	oppfattelsen	er	at	barndommen	

er	en	periode	der	man	har	rett	til	beskyttelse	og	opplæring,	men	har	intet	ansvar	

eller	autonomi	i	sine	liv.	Dermed	blir	de	personene	barna	er	skilt	fra	de	personen	

de	vil	bli.	Selv	ønsker	James	å	finne	det	selvbevisste	barnet	fra	barnets	

synsvinkel,	og	slik	bidra	til	at	barnas	menneskelige	bevissthet	blir	synlig	i	

antropologien	(James,	1993,	s.	31).	Marianne	Gullestad	(1994)	tenker	i	samme	

baner	og	skriver	«at	barn	ikke	er	noen	tomme	krukker	som	vi	heller	oppdragelse	

på	til	de	blir	gradvis	voksne.	Barn	er	tvert	imot	aktive,	skapende,	deltagere	i	

samfunnet,	og	yter	dermed	viktige	bidrag	til	allmennkulturen»	(s.	153).		

	

Catherine	Panter-Brick	skriver	i	Biosocial	Perspectives	on	Children	(1998,	s.	64-

65)	at	det	har	vært	en	tendens	å	studere	barn	kun	i	relasjon	til	voksne	og	som	

noe	som	formes	av	dem	(s.	29),	og	i	Abandoned	Children	(2000)	skriver	hun	at	
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barn	som	er	«forlatt»	er	bemerkelsesverdige	initiativtakere,	fleksible	og	har	

masse	oppfinnsomhet	(s.	11).	I	det	siste	har	det	blitt	mer	fokus	på	barnas	egne	

strategier,	synspunkter	og	perspektiver	på	sine	egne	liv,	skriver	hun,	og	nevner	

noen	forfattere	som	gjør	dette	(s.	11).	Forfatterne	legger	vekt	på	barnas	egne	

opplevelser,	og	barna	blir	dermed	aktive	deltagere	som	selektivt	tolker	det	de	

ser,	hører	og	føler	(Leifsen,	2006,	s.	45).		

	

Esben	Leifsen	trekker	frem	noen	av	karakteristikkene	som	Hugh	Cunningham	

(1995)	identifiserer	som	sentrale	for	1800-talls	Europas	filantropisk	syn	på	

barn,	og	skriver	at	disse	karakteristikkene	også	gjelder	i	Ecuador	i	det	20.	

århundre.	Noen	av	de	karakteristikkene	han	bemerker	som	mest	relevante	er	

idéen	om	at	barndom	er	en	tilstand	av	å	bli,	separert	fra	voksenlivet	og	

avhengige	av	voksne	(Leifsen,	2006,	s.	174).	Altså	noe	av	det	samme	som	blant	

andre	Schwartzman,	Panter-Brick	og	Allison	kritiserer.	Leifsen	skriver	videre	at	

dette	filantropiske	synet	på	barn	har	en	tendens	til	å	koble	idealene	rundt	

barndom	til	barn	som	lever	lengst	vekk	fra	disse	idealene	(Leifsen,	2006,	s.	174).	

Idealene	er	at	barndommen	skal	finne	sted	i	hjemmet,	skolen	eller	noen	andre	

miljø	der	barn	kan	bli	veiledet	og	beskyttet	skriver	Panter-Brick	(2000,	s.	5),	og	

referer	videre	til	Judith	Ennew	(1995),	som	skriver	at	i	det	moderne	«Vesten»	er	

domesticity	viktig	for	barndom,	og	«the	place	for	childhood	is	to	take	place	is	

inside	-	inside	society,	inside	a	family,	inside	a	private	dwelling»	(s.	202),	og	til	

Tobias	Hecht	(1998)	som	skriver	at	barndom	forstås	som	å	være	når	barn	ikke	

arbeider,	ikke	utnyttes,	og	ikke	er	institusjonaliserte	(s.	73).		

	

Barna	på	el	hogar	lever	utenfor	disse	idealene	rundt	barndom.	Dette	gis	det	

uttrykk	for	i	Ley	Nº	17.823,	som	sier	at	barn	aller	helst	skal	bo	sammen	med	sin	

biologiske	familie,	eller	i	en	lignende	situasjon	(Ley	Nº	17.823,	2004,	Capítulo	II,	

Artículo	12).	Ifølge	Crotti,	kan	ikke	en	oppvekst	i	institusjon	regnes	som	et	sted	

som	ligner	på	den	oppvekstsituasjonen	en	familie	kan	tilby.	
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Oppgavens	oppbygning	

Så	langt	i	dette	innledningskapittelet	har	jeg	drøftet	noen	antropologiske	

perspektiver	på	familie	og	slektskap,	og	hvordan	slektskap	tidligere	har	blitt	sett	

på	kun	som	biologisk	forankret.	Jeg	har	nevnt		noen	forfattere	som	foreslår	mer	

fleksible	begreper,	som	relatedness.	Jeg	vil	bruke	tilhørighet	til	å	beskrive	de	

relasjonene	som	oppstår	mellom	barn	og	voksne	på	el	hogar,	og	ikke	gå	ut	ifra	at	

biologiske	bånd	er	sterkere	eller	viktigere	enn	ikke-biologiske	bånd.	Jeg	har	også	

gjort	rede	for	perspektiver	på	barn,	og	hvordan	flere	antropologer	argumenterer	

for	at	antropologien	må	bidra	til	at	å	vise	hvordan	barn	er	aktive	deltagere	i	sine	

egne	liv,	og	kan	påvirke	sine	omgivelser.		

	

Videre	i	dette	kapittelet	vil	jeg	først	ta	for	meg	oppgavens	oppbygning.	Deretter	

drøfter	jeg	metodiske	og	etiske	spørsmål	som	har	vært	relevante	for	meg	å	tenke	

over	gjennom	hele	prosessen.	I	kapittel	to	gjør	jeg	rede	for	relevante	fakta	om	

Uruguay,	Salto,	INAU	og	den	evangeliske	organisasjonen	som	driver	el	hogar.	

Kapittel	tre,	fire	og	fem	utgjør	oppgavens	empiriske	kapitler,	der	jeg	vil	vise	og	

analysere	hvordan	tilhørighet	skapes	og	gjenskapes	gjennom	forskjellige	

praksiser	i	hverdagen.	

	

Kapittel	tre	har	hverdagsritualer	som	hovedfokus,	og	jeg	vil	vise	hvordan	barna	

på	el	hogar	knyttes	nærmere	hverandre	som	helhet	gjennom	tre	

hverdagsritualer	jeg	har	identifisert.	Kapittel	fire	vil	handle	om	forskjellige	

aktiviteter	barna	og	ungdommene	engasjerer	seg	i	på	fritiden	sin,	og	hvordan	

dette	legger	grunnlaget	for	prosesser	av	inkludering,	ekskludering,	og	

gruppedannelse.	I	dette	kapittelet	vil	jeg	også	vise	hvordan	og	i	hvilke	

situasjoner	gruppene	blir	mindre	viktige,	og	fellesskapet	mellom	individene	på	el	

hogar	som	helhet	blir	tydeligere.	I	kapittel	fem	vil	jeg	ta	for	meg	hvordan	de	

voksne	som	arbeider	på	el	hogar	bidrar	i	prosessene	der	tilhørighet	skapes,	og	

hvordan	det	skapes	tilhørighet	mellom	barn	og	voksne.	Ettersom	kristne	verdier	

er	viktige	for	lederne	av	el	hogar,	vil	jeg	også	ta	for	meg	kirkelige	aktiviteter	her,	

før	jeg	trekker	trådene	sammen	i	et	siste	kort	konkluderende	kapittel.		
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I	tillegg	til	denne	innledningen	og	konklusjonen	vil	oppgaven	dermed	bestå	av	

fire	kapitler	der	jeg	først	gir	bakgrunn	og	relevant	informasjon	om	mitt	felt.	

Deretter	fokuserer	jeg	i	de	tre	neste	kapitlene	på	de	ulike	relasjonene	som	

utspiller	seg	på	el	hogar,	og	viser	hvordan	det	i	et	land	der	biologi	legger	

grunnlag	for	familie,	familie	legger	grunnlag	for	trygghet,	og	oppvekst	i	

institusjon	regnes	som	svært	uheldig	for	barnet,	er	mulig	å	skape	betydningsfulle	

relasjoner	og	tilhørighet	på	en	barnehjemsinstitusjon.	

	

Min	intensjon	med	denne	oppgaven	er	ikke	å	forsøke	å	kritisere	oppfatningen	

om	at	biologisk	familie	er	viktig	for	en	trygg	oppvekst,	landets	lover	og	praksiser	

eller	lignende.	Jeg	prøver	heller	ikke	å	vise	at	det	er	uproblematisk	eller	bra	for	

et	barn	å	bo	på	en	barnehjemsinstitusjon.	Det	jeg	ønsker	å	gjøre	er	å	nyansere	en	

institusjonalisert	oppvekst.	Leseren	vil	muligens	sitte	igjen	med	et	inntrykk	av	at	

el	hogar	er	et	svært	harmonisk,	gledefylt	og	godt	sted.	Jeg	vil	derfor	bemerke	at	

så	klart	er	ikke	alt	perfekt	her,	og	mye	kunne	vært	løst	på	andre	måter	som	

muligens	kunne	vært	bedre.	Det	jeg	har	sett	er	også	kun	et	tverrsnitt	av	hvordan	

livet	på	barnehjemsinstitusjon	er.	Jeg	kan	dermed	ikke	gi	et	helhetlig	bilde,	men	

jeg	har	valgt	å	fokusere	på	hvordan	jeg	observerte	el	hogar	som	et	trygt	sted	som	

legger	grunnlag	for	trygge	relasjoner	og	tilhørighet.		

	

Etiske	dilemmaer	

Med	tanke	på	at	dette	er	barn	som	har	opplevd	utrygge	relasjoner,	kan	det	være	

problematisk	at	jeg	kommer	inn,	blir	en	omsorgsperson,	og	drar	igjen	bare	et	

halvt	år	etterpå.	Dette	var	noe	jeg	tenkte	en	del	på	da	min	tid	på	el	hogar	begynte	

å	gå	mut	slutten.	Både	barn	og	ansatte	på	el	hogar	visste	helt	fra	jeg	kom	dit	at	

jeg	kom	til	å	dra	tilbake	til	Norge	i	juni.	Og	jeg	snakket	en	del	om	dette	med	barna	

da	tiden	for	hjemreise	nærmet	seg.	Det	kom	dermed	ikke	som	noen	overraskelse	

på	noen	av	dem	at	jeg	dro,	og	min	erfaring	er	at	om	man	er	godt	nok	forberedt	på	

hva	som	kommer	til	å	skje,	så	takler	de	fleste	det	ganske	bra.	I	tillegg	har	barna	

svært	mange	gode	omsorgspersoner	i	de	andre	ansatte	som	jobber	der,	og	i	

hverandre.	Så	bortsett	fra	at	det	var	trist	da	jeg	dro,	og	sikkert	litt	uvant	i	en	liten	

periode,	har	nok	hverken	min	avskjed	eller	mitt		fravær	traumatisert	noen	av	

dem.		
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Et	annet	dilemma	jeg	har	måttet	tenke	mye	på	er	at	det	er	barn	dette	er	snakk	

om,	og	at	de	juridisk	sett	ikke	kan	gi	noe	informert	samtykke,	og	mangler	

kunnskap	om	faget	og	om	prosjektet	mitt	til	å	forstå	hva	de	er	en	del	av.	Men	

dette	gjelder	alle	mine	informanter.	Heller	ikke	de	voksne	jeg	ble	kjent	med	kan	

jeg	være	sikker	på	at	forstod	hva	prosjektet	mitt	faktisk	innebærer,	selv	om	jeg	

føler	at	jeg	gjorde	så	godt	jeg	kunne	for	å	formidle	både	på	forhånd,	og	under	

oppholdet	mitt	hva	prosjektet	mitt	går	ut	på.		

	

Før	min	ankomst	hadde	jeg	kontaktet	den	evangeliske	organisasjonen	i	Norge	og	

bedt	om	hjelp	av	dem	til	å	komme	meg	til	en	barnehjemsinstitusjon.	Jeg	forklarte	

i	et	møte	med	organisasjonen	hva	jeg	ønsket	å	fokusere	på,	og	de	tok	kontakt	

med	organisasjonens	hovedkontor	i	Uruguay	og	videreformidlet	det	jeg	hadde	

fortalt.	Organisasjonen	i	Uruguay	videreformidlet	så	til	direktørene	på	el	hogar.	

Dermed	var	i	alle	fall	direktørene	klare	over	at	jeg	var	student,	ønsket	å	studere	

relasjonene	som	dannes	på	el	hogar,	og	at	jeg	skulle	skrive	en	oppgave	om	dette.	

Direktørene	tok	i	mot	meg	med	åpne	armer,	og	jeg	tolker	dette	som	et	informert	

samtykke	fra	deres	side.	Jeg	forsøkte	også	å	forklare	så	godt	jeg	kunne	hva	det	

var	jeg	ville	mens	jeg	var	der.	Jeg	fortalte	at	sosialantropologi	er	et	studie	av	

kultur,	mennesker,	og	relasjoner,	og	at	jeg	ønsket	å	lære	om	relasjonene	som	

finnes	i	Uruguay,	i	Salto,	og	på	el	hogar.	Barn	og	voksne	jeg	fortalte	dette	til	

nikket	sakte	mens	jeg	forklarte,	og	sa	noe	om	at	det	hørtes	spennende	ut,	før	de	

begynte	å	snakke	om	noe	annet.	

	

Ettersom	det	er	mine	informanters	private	liv	jeg	skriver	om,	anonymiserer	jeg	i	

så	stor	grad	jeg	kan	uten	at	for	mye	av	konteksten	blir	borte.	Jeg	har	valgt	å	

anonymisere	den	evangeliske	hjelpeorganisasjonen,	som	jeg	heretter	kun	vil	

omtale	som	organisasjonen.	Jeg	har	også	valgt	å	anonymisere	el	hogars	fulle	navn.	

Kjennskap	til	begge	to,	ville	ført	til	at	det	hadde	blitt	vært	svært	enkelt	å	finne	

fram	til	akkurat	hvor	hjemmet	ligger,	og	hvem	direktørene	er.	Alle	barna	har	jeg	

gitt	nye	navn,	mens	på	de	ansatte	vil	jeg	bruke	deres	stillingstitler.	Las	niñeras	

(barnepikene)	er	samlebetegnelsen	som	brukes	på	de	som	har	ansvar	for	å	passe	

på	barna.	De	blir	til	vanlig	kalt	ved	sitt	eget	navn,	men	jeg	har	valgt	å	snakke	om	
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dem	som	en	gruppe,	da	det	ikke	er	så	viktig	akkurat	hvem	det	var	som	gjorde	og	

sa	hva,	men	heller	at	de	gjorde	og	hva	de	sa.	De	øvrige	ansatte	er	la	cocinera	

(kokka),	psykologen,	og	miljøarbeideren.	Direktørene	ved	el	hogar	har	

stillingstitler	i	organisasjonen,	som	både	barn	og	ansatte	bruker	når	de	snakker	

til	eller	om	dem.	For	ikke	å	avsløre	stillingstitlene	i	organisasjonen,	og	dermed	

organisasjonens	navn	vil	jeg	omtale	dem	som	la	directora	(den	kvinnelige	

direktøren),	el	director	(den	mannlige	direktøren),	eller	direktørene	om	jeg	

snakker	om	dem	begge	samtidig.	Det	samme	gjelder	deres	administrative	

assistent,	som	jeg	kun	kaller	assistenten.	Jeg	ble	venn	med	mange	av	mine	

informanter	på	facebook.	For	at	ingen	skal	kunne	gå	inn	og	finne	dem	der,	har	jeg	

gjort	om	mine	personvernsinnstillinger	slik	at	det	kun	er	jeg	som	kan	se	hvem	

det	er	jeg	er	venn	med.	Jeg	håper	disse	tiltakene	er	tilstrekkelige	til	å	verne	om	

mine	informanters	privatliv.	

	

Metodisk	tilnærming	til	felt	

Høsten	2014	tok	jeg	som	nevnt	kontakt	med	den	evangeliske	organisasjonen	

som	driver	el	hogar	sitt	kontor	i	Oslo.	Jeg	visste	ikke	på	dette	tidspunktet	at	det	

var	tilhørighet	jeg	var	interessert	i,	men	jeg	visste	at	jeg	ville	rette	mitt	søkelys	på	

hvordan	det	er	å	vokse	opp	på	en	barnehjemsinstitusjon	og	hvordan	de	

mellommenneskelige	relasjonene	der	skapes	og	opprettholdes.	Jeg	hadde	lest	på	

organisasjonens	hjemmesider	at	de	driver	barnehjemsinstitusjoner	flere	steder	i	

verden,	og	jeg	ba	dem	om	hjelp	til	å	få	kontakt	med	en	av	disse	institusjonene.	

Ettersom	spansk	er	det	eneste	språket	jeg	har	kjennskap	til	med	unntak	av	

skandinaviske	språk	og	engelsk,	og	fordi	jeg	en	stund	hadde	tenkt	på	at	jeg	

ønsket	å	oppleve	Sør-Amerika,	var	det	dette	kontinentet	jeg	ba	dem	om.	Straks	

var	det	ordnet	slik	at	jeg	kunne	komme	og	jobbe	som	frivillig	på	el	hogar	fra	

januar	til	juni	2015,	og	samtidig	samle	inn	data	til	oppgaven	min.		

	

El	hogar	ligger	i	en	by	som	heter	Salto,	og	er	Uruguays	nest	største	by.	Salto	

ligger	nordvest	i	landet	ved	bredden	av	elven	Río	Uruguay,	som	markerer	

grensen	mellom	Uruguay	og	Argentina.	Da	jeg	ankom	bussterminalen	i	Salto	ble	

jeg	møtt	av	el	hogars	direktører,	som	er	et	argentinsk	ektepar,	og	deres	datter.	De	

tok	meg	med	til	el	hogar	og	opp	i	deres	egen	leilighet	på	el	hogars	område.	Der	
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fikk	jeg	hilse	på	sønnen	deres,	og	vi	spiste	aftensmat5	sammen	mens	vi	snakket	

om	løst	og	fast.	Deretter	viste	de	meg	hvor	jeg	skulle	bo.	Det	var	den	gamle	

direktørleiligheten	på	området	som	ble	brukt	før	menighetens	nye	kirkelokale	og	

direktørleiligheten	ble	ferdigstilt	for	et	par	år	siden.	I	det	siste	hadde	de	brukt	

leiligheten	som	lagringsplass	til	leker,	kjøkkenredskaper,	og	utstyr.	Men	nå	var	

badet	og	soverommet	ryddet	klart	til	meg.	Etter	at	jeg	hadde	satt	fra	meg	

kofferten	min	gikk	vi	inn	til	spisesalen	på	el	hogar	der	barna	satt	og	spiste	

aftensmat.	Jeg	ble	presentert	for	hver	og	en	av	dem,	fikk	vite	navn	og	alder,	ble	

fortalt	hvem	som	var	søsken,	og	fikk	vite	sånn	omtrent	hvor	lenge	de	hadde	bodd	

der.	Alle	sammen	sa	høflig	«hola»	til	meg,	og	noen	smilte	stort,	andre	sjenert	men	

nysgjerrig,	og	andre	nølende.	Jeg	stotret	frem	noe	jeg	trodde	betydde	at	jeg	

gledet	meg	til	å	bli	kjent	med	dem.	Deretter	fulgte	direktørene	meg	tilbake	til	

leiligheten	min,	inviterte	meg	på	frokost	hos	dem	morgenen	etter,	og	ønsket	meg	

god	natt.		

	

Etter	at	frokosten	hos	direktørene	var	unnagjort	neste	dag,	fulgte	de	meg	ned	til	

bygningen	der	barna	holder	til	slik	at	jeg	kunne	bli	bedre	kjent	med	dem.	Da	

skulle	barna	akkurat	til	å	spise	frokost	selv,	og	jeg	satte	meg	ned	sammen	med	

dem	og	fikk	i	meg		frokost	nummer	to	den	dagen.	Etter	dette	spiste	jeg	alle	mine	

måltider	sammen	med	barna	og	de	andre	ansatte.	I	løpet	av	den	første	uken	fikk	

jeg	faste	arbeidsoppgaver	som	var	spredt	utover	dagen.	Jeg	fikk	også	tid	mellom	

oppgavene	til	egen	disposisjon,	som	jeg	ofte	valgte	å	bruke	sammen	med	barna	

og	de	andre	ansatte.	Dermed	sov,	spiste	og	arbeidet	jeg	på	el	hogars	område,	og	

tilbrakte	en	svært	stor	del	av	tiden	min	sammen	med	dem.	Slik	fikk	jeg	et	svært	

definert	og	avgrenset	felt	der	jeg	hadde	gode	muligheter	til	å	observere	

samhandling	i	hverdagen.		

	

Ettersom	jeg	tilbrakte	så	mye	tid	sammen	med	barn	og	voksne	på	el	hogar,	har	

jeg	selv	vært	en	del	av	skapelsen	av	tilhørighet	som	jeg	skriver	om,	og	følt	den	på	

kroppen.	Noen	av	barna	og	de	ansatte	fikk	jeg	bedre	kontakt	med	enn	andre,	og	

																																																								
5	De	kalte	selv	dette	måltidet	for	cena,	som	betyr	middag.	Men	dette	måltidet	er	
sent	på	kvelden.	Jeg	kaller	det	derfor	aftens/aftensmat/aftensmåltid	i	oppgaven.	
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noen	likte	jeg	rett	og	slett	ikke	i	begynnelsen.	Men	etter	hvert	ble	jeg	svært	glad	i	

hver	og	en	av	dem,	og	jeg	er	ganske	sikker	på	at	de	ble	ganske	glade	i	meg	også.	

	

Alle	jeg	ble	kjent	med	i	Salto	ble	jeg	kjent	med	gjennom	el	hogar	eller	den	

tilhørende	menigheten.	Jeg	mislyktes	i	forsøk	på	å	finne	informanter	som	ikke	

hadde	noe	med	el	hogar	å	gjøre.	Jeg	hadde	ønsket	å	få	noen	informanter	utenfor	

slik	at	jeg	kunne	få	mer	data	om	hvordan	livet	i	Salto	og	Uruguay	er	ellers,	og	mer	

om	hvordan	befolkningen	generelt	tenker	om	familie,	oppvekst	og	barnehjem.	

Jeg	mislyktes	også	i	å	få	et	intervju	med	INAU	om	deres	virksomhet,	mål,	og	

praksiser.	De	var	vanskelige	å	få	tak	i,	og	da	jeg	først	fikk	kontakt,	fikk	jeg	

beskjed	om	at	alt	jeg	måtte	lure	på	kunne	jeg	finne	informasjon	om	på	

hjemmesidene	deres.	Men	psykologen	ved	el	hogar,	som	også	er	ansatt	i	INAU,	og	

i	tillegg	jobber	med	utsatte	gravide	kvinner	tok	meg	med	på	en	tur	rundt	i	

områdene	der	hun	jobber.	Av	henne	fikk	jeg	mye	informasjon	om	INAU	og	deres	

tiltak	for	å	hjelpe	fattige	barn.	I	tillegg	til	dette	har	jeg	lest	aviser,	funnet	frem	

statistikk	og	rapporter,	lest	om	landets	lover,	og	lest	om	INAU	på	deres	

hjemmesider.	

	

Jeg	hadde	også	et	ønske	om	å	se	mer	på	barna	i	samhandling	med	sine	biologiske	

slektninger	utenfor	el	hogar,	og	på	hvordan	de	er	på	skolen	i	større	grad	en	det	

jeg	fikk	mulighet	til.	Jeg	har	noe	data	på	dette,	men	ikke	så	mye	jeg	skulle	ønske,	

og	definitivt	ikke	nok	til	å	skrive	godt	nok	om	det.	Jeg	kunne	klart	ha	gjort	en	

større	innsats	på	disse	områdene.	Men	jeg	valgte	etter	hvert	å	fokusere	tid	og	

krefter	på	el	hogar,	der	jeg	ble	tatt	godt	imot,	og	ikke	komplisere	mitt	eget	felt	

mer	enn	nødvendig.	

	

Jeg	er	ikke	troende	selv,	men	jeg	ble	med	på	mange	av	aktivitetene	som	forgikk	i	

kirken	i	sammenheng	med	menigheten	og	gjorde	slik	som	de	rundt	meg	gjorde.	

Når	de	foldet	hendene	og	bøyde	hodet	i	bønn	foldet	jeg	hendene	og	bøyde	hodet,	

og	når	de	sang	for	full	hals	gjorde	jeg	også	det,	da	jeg	endelig	fikk	med	meg	

sangteksten.	Jeg	fikk	aldri	noen	spørsmål	om	jeg	selv	var	troende,	bare	generelle	

spørsmål	om	hvor	ofte	man	går	i	kirken	i	Norge	og	slike	ting.	Jeg	tror	de	bare	

gikk	ut	ifra	at	jeg	var	troende	siden	jeg	deltok	og	gjorde	som	dem	under	
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Gudstjenestene,	har	generell	kunnskap	om	kristendom	og	hadde	kommet	i	

kontakt	med	dem	gjennom	organisasjonens	kontor	i	Norge.	Jeg	kunne	ha	valgt	å	

fortelle	dem	at	jeg	ikke	var	troende	på	eget	initiativ.	Da	hadde	jeg	kanskje	fått	

mer	konkret	informasjon	om	hva	de	tror	på	og	hva	religionen	betyr	for	dem	i	et	

forsøk	på	å	overbevise	meg	om	at	det	er	den	riktige	veien	å	gå	i	livet.	Men	min	

oppgave	handler	ikke	om	selve	religionen,	men	om	relasjonene	som	oppstår	på	

el	hogar.	Disse	relasjonene	har	jeg	observert,	uavhengig	av	hva	mitt	livssyn	er.	

	

Jeg	hadde	planlagt	å	intervjue	noen	av	de	ansatte	på	el	hogar,	men	det	ble	svært	

unaturlig	for	meg.	Jeg	skrev	heller	ned	de	spørsmålene	som	dukket	opp	

underveis	og	spurte	når	det	falt	seg	naturlig.	Lokalavisen	og	nettaviser	ble	også		

nyttige	informasjonskilder	der	jeg	fikk	jeg	informasjon	om	landets	og	byens	

situasjon,	både	økonomisk	og	sosialt.	Jeg	fant	også	frem	til	relevant	statistikk	på	

nettet.	Jeg	ble	venn	med	de	fleste	av	mine	informanter	på	facebook,	og	fikk	

dermed	se	bilder	og	statuser	som	de	valgte	å	dele	med	omverdenen.	Mange	av	

statusene	og	bildene	handler	nettopp	om	familieverdier,	samhold,	kjærlighet	og	

følelser	til	mennesker	de	har	rundt	seg.	

	

I	alle	disse	situasjonene,	og	i	hverdagen,	ble	språk	svært	viktig,	og	en	veldig	stor	

utfordring.	Det	offisielle	språket	i	Uruguay	er	spansk,	og	jeg	har	hatt	

undervisning	i	spansk	på	ungdomsskole	og	videregående	og	jobbet	med	

ferdighetene	fra	den	dagen	det	ble	klart	at	jeg	skulle	til	et	spansktalende	land.	Jeg	

hadde	dermed	grunnleggende	kunnskaper	da	jeg	kom	til	Uruguay.	I	tillegg	gikk	

jeg	på	språkkurs	i	landets	hovedstad,	Montevideo,	i	tre	uker	før	jeg	kom	til	el	

hogar.	Mens	jeg	gikk	på	kurset	bodde	jeg	hjemme	hos	en	eldre	dame	som	ikke	

snakket	engelsk,	og	jeg	ble	dermed	tvunget	til	å	praktisere	og	ble	vant	til	

språkets	klang.	Men	dette	var	absolutt	ikke	nok	til	å	forberede	meg	på	det	som	

ventet	meg	i	Salto.	De	snakket	svært	fort,	slo	ofte	sammen	ord	og	hadde	mye	

slang.	Når	de	snakket	til	meg	forstod	jeg	etter	en	del	gjentagelser	og	nøye	

observasjon	av	kroppsspråk	hva	de	mente,	og	etter	hvert	begynte	jeg	å	forstå	

mer	og	mer.	Mot	slutten	av	feltarbeidet	gikk	det	ganske	bra.	Likevel	er	det	svært	

mye	nyttig	informasjon	jeg	har	gått	glipp	av	på	grunn	av	utfordringer	med	

språket,	og	fordi	jeg	ikke	har	klart	å	forstå	alt	som	skjedde	rundt	meg.	
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Språket	hemmet	også	min	autoritet	hos	barna.	Om	vi	for	eksempel	satt	og	

arbeidet	med	lekser,	og	det	ble	mye	snakk	og	tull	om	annet,	og	jeg	prøvde	å	styre	

dem	inn	på	riktig	spor	igjen	bare	overså	de	meg.	Jeg	kan	forstå	at	det	ikke	er	så	

lett	å	ta	meg	seriøst	når	jeg	stotrer	meg	frem	gjennom	en	egentlig	ganske	enkel	

beskjed.	Men	de	merket	fort	at	om	de	ikke	hørte	på	meg	når	det	var	noe	mer	

alvorlig	enn	litt	unnasluntring	av	leksearbeid	som	foregikk,	så	gikk	jeg	og	

«sladra»	til	de	andre	voksne.	Så	om	noen	begynte	å	krangle	eller	hisse	seg	opp,	

og	jeg	ga	beskjed	om	at	de	måtte	roe	seg,	roet	de	seg	ofte	ned.	Slik	fikk	jeg	også	

større	tillit	av	las	niñeras.	De	visste	at	om	jeg	var	alene	med	barna,	og	det	

oppstod	en	situasjon	jeg	ikke	taklet	selv,	fikk	de	raskt	beskjed	og	kunne	gripe	

inn.	

	

Det	var	som	regel	to	niñeras	på	jobb,	og	21	barn.	Det	var	dermed	ganske	mange	

barn	per	niñera,	og	det	var	vanskelig	å	holde	øye	med	alle	sammen,	og	gi	alle	den	

oppmerksomheten	de	søkte	etter.	Her	ble	jeg	en	god	hjelp.	Mine	

arbeidsoppgaver	bestod	i	å	hjelpe	til	med	hygiene	og	stell,	lekser,	servering	av	

mat,	legging,	sitte	sammen	med	de	minste	barna	under	Gudstjenestene	på	

søndager,	og	generelt	holde	øye	med	dem;	sitte	sammen	med	barna	når	de	så	på	

TV,	bli	med	på	aktivitetene	de	holdt	på	med	og	passe	på	at	ingen	skadet	seg,	

begynte	å	sloss	eller	oppførte	seg	urettferdig	mot	andre.	

	

Jeg	fikk	veldig	god	kontakt	med		de	aller	fleste	jentene	som	bodde	på	el	hogar.	De	

inviterte	meg	stadig	med	på	deres	aktiviteter	og	jeg	fikk	sitte	sammen	med	dem	

når	de	skravlet	i	vei	om	gutter,	utseende,	sladder,	drømmer	og	håp.	De	yngre	

barna,	både	gutter	og	jenter,	fikk	jeg	også	svært	god	kontakt	med.	De	ville	at	jeg	

skulle	leke	med	dem	hele	tiden,	og	jeg	ble	med	så	mye	jeg	orket.	Guttene	som	var	

kommet	litt	opp	i	tenårene	var	det	litt	vanskeligere	å	komme	inn	på.	Jeg	snakket	

en	del	sammen	med	hver	og	en	av	dem,	men	det	var	ofte	mye	mer	overfladisk	

enn	samtalene	jeg	hadde	med	jentene.	Jeg	kom	heller	aldri	i	noen	situasjoner	der	

jeg	kunne	sitte	og	høre	på	dem	snakke	seg	i	mellom	slik	de	muligens	gjør	når	de	

er	helt	alene.	
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Kapittel	II:	El	hogar,	Salto	og	Uruguay	

	
I	dette	kapittelet	vil	jeg	gjøre	rede	for	rammene	rundt	feltarbeidet	og	oppgaven.	

Jeg	vil	starte	med	fortelle	litt	om	hvordan	samfunnet	i	Uruguay	er	i	dag	og	

landets	historie.	Deretter	vil	jeg	si	noe	om	INAU,	samt	den	evangeliske	

organisasjonens	verdier	og	visjoner,	som	i	stor	grad	former	hverdagen	på	el	

hogar.	For	å	gi	leseren	oversikt	over	el	hogar	som	sted	vil	jeg	til	slutt	beskrive	

hvordan	det	ser	ut	der,	gi	en	introduksjon	av	de	som	bor	og	arbeiderr	der,	og	

forklare	hvordan	en	vanlig	dag	går	for	seg.	

	

Uruguay	og	Salto	i	dag	

Uruguay	er	en	ganske	liten	republikk	med	nesten	3	430	000	innbyggere	

(Globalis,	2012,	Uruguay)	som	ligger	ved	kysten	mellom	de	to	kjempene	Brasil	

og	Argentina.	Ifølge	verdensbanken	har	landet	bedre	levestandard	enn	mange	

Latin	Amerikanske	land	i	dag.	De	har	høye	rangeringer	på	blant	annet	Human	

Development	Index,	og	i	2013	rangerte	verdensbanken	Uruguay	som	et	

høyinntektsland.	Det	er	en	sterk	velferdsstat	med	lite	korrupsjon	og	fattigdom,	

en	stor	middelklasse,	politisk	stabilitet,	og	høy	grad	av	likestilling	i	form	av	

tilgang	på	utdanning,	rent	vann	og	strøm	(The	World	Bank,	2015,	Uruguay:	

Overview).	Jordbruk	og	husdyrhold	er	en	svært	viktig	del	av	næringslivet.	I	2014	

eksporterte	Uruguay	for	$9.2B	og	de	største	eksportvarene	er	storfekjøtt,	

soyabønner,	ris	og	kjemisk	tremasse	til	papirproduksjon	(OEC,	Uruguay).	På	

landsbasis	er	11,6%	av	arbeidsstyrken	ansatt	i	primærnæringer	der	de	

produserer	slike	varer	(MIDES,	2013,	s.	31),	mens	resten	av	arbeidsstyrkene	er	

ansatt	i	sekundær	–og	tertiærnæringer.		

	

Arbeidsledigheten	ligger	på	6%.	(Globalis,	2012,	Uruguay:	Statistikk:	Økonomi),	

og	prosentdel	av	befolkningen	som	lever	under	den	nasjonale	fattigdomsgrensa	

ligger	på	12,4%	(Globalis,	2012,	Uruguay:	Statistikk:	Fattigdom).	I	utkantene	av	
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både	Montevideo	og	Salto6	finnes	det	såkalte	«squatter	settlements»,	der	folk	i	

stor	grad	har	okkupert	områder	og	ulovlig	oppført	strukturer.	Fordi	dette	er	

ulovlige	bosetninger	er	det	mangel	på	grunnleggende	infrastruktur	som	innlagt	

vann,	avløp	og	elektrisitet	i	mange	av	områdene7.	Disse	bosetningene	og	

menneskene	som	bor	under	slike	omstendigheter	er	det	vanskelig	å	finne	frem	

til	på	statistikken.	

	

Uruguay	er	delt	inn	i	19	administrative	divisjoner,	kalt	departamentos,	som	har	

hver	sin	hovedstad.	Salto	er	hovedstaden	i	departamento	de	Salto	som	har	124	

878	innbyggere.	7500	av	disse	bor	i	rurale	områder,	og	den	resterende	delen	på	

drøye	117	000	innbyggere	bor	altså	i	Salto	by	(MIDES,	2013,	s.	20)	Byen	er	

relativt	liten,	men	på	landsbasis	er	kun	millionbyen	Montevideo	større.	Salto	er	

en	viktig	by	for	Uruguays	eksportvarer,	og	28%	av	arbeidsstyrken	holder	på	med	

jordbruk	og	husdyrhold	(MIDES,	2013,	s.	31).	I	tillegg	er	det	flere	av	de	6,8%	

arbeidsløse	i	Salto(MIDES,	2013,	s.	30)	som	hver	dag	drar	fra	de	forskjellige	

«squatter	settlements»	og	til	de	store	appelsinplantasjene	og	storfe-	

gårdsbrukene	der	de	arbeider	svart.	I	2011	levde	16,3%	av	befolkningen	i	Salto	

under	fattigdomsgrensen.	Men	fattigdommen	har	hatt	en	vedvarende	nedgang	og	

antall	mennesker	som	lever	i	ekstrem	fattigdom	har	sunket	fra	3,2%	i	2006,	til	

0,4%	i	2011	(MIDES,	2013,	s.	22-21).	

	

Jeg	fikk	anledning	til	å	ta	en	titt	på	de	fattige	«squatter	settlements»-områdene	i	

Salto	en	dag	mot	slutten	av	feltarbeidet.	Psykologen	ved	el	hogar,	som	også	

arbeider	med	å	veilede	gravide	kvinner	i	disse	områdene	tok	meg	med	dit.	Hun	

fortalte	at	disse	områdene	ikke	er	godkjente	for	bygging	av	boliger.	Folk	har	

kommet	hit,	bygget	opp	husene	sine	med	det	de	har	fått	tak	i	av	planker,	

bølgeblikk	og	lignende.	De	har	ikke	elektrisitet,	oppvarming	eller	innlagt	vann	i	

hjemmene	sine.	Det	er	langt	til	nærmeste	bussholdeplass,	det	er	ingen	

søppeltømming,	ingen	skoler	eller	helsestasjoner	i	nærheten,	og	det	finnes	ingen	

																																																								
6	Det	er	de	to	byene	i	landet	hvor	jeg	har	tilbrakt	tid.	Hvordan	det	ser	ut	i	andre	
deler	av	landet	er	jeg	usikker	på.	
7	I	Uruguay	ble	disse	områdene	kalt	Barrios	Bajos	(«lave»	nabolag),	Villas	
miserias,	eller	Villeras.	De	to	siste	kan	oversettes	til	shantytown,	eller	squatter	
areas/settlements.	Jeg	mangler	et	godt	norsk	ord.	
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veier	bortsett	fra	de	stiene	som	har	dannet	seg	mellom	husene	der	gresset	er	slitt	

vekk	og	støvet	har	lagt	seg.	Andre	områder	ligger	litt	nærmere	annen,	lovlig	

bebyggelse,	og	her	har	de	tjuvkoblet	seg	på	de	elektriske	anleggene,	søppel	

hentes,	og	det	er	ikke	altfor	langt	til	skoler,	kollektivtransport,	og	forretninger.	

De	aller	fleste	av	barna	på	el	hogar	har	foreldre	som	bor	i	slike	områder,	som	

også	preges	av	kriminalitet,	vold	og	dop.	Psykologen	hevdet	at	mange	av	dem	

som	bor	i	slike	områder	har	muligheten	til	å	flytte	vekk,	men	gjør	det	ikke	fordi	

de	føler	at	det	er	der	de	har	sine	liv	og	hører	til.	Det	er	der	de	har	skapt	sitt	eget	

hjem,	som	de	har	bygget	med	sine	egne	hender,	sammen	med	sine	naboer.	

	

Uruguays	historie	

Rundt	år	2000	var	det	økonomiske	nedgangstider	i	Argentina	og	Brasil.	Uruguay,	

ble	påvirket	av	deres	økonomi,	og	antall	arbeidsledige	og	mennesker	som	levde	

under	nasjonal	fattigdomsgrense	økte	kraftig.	I	2004	ble	Tabaré	Vázques	fra	

Frente	Amplio-koalisjonen8	valgt	til	president,	og	den	venstreorienterte	

politikken	som	ble	ført	av	ham,	med	fattigdomsbekjempelse	som	sin	viktigste	

sak,	har	fått	æren	for	at	Uruguay	fort	klarte	å	arbeide	seg	ut	av	de	økonomiske	

vanskelighetene	(SNL,	Uruguays	historie,	2014).		

	

Da	Vázques	vant	presidentvalget	i	2004	markerte	det	slutten	på	en	170	år	lang	

periode	med	de	to	sentrum-høredreide	partiene	Colorados	eller	Blancos	i	ledelse.	

I	2009	var	det	igjen	presidentvalg,	og	den	tidligere	Tupamaroen9	José	Mujica,	

også	fra	Frente	Amplio,	gikk	seirende	ut	som	president.	Frente	Amplio	fortsetter	å	

stå	sterkt,	og	i	oktober	2014	ble	Vázques	gjenvalgt	som	president.	I	mars	2015,	

mens	jeg	var	på	feltarbeid,	startet	hans	andre	presidentperiode.	Han	vil	sitte	

frem	til	mars	2020,	da	en	ny	kandidat	som	velges	høsten	2019	vil	tiltre	rollen	

som	president.		

	

																																																								
8	Politisk	allianse	bestående	av	flere	venstreorienterte	partier.		
9	Tupamaros	var	en	geriljagruppe	som	ble	dannet	på	1960-tallet.	Jeg	kommer	
tilbake	til	dem	straks.	
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De	to	tidligere	ledende	partiene,	Colorados	og	Blancos	ble	dannet	etter	at	

Uruguay	ble	en	uavhengig	stat	i	1828	(Globalis10,	Uruguay,	2012).	Før	dette	

hadde	både	Spania	og	Portugal	hatt	kolonier	i	områdene	som	utgjør	dagens	

Uruguay	fra	slutten	av	1600-tallet	(SNL,	Uruguays	historie,	2014).	I	løpet	av	

kolonitiden	ble	den	opprinnelige	indianerbefolkningen	i	Uruguay	nærmest	

utryddet.	Dette	i	kombinasjon	med	en	massiv	bølge	av	emigranter,	hovedsakelig	

fra	Spania	og	Italia	har	resultert	i	at	majoriteten	av	Uruguays	befolkning	i	dag	er	

av	europeisk	avstamning.	Hele	88%	er	av	europeisk	opprinnelse,	mens	8%	er	

mestiser,	og	4%	er	av	afrikansk	opprinnelse	(Globalis,	Uruguay,	2012).		

	

Etter	at	Colorados	og	Blancos	ble	opprettet,	var	resten	av	1800-tallet	preget	av	

voldelige	kamper	mellom	de	to	partiene	og	deres	tilhengere.	Dette	roet	seg		først	

da	José	Batlle	y	Ordóñez	fra	Colorado	ble	president	i	1903,	og	hans	reformer	

innen	sosial	sikkerhet	og	arbeidsforhold	la	grunnlaget	for	den	velferdsstaten	

Uruguay	er	i	dag	(Globalis,	Uruguay,	2012).	Han	sørget	også	for	å	sekularisere	

landet,	og	skilte	den	katolske	kirken	fra	staten.	I	dag	er	47%	av	Uruguays	

befolkning	romersk-katolske,	mens	23%	tilhører	autonome	kirkesamfunn.	17%	

er	ateister	eller	agnostikere,	og	11%	er	ikke-katolske	kristne.	De	resterende	er	

jøder	og	«andre»	(Globalis,	2012,	Uruguay).	

	

I	1963	ble	organisasjonen	Tupamaros11	etablert	(SNL,	Tupamaros,	2009).	De	

kjempet	mot	det	de	betraktet	som	korrupsjon	og	vanstyre	(SNL,	Uruguays	

historie,	2014),	og	stjal	mat	og	penger	fra	banker	og	bedrifter,	som	de	så	delte	ut	

til	Montevideos	fattige.	Etter	hvert	begynte	de	i	større	grad	med	politiske	

bortføringer	og	omtales	dermed	som	en	gerilja	(SNL,	Tupamaros,	2009).	

Militæret	satte	inn	store	styrker	i	kampen	mot	Tupamaros,	og	

massearrestasjoner,	forsvinninger,	drap	og	tortur	av	mistenkte	medlemmer	var	

daglig	kost	(SNL,	Uruguays	historie,	2014).	I	1972	ble	Juan	María	Bordaberry	

innsatt	som	president,	og	med	ham	som	sivil	frontfigur	fikk	militæret	makten	i	

Uruguay,	og	antall	politiske	fanger	og	mennesker	i	eksil	ble	svært	høy	(Globalis,	

																																																								
10	Globalis	er	et	verdensatlas	som	drives	av	FN-sambandet.	De	henter	inn	
informasjon	fra	FN,	verdensbanken,	og	andre	anerkjente	kilder.	
11	Fullt	navn:	Movimiento	de	Liberación	Nacional-Tupamaros	(MLN-T).	
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2012,	Uruguay).	Diktaturet	fikk	etter	hvert	høy	utenlandsgjeld	og	på	

begynnelsen	av	1980	begynte	militæret	å	gradvis	gi	fra	seg	makten.	I	1985	ble	

Colorados	representant	Julio	María	Sanguinetti	innsatt	som	president	etter	det	

første	demokratiske	valget	som	hadde	blitt	holdt	siden	militæret	tok	over	

makten	i	1973	(SNL,	Uruguays	historie,	2014).	Det	fulgte	mange	år	med	

industriell	vekst	som	følge	av	den	liberale	politikken	som	ble	ført	i	tiden	etter	

militærdiktaturet	(SNL,	Uruguays	historie,	2014).	Men	veksten	var	ikke	bare	

positiv.	Cecilia	G.	Salinas	skrev	sin	masteroppgave	om	de	sosioøkonomiske	

følgene	av	denne	politikken	i	Uruguay.	Hun	skriver	at	nyliberalismen	ble	

dominerende	på	80-	og	90-	tallet	i	Latin-Amerika,	og	førte	til	reformer	i	

næringspolitikken	(Salinas,	2010,	s.	12).	Hun	argumenterer	for	at	denne	

utviklingen	medførte	gevinster	kun	for	en	liten	del	av	befolkningen,	og	førte	til	et	

større	skille	mellom	fattig	og	rik	(Salinas,	2010,	s.	12).		

	

Familieliv	i	Salto	

Tallene	fra	Uruguays	sosialutviklingsdepartement,	Ministerio	de	Desarrollo	Social		

(MIDES),	viser	at	34,2%	av	hjem	i	Salto	består	av	personer	som	lever	i	

kjernefamilier,	med	to	foreldre	og	deres	bar.	Kjernefamilier	med	to	ektefeller	

uten	felles	barn	ligger	på	5%.	16%	bor	i	utvidete	familier,	etterfulgt	av	ektefeller	

uten	barn	på	14,9%	og	enslige	uten	barn	utgjør	14,7%.	Par	som	bor	sammen	

utenfor	ekteskap	utgjør	kun	3,4	%.	Antall	familier	som	består	av	en	alenemor	og	

hennes	barn	ligger	på	8,6%	(MIDES,	2013,	s.	20).		

	

Informasjon	om	antall	alenefedre	fant	jeg	ikke,	noe	som	kan	tyde	på	at	de	tallene	

er	så	små	at	det	ikke	syns	på	statistikken.	Om	dette	er	fordi	fedre	ikke	er	

interessert	i	fortsette	å	være	tilstede	i	barnas	liv	etter	et	samlivsbrudd,	eller	fordi	

mødrene	alltid	vinner	omsorgen,	og	nekter	fedrene	kontakt	med	barna	sine,	eller	

andre	grunner	er	umulig	å	si.	Jeg	fikk	inntrykk	av	at	det	er	svært	vanlig	med	et	

relativt	hyppig	partnerbytte	der	man	får	barn	med	flere	av	sine	partnere,	og	at	

det	er	mor	som	tar	seg	av	barnet.	Flere	av	de	unge	jentene	jeg	møtte	gjennom	

menigheten	hadde	barn	med	forskjellige	menn,	og	et	fåtall	av	dem	hadde	god	
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kontakt	med	noen	av	dem.	Et	eksempel	var	Ana,	kjæresten	til	Davids12	storebror.	

Broren	til	David	ble	sammen	med	Ana	mens	jeg	var	på	feltarbeid,	og	kort	tid	

etter	at	jeg	dro	derfra	fikk	jeg	vite	at	hun	var	gravid.	Ved	juletider	tok	forholdet	

slutt,	og	tidlig	i	april	fødte	hun	en	liten	jente.	En	snau	måned	tidligere	hadde	hun	

feiret	sin	tjuende	fødselsdag	sammen	med	de	to	barna	hun	hadde	fra	før,	fra	to	

forskjellige	tidligere	forhold.	Verken	hun	eller	barna	har	kontakt	med	fedrene	til	

de	to	første	barna,	men	hun	har	nylig	funnet	tilbake	til	barnefaren13	til	den	

nyfødte.	De	to	bor	nå	sammen	med	sitt	felles	barn,	og	hennes	to	andre	barn	i	en	

liten	leilighet	de	leier.	

	

INAU,	loven	og	barnekonvensjonen	

Instituto	del	Niño	y	Adolescente	del	Uruguay14	(INAU)	er	tilknyttet	staten	gjennom	

sosialutviklingsdepartementet	MIDES.	INAU	arbeider	for	å	promotere,	restituere	

og	sikre	barn	og	unge	under	18	år	sine	rettigheter	(INAU,	2009,	Misión	y	Visión).	

Det	som	i	dag	er	INAU	ble	opprettet	allerede	i	1934,	og	vedtatt	som	

organisasjonen	den	er	i	dag	i	2005,	sammen	med	innføringen	av	den	nye	Ley	Nº	

17.823,	Código	de	la	niñez	y	la	adolescencia15(INAU,	2014,	Historia).	

	

INAU	har	flere	pågående	programmer	der	de	blant	annet	jobber	for	å	utvikle	

foreldres	potensiale	som	omsorgspersoner	ved	å	ha	åpne	møteplasser,	kurs,	og	

tiltak	i	deres	hjem.	De	tilbyr	boliger	til	familier	med	barn	med	nedsatt	

funksjonsevne,	barnehager	med	utvidet	undervisningstid	og	ungdomsklubber	

der	ungdommene	kan	få	pedagogisk	støtte,	opplæring,	og	mulighet	for	

sosialisering	og	rekreasjon.	INAU	jobber	også	med	adopsjon	og	rekruttering	og	

oppfølging	av	fosterhjem	til	barn	som	av	forskjellige	grunner	ikke	kan	bo	

sammen	med	sine	biologiske	foreldre.	De	driver	mange	barnehjemsinstitusjoner	

selv,	og	samarbeider	med	institusjoner	som	el	hogar	og	SOS	Barnebyer	som	

primært	drives	av	andre	organisasjoner.	INAU	sin	rolle	hos	disse	er	at	de	vedtar	

																																																								
12	En	av	guttene	på	el	hogar.	
13	Barnefaren	her	er	altså	er	broren	til	David.	Denne	broren	hadde	selv	bodd	på	
el	hogar	da	han	var	yngre.	
14	Institutt	for	Barn	og	Unge	i	Uruguay.	
15	Lov	nr.	17.823,	Kode	for	barndom	og	oppvekst	
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om,	når,	og	hvilke	barn	som	plasseres	der.	I	tillegg	finansierer	INAU	mat,	klær	og	

skolesaker	til	barna.	

	

Inntrykket	INAU	gir	gjennom	sine	hjemmesider	er	at	de	setter	familien	svært	

høyt,	og	ser	helst	at	barn	skal	vokse	opp	sammen	med	sin	biologiske	familie.	De	

følger	Ley	Nº	17.823,	der	det	står	at	den	optimale	bosituasjonen	for	alle	barn	og	

ungdom	er	sammen	med	familien,	og	at	alle	mindreårige	har	rett	til	å	vokse	opp	

sammen	med	sin	biologiske	familie.	Om	det	er	problemer	innenfor	en	familie	

skal	man	først	gå	inn	i	familien	og	forsøke	å	hjelpe	dem	der	for	å	bedre	

situasjonen.	I	saker	der	barna	har	blitt	tatt	ut	av	sin	familie	skal	de	helst	

plasseres	i	et	autorisert	fosterhjem	eller	adopteres.	Først	dersom	dette	er	umulig	

blir	de	flyttet	til	en	institusjon,	og	da	har	de	rett	til	å	opprettholde	

følelsesmessige	bånd	og	direkte	kontakt	med	sine	foreldre	med	mindre	dette	

strider	mot	deres	eget	beste	(Ley	Nº	17.823,	2004,	Capítulo	II,	Artículo	12).	Disse	

lovene	samsvarer	tydelig	med	FNs	barnekonvensjon	som	Uruguay	ratifiserte	i	

1990	(Conde,	2007,	s.	7).	Noen	av	vedtektene	her	er	at	barn	har	rett	til	å	kjenne	

sine	foreldre	og	få	omsorg	fra	dem	(FNs	barnekonvensjon,	art.	7)	og	om	barnet	

er	nødt	til	å	bo	adskilt	fra	en	eller	begge	sine	foreldre,	har	de	rett	til	å	

opprettholde	personlig	forbindelse	og	direkte	kontakt	med	foreldrene	(FNs	

barnekonvensjon,	art.	9.3).	

	

Etter	at	barna	har	kommet	til	el	hogar	fortsetter	arbeidet	med	å	finne	

fosterfamilie	eller	adoptivfamilie,	men	det	overordnede	målet	er	at	barna	skal	

kunne	flytte	hjem	igjen.	Miljøarbeideren	på	el	hogar,	som	er	ansatt	av	INAU,	

arbeider	kontinuerlig	med	å	bedre	kontakten	mellom	barn	og	foreldre.	Flere	av	

barna	besøker	sine	biologiske	slektninger	regelmessig,	og	tid,	varighet	og	

møtested	avtales	mellom	direktørene,	miljøarbeideren,	foreldrene	og	barna.	

Likevel	er	det	sjeldent	at	et	barn	som	først	har	kommet	til	el	hogar	flytter	hjem	

igjen.	De	fleste	blir	på	el	hogar	helt	til	de	blir	myndige	som	18-åringer	og	må	

flytte	ut.	
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Den	evangeliske	hjelpeorganisasjonen16	

Den	evangeliske	organisasjonen	som	driver	el	hogar	formidler	sosial	hjelp	og	

forkynner	Guds	ord	i	en	stor	andel	av	verdens	land.	De	har	operert	i	Uruguay	

siden	sent	på	1800-tallet,	og	har	ansatte	som	leder	og	er	aktive	i	menigheter	i	

flere	av	landets	byer.	I	tillegg	har	de	diverse	hjem	og	sentre	for	både	barn,	eldre,	

arbeidsløse	og	fattige.	De	samler	inn	penger,	klær,	mat	og	utstyr	til	trengende,	og	

arrangerer	diverse	sosiale	aktiviteter	som	for	eksempel	sommerleir	og	utflukter.	

«Vi	ønsker	at	dette	skal	være	deres	(barnas)	hjem,	og	at	de	føler	seg	som	i	en	

familie»	sa	en	av	de	ansatte	til	meg.	I	samtale	med	organisasjonens	

representanter,	både	i	Norge	og	i	Uruguay	har	jeg	forstått	at	de	ønsker	å	gjøre	

sine	institusjoner	så	like	«vanlige	familier»	som	mulig.	I	praksis	betyr	det	at	de	

vil	blande	gutter	og	jenter	i	alle	aldre,	ikke	ha	for	mange	barn	der,	og	ønsker	å	

vise	forståelse	og	rettlede	barna	slik	at	de	kan	bli	velfungerende	borgere	av	det	

samfunnet	de	er	en	del	av.	Det	legges	vekt	på	at	kjærlighet	er	en	av	de	viktigste	

elementene	for	å	skape	gode	hjem	der	barn	kan	få	en	trygg	og	god	oppvekst.	

	

Å	hjelpe	alle	mennesker	i	nød,	se	verdien	i	ethvert	menneskeliv,	nestekjærlighet,	

de	ti	bud	og	å	forkynne	Guds	ord	er	hva	denne	organisasjonen	arbeider	med.	Det	

er	viktig	for	dem	å	hjelpe	hele	mennesket,	og	hjelpe	til	med	å	dekke	både	fysiske-

,	sosiale-	og	psykiske	behov.	Organisasjonen	mener	at	først	når	fysiske	og	sosiale	

behov	er	dekket,	blir	man	mottagelige	for	den	evangeliske	tro.	En	slik	tilnærming	

til	mennesket	minner	om	Maslows	behovspyramide,	der	fysiske	behov	som	mat,	

vann	og	husly	er	det	mest	grunnleggende,	fulgt	av	behovet	for	følelse	av	trygghet,	

fellesskap	og	kjærlighet,	og	behovet	for	selvrealisering	kommer	på	toppen	av	

pyramiden(SNL,	Abraham	Maslow,	2009).	

	

Gjennom	sin	omsorg	for	barna	forsøker	de	ansatte	på	el	hogar	å	gjøre	nettopp	

det	UNICEFs	representant	i	Uruguay,	Egidio	Crotti,	sier	at	en	institusjon	ikke	

makter	å	gjøre	for	barn;	dekke	deres	sosiale,	psykiske	og	kognitive	behov,	og	

skape	en	trygg	og	familielignende	stemning.	Crotti	skriver	også	at	det	neppe	er	

																																																								
16	Jeg	innser	at	jeg	burde	ha	referanser	her.	Jeg	har	derimot	valgt	å	utelate	dette	
ettersom	jeg	anonymiserer	organisasjonen	gjennom	hele	oppgaven,	og	en	
referanse	ville	avslørt	hvilken	organisasjon	dette	dreier	seg	om.	
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noen	i	dag	som	mener	at	det	er	mulig	at	en	institusjon	kan	klare	dette(Crotti,	

2003,	s.	ix).	Jeg	vil	likevel	hevde	at	det	kan	være	mulig,	og	i	løpet	av	mitt	

feltarbeid	har	jeg	observert	hvordan	de	forsøker	å	stille	disse	behovene	på	el	

hogar.	Jeg	kan	ikke	si	noe	om	hvordan	barnas	liv	kommer	til	å	bli	etter	at	de	

flytter	ut	av	el	hogar.	Jeg	kan	kun	si	noe	om	det	jeg	observerte	i	løpet	av	den	

perioden	jeg	var	der,	og	hvordan	livene	deres	artet	seg	akkurat	da.	

	

Institusjonen	er	religiøs	og	religionen	er	dermed	tilstede	i	hverdagen	til	barna	på	

el	hogar.	Religiøse	barnehjemsinstitusjoner	er	ikke	nytt	i	Latin-Amerika,	og	her	

kunne	jeg	åpnet	for	en	diskusjon	om	kirker	og	deres	rolle	i	barneoppdragelse.	Jeg	

har	derimot	ikke	hatt	et	spesielt	fokus	på	el	hogar	som	en	religiøs	institusjon,	

men	snarer	på	el	hogar	som	et	sted	der	det	skapes	tilhørighet	gjennom	alle	

daglige	praksiser,	ikke	bare	de	religiøse.	Religionen	er	så	klart	en	svært	viktig	del	

av	tilhørigheten	som	skapes.	Gjennom	aktiviteter	og	samlinger	som	arrangeres	i	

kirken	knytter	barna	på	el	hogar	bånd	til	hverandre,	og	til	andre	barn,	ungdom	

og	voksne	som	kommer	for	å	utøve	sin	religion.	Det	utføres	også	religiøse	

ritualer	som	julefeiring	og	bordbønn,	og	en	del	av	formaningene	barna	får	

begrunner	de	voksne	med	religion.	Om	det	ikke	var	en	evangelisk	organisasjon	

som	driver	el	hogar,	men	en	organisasjon	som	identifiserte	seg	som	Jehovas	

vitner,	muslimer,	buddhister	eller	som	religiøst	nøytrale,	ville	

oppdragelsessituasjonen	på	el	hogar	muligens	vært	ganske	annerledes.	Dette	

kunne	jeg	hatt	mer	data	på	om	jeg	hadde	fokusert	på	dette	i	løpet	av	feltarbeidet	

og	skriveprosessen.	Jeg	var	dog	aldri	opptatt	av	å	se	på	de	konkrete	religiøse	

aspektene	ved	el	hogar,	men	har	heller	fokusert	på	tilhørigheten	og	de	

forskjellige	relasjonene	som	skapes	gjennom	alle	aspektene	ved	hverdagen	på	el	

hogar,	og	jeg	kan	dermed	ikke	si	noe	om	religionen	utover	det	konkrete	jeg	

observerte.	Det	forekommer	aktiviteter	i	kirken,	religiøse	ritualer,	og	visse	

situasjoner	der	de	voksne	trekker	inn	religiøse	verdier	i	oppdragelsen	som	er	

viktige,	og	disse	situasjonene	vil	jeg	ta	opp	i	løpet	av	oppgaven,	men	som	man	vil	

lese,	er	det	svært	mange	situasjoner	jeg	tar	for	meg	som	tilsynelatende	ikke	har	

noe	som	helst	med	religion	å	gjøre.	Ettersom	religionen	ikke	er	et	så	stort	fokus	

for	meg	i	denne	oppgaven,	lar	jeg	dermed	en	diskusjon	om	religiøse	

institusjoners	rolle	i	barneoppdragelse	ligge	for	denne	gangen.	
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El	hogar	

El	hogars	område	er	en	tomt	som	ligger	på	et	hjørne	av	et	kvartal	litt	utenfor	

Salto	sentrum.	Mot	den	ene	gaten	ligger	det	en	stor	to-etasjers	bygning,	som	er	

delt	opp	i	to	seksjoner.	På	figuren	under	kan	leseren	se	at	jeg	har	navngitt	dem	

bygning	A	og	bygning	B.	Mellom	bygning	A	og	B,	og	bygning	C	som	er	selve	el	

hogar	og	der	barna	holder	til,	er	det	en	stor	bakgård.	Her	er	det	gress,	trær,	et	lite	

dukkehus,	badebasseng	og	en	grill	til	å	tilberede	asado17.	Inntil	bygning	C	er	en	

mindre	bygning	som	har	fått	bokstaven	D,	der	jeg	hadde	mitt	rom.	

	
Figur	1:	Oversikt	over	hele	el	hogars	område	
	

I	første	etasje	i	bygning	A	er	det	et	stort	lagerrom	der	donasjoner	til	

organisasjonen	oppbevares	før	de	fordeles	til	byens	fattige	og	trengende.	Det	er	

mest	klær	og	leker,	men	også	hermetikk	og	annen	holdbar	mat,	utstyr	og	

hygieneartikler.	Barna	som	bor	el	hogar	får	som	regel	helt	nye	klær,	eller	de	

arver	fra	de	eldre	barna.	I	andre	etasje	er	det	en	leilighet	der	direktørene	og	
																																																								
17	Navnet	på	både	retten	og	utendørsaktivitet	som	ligner	på	amerikansk	
barbecue	og	norsk	grilling.	Venner	og	slektninger	samler	seg	rundt	grillen	der	en	
rik	variasjon	av	kjøttstykker	tilberedes	og	spises	sammen	med	et	utvalg	tilbehør.	
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deres	to	barn	bor.	De	har	en	gutt	på	ni	og	ei	jente	på	fire.	De	har	eget	kjøkken,	

stue,	tre	soverom,	bad	og	en	balkong.	

	

I	første	etasje	i	bygning	B	ligger	selve	kirkelokalet.	Ved	den	ene	langveggen	er	

det	en	opphøyd	plattform	i	tre,	hvor	det	står	en	flyttbar	prekestol.	I	en	halvsirkel	

rundt	plattformen	er	det	laget	en	alterring	av	tre	mindre	flyttbare	benker.	Bak	

prekestolen	henger	organisasjonens	og	Uruguays	flagg	side	om	side.	På	den	ene	

siden	av	alterringen	er	det	plassert	et	bord	med	levende	lys,	blomster	i	en	liten	

vase,	en	stor	bibel	som	ligger	åpen,	og	et	fat	hvor	man	kan	donere	penger.	I	det	

ene	hjørnet	av	rommet	er	det	et	trommesett	og	et	key-board	som	benyttes	under	

gudstjenestene	til	å	spille	musikk	som	forsamlingen	synger	og	klapper	til.	Rader	

med	løse	stoler	er	plassert	slik	at	det	dannes	en	midtgang	mellom	dem,	og	på	den	

ene	veggen	ut	mot	gaten	er	det	et	vindu	i	form	av	et	stort	kors,	som	solen	skinner	

gjennom	på	ettermiddagene.	Her	holdes	det	gudstjenester,	ungdomsmøter,	

kvinnemøter,	og	søndagsskole18.	

	
Figur	2:	Kirkelokalet	i	1.etasje	

																																																								
18	Reunión	de	jóvenes,	Liga	de	mujeres	og	Escuela	dominical.	
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I	andre	etasje	i	denne	bygningen	er	det	et	samlingslokale	der	det	holdes	større	og	

mer	uformelle	samlinger	i	sammenheng	med	menigheten.	Ungdomsmøter,	

søndagsskole	og	kvinnemøter	holdes	også	her	oppe	noen	ganger.	Det	er	bord	og	

stoler,	et	lite	kjøkken	og	toalett	der	oppe.	
	

Figur	3:	Oversikt	over	selve	el	hogar	
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Bygning	C,	der	barna	holder	til	er	avlang.	I	den	ene	enden	av	bygningen,	rett	

innenfor	hovedinngangen	er	døren	inn	til	ungdomsrommet19.	Dette	er	et	rom	der	

ungdommene	gjør	lekser,	har	en	stasjonær	PC,	og	sitter	og	slapper	av	i	

sakkosekker.	Rommet	fører	videre	inn	til	en	langstrakt	spisesal	der	det	står	seks	

bord	med	slitne	plastduker,	og	litt	spinkle	trestoler	rundt.	I	enden	av	rommet	er	

det	et	serveringsvindu	og	en	dør	som	leder	inn	til	kjøkkenet	og	vaskerommet.	

Kjøkkenet	ligner	litt	på	et	gammelt	industrikjøkken	med	metalloverflater,	en	

enorm	ovn	med	12	kokeplater,	en	stor	fryseboks,	to	kjøleskap,	og	alt	av	asjetter,	

bestikk	og	kjøkkenutstyr	oppbevart	i	fire	store	skap	langs	den	ene	veggen.	På	

vaskerommet	er	det	hengt	opp	snorer	mellom	veggene	der	det	konstant	henger	

klær	til	tørk,	og	en	nyere	vaskemaskin	står	og	durer	nesten	døgnet	rundt.	

Kjøkkenet	leder	ut	i	en	kort	gang,	som	leder	inn	til	en	stor	stue.	I	gangen	er	det	to	

dører	til	to	store	bad,	ett	for	guttene	og	ett	for	jentene,	med	tre	toalettavlukker,	

to	dusjer,	en	lang	vask	og	speil	på	hvert.	Alle	hygieneartikler	blir	oppbevart	i	et	

skap	rett	utenfor	badene,	og	i	et	skap	ved	siden	av	dette	oppbevares	ytterklær	

for	vinteren,	skoleuniformer	og	skolesekker.	I	tillegg	er	det	to	dører	inn	til	de	to	

guttesoveværelsene	i	denne	korte	gangen.	

	

Stuen	er	stor,	og	langs	den	ene	langveggen	er	det	to	dører	som	leder	inn	til	de	to	

jente-soveværelsene.	Mellom	dørene	til	de	to	jenterommene	står	en	stor	gammel	

peis.	Den	er	ikke	i	bruk	i	dag	og	har	blitt	tettet	skikkelig	slik	at	det	ikke	skal	

komme	dyr	ned	gjennom	pipen.	Inni	selve	peisen,	og	på	området	ved	siden	av,	

der	det	er	ment	at	man	skal	oppbevare	ved,	står	det	nå	flere	kasser	med	

forskjellige	leker.	Ved	siden	av	peisen	er	det	bygget	et	slags	mur-bord,	som	

brukes	til	å	legge	rene	klær	på	slik	at	barna	kan	komme	og	hente	det	som	er	

deres	eget.	På	den	andre	langveggen	er	det	to	store	vinduer	og	en	dør	som	leder	

ut	i	bakgården,	og	ved	siden	av	denne	døren	står	det	en	sofa	og	to	stoler	med	

store,	men	slitne	puter	i.	På	den	ene	kortveggen	henger	det	en	tv,	og	en	sofa	og	to	

stoler	av	samme	type	som	ved	langveggen	står	rundt.	Et	stort	gammelt	kosedyr	

som	skal	forestille	en	hund	har	fast	plass	foran	TVen,	og	brukes	som	ryggstøtte	

av	de	barna	som	blir	sittende	på	gulvet	når	de	ser	på	TV.	På	den	andre	

kortveggen	er	det	en	dør	inn	til	direktørenes	kontor,	og	ved	siden	av	døren	
																																																								
19	Sala	de	adolescentes.	
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henger	en	oppslagstavle	med	et	par	bilder	av	barna	fra	turer,	bursdager	og	

høytider,	i	tillegg	til	noen	regler.	Det	står	at	det	ikke	er	lov	å	bruke	telefonen	

etter	leggetid,	alle	må	være	snille	og	greie	med	hverandre,	og	de	må	spørre	før	de	

kan	skru	på	TVen.	Der	henger	også	en	liste	med	rullerende	arbeidsoppgaver.	På	

den	andre	siden	av	døren	til	kontoret	står	en	høy	hylle	fylt	med	bøker,	brettspill,	

gamle	blader	og	tegneblokker.	Her	ligger	også	en	notatbok,	der	barna	skriver	ned	

ting	de	trenger.	De	får	ikke	faste	ukepenger,	men	om	de	trenger	noe	nytt,	som	

blyanter	til	skolearbeid,	en	ny	bukse,	lommepenger	til	de	skal	på	kino	med	

venner,	eller	at	de	ønsker	seg	neglelakk,	skriver	de	det	ned	her.	Denne	

notatboken	kikker	direktørene	i	jevnlig	og	prøver	så	godt	de	kan	å	oppfylle	

barnas	ønsker.	

	

Ved	siden	av	den	store	hyllen	starter	en	bitteliten	gang	som	leder	til	døra	til	

ungdomsrommet,	og	til	døra	som	fungerer	som	hovedinngang.	Når	man	går	ut	

hovedinngangen	er	det	en	liten	plass,	før	man	møter	en	høy	mur	med	en	ny	dør	i	

som	fører	ut	på	gaten.	På	utsiden	er	det	en	ringeklokke,	og	om	man	skal	ut	eller	

inn	må	en	av	las	niñeras	komme	og	låse	opp.	

	

Barn	og	ungdommer	på	el	hogar	

Det	var	21	barn	som	bodde	på	el	hogar	i	perioden	jeg	bodde	der.	Jeg	var	blitt	

fortalt	hva	alle	het,	hvor	gamle	de	var,	og	hvem	som	var	søsken	den	dagen	jeg	

kom	dit,	men	det	tok	litt	tid	før	jeg	fikk	med	meg	alder	på	alle	og	hvem	som	var	

søsken	med	hvem.	

	

Nedenfor	er	en	oversikt	over	barna.	De	er	delt	inn	i	gutter	og	jenter,	med	de	

eldste	plassert	øverst.	De	som	er	biologiske	søsken	har	samme	farge	på	sine	

navn,	mens	de	som	står	i	svart	hadde	ingen	søsken	boende	på	el	hogar	mens	jeg	

var	der.		
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Figur	4:	Oversikt	over	barna	på	el	hogar	

	

Amalia	har	en	tvillingsøster	som	flyttet	ut	i	januar,	rett	før	jeg	kom	dit.	Begge	to	

kom	til	å	fylle	18	år	i	juni,	bli	myndige	og	bli	nødt	til	å	flytte	ut.	Salome,	som	jeg	

kaller	denne	jenta,	var	lei	av	å	bo	på	el	hogar,	og	ønsket	seg	mer	frihet	og	

privatliv.	Derfor	flyttet	hun	inn	hos	deres	eldre	søster,	Dina,	som	selv	bodde	på	el	

hogar	da	hun	var	yngre.	Amalia	trivdes	fortsatt	godt	på	el	hogar	og	ville	bli	

boende	til	hun	fylte	18.	Jeg	ble	svært	godt	kjent	med	Amalia,	Salome,	Dina,	og	

Dinas	ektemann	Ruben.	De	tok	meg	ofte	med	ut	på	diverse	sosiale	aktiviteter	

som	asado,	karnevalet	som	varer	helt	fra	midten	av	januar	til	slutten	av	februar,	

og	ut	for	å	spise	pizza	og	spille	biljard.	

	

Nesten	alle	tenåringene	går	på	samme	liceo20	som	ligger	en	kort	spasertur	fra	el	

hogar.	Men	denne	skolen	tilbyr	kun	undervisning	som	er	teoribasert	og	

universitetsforberedende.	Emilia,	Emma	og	Catalina	gikk	på	skoler	som	tilbød	en	

mer	yrkesfaglig	opplæring.	Emilia	og	Emma	gikk	på	samme	skole	med	fokus	på	

restaurant	–og	matfag	og	skredderi,	mens	Catalina	gikk	på	en	annen	skole	som	lå	

et	stykke	utenfor	byen	og	underviste	i	gårdsbruk.	

	

																																																								
20	Obligatorisk	grunnskole	som	er	delt	inn	i	to	sykluser.	Der	den	første	tilsvarer	
norsk	ungdomsskole,	og	den	andre	norsk	videregående	skole.	
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De	fleste	som	gikk	på	barneskolen	gikk	også	på	samme	skole,	som	lå	bare	et	par	

kvartaler	fra	el	hogar.	Kun	Josian,	Viola	og	Romina	gikk	på	andre	skoler.	Josian	

gikk	på	en	annen	skole	rett	i	nærheten,	mens	Elena	og	Romina	gikk	på	

spesialskoler	der	de	får	ekstra	oppfølging	og	hjelp.	Begge	disse	jentene	har	

kognitive	utviklingshemninger	som	i	stor	grad	er	forårsaket	av	morens	hyppige	

alkoholbruk	under	svangerskapet.	Elena	blir	også	medisinert	for	epilepsi,	ADHD	

og	autisme.	Hun	er	likevel	svært	sosial,	tillitsfull	og	ikke	det	grann	sjenert	i	møte	

med	nye	mennesker.	Flere	av	de	andre	barna	blir	også	medisinert	for	diverse	

psykiske	lidelser	som	depresjon,	angst,	bipolare	lidelser	og	schizofreni.		

	

Noen	skoler	tilbyr	minibusser	som	bringer	barna	som	bor	langt	unna	mellom	

hjem	og	skole	for	en	billig	penge.	På	el	hogar	var	det	bare	Romina,	Elena	og	

Catalina	som	fikk	tilbud	om	dette.	Dette	tilbudet	er	dog	ikke	så	veldig	pålitelig,	og	

de	tre	jentene	ble	flere	ganger	hjemme	fra	skolen,	bare	fordi	«bilen	kom	ikke	i	

dag».	Andre	skoleungdom	som	bor	langt	unna	skolene	de	går	på	får	gratis	

reisekort	med	buss.	På	el	hogar	var	det	bare	Emma	og	Emilia	som	benyttet	seg	av	

dette,	og	de	to	dro	til	og	fra	skolen	sammen	hver	dag.	

	

De	aller	fleste	har,	som	man	kan	se	i	diagrammet,	biologiske	søsken	som	også	bor	

på	el	hogar.	Amalia,	Victoria	og	David	er	tre	av	dem	som	ikke	har	det,	men	de	har,	

i	likhet	med	mange	andre,	eldre	søsken	som	har	bodd	på	el	hogar	tidligere.	

Marina,	og	flere	av	de	andre	barna,	har	et	par	yngre	søsken	som	blir	nøye	

overvåket	av	INAU.	«Det	er	bare	et	spørsmål	om	tid»	fortalte	en	av	direktørene	

meg	en	gang	vi	snakket	om	hvem	det	var	som	hadde	søsken	boende	hos	sine	

foreldre.	Dermed	har	alle	sammen,	med	unntak	av	Stefan,	som	er	enebarn,	yngre	

-og/eller	eldre	søsken	som	enten	bor	sammen	med	dem	på	el	hogar	nå,	har	bodd	

der	tidligere,	eller	som	kommer	til	å	flytte	inn	ved	en	senere	anledning.	Det	tas	

som	en	selvfølge	at	biologiske	søsken	flytter	inn	på	samme	institusjon,	slik	at	de	

kan	holde	sammen.	
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En	tid	etter	jeg	hadde	dratt	hjem	igjen,	flyttet	Lucía	hjem	til	sin	biologiske	far	og	

hans	nye	kone,	Pia21.	Pia	er	et	svært	aktivt	medlem	i	menigheten,	og	det	var	her	

de	møttes.	Hun	har	en	sønn	på	alder	med	Lucía	fra	et	tidligere	forhold,	og	nå	har	

hun	også	adoptert	Lucía.	Dina	forklarte	meg	at	Lucías	«madre	de	sangre»	er	helt	

ute	av	bildet,	og	Pia	har	lenge	vært	Lucías	«madre	de	corazón».	Førstnevnte	kan	

oversettes	til	blodsmor	og	det	andre	til	mor	av	hjertet.	Jeg	forstod	det	som	

biologisk	mor	og	sosial	mor,	genitrix	og	mater.	Jeg	hørte	uttrykkene	«de	sangre»	

og	«de	corazón»	når	folk	skulle	forklare	meg	hvem	som	var	i	slekt	med	hvem.	Det	

bruktes	ikke	bare	om	mor(madre),	men	også	om	søster(hermana),	

bror(hermano),	og	familie(familia).	Jeg	er	ikke	sikker	på	om	dette	er	vanlige	

uttrykk	å	bruke	i	Uruguay,	eller	om	de	brukte	dem	kun	for	å	forklare	meg	de	

forskjellige	tilknytningsrelasjonene.	Nå	bor	Lucía	sammen	med	sin	nye	mor,	sin	

far,	sin	nye	bror,	en	katt,	en	hund	og	en	gullfisk.	Når	det	er	aktiviteter	i	kirken	

blir	Lucía	ofte	værende	på	el	hogar	etterpå	for	å	spise	aftensmat	og	tilbringe	

natten	sammen	med	dem	som	fortsatt	bor	der.		

	

Ansatte	på	el	hogar	

De	to	direktørene	har	ansvaret	for	den	daglige	driften	og	er	i	tett	dialog	med	

INAU.	De	holder	styr	på	barnas	papirer	og	deres	foreldres	situasjon,	går	til	

innkjøp	av	alt	det	nødvendige	av	mat,	skoleutstyr,	klær	og	alt	annet	de	måtte	

behøve,	og	har	ansvaret	for	driften	av	kirken	og	menigheten.	Direktørene	holder	

også	styr	på	økonomien,	der	mye	finansieres	av	INAU,	men	også	av	den	

evangeliske	organisasjonen	og	av	mennesker	verden	over	som	tar	del	i	deres	

fadderprogram.	

	

Til	å	hjelpe	seg	er	det	andre	ansatte	i	organisasjonen.	Det	er	en	assistent	som	

hjelper	til	med	administrative	oppgaver,	og	med	barna	når	det	trengs,	og	to	

andre	ektepar	som	også	hjelper	til	med	å	spille	musikk	og	holde	prekener	under	

gudstjenestene	på	søndager.	Flere	andre	planlegger	og	gjennomfører	aktiviteter	i	

sammenheng	med	ungdomsmøte	eller	søndagsskolen,	driver	

innsamlingsaksjoner,	rekrutteringsarbeid	og	lignende.	

																																																								
21	På	tross	av	at	jeg	ikke	fant	statistikk	på	det,	finnes	det	altså	tilfeller	der	det	har	
vært	far	som	har	tatt	ansvar	for	barnet	etter	et	samlivsbrudd,	og	ikke	mor.		
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Las	niñeras	er	også	ansatte	i	denne	organisasjonen.	De	har	hovedsakelig	ansvar	

for	å	passe	på	barna,	men	driver	også	med	husarbeid	og	vedlikehold	av	stedet.	

De	får	ofte	hjelp	av	barna,	og	barna	har	daglige	oppgaver	og	plikter	som	bidrar	til	

at	el	hogar	holdes	i	stand.	De	fleste	av	las	niñeras,	som	er	de	som	har	mest	

kontakt	med	barna,	har	jobbet	på	el	hogar	i	lang	tid,	og	har	vært	engasjert	i	

organisasjonen	hele	sitt	liv.	Den	yngste	av	las	niñeras	er	i	midten	av	tyvårene,	og	

omtrent	like	gammel	som	flere	av	barna	på	el	hogar	sine	eldre	søsken.	Hun	har	

hatt	mye	kontakt	med	de	eldre	søsknene	helt	siden	hun	var	liten	takket	være	

arrangementene	i	kirken,	og	barna	som	bor	på	el	hogar	nå	har	kjent	henne	helt	

siden	de	kom	dit	og	selv	begynte	å	bli	med	i	kirken.	De	andre	las	niñeras	er	en	del	

år	eldre	enn	henne,	og	ingen	av	barna	kan	huske	en	tid	der	de	ikke	har	jobbet	

der.	

	

La	cocinera	har	ansvaret	for	matlagingen.	Hun	kommer	på	jobb	tidlig	hver	

ukedag	og	gjør	frokosten	klar,	før	hun	begynner	på	lunsjen22	med	en	gang	etter	

dette.	Etter	lunsj	forbereder	hun	så	mye	hun	kan	til	merienda23	og	aftensmat	før	

hun	drar	hjem.	Slik	blir	det	lettere	for	las	niñeras	å	servere	disse	måltidene.	På	

lørdager	og	søndager	har	la	cocinera	fri,	og	det	er	dermed	las	niñeras	som	ordner	

alt	sammen.	Men	da	er	også	mange	av	barna	ofte	hos	sine	foreldre	eller	

slektninger,	og	det	er	dermed	mindre	arbeid	å	gjøre	på	el	hogar.	

	

En	gang	i	uka	kommer	psykologen	og	snakker	med	hver	og	en	av	barna	etter	tur	i	

en	halvtimes	tid.	Etterpå	snakker	hun	med	direktørene	på	deres	kontor.	

Miljøarbeideren	kommer	også	innom	en	gang	i	uka	og	snakker	med	direktørene	

og	barna	om	deres	foreldre.	

	

																																																								
22	Dette	måltidet	blir	kalt	almuerzo,	som	betyr	lunsj.	Det	serveres	i	12-tiden	og	er	
dagens	største	måltid	på	el	hogar.	Det	ligner	mer	på	hva	jeg	ville	kalt	middag.	
23	Lite	måltid	som	inntas	rundt	klokken	17.	
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En	vanlig	dag	på	el	hogar		

Ettersom	hverdagslivet	på	el	hogar	er	viktig	i	oppgaven	min	vil	jeg	beskrive	kort	

hvordan	en	vanlig	dag	går	for	seg.	Dagen	starter	med	morgenstell	og	frokost.	Da	

jeg	kom	dit	var	det	sommerferie24,	og	dagen	startet	relativt	sent.		
	

Figur	5:	Timeplan	for	sommerferien	

	
	

Kl.	9.30	hver	morgen	gikk	jeg	ned	for	å	hjelpe	la	niñera	med	å	vekke	barna,	se	til	

at	de	pusset	tenner,	gredde	håret,	og	fikk	på	seg	klærne	sine	før	jeg	hjalp	til	med	

å	servere	frokosten	kl.	10.	Etter	frokost	fikk	barna	tildelt	forskjellige	

arbeidsoppgaver,	som	å	feie	gulvene	og	uteplassen,	eller	ta	oppvasken.	De	satte	i	

gang	med	oppgavene	de	fikk,	og	etter	en	halvtimes	tid	var	fleste	ferdige.	Da	var	

det	tid	til	å	gjøre	det	man	selv	ønsket.	Da	dro	vi	ofte	til	plaza	de	deportes25	rett	i	

nærheten,	der	det	var	lekeplass	med	husker,	dumpehusker	og	klatrestativ.	Det	

var	også	fotballbane,	volleyballbane,	og	benker	spredt	rundt	omkring.	Andre	

ganger	ble	vi	sittende	og	se	på	TV	eller	leke	ute	i	bakgården.	12.30	var	det	lunsj,	

og	da	hjalp	jeg	igjen	til	med	å	servere	maten,	og	etter	lunsj	måtte	de	som	

eventuelt	hadde	skolearbeid	jobbe	med	dette.	En	av	jentene	skulle	ha	en	prøve	i	

																																																								
24	Den	sørlige	halvkule	har	årstider	motsatt	av	den	nordlige	halvkule.	
25	Sportsplassen.	
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engelsk	som	ville	avgjøre	om	hun	kunne	gå	videre,	eller	måtte	ta	faget	opp	igjen.	

Derfor	satt	jeg	med	henne	i	to	intensive	timer	hver	dag	etter	lunsj	helt	frem	til	

hun	hadde	eksamen	i	midten	av	februar.	Etter	å	ha	hjulpet	henne	hadde	jeg	tid	

jeg	kunne	bruke	på	meg	selv	helt	frem	til	aftensmat	kl.	21.	Men	ofte	var	jeg	

sammen	med	barna	i	dette	tidsrommet	også.	Jeg	valgte	så	klart	også	å	trekke	

meg	tilbake	og	koblet	av	litt	når	jeg	hadde	behov	for	det,	eller	gå	ut	og	utforske	

byen.	De	som	ikke	hadde	skolearbeid	etter	lunsj	hadde	fritid	frem	til	merienda.	

Noen	dro	til	en	større	park	i	nærheten	sammen	med	en	av	las	niñeras.	Dette	

ventet	de	ofte	med	til	de	som	hadde	skolearbeid	var	ferdige	med	det.	Ellers	

slappet	de	av,	lekte,	satt	og	snakket,	gjorde	andre	ærender,	møtte	venner	fra	

skolen	og	så	videre.	Etter	merienda	kl.	17	hadde	de	igjen	fritid	frem	til	dagens	

siste	måltid	kl.	21.	Deretter	var	det	kveldsstell	der	jeg	hjalp	til	med	tannpuss	og	å	

få	de	yngste	i	seng.	Ungdommene	fikk	være	oppe	litt	lenger	og	drive	med	det	de	

hadde	lyst	til	så	lenge	de	var	stille.			

	
Figur	6:	Timeplan	for	skoleåret	
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Da	skolen	startet	i	begynnelsen	av	mars	ble	dagene	litt	annerledes	og	barna	fikk	

mindre	fritid.	Emma,	Luna,	Elena,	Romina,	og	Josian	sto	opp	klokken	7	og	skulle	

på	morgenskole	frem	til	lunsjtider,	mens	alle	de	andre	hadde	ettermiddagsskole	

fra	rett	etter	lunsj	til	merienda.	I	Salto	er	dagene	på	de	offentlige	skolene	delt	opp	

i	to,	på	grunn	av	plass-	og	lærermangel.	Å	dele	opp	dagen	slik	er	eneste	mulighet	

de	har	til	å	få	plass	til	alle	elevene.	For	å	ta	igjen	noe	av	den	tapte	

undervisningstiden	dette	medfører	har	de	som	går	på	liceo	også	skole	på	

lørdager.	

	

For	dem	som	hadde	ettermiddagsskole	startet	morgenstell	og	frokost	bare	én	

time	tidligere	enn	det	gjorde	da	det	var	sommerferie.	Etter	å	ha	gjort	unna	

arbeidsoppgavene	sine	etter	frokost	skulle	alle	sitte	og	arbeide	med	lekser	helt	

frem	til	lunsj.	Rett	etter	lunsj	dro	de	på	skolen,	mens	de	som	hadde	vært	på	

morgenskole	ryddet	før	de	også	måtte	gjøre	lekser.	Jeg	hjalp	både	de	som	hadde	

morgenskole	og	ettermiddagsskole	med	lekser,	og	hjalp	de	yngste	som	skulle	på	

ettermiddagsskolen	med	å	få	på	seg	skoleuniformene	og	sette	opp	håret	til	

jentene.	Noen	ganger	fulgte	jeg	også	til	og	fra	skolen.	Til	merienda	kom	

skolebarna	hjem	igjen,	og	deretter	hadde	alle	fritid	frem	til	aftensmat	kl.	21.	Etter	

aftens	var	det	som	da	det	var	sommerferie.	De	yngste	skulle	rett	i	seng,	mens	de	

eldste	fikk	lov	til	å	være	lengre	oppe	så	lenge	de	ikke	bråkte	for	mye.	Men	da	la	

niñera	som	skulle	være	nattevakt	kom	kl.	23	måtte	ungdommene	trekke	inn	på	

rommene	sine.		

	

Lørdagene	foregikk	omtrent	som	en	vanlig	hverdag.	Men	flere	av	barna	dro	hjem	

til	sine	slektninger	etter	skoletid,	og	det	var	dermed	mye	roligere	da.	De	kom	

tilbake	rundt	tid	for	merienda	på	søndag.	

	

Nattevakten	som	kom	kl.	23	var	på	jobb	frem	til	kl.	7	neste	morgen.	Hun	begynte	

så	vidt	å	vekke	de	barna	som	skulle	morgenskole	da	dagvakten	kom	kl.	7	og	tok	

over	arbeidet.	Dagvakten	ble	der	frem	til	kveldsvakten	kom	kl.	15,	og	

kveldsvakten	ble	til	kl.	23.	I	tillegg	var	det	en	mellomvakt	som	var	der	fra	kl.	9	til	

kl.	14.	Dagvakt,	mellomvakt	og	kveldsvakt	var	som	regel	tre	faste	kvinner	som	



	

	 39	

rullerte	de	forskjellige	vaktene.	Så	var	det	to	andre	niñeras	som	rullerte	

nattevaktene.	Siden	de	to	for	det	meste	jobbet	på	natten,	ble	jeg	ikke	særlig	godt	

kjent	med	disse	to	kvinnene.		

	

Direktørene	var	i	realiteten	alltid	på	jobb.	De	forsøkte	å	ha	arbeidstid	fra	9	til	17,	

slik	som	assistenten	deres	hadde,	slik	at	de	kunne	ha	tid	til	hverandre	og	sine	

egne	barn.	Men	om	det	var	noe	las	niñeras	lurte	på	eller	det	skjedde	noe	spesielt	

kom	de	ned	fra	leiligheten	sin	igjen	og	hjalp	til.	I	helgene	dro	direktørfamilien	på	

utflukter	sammen,	og	fikk	dermed	litt	familietid	(«tiempo	en	la	familia»).	
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Kapittel	III:	Fellesskap	gjennom	hverdagsritualer		

	
Det	sier	seg	kanskje	selv	at	de	dagligdagse	aktivitetene	i	hverdagen	er	svært	

viktige,	og	er	en	stor	sten	i	grunnmuren	for	etablering	av	mellommenneskelige	

relasjoner.	Men	det	er	også	lett	å	glemme	det	fordi	det	er	så	selvfølgelig.	Flere	

ganger	i	løpet	av	feltarbeidet	tok	jeg	meg	selv	i	å	notere	ned	fire	enkle	ord;	«alt	er	

som	vanlig».	Men	det	var	jo	i	nettopp	slike	situasjoner	jeg	hadde	mulighet	til	å	

virkelig	observere	livene	til	menneskene	som	bor	og	arbeider	på	el	hogar	og	

hvordan	tilhørighet	skapes.	Så,	mens	alt	faktisk	var	som	vanlig	forsøkte	jeg	heller	

å	merke	meg	hva	som	faktisk	foregikk.	

	

Hverdagslivets	dimensjoner	

Gullestad	(1993)	skriver	at	hverdagslivet	har	svært	mange	dimensjoner,	og	to	av	

dem	hun	understreker	viktigheten	av	er	«den	daglige	organiseringen	av	oppgaver	

og	virksomhetet(…),	og	erfaringer	og	livsverden	(s.	18).	Den	sistnevnte	trenger	en	

liten	avklaring.	Gullestad	skriver	at	i	Edmund	Husserls	fenomenologiske	

tradisjon	er	livsverden	et	svært	sentralt	begrep,	og	livsverden	er	igjen	det	

sosiologen	og	filosofen	Alfred	Schultz	bruker	for	hverdagsliv	(s.	25).	Gullestad	

kobler	dette	videre	til	doxa,	eller	«det	doksiske	felt»	som	beskrives	av	Pierre	

Bourdieu.	Det	er	de	sidene	ved	et	samfunn	som	er	selvinnlysende	(Bourdieu,	

1977,	s.	164),	og	som	«goes	without	saying,	because	it	comes	without	saying»	(s.	

167,	169).	Gullestad	skriver	at	inn	under	denne	andre	dimensjonen	inngår	

kommunikasjon,	verdier,	estetikk,	og	moral	(Gullestad,	1993,	s	25).	Jeg	ser	det	

slik	at	disse	faktorene	i	den	andre	dimensjonen	springer	frem	fra,	og	er	en	del	av	

den	første	dimensjonen,	som	er	den	daglige	organiseringen	av	oppgaver	og	

virksomhet.		

	

På	el	hogar	er	det	tre	virksomheter	eller	oppgaver	som	må	gjennomføres	hver	

eneste	dag	for	at	hverdagen	skal	gå	rundt,	og	som	jeg	ser	på	som	vitale	deler	av	

den	første	dimensjonen	av	hverdagsliv.	Det	er	morgen	–og	kveldsstell	som	

markerer	starten	og	slutten	på	dagene	og	nettene	de	har	sammen,	måltider	som	

er	et	sted	der	alle	samles	flere	ganger	om	dagen,	og	fordeling	og	gjennomføring	
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av	oppgaver	og	plikter	som	gjør	at	alle	sammen	bidrar	til	å	skape	et	felles	bosted.	

Ved	å	ta	for	meg	disse	virksomhetene	håper	jeg	at	jeg	klarer	å	vise	noe	av	den	

andre	dimensjonen,	som	er	erfaring	og	livsverden,	ved	at	jeg	viser	hvordan	de	

lærer	verdier,	normer	og	regler	gjennom	handlinger,	kroppsspråk,	og	ord.		

	

Hverdagsritualer	

I	tillegg	til	å	være	tre	viktige	faktorer	i	dimensjonene	av	hverdagsliv,	vil	jeg	se	på	

de	tre	virksomhetene;	morgen	–og	kveldsstell,	måltider,	og	plikter,	som	et	sett	

hverdagsritualer	som	bygger	opp	under	skapelsen	av	tilhørighet.	

	

Scott	Coltrane	(1998)	skriver	at	ritualer	springer	ut	ifra	at	medlemmene	av	et	

samfunn	kommer	sammen	for	å	stadfeste	sin	egen	forpliktelse	til	en	felles	

hensikt.	Under	samlingen	bringes	deltagerne	sammen	rundt	et	felles	symbol,	

gjennomfører	gruppeaktiviteter	som	dans	og	sang,	og	knytter	de	følelsene	som	

skapes	i	denne	handlingen	til	symbolet	og	målet	med	handlingen.	Slike	ritualer	

gir	deltagerne	en	følelse	av	å	høre	til	gruppen	(s.	18).	

	

Moderne	ritualer	foregår	i	stor	grad	i	familien	skriver	Coltrane	videre.	Disse	

ritualene	er	mer	fokusert	på	de	personlige	forholdene	innenfor	familien	eller	

husholdet	enn	på	samfunnet	som	helhet,	men	gir	like	fullt	medlemmene	en	

forsterket	følelse	av	et	felles	medlemskap.	Eksempler	på	slike	hverdagsritualer	

som	Coltrane	nevner	er	dagligdagse	handlinger	som	å	spise	sammen,	se	på	TV,	

dra	på	utflukter,	og	å	dele	interne	vitser	(Coltrane,	1998,	s.	18-19).	Slike	små	

hverdagsritualer	definerer	og	redefinere	hva	familie	er,	hvilke	roller	de	

forskjellige	medlemmene	har,	gir	dem	instrukser	om	hvor	deres	plass	er,	og	hva	

slags	regler	som	gjelder	i	hvilke	situasjoner	(s.	20-21).	Coltrane	skriver	at	hver	

familie	utvikler	vaner,	mønstre	og	regler	for	hvordan	man	skal	oppføre	seg	

overfor	hverandre,	som	gjør	at	arbeidsoppgaver	blir	en	vane,	hindrer	konflikt,	og	

gjør	hverdagen	generelt	enklere.	Disse	reglene,	vanene	og	mønstrene	skapes,	

læres	og	forsterkes	av	medlemmene	gjennom	små	daglige	ritualer,	og	gjør	

medlemmene	til	en	naturlig	og	uunngåelig	del	av	hverdagen	(s.	21).	

	



	

	42	

Morgenstell	

Det	er	sommerferie,	klokken	er	9.30,	og	jeg	rusler	fra	inngangsdøren,	gjennom	

stua,	forbi	rommene	der	barna	fortsatt	ligger	og	sover,	og	nedover	gangen	til	

baderommene	og	skapende	der	hygieneartikler	blir	oppbevart.	Jeg	tar	ut	

tannkremstuben	og	den	store	glasskrukken	med	jentenes	kammer	oppi,	og	titter	

inn	kjøkkendøren	for	å	hilse	på	la	niñera	og	la	cocinera	som	står	og	tilbereder	

frokosten.	Deretter	tar	jeg	med	meg	tannkremen	og	kammene	tilbake	til	stua,	og	

la	niñera	begynner	å	gå	fra	soveromsdør	til	soveromsdør	og	banker	kraftig	på	

mens	hun	roper	at	alle	må	stå	opp.			

	

Barna	kommer	subbende	ut	av	rommene	sine	med	trøtte	ansikter,	grøtete	

stemmer,	bustete	hår	og	hver	sin	tannbørste	i	hånda.	De	kommer	bort	til	meg	og	

vi	hilser	på	hverandre	med	et	«buen	día»	og	et	kyss	på	høyre	skinn	før	jeg	

klemmer	ut	en	liten	dert	med	tannkrem	på	tannbørsten	de	holder	frem.	De	

subber	videre	mot	baderommet	og	hilser	på	dem	de	møter	på	veien	bort.	

	

Etter	at	Amalia	(17)	har	hjulpet	henne	med	tannpussen	kommer	Elena	(8)	

løpende	mot	meg	og	signaliserer	at	hun	vil	ha	kammen	sin.	Hennes	kam	har	et	

skaft	i	babyblått	og	tenner	som	er	både	blå	og	rosa	om	hverandre.	Jeg	tar	den	ut	

av	krukken	og	rekker	den	mot	henne.	I	stedet	for	å	ta	den	i	mot,	løper	hun	ivrig	

bort	til	en	av	stolene,	peker	på	den	og	ser	forventningsfullt	på	meg.	Hun	vil	at	jeg	

skal	sette	meg	ned	og	kjemme	håret	hennes.	

	

De	aller	fleste	får	hjelp	til	håret	sitt	av	noen	av	de	andre	jentene,	meg	eller	la	

niñera.	Men	bortsett	fra	i	Elena	(8)	og	Romina	(5)	sine	tilfeller,	klarer	jo	alle	

sammen	å	kjemme	sitt	eget	hår.	Det	ser	ut	til	at	de	liker	å	hjelpe	hverandre	med	

dette	og	foretrekker	å	la	andre	stelle	håret	sitt.	Når	de	har	fritid	sitter	de	ofte	og	

eksperimenterer	med	forskjellige	frisyrer	og	måter	å	flette	på.	

	

Etter	hvert	blir	klokken	10,	og	da	ropes	det	fra	kjøkkenet	at	alle	må	komme	til	

bordene.	Elena	spretter	opp,	uavhengig	om	vi	er	ferdige	eller	ikke	med	

kjemmingen	av	håret	hennes,	tar	meg	i	hånden	og	drar	meg	i	retning	spisesalen.	
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Kveldsstell	

Etter	at	aftensmåltidet	er	ferdig	omtrent	klokken	22	er	det	kveldsstell	for	både	

store	og	små.	Mens	barna	tørker	bordene	og	setter	opp	stolene	sine	i	spisesalen	

går	jeg	og	stiller	meg	opp	med	tannkremstuben	ved	siden	av	dørene	til	

baderommene,	og	etter	hvert	kommer	de	en	etter	en	med	tannbørstene	sine	

strakt	frem.	Noen	av	dem	er	utrolig	glade	i	tannkrem	og	prøver	stadig	å	lure	meg	

slik	at	de	kan	få	mer.		

	

Siden	de	færreste	er	trette	og	fortsatt	er	oppspilte	etter	det	siste	måltidet,	er	det	

mye	aktivitet.	Det	er	dytting	og	skråling	i	tannkremskøen,	og	fra	badene	runger	

det	av	latter.	Det	er	bare	lille	Romina	(5)	som	er	trøtt,	og	derfor	også	veldig	

grinete.	Hun	skal	rett	i	seng.	Det	samme	gjelder	søstrene	hennes	Elena	(8)	og	

Viola	(7),	og	de	andre	yngre	barna;	Lucía	(11),	Mia	(10),	Àngel	(7)	og	Stefan	(11).	

Romina	vil	ikke	legge	seg	selv	om	hun	bare	noen	minutter	tidligere	nesten	hadde	

sovnet	med	ansiktet	ned	i	maten,	og	er	svært	vrang.	For	å	roe	henne	ned	legger	

Amalia	(17)	seg	ned	ved	siden	av	henne,	nynner	stille	og	stryker	henne	over	

ryggen	til	hun	endelig	roer	seg	ned.	Da	kan	de	andre	jentene	be	kveldsbønnen	i	

fred	før	de	sovner.	

	

Når	nattevakten	kommer	på	jobb	kl.	23,	får	de	eldre	også	beskjed	om	at	de	må	gå	

og	legge	seg.	Etter	litt	om	og	men	og	somling	ønsker	de	hverandre	god	natt	og	

trekker	inn	på	rommene	sine	der	de	blir	liggende	og	snakke	litt	med	

romkameratene	før	de	etterhvert	også	sovner.		

	

Måltidene	

Janet	Carsten	(1995)	skriver	at	blant	malayer	på	øya	Pulau	Langkawi	finnes	det	

et	kontinuum	mellom	ris,	melk	og	blod,	og	at	å	dele	en	eller	flere	av	disse	

substansene	gjør	at	man	får	en	felles	substans,	og	blir	dermed	«related».	Her	ser	

vi	at	mat	er	mye	mer	enn	bare	inntak	av	næring	for	å	kunne	overleve.	Det	er	også	

en	sentral	del	i	menneskers	sosialitet	(Døving,	2003,	s.	356)	og	er	mer	eller	

mindre	beheftet	med	sosial	betydning	(Douglas,	1984,	s.	15).	
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I	løpet	av	en	dag	serveres	det	fire	måltider	på	el	hogar.	Frokost,	lunsj,	merienda	

og	aftensmat.	Lunsj	og	aftensmat	er	begge	varme	måltider	bestående	av	

varierende	retter	som	ble	bestemt	på	forhånd	av	la	directora	i	samarbeid	med	la	

cocinera.	Lunsjen	består	ofte	av	pasta	eller	ris	med	diverse	grønnsaker	eller	en	

enkel	salat.	Proteinet	består	ofte	av	milanesa;	et	stykke	kjøtt	av	storfe,	kylling	

eller	fisk	som	er	banket	tynt,	smurt	inn	med	pisket	egg	og	dekket	med	knust	

kavring	før	det	friteres	i	panne	eller	bakes	i	ovnen.	Andre	ganger	er	det	diverse	

stykker	av	storfe	eller	kylling,	gryteretter,	polenta	med	kjøttdeig	og	tomatsaus,	

ñoqui	(gnocchi)	eller	fylte	pannekaker.	Til	aftensmat	er	det	litt	enklere	retter	

som	har	blitt	forberedt	av	la	cocinera	etter	lunsj,	og	blir	laget	ferdig	av	las	niñeras	

på	kvelden.	Hamburgere,	pizza,	choripán26,	pai	eller	rester	fra	lunsjen	er	

gjengangere.	Det	var	også	en	liten	dessert	som	vanket	etter	lunsj	og	aftens.	Det	

var	som	regel	hjemmelagede	småkaker,	gelé,	pudding,	eller	en	banan,	et	eple,	

eller	annen	type	frukt.	

	

Frokost	og	merienda	er	enklere	måltider.	Til	frokost	er	det	ferske	bagetter	som	

leveres	av	bakeriet	tidlig	på	morgenen	eller	tas	med	av	morgenvakten	på	vei	til	

jobb.	De	smøres	med	smør,	dulce	de	leche	eller	dulce	de	membrillo27.	Til	bagettene	

serveres	det	varm	melk,	noen	ganger	med	sjokoladepulver.	Merienda	består	av	

diverse	bakervarer,	kalt	bizcochos,	som	kan	være	søte	eller	salte.	Til	dette	får	

barna	drikke	te,	juice	eller	drikkeyoghurt.	

	

Hvert	eneste	måltid	starter	med	at	la	cocinera	eller	la	niñera	roper	at	det	er	tid	

for	å	komme	til	bordene,	og	noen	av	barna	løper	rundt	i	hele	bygningen	og	

gjennom	uteområdet	og	gjentar	ropende	at	det	er	mat.	Barna	kommer	inn	i	

spisesalen.	Noen	løper,	mens	andre	somler.	Noen	går	til	kjøleskapet	for	å	hente	

en	mugge	med	vann	til	sitt	bord,	og	tar	ofte	med	seg	en	ekstra	mugge	og	

plasserer	på	et	av	de	andre	bordene,	før	de	setter	seg	på	sine	faste	plasser.		

	

																																																								
26	Chorizo-pølse	som	serveres	med	brød,	dressing	og	grønnsaker.	Litt	som	en	
hamburger.	
27	Dulce	de	leche	er	karamellisert	kondensert	melk	som	minner	litt	om	HaPå.	
Dulce	de	membrillo	er	en	søt	gelé	fremstilt	av	en	frukt	som	er	lite	kjent	i	Norge,	
men	bærer	navnet	kvede.	
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Spisesalen	er	et	langt	smalt	rom,	med	bord	plassert	nedover.	Alle	som	har	

biologiske	søsken	på	el	hogar,	er	plassert	på	samme	bord	som	dem.	På	bordet	i	

den	ene	enden	av	rommet	sitter	de	fleste	barna	som	ikke	har	søsken	boende	på	

el	hogar.	Det	er	Stefan,	David,	Josian,	og	Amalia.	De	andre	som	ikke	har	søsken	

boende	der	sitter	på	de	to	neste	bordene	sammen	med	andre	søskenflokker.	

Victoria	og	Lucía	sitter	sammen	med	søsknene	Joaquin	og	Luna,	mens	Marina	

sitter	sammen	med	de	tre	søstrene	Emma,	Emilia	og	Catalina.	På	neste	bord	

sitter	søskenflokken	Camila,	Vicente,	Mia	og	Àngel,	og	på	neste	bord	sitter	

søsknene	Micael	og	Rafaella	sammen	med	de	tre	små	søstrene,	Viola,	Elena	og	

Romina.	Det	var	en	selvfølge	at	søsken	som	hadde	kommet	til	el	hogar	samtidig	

ble	plassert	på	samme	bord,	og	at	om	det	flyttet	inn	et	nytt	barn	som	hadde	

søsken	der	fra	før,	ble	han	eller	hun	plassert	sammen	med	dem.	

	

Jeg	hadde	fast	plass	på	bordet	det	neste	bordet,	som	også	var	det	siste	og	

nærmest	kjøkkenet.	Direktørene,	deres	to	barn,	og	assistenten	sitter	også	her	når	

de	spiser	sammen	med	barna.	Det	er	kun	under	lunsjen	de	gjør	dette,	og	de	

kommer	ofte	etter	at	de	fleste	har	begynt	på	sin	andre	porsjon.	De	har	vært	ute	

og	hentet	sine	to	barn	på	den	religiøse	privatskolen	i	sentrum	av	byen.	Der	

slutter	de	litt	senere	enn	barna	som	går	på	offentlig	skole,	og	de	kommer	derfor	

tilbake	etter	at	lunsjen	er	servert.	Etter	lunsj	har	de	litt	tid	til	å	slappe	av	før	de	

skal	tilbake	på	skolen28.	Frokost,	merienda	og	aftens	spiser	direktørfamilien	i	sin	

egen	leilighet	fordi,	som	la	directora	sa	til	meg,	trenger	de	litt	familietid	med	bare	

de	fire	også.	Under	frokost,	merienda	og	aftens	hadde	jeg	dermed	egentlig	bordet	

for	meg	selv.	Men	noen	ganger	kom	en	av	las	niñeras	og	satte	seg	ned	sammen	

med	meg	for	å	få	i	seg	en	matbit	selv,	eller	jeg	flyttet	meg	over	til	bordet	ved	

siden	av,	der	Micael,	Rafaella,	og	de	tre	små	søstrene	satt.	Jeg	flyttet	meg	noen	

ganger	også	til	et	av	de	andre	bordene	om	jeg	visste	at	en	av	de	som	pleier	å	sitte	

der	var	på	besøk	hos	for	eksempel	moren	sin	den	dagen.	

	

																																																								
28	De	private	skolene	har	ikke	samme	problem	med	plass	og	lærerkapasitet	som	
det	de	offentlige	skolene	har.	Derfor	får	barna	som	går	her	skole	hele	dagen,	og	
fri	på	lørdager.	
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Det	er	nesten	alltid	en	som	ignorerer	ropene	om	at	maten	er	klar.	Flere	roper	

utålmodig	på	vedkommende	om	at	de	er	sultne	og	at	han	eller	hun	må	komme	

fort.	Ingen	får	mat	før	alle	sammen	sitter	rolige	ved	bordene	sine	og	bordbønnen	

er	bedt,	og	den	som	kommer	sent	får	krasse	kommentarer	og	skulende	blikk	fra	

de	andre	som	har	ventet	på	dem.	Dette	er	negative	sanksjoner	som	en	reaksjon	

på	en	type	oppførsel.	

	

Bortsett	fra	aktiviteter	som	foregår	i	kirken	i	løpet	av	uka,	er	bordbønn	en	av	de	

konkrete	tingene	jeg	la	merke	til	i	hverdagen	på	el	hogar	som	bevitner	om	

ledelsen	og	de	ansattes	evangeliske	tro.	Når	alle	sitter	på	sine	faste	plasser	ved	

bordene	stiller	la	niñera	seg	ved	enden	av	rekken	med	bord	og	venter	til	alle	er	

stille.	Noen	ganger	legger	barna	merke	til	at	hun	står	der	og	blir	stille	automatisk,	

mens	andre	ganger	er	de	så	engasjert	i	praten	med	hverandre,	eller	vil	bare	være	

litt	vrange,	at	la	niñera	må	klappe	i	hendene	eller	plystre	høyt	for	å	få	

oppmerksomheten	deres.	Noen	ganger	har	alle	blitt	stille	unntatt	én	som	

fortsetter	å	snakke	til	sidemannen	og	tydeligvis	ikke	har	lagt	merke	til	at	resten	

av	rommet	har	rettet	oppmerksomheten	mot	la	niñera.	En	som	sitter	ved	siden	

av	denne	personen	klapper	dem	lett	i	bakhodet	for	å	få	dem	til	å	tie	stille.	Når	

hun	har	alles	oppmerksomheter	velger	la	niñera	ut	en	av	barna	til	å	fremsi	

bordbønnen	høyt.	Noen	dager	er	det	flere	som	ivrig	rekker	opp	hånden	og	sier	at	

de	vil	så	gjerne	gjøre	det	i	dag,	mens	andre	ganger	titter	alle	sammen	brydd	ned	i	

bordet	og	håper	at	det	ikke	er	dem	som	blir	valgt.	

	

Når	bordbønnen	er	ferdig	kan	ett	og	ett	bord	gå	frem	til	det	lille	

serveringsvinduet	inn	til	kjøkkenet	med	asjettene	sine	og	få	dem	fylt	opp	med	

dagens	rett.	Praten	setter	fort	i	gang	mellom	bordene	og	det	ropes	og	hoies	på	

tvers	av	rommet.	På	grunn	av	summingen	av	mange	stemmer,	og	at	jeg	aldri	ble	

helt	stødig	i	språket,	var	det	vanskelig	å	få	med	seg	hva	det	ble	snakket	om,	men	

jeg	fikk	med	meg	mye	av	hva	som	foregikk	på	nabobordet	der	søskenparet	

Micael	(15)	og	Rafaella	(13)	sitter	sammen	med	de	tre	små	søstrene,	Elena	(8),	

Viola	(7)	og	Romina	(5).	Micael	er	hovedattraksjonen	og	han	sitter	og	lager	

grimaser	som	småjentene	ler	høyt	av,	mens	Rafaella	forsøker	å	få	han	til	å	stoppe	

fordi	det	blir	vanskelig	for	henne	å	hjelpe	Romina	med	å	få	i	seg	maten	sin	når	
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hun	ler	så	mye.	Både	Romina	og	Elena	trenger	hjelp	med	maten	sin.	De	har	ikke	

helt	fått	dreisen	på	kniv	og	gaffel	enda	og	Micael	kjærer	ofte	opp	maten	til	Elena	

så	hun	kun	trenger	å	bruke	gaffelen	sin.	Rafaella	gjør	det	samme	for	Romina,	som	

tar	kun	noen	små	biter	før	hun	sier	at	hun	er	mett.	Hun	får	streng	beskjed	om	at	

hun	må	spise	opp	tallerkenen	sin	om	hun	vil	ha	dessert,	og	hun	tar	en	liten	bit	til	

før	hun	legger	gaffelen	ned	igjen.	Rafaella	tar	gaffelen	og	får	i	henne	litt	til	før	

Micael	begynner	å	tulle	igjen	og	Romina	blir	mer	opptatt	av	det.	Rafaella	gir	etter	

hvert	opp,	og	konsentrer	seg	om	sin	egen	mat	mens	Romina	fortsetter	å	le	av	

Micael.	Mot	slutten	av	måltidet	kommer	la	niñera	forbi	og	gir	Romina	beskjed	om	

at	hun	må	spise	litt	mer.	Da	begynner	Romina	å	furte	og	lager	stygge	grimaser	

mot	la	niñera	som	gir	henne	et	strengt	blikk.	Romina	stirrer	utfordrende	tilbake	

på	la	niñera	en	stund	før	hun	ser	ned	og	motvillig	løfter	gaffelen	med	enda	en	

liten	matbit	opp	mot	munnen.	

	

Det	er	ofte	mye	skravling,	småkjekling	og	erting	ved	bordene.	Når	noen	er	på	vei	

opp	til	serveringsluken	til	kjøkkenet	for	å	få	disket	opp	med	porsjon	nummer	to	

prøver	ofte	en	som	sitter	å	spenne	bein	på	den	som	går	forbi.	Den	vanligste	

reaksjonen	er	å	le	og	dytte	tilbake	mens	de	sier	ett	eller	annet	skjellsord.	Barna	

prikker	også	andre	på	skulderen	når	de	går	forbi,	og	den	som	ble	prikket	prøver	

å	prikke	tilbake	før	den	som	prikket	først	klarer	å	komme	seg	unna.	Noen	ganger	

kjefter	de	høyt	og	knuffer	hardt	tilbake	på	den	som	plager	dem,	og	det	kan	det	se	

ut	som	om	det	vil	bli	en	skikkelig	krangel.	Jeg	satt	i	begynnelsen	og	så	forferdet	

på	dem	og	lurte	på	om	jeg	skulle	bryte	inn.	Men	ingen	av	las	niñeras	reagerte,	

selv	om	de	tydelig	så	hva	som	foregikk,	så	jeg	ble	bare	sittende	og	se	på.	Etter	

hvert	forstod	jeg	at	det	fortsatt	bare	var	tull	og	kunne	se	små	smil	og	glimt	i	øyet	

bak	den	aggressive	kjeftingen.	

	

Men	noen	ganger	kan	det	likevel	bli	litt	mye	for	noen	og	de	blir	sinte	på	

ordentlig.	Som	oftest	holder	det	at	en	av	de	andre	går	mellom	dem	og	sier	at	de	

skal	stoppe.	Kranglefantene	setter	seg	motvillige	ned,	mens	de	andre	barna	

holder	øye	med	dem	en	stund	for	å	forsikre	om		at	de	har	roet	seg	ned.		
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På	el	hogar	forekommer	mange	situasjoner	der	de	voksne	ikke	trenger	å	bryte	

inn	eller	snakke	strengt	til	barna	i	det	hele	tatt,	fordi	barna	tar	seg	av	situasjonen	

selv,	og	gir	tydelig	signal	til	den	som	eventuelt	ikke	oppfører	seg	akseptabelt	

eller	ikke	gjør	som	det	forventes	av	dem	om	at	dette	ikke	blir	satt	pris	på	av	de	

andre.	Over	har	et	par	av	disse	tilfellene	blitt	demonstrert;	de	skulende	blikkene	

rettet	mot	dem	som	kommer	sent,	og	de	andres	reaksjon	når	det	blir	for	mye	

erting.	Andre	eksempler	er	at	når	de	små	leker	for	hardt	og	er	i	ferd	med	å	

ødelegge	noe,	får	de	beskjed	om	å	holde	opp	av	de	større	barna.	Om	det	er	noen	

som	er	svært	urolige	og	lager	mye	bråk	når	de	andre	ønsker	å	holde	på	med	

rolige	aktiviteter	er	det	alltid	noen	som	sier	ifra,	og	om	noen	slår	en	annen	

uprovosert	får	de	raskt	beskjed	om	at	slik	gjør	man	ikke.	Om	det	er	flere	som	vil	

holde	på	med	samme	leke	eller	flere	som	vil	se	på	TV	men	forskjellige	kanaler	

pleier	de	å	komme	frem	til	en	løsning	gjennom	forhandling	og	å	inngå	

kompromisser.	Hvis	noen	blir	sinte	på	hverandre	med	eller	uten	god	grunn	

ignorerer	de	hverandre	og	ser	stygt	på	hverandre	hver	gang	de	er	i	nærheten	av	

hverandre	i	noen	timer,	før	alt	plutselig	er	vanlig	mellom	dem	igjen.		

	

I	løpet	av	oppholdet	mitt	ble	hver	og	en	av	barna	en	eller	annen	gang	sanksjonert	

av	de	andre	barna	på	en	eller	annen	måte.	Noen	individer	flere	ganger	enn	andre.	

Det	er	mest	de	yngre	barna	som	blir	satt	på	plass	av	eldre.	Jeg	vil	tørre	å	påstå	at	

dette	er	fordi	de	eldre	har	lært	mer	gjennom	sin	oppvekst	og	vet	hva	som	

aksepteres	og	ikke,	mens	de	mindre	barna	har	ikke	lært	seg	alle	reglene	og	

normene	og	har	ikke	fått	prøvd	ut	alle	de	forskjellige	potensielle	rollene	i	

fellesskapet	enda.	Det	er	større	aksept	for	at	de	yngre	ikke	hører	etter	med	en	

gang.	Jo	yngre	man	er,	jo	mer	godtas	det	av	de	andre,	og	å	bryte	normene	har	

ingen	varige	konsekvenser.	Men	en	av	jentene	(13)	tar	sjeldent	til	seg	verken	

negative	eller	positive	sanksjoner	fra	de	andre.	Når	hun	oppfører	seg	på	samme	

måte	som	for	eksempel	Mia	(10)	eller	Elena	(8)	får	det	langt	større	konsekvenser	

for	henne	enn	det	som	ville	vært	tilfelle	for	de	yngre.	Det	skal	nevnes	at	denne	

jenta	heller	ikke	er	helt	stabil	når	det	gjelder	psyken	og	hun	medisineres	for	mild	

autisme	og	schizofreni.	Men	det	ser	likevel	ut	som	at	det	forventes	av	henne	at	

hun	tar	til	seg	de	reaksjonene	og	tilbakemeldingene	hun	får	på	sin	oppførsel	på	
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lik	linje	med	sine	jevnaldrende.	Hun	gjør	sjeldent	dette,	og	man	kan	se	at	hun	ofte	

faller	utenfor.	

	

Barna	gir	hverandre	også	positive	sanksjoner	i	form	av	belønning	og	ros	for	

ønsket	adferd	og	oppførsel.	Anerkjennende	smil	og	nikk,	gode	ord	eller	bare	et	

enkelt	men	oppriktig	takk.	Eksempler	på	oppførsel	som	gir	positive	sanksjoner	

er	å	arbeide	godt	med	leksene	sine,	tegne	noe	fint,	eller	hjelpe	med	noe	en	annen	

trenger	hjelp	til,	på	eget	initiativ	eller	etter	oppfordring.	De	voksne,	både	las	

niñeras,	direktørene	la	cocinera	og	assistenten	gir	også	barna	ros	når	de	gjør	noe	

fint	for	andre	eller	fullfører	en	oppgave	eller	et	prosjekt.	Likevel	observerte	jeg	

ganske	få	positive	sanksjoner	i	forhold	til	negative.	Dette	kan	være	fordi	det	er	

enklere	å	legge	merke	til	dårlig	oppførsel	enn	god,	og	enklere	for	meg	å	legge	

merke	til	negative	sanksjoner.	

	

Etter	hvert	som	barna	blir	ferdige	med	maten	sin	tar	de	med	tallerkenene,	

bestikket	og	glassene	sine	og	bærer	det	inn	på	kjøkkenet.	De	skraper	matrestene	

ned	i	søppelkassa	før	de	setter	tallerkenene	i	stabler	og	plastglassene	i	tårn	ved	

siden	av	den	store	vasken.	Om	det	er	noen	på	deres	bord	som	er	ferdige	samtidig	

som	dem,	eller	de	går	forbi	noen	som	nettopp	er	ferdige	tar	de	ofte	med	seg	

deres	tallerken	også.	Førstemann	som	går	til	kjøkkenet	finner	frem	en	klut	og	

fukter	den	med	såpevann,	vrir	den	opp,	og	tar	den	med	til	bordet	sitt	for	å	tørke	

av.	Noen	roper	til	dem	at	de	må	kaste	kluten	til	dem	når	de	er	ferdige,	og	en	

annen	roper	«nei,	du	må	kaste	den	hit	først»,	og	kluten	flyr	rundt	i	rommet,	fra	

bord	til	bord.	Når	alle	er	ferdige	med	å	sette	oppvasken	ved	vasken,	har	tørket	av	

bordene,	og	sitter	pent	ved	plassene	sine	igjen,	sier	la	ninera	at	de	kan	få	gå	fra.	I	

samme	sekund	som	det	siste	ordet	forlater	munnen	hennes	høres	det	skraping	

fra	alle	stolene	når	barna	skyver	fra,	reiser	seg	og	løfter	stolen	sin	opp	på	bordet	

før	de	løper	ut.	

	

Måltidene	skaper	en	stabilitet	i	barnas	liv,	som	jeg	ble	fortalt	at	de	ikke	hadde	

hatt	tidligere	mens	de	bodde	hos	sine	biologiske	familier.	Måltidene	hadde	vært	

svært	uregelmessige	og	lite	næringsrike.	I	mange	tilfeller	hadde	det	også	manglet	

mat	på	bordet	og	de	hadde	ofte	måttet	fø	seg	selv.	Som	det	også	påpekes	av	



	

	50	

Douglas	og	Døving	er	mat	og	måltider	et	viktig	sted	for	sosial	omgang,	

integrering	og	sosialisering.	Mat	og	måltider	på	el	hogar	åpner	for	en	tid	og	et	

sted	der	man	samles.	De	lærer	normer	og	regler	for	når,	hvordan	og	hva	man	

skal	spise.	De	lærer	hvordan	mat	kan	serveres	og	hvordan	man	skal	oppføre	seg	

under	måltidet,	og	verdier	som	deling	og	å	hjelpe	hverandre.	Det	er	en	mulighet	

til	å	sette	seg	ned	og	sladre	og	konversere	om	bekymringer,	problemer,	gleder	og	

meninger.	Det	er	også	et	sted	der	konflikter	både	oppstår	og	løses.		

	

Oppgaver	og	plikter	

En	del	av	hverdagen	til	barna	er	å	utføre	de	oppgavene	og	pliktene	de	har	fått	

tildelt.	Noen	av	oppgavene	hver	og	en	har	i	sammenheng	med	stell	og	måltider	er	

å	re	opp	sengen	sin,	holde	orden	i	skapene,	rydde	vekk	oppvask,	tørke	av	

bordene	og	sette	stolene	sine	opp	på	bordene.	

	

Å	dekke	på	bordene	til	måltidene,	ta	oppvasken,	og	tørke	og	sette	på	plass	i	

skapene	er	arbeidsoppgaver	som	går	på	rundgang.	På	tavla	i	stua	henger	et	ark	

med	tydelig	oversikt	over	når	det	er	hvem	sin	tur	til	å	gjøre	hva.	Oversikten	var	

omhyggelig	utarbeidet	av	direktørene	slik	at	det	skulle	bli	så	rettferdig	fordelt	

som	mulig.	Altså	at	alle	bidrar	like	mye	og	like	ofte	som	mulig	til	de	forskjellige	

oppgavene.	Listen	er	justert	litt	etter	alder,	slik	at	de	eldste	gjerne	har	flere	dager	

enn	de	yngre.	De	aller	fleste	barna	har	over	et	to-ukers	løp	tre	forskjellige	dager	

der	de	har	ansvar	for	disse	tre	forskjellige	oppgaven.	Noen	av	de	yngste	barna	

har	kun	to	dager	der	de	har	ansvar	for	pådekking	den	ene	dagen	og	å	tørke	og	

rydde	på	plass	oppvasken	den	andre	dagen.	Elena	(8)	og	Romina	(5)	har	kun	én	

dag	hver	i	løpet	av	disse	to	ukene	der	de	skal	dekke	bordene	og	ta	ned	stolene,	

med	hjelp	av	Viola	(7),	som	er	deres	søster.	Elena	og	Romina	har	så	få	dager	og	i	

tillegg	hjelp	fordi	de	har	store	utfordringer	både	med	sin	kognitive	-og	motoriske	

utvikling	og	klarer	ikke	å	telle	hvor	mange	kniver	og	gafler	som	trengs,	og	de	

rekker	ikke	opp	til	vasken	eller	hyllene	der	asjetter,	kopper	og	glass	står.	De	

slipper	ofte	unna	feiing	også,	da	de	har	problemer	med	å	håndtere	kosten	og	

feiebrettet.	

	



	

	 51	

Umiddelbart	etter	frokost	hjelper	barna	til	med	å	feie	hele	bygningen	og	

uteområdet	til	el	hogar.	Et	par	ganger	i	uka	vaskes	også	alle	gulvene	grundig.	

Hvem	som	skal	feie	hvor	avgjøres	av	la	niñera	som	har	en	liten	notatbok	med	

oversikt	over	hvem	som	har	feid	hvor	de	foregående	dagene	og	ukene.	Hun	

setter	seg	ned	mot	slutten	av	frokosten	og	skriver	i	notatboken	hvem	som	skal	

feie	hvor	den	dagen.	Når	alle	er	ferdige	med	å	spise	leser	hun	opp	

arbeidsfordelingen	hun	har	bestemt.	Noen	av	barna	sukker	oppgitt	før	de	løper	

og	henter	feiekoster	og	feiebrett	og	setter	i	gang	med	feiingen.	Om	noen	slurver	

er	det	garantert	at	det	kommer	til	å	oppdages,	enten	av	la	niñera	eller	en	av	de	

andre	barn.	Derfor	blir	arbeidet	som	regel	nøye	gjennomført	av	alle	sammen.	

	

I	sommerferien	er	det	fritid	etter	at	de	er	ferdige	med	feiingen	og	de	kan	gjøre	

som	de	vil.	Men	da	skolen	begynte	igjen	var	det	lekser	som	skulle	gjøres	rett	

etter	feiingen	og	frem	til	lunsj.	Da	sitter	alle	ungdommene	inne	på	

ungdomsrommet,	mens	de	mindre	barna	sitter	på	hvert	sitt	bord	inne	i	

spisesalen.	De	to	rommene	ligger	inntil	hverandre,	og	det	blir	mye	aktivitet	

mellom	rommene	da	både	barn	og	ungdom	løper	frem	og	tilbake	for	å	låne	

penner,	blyanter,	viskelær,	korrekturlakk,	linjaler	og	sakser	av	hverandre.	Selv	

om	la	niñera	gjentatte	ganger	ber	dem	om	å	roe	seg	ned,	og	det	ser	ut	som	de	

plager	hverandre	er	det,	i	likhet	med	ertingen	under	måltidene,	smil	og	glimt	i	

øynene	bak	alt	sammen.	De	spør	sjeldent	om	å	låne	noe,	og	bare	napper	det	de	

trenger	ut	av	pennalet	til	en	av	de	andre.	Det	blir	ikke	noe	mer	ut	av	det	enn	litt	

roping	og	uro	som	fort	roer	seg	igjen	før	neste	korte	urolighet	oppstår.	Når	

«tyven»	er	ferdige	med	gjenstanden	de	hadde	tatt	kommer	de	tilbake	og	legger	

den	pent	i	eierens	pennal.	

	

Mange	ganger	hjelper	de	hverandre	med	lekser.	Den	som	hjelper	setter	seg	

tålmodig	ned	og	forsøker	å	forklare	så	godt	de	kan.	Noen	av	barna	er	flinke	i	

matte	og	naturfag,	mens	andre	er	flinkere	i	språk	og	samfunnsfag.	Hjelper	går	

derfor	på	kryss	og	tvers	over	flere	alderstrinn,	men	det	er	de	yngre	barna	som	

får	mest	hjelp.	Gjennom	å	la	hverandre	låne	hverandres	eiendeler,	og	å	hjelper	

hverandre	med	lekser	passer	de	på	hverandre,	viser	hverandre	omsorg,	og	

engasjerer	seg	i	hverandres	skolegang.	
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De	som	har	morgenskole	og	hadde	vært	på	skolen	mens	både	frokosten,	

ryddingen	og	leksene	pågikk	må	gjøre	akkurat	de	samme	oppgavene	etter	lunsj	

og	de	resterende	barna	har	dratt	på	skolen.	De	er	langt	færre	og	trenger	kun	å	

koste	spisesalen	og	området	i	stua	som	leder	ut	i	bakgården,	da	det	er	på	disse	

stedene	det	allerede	har	samlet	seg	grus,	gress	og	annet	på	de	få	timene	det	har	

gått	siden	de	andre	barna	hadde	feid	etter	frokost.	Deretter	må	de	også	sette	seg	

ned	med	lekser,	før	de	får	ha	fritid	frem	til	merienda.	

	

Barna	hjelper	også	til	med	andre	arbeidsoppgaver	som	er	litt	mer	spontane.	De	

tar	imot	og	bærer	inn	varer	etter	at	direktørene	har	vært	ute	og	handlet,	bærer	

ut	alle	søppelposene	fra	kjøkkenet	og	badet	hver	kveld	og	setter	dem	på	gaten	

utenfor	hovedinngangen	slik	at	søppelbilen	som	kommer	på	natten	kan	plukke	

det	med	seg.	Å	følge	de	minste	barna	til	og	fra	skolen,	og	hjelpe	dem	med	å	få	på	

seg	skoleuniformene	sine	er	også	ting	de	eldre	barna	bidrar	til	på	daglig	basis.	

Disse	arbeidsoppgavene	blir	ofte	gjort	av	et	barn	som	tilfeldigvis	er	i	nærheten	

når	en	voksne	ser	at	dette	trenger	å	gjøres.	De	voksne	spør	dermed	dette	barnet	

om	hjelp.	Som	regel	hjelper	de	til,	men	om	de	ikke	vil	bidra	får	de	et	litt	stygt	

blikk.	Dette	blikket	gjør	at	barna	gir	etter	og	hjelper	til	likevel.	Andre	ganger	

bidrar	barna	til	disse	oppgavene	på	eget	initiativ.	

	

Barna	hjelper	også	til	med	måltidene.	Emilia	(17)	går	i	skrivende	stund	sitt	siste	

år	på	noe	som	ligner	restaurant	–og	matfag	på	norsk	videregående,	og	hjelper	

derfor	svært	ofte	til	med	tilberedningen	av	både	lunsj,	aftens	og	baking	av	

dessert.	Om	det	var	hamburgere	eller	choripán	til	aftens	ble	det	ofte	tilberedt	av	

Joaquin	(16),	David	(16)	eller	Micael	(15)	som	asado	på	grillen	i	bakgården.	

Asado	er	lignende	den	amerikanske	termen	barbecue,	og	referer	til	selve	grillen	

man	tilbereder	maten	på,	handlingen	som	er	å	tilberede	kjøttet	slik,	og	selve	

retten.	Det	referer	også	til	den	sosiale	begivenheten	asado,	som	er	en	svært	

populær	helgeaktivitet	i	Uruguay,	og	foregår	like	gjerne	midt	på	gaten	som	i	

hager	og	i	parker.	I	samsvar	med	Michelle	Rosaldo	(1974)	sin	påstand	om	at	til	

tross	for	at	det	ofte	er	kvinner	som	har	ansvaret	for	tilberedning	av	mat,	er	det	

menn	som	har	ansvaret	for	kjøttet	når	det	foregår	i	en	offentlig	sfære.		
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I	god	tid	før	aftensmaten	skulle	serveres	fikk	guttene	beskjed	om	at	det	skulle	

være	asado	til	aftens,	og	en	av	dem	meldte	seg	til	å	ha	hovedansvaret.	Noen	

ganger	var	det	bare	én	av	dem,	og	andre	ganger	samarbeidet	de	alle	sammen.	De	

gikk	ut	til	asado-grillen	i	bakgården	og	børstet	vekk	støv,	blader	og	vedrester	

som	hadde	samlet	seg	på	flaten	siden	sist	den	ble	brukt.	De	fant	frem	ved,	og	la	

det	plass	før	de	fikk	fyr	i	det.	Deretter	lot	de	det	stå	i	mange	timer	og	kom	innom	

nå	og	da	for	å	forsikre	seg	om	at	det	fortsatt	var	varme	i	veden.	Når	veden	var	

forkullet	og	utsondret	en	intens	varme,	ble	kjøttet	lagt	på	og	lå	og	godgjorde	seg	i	

varmen	mens	en	av	guttene	holdt	konstant	vakt	over	det.	Lille	Àngel	(7)	pleide	å	

følge	imponert	med	på	arbeidet.	

	

Etter	hvert	som	kjøttstykkene	ble	ferdige,	ble	de	lagt	over	på	fat	som	en	av	

jentene	kom	og	hentet	og	bar	inn	på	kjøkkenet	der	la	niñera	og	et	par	av	de	andre	

jentene	skar	det	opp,	la	det	på	hamburgerbrød	sammen	med	litt	salat,	tomat,	

majones	og	ketchup	før	de	ropte	at	maten	var	klar.	Micael,	som	var	den	som	likte	

denne	oppgaven	best	av	alle,	og	som	oftest	hadde	hovedansvaret,	ble	stående	og	

steke	til	alle	sammen	hadde	forsynt	seg	to	ganger	før	han	selv	gikk	inn	for	å	spise	

sin	del	av	kjøttet.	

	

Det	er	også	større	og	mer	sporadiske	oppgaver	som	skal	utføres.	Etter	at	høsten	

satte	inn	i	begynnelsen	av	mai,	og	de	fleste	løvtrærne	hadde	felt	sine	blader,	

klatret	de	eldste	guttene	opp	på	taket	for	å	koste	ned	alt	løvet	som	hadde	samlet	

seg	på	taket	og	i	takrennene.	Nedenfor	stod	jentene	og	kostet	det	sammen	i	

hauger	og	inn	i	store	plastsekker	som	de	satte	ut	på	gaten	på	kvelden	sammen	

med	alt	det	andre	søppelet.	Mens	løvet	ble	raket	løp	de	mindre	barna	rundt	og	

lekte,	til	stor	irritasjon	for	de	andre	som	måtte	rake	sammen	på	nytt	etter	at	

virvelvindene	av	noen	småbarn	har	løpt	forbi	og	oppi	løvet	som	alt	var	samlet	i	

fine	hauger.	På	denne	tiden	måtte	også	det	store	plastbadebassenget	som	hadde	

stått	ute	hele	sommeren	tømmes	for	vann,	rengjøres	og	tørkes	før	det	ble	brettet	

sammen	og	lagt	vekk	for	vinteren.	En	måneds	tid	etter	at	jeg	dro	satte	de	i	gang	

med	å	male	det	ene	soverommet	til	jentene	og	muren	som	inngjerder	el	hogars	
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område.	Jeg	har	snakket	med	Amalia	og	hun	fortalte	meg	om	hvordan	de	alle	

sammen	hadde	stått	langs	muren	med	hver	sin	malerpensel.	

	

Alle	disse	arbeidsoppgavene	er	på	langt	nær	så	planlagte	som	det	dekking	av	

bord,	oppvask	og	feiing	er.	Det	hender	ofte	at	barna	melder	seg	frivillig	til	å	bidra	

med	noe	eller	blir	spurt	pent	om	de	kan	hjelpe	til	med	disse	oppgavene,	og	de	

svarer	som	oftest	lystige	at	det	kan	de	så	klart.	Barna	og	ungdommene	ufører	

som	regel	de	faste	oppgavene	sine	uten	å	mukke,	og	mange	med	iver	og	

entusiasme.	Likevel	er	det	ofte	en	eller	annen	som	klager	litt	på	at	de	må	utføre	

de	faste	arbeidsoppgavene.	De	sluntrer	ikke	unna,	men	de	hevder	at	det	

urettferdig	fordi	andre	har	færre	oppgaver	enn	dem	selv,	på	tross	av	at	det	er	så	

omhyggelig	fordelt.	Når	de	protesterer	slik	får	beskjed	om	at	alle	må	bidra	til	

fellesskapet.	Da	får	de	direkte	beskjed	om	at	de	selv	er	en	del	av	fellesskapet.		

	

Det	er	ikke	usannsynlig	disse	oppgavene	er	så	nøye	planlagt	nettopp	fordi	det	er	

oppgaver	som	er	kjedelige	for	barna,	og	det	dermed	trengs	fastsatte	rammer	

rundt	fordelingen.	Eller	så	går	det	andre	veien	og	de	protesterer	nettopp	fordi	de	

er	nødt	til	å	gjøre	det,	og	at	det	for	dem	er	et	lite	opprør	mot	autoriteten	og	

testing	av	grenser.	Jeg	skapte	litt	ubalanse	i	rettferdigheten	en	dag	da	jeg	hadde	

hjulpet	Rafaella	med	oppvasken.	Da	en	av	de	andre	spurte	meg	dagen	etter	om	

jeg	kunne	hjelpe	henne	med	oppvasken,	og	jeg	sa	at	jeg	ikke	kunne	fordi	jeg	holdt	

på	med	å	brette	klær,	ble	det	stor	ståhei	fordi	det	var	urettferdig	at	jeg	hadde	

hjulpet	Rafaella,	men	ikke	henne.		

	

På	tross	av	klagingen	er	det	aldri	noen	som	sluntrer	helt	unna.	Alle	vet	at	alle	må	

gjøre	det	de	har	fått	beskjed	om	og	at	det	egentlig	ikke	er	en	urettferdig	

arbeidsfordeling.	Ettersom	det	aldri	var	noen	som	sluntret	helt	unna	vet	jeg	ikke	

konsekvensen	for	dette,	og	hvilke	sanksjoner	som	ville	blitt	utøvd	i	et	slikt	

tilfelle.	La	niñera	fortalte	meg	at	det	er	viktig	at	alle	barna	lærer	at	de	må	

gjennomføre	kjedelige	oppgaver	også	for	at	hverdagen	skal	fungere	for	alle	

sammen,	og	for	at	det	skal	være	komfortabelt	for	alle	å	bo	der.	Viktigheten	av	at	

de	lærer	grunnleggende	hushold	ble	også	understreket	ettersom	de	dag	skal	

flytte	ut	og	får	ansvar	for	et	eget	bosted	og	hjem.	
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Oppsummering	

De	to	dimensjonene	av	hverdagsliv-	den	daglige	organiseringen	av	oppgaver	og	

virksomhetet,	og	erfaringer	og	livsverden	kommer	til	uttrykk	gjennom	

hverdagsritualer	som	morgenstell,	måltider	og	plikter	som	jeg	ser	på	som	

gruppeskapende	hverdagsritualer.	

	

De	tre	ritualene	har	integrerende	kvaliteter.	Morgenstellet	og	kveldsstellet	er	

starten	og	slutten	på	dagen	de	har	sammen,	og	alle	hilser	hverandre	med	et	kyss	

på	høyre	skinn	når	de	står	opp,	og	når	de	legger	seg.	Det	er	også	tydelig	omsorg	

mellom	barna	i	måten	de	hjelper	hverandre	med	blant	annet	hårstell	og	

tannpuss.	Måltidene	er	et	sted	der	det	sanksjoneres,	konverserer,	læres	regler	

om	mat	og	servering,	og	hva	som	er	riktig	oppførsel	ved	bordet	og	forskjellige	

verdier.	Eksempler	på	slike	verdier	er	å	hjelpe	hverandre;	skjære	opp	maten	for	

de	minste,	hente	vannmuggene	og	kluten	til	hverandre,	og	hjelpe	hverandre	med	

å	rydde	opp.	De	lærer	også	verdien	av	å	være	takknemlig	for	maten	de	får	

gjennom	bordbønnen.	Måltidene	får	dermed	en	dypere	mening	enn	bare	det	å	få	

i	seg	mat.	Gjennom	arbeid	med	lekser	engasjerer	de	seg	i	hverandres	utdannelse	

og	deler	sine	skolesaker	med	hverandre.	Gjennom	plikter	og	oppgaver	bidrar	alle	

til	et	felles	gode	gjennom	samarbeid.	Det	er	likhet	mellom	barna	ettersom	alle	

sammen	må	bidra	så	mye	de	kan	og	har	mulighet	til.	Både	gutter	og	jenter	har	

samme	og	like	mange	arbeidsoppgaver	når	det	gjelder	disse	faste	pliktene.	Men	

når	det	kommer	til	den	sjeldnere	oppgaven	det	er	å	tilberede	asado,	er	det	kun	

guttene	som	bidrar.	Asado	er	nemlig	mannens	domene.	Guttene	gjør	også	de	litt	

farligere	oppgavene.	Det	var	guttene	som	sto	oppe	på	taket	og	kostet	ned	

bladene	som	hadde	samlet	seg	der,	mens	jentene	sto	nede	og	kostet	løvet	

sammen	i	hauger.	Alle	arbeidsoppgavene,	organiserte	og	planlagte,	eller	

spontane	og	mer	uorganiserte	lærer	barna	om	hvordan	man	skal	vedlikeholde	en	

bygning	og	et	hjem,	og	bærer	frem	en	dypere	mening	og	lærdom	av	viktigheten	

av	samarbeid	for	å	bidra	til	en	felles	sak	som	de	alle	drar	nytte	av,	og	er	en	del	av.	

	

Gjennom	disse	tre	hverdagsritualene	samarbeider	barn	og	voksne	på	el	hogar.	

Barna	sanksjonerer	og	sosialiserer	hverandre	og	lever	tett	på	hverandre	hele	
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dagen.	Slik	får	de	alle	sammen	felles	referanser	og	holdepunkter,	og	det	skapes	

tilhørighet	mellom	dem	alle	sammen.		

	

I	dette	kapittelet	er	det	strukturerte	hendelser	jeg	har	tatt	for	meg.	I	neste	

kapittel	vil	jeg	fokusere	aktiviteter	som	foregår	når	barna	har	fritid	og	setter	i	

gang	forskjellige	aktiviteter	selv,	og	vise	hvordan	dette	er	med	på	å	skape	mindre	

grupperinger	innenfor	fellesskapet.	I	dette	kapittelet	var	ikke	grensene	mellom	

de	forskjellige	gruppene	synlige	for	meg,	og	i	neste	kapittel	vil	jeg	også	vise	i	

hvilke	situasjoner	på	barnas	fritid	gruppene	blir	mindre	viktige.	
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Kapittel	IV:	Grupper	og	når	de	gjelder	

	
I	forrige	kapittel	fokuserte	jeg	på	hvordan	det	gjennom	tre	daglige	aktiviteter;	

morgen	–og	kveldsstell,	måltider,	og	arbeidsoppgaver	dannes	et	fellesskap	som	

alle	barn	og	ungdom	som	bor	på	el	hogar	deltar	i.	Jeg	argumenterte	for	at	disse	

hverdagslige,	gjentagende	prosessene	kan	sees	på	som	ritualer	der	de	i	

utførelsen	lærer	hverandre	gjeldene	normer	og	regler,	og	oppdrar	hverandre	

gjennom	disiplinering	og	konfliktløsning.	Under	måltidene,	arbeid	med	lekser	og	

stell	hjelper	de	hverandre,	og	viser	omsorg	og	engasjement.	Ved	å	bidra	til	

vedlikehold	–og	rengjøringsarbeid	skaper	de	et	felles	hushold,	som	de	kan	kalle	

hjem.	Hvert	enkelt	individ	tar	del	i	disse	aktivitetene,	og	på	den	måten	

inkorporeres	de	i	fellesskapet	og	det	skapes	følelse	av	tilhørighet.	

	

I	dette	kapittelet	vil	jeg	ta	for	meg	den	tiden	barna	har	til	egen	disposisjon.	Dette	

er	flere	perioder	i	løpet	av	en	dag;	mellom	måltidene,	når	de	ikke	er	på	skolen,	og	

når	lekser	og	andre	arbeidsoppgaver	er	unnagjort.	Aktivitetene	som	bedrives	på	

denne	tiden	oppstår	mer	spontant,	og	med	mer	variasjon	enn	ritualene	i	forrige	

kapittel,	og	jeg	vil	se	på	hvordan	disse	aktivitetene	legger	grunnlag	mindre	

grupperinger	gjennom	prosesser	av	inkludering	og	ekskludering.		

	

I	forrige	kapittel	tok	jeg	utgangspunkt	i	Scott	Coltrane	sin	definisjon	på	

hverdagsritualer	som	hendelser	som	bekrefter	familiebånd.	Å	spise	sammen,	

husarbeid,	dra	på	utflukter,	og	å	dele	interne	vitser	er	eksempler	på	dagligdagse	

rutiner	han	nevner	som	eksempler	på	slike	ritualer.	Disse	hverdagsritualene	

forteller	medlemmene	hvilken	rolle	og	hvilken	plass	de	har	i	gruppen	(Coltrane,	

1998,	s.	21).	Med	utgangspunkt	i	denne	definisjonen	tenker	jeg	på	aktivitetene	

jeg	tar	for	meg	i	dette	kapittelet	også	som	hverdagsritualer.	Gjennom	disse	

aktivitetene	forhandler	barna	hvem	som	får	være	med	og	hvem	som	ikke	får	

være	med,	og	de	personlige	interaksjonene	som	foregår	her	viser	hvem	det	er	

som	hører	til,	og	hvem	det	er	som	faller	utenfor.	Alder,	kjønn,	interesser	og	

personlighet	er	viktige	markører	for	hvem	som	inkluderes	og	ekskluderes,	og	jeg	

vil	ta	utgangspunkt	i	Erving	Goffmans	teori	om	lag,	og	et	psykologisk	perspektiv	
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på	klikker	for	å	forklare	gruppedannelsen.	Jeg	vil	også	se	nærmere	på	noen	

situasjoner	som	oppstår	på	barnas	fritid	der	grupperingene	blir	mindre	viktige	

og	mindre	tydelige.	

	

Grupperingene	

Jeg	la	fort	merke	til	tre	tydelige	grupper	som	pleide	å	samle	seg	når	barna	hadde	

fritid.	Amalia	(17),	Luna	(14),	Victoria	(13)	og	Marina	(13)	trakk	seg	inn	på	det	

ene	jenterommet,	satte	seg	ute	i	solen,	eller	flokket	seg	i	en	av	sofaene	der	de	ble	

sittende	og	snakke	og	le	høyt.	Joaquin	(16),	David	(16)	og	Micael	(15)	gikk	inn	på	

ungdomsrommet	og	tok	gjerne	med	seg	et	brettspill	eller	en	kortstokk,	og	Viola	

(7)	satte	i	gang	en	lek	som	inneholdt	sang	eller	dans	som	Romina	(5),	Elena	(8),	

Lucía	(11)	og	Mia	(10)	raskt	engasjerte	seg	i.	

	

De	resterende	barna	hørte	ikke	ordentlig	til	noen	av	disse	gruppene,	men	var	

med	på	noen	av	aktivitetene,	eller	var	sammen	med	medlemmer	av	de	

forskjellige	gruppene	nå	og	da.	Rafaella	(13)	var	en	som	var	like	mye	sammen	

med	jentegruppa	som	hun	var	sammen	med	sin	bestevenninne	Camila	(13),	eller	

de	tre	biologiske	søstrene,	Emilia	(17),	Emma	(15)	og	Catalina	(13).	Josian	(14)	

var	mye	sammen	med	guttegruppa,	men	like	mye	alene	sammen	med	Vicente	

(12).	Àngel	(7)	og	Stefan	(11)	hørte	heller	ikke	ordentlig	til	i	noen	av	gruppene,	

men	det	var	ikke	sjeldent	at	de	ble	med	på	de	mindre	jentenes	aktiviteter.	

	

Grupperingene	på	el	hogar	kan	kort	oppsummeres	i	følgende	figur.	Alder	står	

skrevet	ved	siden	av	navnet	deres,	og	søsken	har	samme	farge	på	navnene	sine.	

De	som	står	i	svart	hadde	ingen	søsken	på	el	hogar	i	løpet	av	mitt	opphold.		
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Figur	7:	Grupperingene	på	el	hogar	

	

Det	er	ikke	vanskelig	å	se	at	disse	gruppene	er	veldig	alders	–og	kjønnsdelte,	i	

likhet	med	romfordelingen.	De	fire	jentene	i	tenåringsgruppa	sover	på	rom	

sammen,	der	også	Rafaella	og	Emma	sover.	Camila,	Emilia	og	Catalina	sover	på		

det	andre	jenterommet	sammen	med	gruppen	som	består	av	alle	de	yngre	

jentene.	De	tre	guttene	i	tenåringsgruppa	deler	det	ene	gutterommet,	og	de	fire	

siste	guttene	deler	det	andre.	

	

Det	er	flere	som	ikke	hører	til	i	noen	gruppe,	selv	om	de	passer	inn	både	i	alder	

og	i	kjønn.	Hva	er	det	som	gjør	at	noen	er	med,	mens	andre	står	utenfor?	For	å	

svare	på	dette	vil	jeg	se	på	aktivitetene	barna	engasjerer	seg	i.		

	

Tenåringsjentene	og	deres	aktiviteter	

Aftensmaten	var	nettopp	over	og	kveldsstellet	unnagjort.	Luna,	Victoria	og	

Marina	gikk	inn	på	jenterommet	og	lukket	døren	omhyggelig	bag	seg.	Etter	noen	

minutter	reiste	Rafaella	seg	fra	sofaen	der	hun	hadde	sittet	sammen	med	Emma	

og	gikk	mot	døren	til	rommet,	åpnet	den	og	gikk	inn.	Før	hun	lukket	døren	

snudde	hun	seg	og	vinket	på	meg.	Jeg	reiste	meg	og	fulgte	etter,	og	hun	lukket	

døren	bak	meg.	
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Amalia	hadde	hoppet	over	aftensmaten	og	lå	på	sengen	med	ørepropper	i	ørene	

og	hørte	på	musikk	fra	telefonen	sin.	De	andre	var	i	full	gang	med	å	dra	frem	

kjoler,	skjørt,	topper,	bukser,	shorts,	og	sko	med	kraftige	heler	fra	klesskapene	

sine.	Amalia	var	den	som	hadde	bodd	lengst	på	el	hogar,	og	også	den	eldste.	Hun	

ville	fylle	18	år	i	juni	og	ville	da	være	myndig	og	bli	nødt	til	å	flytte	ut.	Siden	hun	

kom	til	å	flytte	ut	om	ikke	lenge,	hadde	hun	begynt	å	få	mer	frihet,	og	kunne	sove	

lengre,	hoppe	over	måltidene,	og	gå	ut	og	møte	andre	venner	uten	å	spørre	om	

lov.	Hun	måtte	bare	si	ifra,	mens	de	andre	barna	måtte	få	tillatelse.	Hun	hadde	

også	begynt	å	tjene	egne	penger	da	hun	hadde	fått	seg	jobb	i	bokhandelen	på	

byens	kjøpesenter.	Når	hun	var	på	el	hogar	lå	hun	ofte	og	sov,	eller	hørte	på	

musikk	og	snakket	med	andre	venner	gjennom	sosiale	medier.	At	hun	ikke	

tilbragte	like	mye	tid	sammen	med	de	andre	betydde	ikke	at	hun	var	en	mindre	

viktig	del	av	det	sosiale	livet	på	el	hogar.	Heller	tvert	imot.	Hun	var	en	som	

mange	vendte	seg	mot	for	annerkjennelse	og	hjelp,	og	de	mindre	barna	kom	ofte	

til	henne	for	å	søke	trøst.	

	

Rafaella	åpnet	sitt	eget	skap	og	fant	frem	diverse	plagg.	Etter	hvert	som	jentene	

fant	ting	de	likte	begynte	de	å	bytte	klærne	og	prøvde	seg	frem	i	

fargekombinasjoner	og	stiler.	De	spurte	meg	pent	om	de	kunne	bruke	telefonen	

min	til	å	ta	bilder	av	antrekkene,	og	jeg	lot	dem	få	låne	den.	Selv	hadde	de	ikke	

telefoner	med	kamera,	og	de	tok	utallige	bilder	med	telefonen	min	som	jeg	måtte	

sende	til	dem	så	fort	jeg	kunne	dagen	etter.	Ikke	lenge	etter	at	bildene	var	sendt	

ble	de	brukt	som	profilbilder	på	facebook,	som	ofte	ble	skiftet	ut	flere	ganger	om	

dagen,	avhengig	av	hvor	mange	som	trykket	«liker»	på	det.	

	

Denne	seansen	med	klesbytte	forekom	flere	ganger,	som	oftest	på	kvelden	etter	

aftens,	men	også	noen	ganger	mellom	merienda	og	aftens.	Jeg	ble	med	på	det	et	

par	ganger,	og	måtte	også	gå	opp	på	rommet	mitt	for	å	finne	frem	noen	klær	de	

kunne	prøve.	Da	jeg	kom	ned	igjen	med	et	par	kjoler	og	t-skjorter	jeg	hadde	

funnet	frem	og	la	dem	fra	meg	på	sengen	til	Rafaella	ble	jeg	raskt	overlevert	flere	

klær	som	de	ville	at	jeg	skulle	prøve	på	selv.		
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Jentene	lo	av	hverandre,	ga	hverandre	komplimenter,	foreslo	klær	de	ville	at	

andre	skulle	prøve,	og	snakket	om	hva	slags	klær	de	ønsket	seg	og	hva	som	

hadde	passet	bedre	til	den	og	den	buksa.	Om	det	var	en	kombinasjon	av	klær,	

eller	et	plagg	som	alle	syntes	passet	spesielt	godt	til	den	som	prøvde	det	på,	og	

Amalia	hadde	nikket	godkjennende	fra	sengen	sin	kunngjorde	eieren	høyt	og	

tydelig	at	den	som	hadde	prøvd	det	på	kunne	bruke	det	når	hun	måtte	ønske.	

	

Mange	av	disse	jentenes	aktiviteter	handler	om	mote	og	utseende.	Spesielt	Luna	

og	Marina	står	ofte	ute	på	badet	og	tar	selfies	i	speilet	mens	de	poserer	med	

duckface29.	Ofte	har	de	også	funnet	frem	noe	sminke	eller	ansiktsmasker	som	de	

eksperimenterer	med	og	tester	ut.	Ellers	sitter	disse	jentene	ofte	og	fletter,	

krøller	eller	retter	hverandres	hår,	lakkerer	negler	eller	sitter	sammen	og	ler	og	

snakker	om	gutter,	hvilke	lærere	og	fag	på	skolen	de	liker	eller	ikke	liker,	og	

sladrer	om	andre	venner,	klassekamerater	og	bekjente.	Fremtidsplaner,	håp	og	

drømmer	snakker	de	også	om.	En	vil	bli	lærer,	en	annen	vil	bli	veterinær	eller	

sykepleier,	og	en	planlegger	å	begynne	å	arbeide	i	organisasjonen.	

	

Camila	er	en	av	jentene	som	står	litt	utenfor	denne	gruppen.	Hennes	stil	og	

interesser	er	ganske	annerledes	enn	disse	jentenes.	Hun	går	ofte	med	caps,	vide	

t-skjorter	og	fotballshorts,	og	er	helt	uinteressert	i	sminke	og	klær.	Hun	sa	en	

gang	at	hun	syns	det	de	andre	jentene	holder	på	med	er	ganske	teit,	og	at	hun	

ikke	har	noe	ønske	om	å	være	med	på	disse	aktivitetene.	Hun	ble	likevel	invitert	

med	ved	flere	anledninger,	og	hun	ble	noen	ganger	med	om	Rafaella	var	der,	og	

det	ikke	var	for	mye	sminke	og	klær	med	i	bildet.	

	

Emilia	er	en	annen	som	står	utenfor.	En	gang	jeg	satt	alene	sammen	med	henne,	

og	de	andre	jentene	nettopp	hadde	gått	inn	på	rommet	fortalte	hun	meg	at	hun	

hadde	litt	lyst	til	å	være	med,	men	at	hun	ikke	kunne	på	grunn	av	klesstørrelse.	

																																																								
29	Selfie	er	et	bilde	man	har	tatt	av	seg	selv,	gjerne	i	et	speil,	og	ofte	med	intensjon	
om	å	publisere	på	sosiale	medier.	Duckface	er	en	type	posering		der	man	presser	
leppene	sammen	til	en	trutmunn,	og	trekker	skinnebena	inn	for	å	skape	en	
illusjon	av	større	lepper	og	høyere	kinnben.	Ment	å	være	søtt	blant	mange	
tenåringsjenter	verden	over,	men	man	ser	altså	mer	ut	som	en	and,	derav	navnet.	
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Hennes	klær	var	altfor	store	for	de	andre	jentene	og	hun	trodde	ikke	at	hun	

hadde	noen	klær	de	ville	synes	var	fine	nok.	Selv	ville	hun	gjerne	prøve	de	andre	

jentenes	klær,	men	hun	visste	at	de	ikke	kom	til	å	passe	henne.	Hun	mente	også	

at	hun	ikke	var	noe	flink	til	å	legge	på	neglelakk	eller	bruke	rettetangen,	og	

kunne	bare	flette	helt	vanlige	fletter.	Hennes	to	yngre	søstre,	Emma	og	Catalina,	

er	heller	aldri	med	når	de	andre	jentene	holder	på	med	slike	aktiviteter.	De	tre	

søstrene	er	mest	sammen	med	hverandre.	Spesielt	Emilia	og	Emma	liker	å	sette	

seg	ute	på	kveldstid	for	å	snakke	og	se	på	stjernene,	eller	sitte	med	puslespill	

eller	en	kortstokk.	Rafaella	kommer	også	noen	ganger	og	tilbringer	tid	sammen	

med	dem,	og	da	er	også	Camila	ofte	med.		

	

Catalina,	som	er	den	yngste	av	de	tre	søstrene	er	den	store	«outsideren»	på	el	

hogar.	Hun	har	lite	respekt	for	intimgrenser	og	sniker	seg	ofte	innpå	folk	og	

blåser	dem	hardt	og	vått	inn	i	øret.	Når	de	uttrykker	ubehag	for	måten	hun	

oppfører	seg	på,	prøver	å	komme	seg	vekk,	eller	blir	sinte	på	henne	følger	hun	

etter,	fortsetter,	ler	av	dem,	eller	blir	sint	selv.	Hun	er	også	veldig	fæl	til	å	slå.	Å	

slå	hverandre	er	ikke	uvanlig	blant	barna	på	el	hogar,	men	de	færreste	slår	uten	å	

ha	blitt	provosert	først,	eller	at	det	er	en	del	av	leken.	Catalina	derimot	slår	helt	

uprovosert	og	det	virker	nesten	som	om		hun	finne	glede	i	det.	Hun	står	og	smiler	

skadefro	om	noen	av	de	yngre	barna	begynner	å	gråte	etter	at	de	er	blitt	slått	av	

henne,	og	fortsetter	bare	å	smile	selv	om	både	andre	barn	og	voksne	kjefter	på	

henne.	Hun	oppfører	seg	rett	og	slett	ubehagelig	mot	andre	ganske	ofte,	på	tross	

av	tydelige	beskjeder	og	reaksjoner.	Det	ender	ofte	med	en	streng	prat	inne	på	

direktørenes	kontor,	og	da	ser	hun	veldig	furt	ut	etterpå	og	vil	ikke	snakke	med	

noen	på	flere	timer.	

	

Som	jeg	skrev	i	forrige	kapittel	er	det	konsekvenser	om	man	ikke	tar	til	seg	de	

sanksjonene	man	får.	Catalina	er	tenåring,	og	det	forventes	at	hun	skal	kunne	

forstå	at	det	hun	gjør	er	galt	og	at	hun	må	endre	oppførselen	sin.	Hun	tar	sjeldent	

til	seg	sanksjonene	hun	får,	og	jeg	tror	dette	har	ført	til	at	de	andre	kvier	seg	for	å	

tilbringe	tid	med	henne.	Den	eneste	som	generelt	kommer	godt	overens	med	

Catalina	er	Rafaella.	Selv	om	de	ikke	gjør	så	mye	sammen,	er	det	sjeldent	bråk	

mellom	dem	slik	som	det	blir	mellom	Catalina	og	de	fleste	andre	på	el	hogar.	
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Rafaella	er	som	en	slags	link	mellom	alle	tenåringsjentene,	og	binder	dem	

sammen.	Hun	regnes	som	et	fullverdig	medlem	av	tenåringsjentegruppa,	tar	ofte	

med	Camila	på	deres	aktiviteter	og	er	jevnlig	sammen	med	de	Emma,	Emilia	og	

Catalina.		

	

Vi	ser	her	at	blant	tenåringsjentene	på	el	hogar	er	det	er	en	gruppe	som	har	

interesser	som	ofte	regnes	som	ganske	typisk	jentete.	De	er	opptatt	av	klær	og	

sminke,	og	de	liker	å	sladre.	Disse	utgjør	en	gruppe	som	tilbringer	mye	tid	

sammen.	I	tillegg	er	det	noen	som	står	utenfor.	Noen	mangler	de	interessene	

disse	jentene	deler,	og	noen	føler	at	de	ikke	passer	inn	og	blir	utestengt	på	grunn	

av	utseende,	mens	andre	oppfører	seg	på	en	slik	måte	at	ingen	har	særlig	lyst	til	

å	tilbringe	tid	sammen	med	dem.	Andre	kommer	overens	med	alle	og	bringer	

også	dem	som	står	utenfor	inn	i	varmen.	

	

Tenåringsguttene	og	deres	aktiviteter	

De	tre	eldste	guttene,	David	(16),	Joaquin	(16)	og	Micael	(15)	er	svært	mye	

sammen,	og	Josian	(14)	henger	seg	ofte	på	dem.	Han	kan	like	gjerne	bli	plassert	

sammen	med	de	tre	guttene	i	diagrammet,	i	likhet	med	at	Rafaella	kunne	blitt	

plassert	sammen	med	de	andre	tenåringsjentene.	Men	Josian	er	like	mye	

sammen	med	Vicente	(12),	og	når	de	to		er	sammen,	er	de	ikke	sammen	med	de	

tre	andre	guttene.	De	to	sitter	ofte	på	PC-en	sammen	og	spiller	forskjellige	spill,	

er	ute	i	bakgården	og	spiller	ball	eller	utforsker	innsekter	og	smådyr	de	finner.	

	

Jeg	opplevde	noe	mange	antropologer	opplever	i	felt.	På	grunn	av	mitt	kjønn	fikk	

jeg	ikke	vært	sammen	med	tenåringsguttene	på	samme	måte	som	jeg	fikk	vært	

sammen	med	tenåringsjentene.	De	eldste	guttene	samlet	seg	ofte	inne	på	sitt	

rom,	og	dit	gikk	verken	jeg,	de	andre	jentene,	eller	de	kvinnelige	ansatte.	Ingen	

av	guttene	gikk	inn	på	noen	av	jentenes	rom	heller,	og	dørene	til	både	de	eldste	

guttene	og	jentenes	rom	var	svært	ofte	lukket.	Om	man	gikk	forbi	og	døren	var	

åpen,	så	man	omhyggelig	andre	veien	i	det	man	passerte.	Selv	om	barna	deler	

rom	med	flere	andre,	gir	det	dem	en	mulighet	til	å	få	privatliv.	Til	og	med	de	

voksne	respekterte	en	lukket	dør,	banket	på	og	ventet	til	de	fikk	svar.		
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Døren	til	rommene	til	de	yngre	barna	var	nesten	alltid	åpen.	Selv	om	ingen	av	

motsatt	kjønn	gikk	inn	eller	oppholdt	seg	i	disse	rommene	heller,	var	det	ingen	

som	så	omhyggelig	vekk	når	de	gikk	forbi.	Det	var	bare	en	helt	vanlig,	åpen	dør.	

Det	var	også	enklere	for	meg	å	bli	kjent	med	de	litt	yngre	guttene.	Her	kommer	

det	frem	at	det	er	forskjell	på	kjønnene,	og	at	forskjellene	blir	gjeldende	jo	eldre	

man	blir.		

	

Jeg	har	dermed	ikke	sett	like	mye	av	guttenes	samspill	som	jeg	har	sett	av	

jentenes.	Likevel	fikk	jeg	med	meg	at	en	aktivitet	guttene	ofte	finner	glede	i	er	å	

spille	kort	eller	andre	brettspill	sammen.	En	variant	av	poker	og	vri	åtter	er	et	

par	av	de	kortspillene	jeg	klarte	å	registrere,	og	blant	brettspill	var	de	spesielt	

opptatt	av	et	spill	som	lignet	veldig	på	Monopol.	En	av	guttene	hadde	fått	spillet	i	

julegave	av	direktørene,	og	guttene	holdt	på	med	dette	spillet	i	mange	timer	hver	

eneste	dag.	Når	det	var	måltider	eller	andre	gjøremål	gjemte	de	det	vekk	oppe	i	

en	av	hyllene,	og	fortsatte	når	de	hadde	fritid	igjen.	Helt	til	en	skjebnesvanger	

dag	da	de	ikke	hadde	lagt	vekk	spillet	godt	nok,	og	Romina	og	Elena	hadde	fått	

tak	i	det.	Da	var	det	et	brukket	brett,	opprevne	pengesedler,	og	manglende	

brikker	og	terninger	som	møtte	guttene	da	de	kom	tilbake	for	å	spille	ferdig	

omgangen	de	hadde	påbegynt.	Det	var	ikke	noe	mer	oppstandelse	rundt	det	enn	

at	de	litt	fortvilet	gikk	og	sa	ifra	til	la	directora	som	satt	på	kontoret	akkurat	da.	

Hun	kom	frem	i	døren	og	ropte	på	Romina	og	Elena	som	lydig	kom	bort	til	henne,	

innrømmet	nølende	at	det	var	de	som	hadde	gjort	det,	og	fikk	en	preken	om	at	

man	må	ha	respekt	for	andres	gjenstander,	og	at	guttene	hadde	blitt	svært	lei	seg	

fordi	de	hadde	ødelagt	spillet	deres.	

	

Alle	tenåringsguttene	har	egne	telefoner	som	de	har	fått	i	gave	av	slektninger,	

eller	av	direktørene	i	forbindelse	med	bursdag	eller	jul.	Noen	av	jentene	har	også	

telefoner,	men	de	bruker	dem	ikke	like	mye.	I	alle	fall	ikke	like	åpenlyst	som	

guttene,	som	sitter	og	hører	på	musikk,	spiller	spill,	ser	videoer	på	YouTube,	eller	

snakker	med	venner	gjennom	sosiale	medier.	Gjennom	Ceibal-prosjektet30	har	

alle	skoleelever	i	Uruguay	også	fått	hver	sin	lille	PC	ment	til	skolearbeid,	men	

																																																								
30	Prosjekt	satt	i	gang	av	staten,	der	alle	skoleelever	får	en	PC	som	skal	brukes	til	
skolearbeid.	Hensikten	er	å	fremme	IT-ferdigheter	blant	unge.	
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som	også	blir	flittig	brukt	på	fritiden.	Det	er	perioder	i	løpet	av	dagen	der	alle	

barna	får	lov	til	å	bruke	PC-en	sin,	og	da	er	alle	som	regel	opptatt	med	dette.		

	

Fysisk	aktivitet	er	guttene	glade	i,	og	de	bryter	ofte	håndbak	eller	har	andre	

konkurranser	basert	på	fysikk.	De	klatrer,	løper	om	kapp,	hopper	og	trikser	med	

fotball.	Noen	ganger	forsvinner	de	også	ut	av	el	hogars	område	for	å	spille	fotball	

eller	basket	med	andre	gutter	i	nabolaget	eller	fra	skolen.	Micael	spiller	også	

organisert	basket	på	et	idrettslag	som	skolen	han	går	på	har	ansvar	for.	Mens	jeg	

var	der	hang	det	et	bilde	på	oppslagstavla	i	stua	av	Micael	og	laget	hans	sammen	

med	en	pokal	de	vant	da	de	var	på	turnering	året	før.	

	

Guttene	virker	ikke	like	splittet	som	det	jentene	er,	selv	om	det	er	individer	som	

står	utenfor	her	også.	Vicente	(12)	er	en	del	år	yngre	enn	de	andre	guttene,	går	

fortsatt	på	barneskolen,	og	er	også	mye	mer	vilter	og	barnslig	enn	det	Joaquin,	

Micael	og	David	er.	Stefan	(11)	og	Àngel	(7)	er	også	flere	år	yngre.	Selv	om	alder	

så	klart	vil	påvirke	interesser	og	oppførsel,	ser	det	likevel	ut	til	at	alderen	i	seg	

selv	som	er	den	viktigste	faktoren	til	at	de	står	utenfor,	og	ikke	interesser,	

utseende,	eller	avvikende	oppførsel,	slik	som	hos	tenåringsjentene.		

	

De	yngre	barna	og	deres	aktiviteter	

Alle	jentene	i	denne	gruppen	består	hovedsakelig	av	de	jentene	som	fortsatt	går	

på	barneskolen.	Lucía	(11),	Mia	(10)	Elena	(8),	Viola	(7)	og	Romina	(5).	I	tillegg	

er	de	to	yngste	guttene,	Stefan	og	Àngel,	også	ofte	med	på	denne	gruppens	

aktiviteter.	Men	de	to	finner	også	ofte	på	andre	ting	alene.	

	

En	av	jentene	er	et	ganske	tydelig	midtpunkt	for	denne	gruppa.	Viola	er	bare	7	år	

gammel,	men	er	likevel	den	som	setter	i	gang	aktiviteter	og	bestemmer	gangen	i	

leken.	Hun	er	svært	glad	i	TV-serien	Violetta	som	går	på	Disney	Channel.	Det	

handler	om	en	jente	som	begynner	på	en	skole	med	fokus	på	musikk,	sang	og	

dans,	og	hver	episode	inneholder	flere	musikalske	numre.	Jeg	har	ikke	telling	på	

hvor	mange	ganger	Viola	satte	i	gang	en	fremførelse	av	disse	numrene.	Sanger	

fra	nyere	disneyfilmer,	som	Frozen,	er	dubbet	til	spansk	og	vises	regelmessig	på	

Disney	Channel.	Viola	elsker	disse	filmene	og	har	lært	seg	alle	tekstene	utenat.	
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Hun	finner	gjerne	på	et	dansenummer	som	skal	passe	til	sangen.	Noen	ganger	er	

det	også	sanger	de	har	lært	i	kirken	hun	konsentrerer	seg	om.	De	andre	jentene,	

og	Àngel	og	Stefan,	er	med.	De	får	instrukser	av	Viola,	og	øver	sammen	et	par	

ganger	før	Viola	går	og	samler	så	mange	hun	kan	til	å	komme	og	se	på	

fremførelsen	deres.	Elena	og	Romina	faller	fort	ut	av	rutinene	og	ender	med	å	bli	

stående	og	se	fasinert	på	Mia	og	Lucía,	Stefan	og	Àngel	som	prøver	så	godt	de	kan	

å	henge	med	på	de	avanserte	bevegelsene	til	Viola.		

	

Viola	setter	også	jevnlig	i	gang		spontane	rollespill	der	de	lager	seg	et	hus,	danner	

en	familie	med	mor,	far	og	barn,	tildeler	arbeidsoppgaver	der	noen	lager	mat,	

passer	på	de	som	har	tatt	rollen	som	barn,	rydder	i	det	fiktive	hjemmet,	eller	

drar	på	jobb.	Rollene	deres	skifter	stadig	gjennom	leken,	og	plutselig	oppløser	

den	seg	og	de	begynner	med	andre	aktiviteter.	De	finner	frem	sprettballer	eller	

et	hoppetau	som	de	finner	på	leker	med.	De	leker	gjemsel	og	forskjellige	

varianter	av	sisten,	og	prøver	å	sykle	på	sykkelen	de	får	lov	til	å	bruke	i	

bakgården.	Mange	av	disse	aktivitetene	ble	også	Vicente	og	Josian	med	på,	og	det	

var	heller	ikke	uvanlig	at	Catalina	ble	med	på	noe	av	dette.	Men	da	oppsto	det	

gjerne	en	krangel	over	ett	eller	annet,	og	leken	måtte	avsluttes.	

	

Egentlig	er	alle	velkomne	til	å	bli	med	på	aktivitetene	denne	gruppa	holder	på	

med.	Datteren	til	direktørene,	og	noen	ganger	sønnen	deres,	kommer	også	ned	

fra	direktørleiligheten	om	de	er	ferdige	med	skole	og	lekser,	og	blir	med	på	de	

andre	barnas	lek.	Det	er	heller	ikke	sjeldent	at	de	eldre	ungdommene	blir	med.	

Engasjement	i	disse	barnas	aktiviteter	er	en	av	de	situasjonene	som	gjør	at	de	

gruppene	og	deres	forskjeller	blir	mindre	viktige,	noe	jeg	kommer	tilbake	til	om	

litt.	

	

Teori	om	lagdannelse	og	klikker	

I	sin	mastergradsavhandling	om	relasjoner	i	en	SOS-barneby	bruker	Mari	

Lenander	Fladmoe	(2003)	Goffmans	teori	om	lagdannelser	for	å	belyse	det	

fellesskapet	som	oppstår	mellom	biologiske	søsken,	barnebysøsken,	

omsorgspersoner	og	biologiske	foreldre	(s.	40).	Denne	tilnærmingen	mener	jeg	

er	et	godt	perspektiv	også	på	mitt	materiale.	
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Slik	jeg	forstår	Goffman	skapes	lag	og	individer	i	møte	med	andre	«publikum»,	

der	«de	opptredende»	aktørene	spiller	sine	roller,	bevisst	eller	ubevisst,	alene	

eller	sammen	med	andre,	for	å	gi	«publikum»	et	visst	inntrykk	av	dem	selv.	

Hvorvidt	de	gruppene	jeg	har	gjort	rede	for	over	bevisst	eller	ubevisst	forsøker	å	

skape	og	opprettholde	et	visst	inntrykk	av	seg	selv	overfor	andre	er	en	diskusjon	

jeg	ikke	vil	gå	inn	på	her.	Jeg	vil	heller	trekke	frem	at	presentasjonene	skjer	i	

møte	med	andre.	De	man	møter	vil	gjøre	seg	opp	en	mening	om	deg	på	grunnlag	

av	måten	du	oppfører	deg,	og	selv	tilpasse	sin	oppførsel	deretter,	avhengig	av	

situasjonen	møtet	utspiller	seg	i	(Goffman,	1992[1959]).	

	

Medlemmene	i	de	forskjellige	gruppene	på	el	hogar	har	møtt	hverandre	med	en	

oppførsel	og	uttrykk	som	gjør	at	de	ønsker	å	tilbringe	tid	sammen,	og	de	har	

gruppert	seg.	De	som	står	utenfor	har	møtt	de	andre	med	en	oppførsel	og	uttrykk	

gruppen	ikke	føler	seg	tiltrukket	av.	Denne	personen	har	til	gjengjeld	fått	

avvisende	signaler	fra	gruppen	og	trukket	seg	tilbake.	Det	kan	også	være	at	

gruppen	har	en	oppførsel	eller	uttrykk	som	individet	selv	ikke	føler	seg	tiltrukket	

av	og	unngår	dermed	gruppen.	Det	kan	også	være	en	blanding	av	disse,	eller	flere	

faktorer.	Poenget	er	at	det	er	konstante	prosesser	som	foregår	i	alle	disse	

aktivitetene	der	man	får	et	visst	inntrykk	av	noen,	oppfører	seg	deretter,	og	

dermed	konstant	ekskluderer	og	inkluderer	forskjellige	individer.	

	

Fredrik	Barth	(1982)	skriver	at	det	er	i	møte	med	andre	at	grupper	og	identiteter	

skapes	og	grensene	mellom	dem	blir	synlige.	Han	snakker	riktignok	om	etniske	

grupper,	men	grunnargumentet	kan	brukes	på	flere	typer	grupper.	Barth	skriver	

at	i	antropologisk	litteratur	hat	etniske	grupper	blitt	forstått	som	et	folk	som	er	

biologisk	selvforsterkende,	deler	fundamentale	kulturelle	verdier,	som	

interagerer	og	kommuniserer	med	hverandre,	og	identifiserer	seg	selv	og	blir	

identifisert	av	andre	som	medlemmer	av	gruppen.	(s.	10-11).	Barth	kritiserer	

denne	tankegangen	om	at	det	er	substansielle	faktorer	som	felles	kulturelle	

verdier	som	definerer	gruppene	og	grensene	mellom	dem.	Om	man	tenker	på	

denne	måten	vil	man	tro	at	gruppene	utvikler	seg	i	isolasjon,	uavhengig	av	andre,	

på	grunn	av	raseforskjeller,	kulturforskjeller,	språkbarrieren	og	fiendskap	til	
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hverandre	(s.	11).	Barth	argumenterer	for	at	det	ikke	er	det	kulturelle	innholdet	i	

en	gruppe	som	skaper	den,	men	heller	at	det	er	i	møte	med	hverandre,	og	

gjennom	interaksjon	mellom	gruppene	at	grensene	mellom	dem	skapes	og	

vedlikeholdes.	15).	

	

Jeg	har	skrevet	at	kjønn	og	alder	er	viktige	faktorer	for	at	medlemmene	av	de	

forskjellige	gruppene	har	funnet	sammen.	Dette	er	jo	substansielle	faktorer,	og	

kan	sammenlignes	med	tanken	om	at	rase	og	kultur	er	det	som	skaper	etniske	

grupper.	Det	er	nettopp	dette	Barth	kritiserer.	Men	det	er	fortsatt	slik	at	det	er	i	

møte	med	forskjellige	kjønn	og	aldersgrupper	at	man	blir	oppmerksomme	på	at	

man	selv	identifiserer	seg	med	en	viss	aldersgruppe	eller	kjønn.	Så	jeg	mener	at	

Barths	argument	om	at	grupper	skapes	i	møte	med	andre	kan	brukes	her.	I	

tillegg	har	jeg	vist	at	det	også	finnes	individer	som	passer	inn	i	alder	og	kjønn,	

men	står	utenfor	likevel.	Dette	har	jeg	argumentert	for	er	på	grunn	av	deres	

personlighet,	interesser	og	oppførsel,	som	er	avvikende	fra	majoriteten	i	den	

gruppen	de	«burde»	tilhøre.	Det	vi	ser	er	at	det	har	dannet	seg	grupper,	basert	på	

forskjeller	og	likheter	i	alder	og	kjønn,	og	forskjeller	og	likheter	i	personlighet,	

interesser	og	oppførsel.	Slik	som	Thomas	Hylland	Eriksen	skriver	har	ethvert	

fellesskap	sine	grenser	der	det	er	forskjeller	og	likheter	som	bestemmer	hvem	

som	er	ute	eller	inne.	Det	er	et	faktum	at	ikke	alle	kan	delta.	«For	at	noen	skal	

være	innenfor,	må	også	noen	være	utenfor»	(Hylland	Eriksen,	1997,	s.	40).	

	

Matthew	J.	Davis	skriver	i	Encyclopedia	of	Educational	Psychology	at	det	er	to	

måter	å	definere	en	klikk	på.	Den	ene	definisjonen	er	at	en	klikk	er	en	gruppering	

av	mennesker	som	samhandler	mer	regelmessig	og	mer	intenst	enn	andre	i	

samme	omgivelser.	Den	andre	er	at	det	er	en	gruppe	mennesker	som	utøver	

gruppepress	på	sine	medlemmer,	og	er	eksklusive	basert	på	overfladiske	

forskjeller	(Davis,	2008,	s.	149).		

	

Spesielt	den	første	definisjonen	passer	svært	godt	til	alle	gruppene	jeg	har	gjort	

rede	for,	og	den	siste	passer	også	til	en	viss	grad,	spesielt	til	tenåringsjentene.	

Det	som	er	tilfelle	uansett,	skriver	Davis,	er	at	klikken	dannes	på	grunnlag	av	

lignende	karakteristikker	hos	medlemmene	sine,	som	alder,	kjønn,	status,	
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interesser	og	aktiviteter	(s.	149).	Klikkene	gir	barna	og	ungdommene	en	

mulighet	til	å	tilpasse	seg	og	regulere	oppførselen	sin	i	forskjellige	sosiale	

relasjoner,	situasjoner	og	interaksjoner.	Slik	som	jeg	argumenterte	for	i	forrige	

kapittel,	er	barna	og	ungdommene	med	på	å	sosialisere	hverandre	gjennom	

hverdagsritualene	og	lærer	hverandre	gjeldende	normer	og	regler,	som	de	kan	

videreføre	til	bruk	i	interaksjon	med	andre	individer	utenfor	el	hogars	

omgivelser.	De	lærer	å	se	seg	selv	slik	andre	oppfatter	dem	og	regulerer	sin	

oppførsel	deretter,	slik	Goffman	påpekte	som	en	faktor	ved	selvrepresentasjon,	

og	som	Davis	også	påpeker	som	en	positiv	side	av	klikker	(s.	152).	Vi	kan	dermed	

kalle	gruppene	jeg	har	gjort	beskrevet	for	klikker,	men	jeg	vil	fortsette	å	kalle	det	

grupper.	

	

Jeg	vil	bemerke	at	alle	barna	og	ungdommene	har	bodd	på	el	hogar	i	svært	lang	

tid	før	jeg	kom	og	tilbrakte	et	snaut	halvt	år	sammen	med	dem.	Det	har	skjedd	

mye	i	den	perioden	som	jeg	ikke	har	mulighet	til	å	finne	tilstrekkelig	ut	av,	og	

som	har	bidratt	til	at	strukturen	og	gruppene	er	som	de	er.	Men	ut	ifra	det	jeg	har	

sett	og	hørt	i	løpet	av	feltarbeidet	passer	denne	analysen.	

	

Når	barna	og	ungdommene	hadde	tid	til	egen	disposisjon	var	det	de	gruppene,	

eller	klikkene,	jeg	har	gjort	rede	for	over	som	hadde	en	tendens	til	å	oppstå,	og	

aktivitetene	de	da	engasjerte	seg	i	ble	satt	i	gang	på	barnas	eget	initiativ.	Her	gjør	

forskjellene	og	likhetene	mellom	barna	og	gruppene	seg	gjeldene.	Gruppene	blir	

dermed	synlige	i	samspill	med,	og	oppstår	i	motsetning	til	hverandre,	og	det	

dannes	grenser	mellom	dem.	Videre	vil	jeg	se	på	situasjoner	der	grensene	og	

forskjellene	mellom	gruppene	blir	mindre	viktige,	og	tilhørigheten	i	fellesskapet	

blir	tydeligere.	

	

Småbarna	som	midtpunkt	

De	yngre	får	generelt	svært	mye	oppmerksomhet	fra	ungdommene.	Spesielt	

Viola,	Elena	og	Romina,	og	også	den	lille	datteren	til	direktørene,	som	er	samme	

alder	som	Viola,	får	ekstra	mye	oppmerksomhet.	Om	Viola	tar	initiativ	til	å	spille	

kort	eller	et	brettspill	kan	alle	som	vill	være	med,	og	alle	blir	enige	om	et	spill	

som	er	passelig	for	antall	deltagere.	Ungdommene	følger	også	tålmodig	med	når	
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barna	har	en	opptreden.	De	gir	barna	oppmuntringer,	applaus	og	skryt,	og	noen	

blir	også	med	på	fremføringen	innimellom.	Ungdommene	blir	også	med	på	å	

hoppe	tau	eller	kaste	ball,	de	løfter	barna	opp	og	kaster	dem	rundt,	kiler	dem,	og	

hjelper	med	å	holde	sykkelen	i	ro	når	barna	prøver	å	komme	seg	opp	på	den.	

Ungdommene	hjelper	barna	med	å	pusse	tenner,	kjemme	håret	og	få	på	seg	

skoleuniformene,	og	med	lekser.	Både	guttene	og	jentene,	på	tvers	av	alle	

gruppene	gjør	dette.	Når	Luna	og	Emilia	sitter	på	gulvet,	og	kaster	ball	mellom	

seg,	mens	Romina	løper	ivrig	frem	og	tilbake	og	prøver	å	fange	ballen	er	det	ikke	

veldig	tydelig	at	Emilia	og	Luna	sjeldent	snakker	sammen	ellers.	

	

	
Bilde	1:	Luna	og	Romina	
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Når	kjønn	blir	irrelevant	

Det	har	oppstått	svært	nære	vennskap	mellom	flere	individer	lenge	før	jeg	kom	

til	el	hogar,	og	et	par	av	dem	var	svært	tydelige	for	meg	i	løpet	av	tiden	min	på	el	

hogar.	To	av	dem	går	på	tvers	av	kjønnene;	Amalia	(17)	og	Micael	(15),	og	

Marina	(13)	og	David	(17).	Jeg	tenkte	først	at	det	kanskje	var	litt	romantikk	i	

disse	forholdene,	men	slo	tanken	fra	meg.	Disse	ungdommene	legger	jevnlig	ut	

bilder	på	facebook	av	hverandre	der	de	skriver	en	lengre	tekst	om	hvor	mye	den	

personen	betyr	for	dem	som	venn,	og	at	de	er	nesten	som	en	bror	eller	søster	for	

dem.	Dette	er	det	flere	som	gjør	jevnlig.	Luna	har	flere	ganger	skrevet	dette	om	

Victoria,	Marina,	Amalia	og	Rafaella,	men	også	om	Micael	og	de	yngre	jentene.	

Josian	har	skrevet	dette	om	Vicente,	og	Rafaella	og	Camila	skrive	dette	om	

hverandre,	og	om	de	yngre	jentene.	Når	de	skriver	slike	ting	om	hverandre	

skriver	den	de	har	skrevet	om	en	lang	kommentar	tilbake	om	hvor	mye	de	betyr	

for	hverandre,	at	de	aldri	er	langt	unna	når	de	trenger	hverandre,	og	at	de	har	

vært	ved	deres	side	helt	siden	de	var	små.	Barna	på	el	hogar	lever	tett	sammen	

over	lengre	tid,	og	hendelser	som	forekommer	i	deres	felles	hverdag	har	skapt,	

og	styrker	disse	nære	vennskapsbåndene.	

	

Vennskapet	mellom	Amalia	og	Micael,	og	Marina	og	David	er	ekstra	tydelige	i	

hverdagen.	Disse	venneparene	finner	ofte	på	ting	sammen,	og	Marina	og	Amalia	

får	lov	til	å	være	med	når	guttene	spiller	kort	eller	brettspill.	Marina	ble	også	

med	på	bursdagsfeiringen	til	David,	da	vi	dro	på	en	restaurant	og	spiste	sammen.	

Det	var	bursdagsbarnet,	guttene	i	tenåringsgruppa,	direktørene	og	barna	deres,	

Marina	og	meg.	Jeg	observerte	aldri	at	disse	to	guttene	fikk	være	med	på	

aktiviteter	som	jentene	gjorde	sammen	som	en	gruppe.	Da	dreide	det	seg	jo	ofte	

om	sminke,	mote	og	sladder,	og	det	var	guttene	lite	interessert	i.		

	

Men	om	det	var	aktiviteter	som	Charlie	Charlie	Challenge31,	andre	spill,	eller	de	

skulle	dra	og	bade	i	det	offentlige	bassenget	over	gaten,	gå	en	liten	tur,	eller	bare	

																																																								
31	En	lek	som	påkaller	den	overnaturlige	enheten	«Charlie».	Man	kan	stille	«ham»	
et	hvilket	som	helst	ja/nei	spørsmål,	og	han	vil	svare	ved	å	bruke	sin	
overnaturlige	kraft	til	å	flytte	på	en	gjenstand	til	å	peke	på	«ja»	eller	«nei»,	
skrevet	på	en	papirbit.	Vanlige	spørsmål	dreier	seg	om	å	få	vite	om	den	og	den	
personen	liker	deg	eller	ikke,	om	du	består	prøven	du	nettopp	har	hatt.	
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sitte	og	slappe	av	kunne	guttene	og	jentene	fra	de	to	tenåringsklikkene	dra	

sammen.	Jeg	tror	at	dette	er	på	grunn	av	de	vennskapene	som	har	formet	seg	i	

barndommen,	og	søskenrelasjoner.	I	tillegg	til	at	Amalia	og	Micael,	og	David	og	

Marina	er	så	gode	venner,	finnes	søskenpar	som	går	på	tvers	av	de	forskjellige	

gruppene.	Luna	og	Joaquin,	og	Micael	og	Rafaella.	Både	gutt	og	jente	i	begge	

søskenpar	er	med	i	hver	sin	tenåringsklikk,	og	de	er	med	på	å	binde	disse	to	

gruppene	sammen.	Her	havner	de	som	står	utenfor	klikkene	fortsatt	ofte	utenfor.		

	

Båndet	mellom	biologiske	søsken	

Det	tok	tid	før	jeg	fikk	orden	på	hvem	som	var	søsken	på	el	hogar,	men	etter	la	

directoras	introduksjon	den	første	dagen	hadde	jeg	fått	med	meg	at	det	var	en	

del.	Faktisk	har	de	aller	fleste	barna	søsken	som	også	bor	på	el	hogar.	Etter	å	ha	

spurt	meg	frem	og	fått	orden	på	hvem	som	var	hvem,	begynte	jeg	å	legge	merke	

til	at	søsken	passer	litt	ekstra	godt	på	hverandre.	De	går	til	hverandre	om	de	

ensomme	eller	lei	seg	for	noe,	og	om	det	blir	uenigheter	holder	de	alltid	med	

søsknene	sine,	selv	om	det	betyr	at	de	må	gå	mot	sin	beste	venn	eller	sin	egen	

gruppe.	

	

Søstrene	Emilia,	Catalina	og	Emma	faller	som	vist	ofte	utenfor,	men	holder	selv	

mye	sammen.	Søskenflokken	som	består	av	Camila,	Mia,	Vicente	og	Àngel	har	

også	en	tendens	til	å	samle	seg	og	sitter	tett	ved	hverandre	når	de	skal	se	på	TV	

eller	film.	Nesten	hver	og	en	av	disse	syv	barna	faller	litt	utenfor	resten	av	de	

andre	gruppene,	og	da	søker	de	ofte	selskap	hos	søsknene	sine.		

	

En	gang	startet	en	krangel	mellom	Mia	og	Catalina.	Denne	gangen	var	det	faktisk	

Mia	som	hadde	oppført	seg	dårlig	mot	Catalina.	De	fleste	som	var	tilstede	gikk	ut	

ifra	at	det	som	vanlig	var	Catalina	som	hadde	startet	dette	og	tok	Mia	sitt	parti.	

Men	Rafaella	hadde	fått	med	seg	alt	og	forklarte	at	Mia	hadde	kommet	og	nappet	

arket	Catalina	holdt	på	å	skrive	på	ut	av	hendene	hennes,	revet	det	i	stykker	og	

kastet	det	på	gulvet	mens	hun	hadde	kalt	Catalina	stygg.	Catalina	hadde	

naturligvis	reagert	og	dyttet	hardt	til	Mia.	Man	kan	argumentere	for	at	det	ikke	

var	rett	av	Catalina	å	dytte,	men	på	el	hogar	er	dette	absolutt	ikke	uvanlig.	Mia	
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hadde	begynt	å	gråte	høylytt	og	et	par	av	de	andre	tenåringsjentene	hadde	

stormet	til	mens	de	ropte	på	la	niñera.		

	

Da	la	niñera	hadde	kommet	på	plass,	og	Rafaella	hadde	forklart	hva	som	egentlig	

hadde	skjedd,	var	det	Mia	som	fikk	streng	beskjed	om	at	slik	skal	man	ikke	gjøre.	

Mias	eldre	søster,	Camila,	hadde	hørt	Mias	gråt	og	kom	løpende	inn	da	det	hele	

egentlig	hadde	begynt	å	roe	seg,	og	var	på	vei	til	å	slå	Catalina	i	ansiktet	før	la	

niñera	tok	henne	hardt	i	armen	og	sa	at	man	skal	ikke	slå,	og	at	det	dessuten	ikke	

var	Catalina,	men	Mia	som	hadde	startet	det.	Til	dette	svarte	Camila	at	hun	ikke	

brydde	seg.	«Ingen	får	røre	lillesøsteren	min,	uansett	hva».	Hun	passer	på	

lillesøsteren	sin,	selv	om	hun	visste	at	det	var	Mia	som	hadde	gjort	feil.	Camila	og	

Catalina	var	svært	anspente	overfor	hverandre	resten	av	dagen,	mens	Mia	

oppførte	seg	som	om	ingenting	hadde	skjedd.	Hun	var	vel	bare	glad	for	at	hun	

slapp	så	lett	unna	det	hun	hadde	gjort	mot	Catalina.	

	

Viola	tar	også	veldig	godt	vare	på	sine	to	søstre,	Romina	og	Elena,	som	har	

problemer	med	å	kommunisere	det	de	ønsker	og	føler.	Dette	gjelder	spesielt	om	

de	er	sinte	eller	lei	seg.	Det	var	en	gang	Romina	hadde	stått	og	grått	svært	lenge.	

Det	var	flere	som	hadde	prøvd	å	trøste	henne,	men	ingenting	hjalp.	Elena	

forsøkte	fortvilt	å	forklare	hva	det	var	som	var	i	veien	med	Romina,	men	ingen	

forstod	hva	hun	mente	heller.	Så	kom	endelig	Viola	og	de	andre	som	hadde	hatt	

ettermiddagsskole	hjem	til	merienda.	Romina	løp	bort	til	Viola	og	kastet	seg	i	

armene	henne	mens	hun	hulket	frem	noen	gråtkvalte	ord	ingen	av	oss	andre	

klarte	å	oppfatte.	Viola	forstod	med	en	gang	hva	Romina	mente	og	forklarte.	

Catalina	hadde	kommet	og	nappet	vekk	dukken	Romina	hadde	sittet	og	holdt	på	

med,	og	løpt	og	gjemt	den.	Det	var	bare	Elena	som	hadde	sett	dette	skje,	men	

verken	Romina	eller	Elena	hadde	greid	å	formidle	det.	Catalina	fikk	noen	

oppgitte	blikk	og	la	niñera	ga	henne	skarp	beskjed	om	å	gå	og	finne	dukken	og	

pent	gi	den	tilbake	til	Romina.	Motvillig	gikk	Catalina	og	gjorde	som	hun	hadde	

fått	beskjed	om,	og	mumlet	noe	om	at	det	var	urettferdig.			

	

Viola	tar	mye	initiativ,	og	i	en	periode	satte	hun	i	gang	flere	sangkonkurranser.	

Hun	hadde	alltid	vunnet	selv,	da	hun	faktisk	var	den	flinkeste.	En	dag	hun	satte	i	
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gang	en	slik	konkurranse	ble	Elena	plutselig	sur	og	gikk	sin	vei.	Hun	ville	ikke	

være	med	på	noe	hun	visste	hun	kom	til	å	tape.	Viola	løp	etter	og	overtalte	henne	

til	å	prøve	likevel.	Viola	løp	bort	til	meg	og	hvisket	at	jeg	måtte	passe	på	å	gi	

poeng	sånn	at	Elena	vant.	Viola	hadde	planlagt	dette	lenge,	for	denne	gangen	

hadde	hun	ordnet	en	premie	til	vinneren,	der	det	allerede	sto	«Elena,	jeg	er	

veldig	glad	i	deg,	signert:	Viola».	

	

Med	utgangspunkt	i	blant	annet	David	Schneider	og	Janet	Carsten	skriver	jeg	i	

innledningskapittelet	at	jeg	ikke	vil	gå	ut	ifra	at	biologiske	bånd	er	viktigere,	

sterkere	eller	mer	ekte	enn	de	relasjonene	man	skaper	til	individer	man	ikke	er	i	

biologisk	slekt	med.	Her	virker	det	likevel	som	om	den	relasjonen	biologiske	

søsken	har	til	hverandre	gjør	seg	gjeldende	og	prioriteres	når	søsknene	har	

behov	for	hverandre.	Det	er	vanskelig	for	meg	å	si	om	dette	er	fordi	biologiske	

relasjoner	sees	på	som	såpas	viktige	i	Uruguay,	eller	fordi	dette	er	relasjoner	som	

har	oppstått	i	tidligere	alder,	og	dermed	vart	lengre,	og	blitt	tettere.	Det	er	nok	

en	god	blanding	av	begge	deler.	Det	som	dette	helt	tydelig	demonstrere	er	at	

relasjoner	barna	hadde	fra	tiden	før	el	hogar,	i	dette	tilfellet	biologiske	

relasjoner,	fortsetter	å	være	viktige	for	dem,	og	gir	dem	en	trygg	havn	der	de	

alltid	kan	søke	tilflukt,	vet	at	de	alltid	vil	bli	tatt	godt	i	mot	og	får	beskyttelse.	

	

Aktiviteter	som	går	på	tvers	av	alder	og	kjønn	

I	forrige	kapittel	beskrev	jeg	aktiviteter	der	det	er	de	voksne	som	styrer,	og	her	

er	ikke	klikkene	spesielt	synlige,	og	grensene	mellom	dem	er	ikke	viktige.	I	disse	

situasjonene	er	det	tilhørighet	til	fellesskapet	som	dannes,	ikke	tilhørighet	i	en	

mindre	avgrenset	klikk.	Grensene	blir	også	mindre	viktige	i	situasjoner	som	

forekommer	på	fritiden	når	de	voksne	er	med	på	aktiviteten,	tar	initiativ,	eller	

når	barna	må	spørre	de	voksne	om	de	får	lov	til	å	holde	på	med	den	aktuelle	

aktiviteten.	

	
Å	drikke	mate	er	en	aktivitet	som	er	utrolig	populær	i	Uruguay.	Mate	lages	ved	at	

man	fyller	en	liten	kopp	kalt	calabaza,	med	tørkede	blader	og	stilker	fra	en	

plante	som	kalles	yerba	mate.	La	bombilla,	som	er	et	metallsugerør	med	et	filter	i	

den	ene	enden	plasseres	i	koppen,	og	varmt	vann	helles	over	og	trekker	litt	før	
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man	begynner	å	drikke.	I	Uruguay	er	mate-drikking	et	lite	relasjonsbyggende	

ritual	i	seg	selv.	Cebador,	den	som	tilbereder	mate,	drikker	selv	først	for	å	

forsikre	seg	om	at	den	er	god	nok,	for	deretter	å	sende	calabaza	til	nestemann.	

Den	gis	tilbake	til	cebador,	som	fyller	opp		med	vann	og	gir	til	neste.	Slik	går	

calabaza	rundt	til	alle	som	deltar.		

	

Jeg	ble	forklart	at	å	drikke	mate,	i	likhet	med	mat,	har	en	betydning	av	deling	når	

man	drikker	det	sammen	med	venner	og	familie.	Når	man	går	gjennom	gatene	i	

Salto	ser	man	grupper	av	mennesker	som	har	samlet	seg	utenfor	dørene	til	

husene,	på	benker	i	parker,	eller	gående	rundt	med	drikken	i	hånda.	Man	får	det	

alltid	servert	om	man	er	på	besøk	hjemme	hos	noen,	og	man	drikker	det	når	man	

sitter	og	venter	på	at	asado	skal	bli	ferdig.	Mate	er	med	i	nesten	hver	eneste	

sosiale	sammenkomst,	og	deles	mellom	venner,	familie,	naboer	og	nye	

bekjentskap.	På	min	første	dag	på	el	hogar	ble	jeg	kjent	med	Amalia,	Marina	og	

Luna	da	de	vinket	på	meg	og	bad	meg	om	å	drikke	mate	med	dem.	Jeg	hadde	

allerede	hørt	mye	om	det,	og	sett	mye	til	det	i	løpet	av	tiden	på	språkkurs	i	

Montevideo,	men	dette	var	første	gangen	jeg	fikk	smake.	Den	første	slurken	

smakte	som	mosetrukket	vann,	men	jeg	lærte	meg	fort	å	like	det,	og	det	tok	ikke	

lang	tid	før	jeg	drakk	det	nesten	daglig.	

	

Når	noen	har	lyst	på	mate	må	de	spørre	pent	om	å	få	lov,	og	la	directora	henter	

utstyret	og	yerba	mate	ned	fra	hylla	på	kontoret	sitt	mens	en	av	barna	løper	for	å	

få	tak	i	varmt	vann	på	kjøkkenet.	Det	var	som	oftest	tenåringsjentene	som	spør	

om	å	få	lov,	og	flere	av	guttene	kommer	raskt	til	for	å	bli	med.	De	yngre	barna	er	

ikke	så	interessert	i	det.	De	sa	at	de	ikke	likte	det	så	godt.	Victoria	og	David	er	

heller	ikke	særlig	glad	i	mate,	noe	som	er	svært	uvanlig.	Derfor	uteblir	de	to	ofte.	

I	likhet	med	at	Victoria	og	David,	som	vanligvis	er	med	på	sin	gruppes	aktiviteter	

uteblir	når	de	andre	drikker	mate,	blir	de	som	vanligvis	står	utenfor	ønsket	

velkommen.	Det	skal	ikke	mer	til	enn	å	komme	og	sette	seg	ned,	så	får	man	

koppen	når	den	du	sitter	ved	siden	av	er	ferdig,	og	cebador	har	fylt	vann	på	ny.	

Det	blir	fortalt	vitser	og	historier	med	morsomme	utfall,	som	alle	ler	godt	av.	Det	

er	også	helt	greit	å	sitte	i	stillhet.	Når	mate	kommer	frem	er	det	ikke	hvem	som	

har	hvilke	interesser,	hvilket	kjønn	du	er	av,	hvor	gammel	du	er,	eller	hvem	du	
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vanligvis	tilbringer	tid	sammen	med	viktig.	I	situasjoner	der	mate	tas	frem,	setter	

man	seg	ned	sammen	og	deler	den	varme	drikken.	

	

Mate	ble	også	ofte	tatt	frem	om	Nacional	og	Peñarol32	skulle	spille	en	stor	og	

viktig	kamp	mot	hverandre,	og	alle	og	enhver,	også	de	voksne,	satte	seg	ned	

foran	TVen.	Noen	kapret	sofaene	og	stolene,	og	småbarna	satte	seg	på	fangene	til	

de	eldre	barna,	mens	andre	hentet	puter	og	la	seg	til	rette	på	gulvet	foran	TVen	

eller	lente	seg	på	knærne	til	en	av	dem	som	satt	i	sofaen.	Det	ble	poppet	popkorn	

og	noen	poser	med	kjeks	som	de	fordelte	i	skåler	og	sendte	rundt	mens	alle	

fulgte	spent	med	på	kampen.	Det	var	ikke	viktig	at	de	heiet	på	forskjellige	lag.		

	

Barna	får	også	ofte	lov	til	å	sette	på	film	på	dvd-spilleren	som	oppbevares	på	

direktørenes	kontor.	Den	blir	tatt	frem	når	barna	pent	har	spurt	om	å	få	lov	til	å	

sette	den	på,	og	de	holder	avstemning	om	hvilken	film	de	skal	se.	Favorittfilmene	

mens	jeg	var	der	var	den	spanske	filmen	Tres	metros	sobre	el	cielo33	og	den	

amerikanske	filmen	Let's	be	cops,	som	var	dubbe	til	spansk,	og	de	flokker	seg	ned	

foran	skjermen.	Ellers	står	TVen	ofte	på,	gjerne	på	Disney	Channel	som	de	yngre	

barna	følger	godt	med	på.	De	eldre	kommer	også	ofte	og	setter	seg	ned	sammen	

med	dem,	og	noen	ganger	også	la	niñera	om	alle	andre	arbeidsoppgaver	er	

unnagjort.	

	

Noen	ganger	ønsker	barna	å	bruke	sine	kunstneriske	ferdigheter,	og	spør	om	å	få	

bruke	diverse	materialer	som	oppbevares	inne	på	direktørenes	kontor.	Det	er	

lim,	sakser,	glitterpenner	og	tusjer,	piperensere,	ispinner,	perler,	strikker,	tråder	

og	nøster	i	forskjellige	farger	og	forskjellige	typer	fargerikt	papir,	noen	med	

motiver	på.	Noen	ganger	blir	dette	også	tatt	frem	på	de	voksnes	initiativ,	og	flere	

av	barna	kommer	og	plukket	med	seg	materialer,	setter	seg	rundt	omkring	og	

begynner	å	klippe	og	lime,	skrive	og	tegne,	flette	og	knyte.	Tingene	de	lager,	lager	

de	ofte	med	den	hensikt	å	gi	til	noen,	og	disse	små	gavene	blir	utvekslet	mellom	

																																																								
32	Club	Nacional	de	Football	og	Club	Atlético	Peñarol	er	Uruguays	to	mest	
populære	fotballag.	Deres	supportere	er	ofte	svært	rivaliserende.	De	spiller	ofte	
mindre	kamper	mot	hverandre,	men	møtes	i	oppgjør	tre-fire	ganger	i	året.	Det	
var	en	av	disse	jeg	beskriver	her.	
33	Engelsk	tittel:	Three	Steps	Above	Heaven.	
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barna,	gis	til	las	niñeras,	og	til	direktørene.	Kort,	tegninger,	armbånd	og	bokser	

laget	av	sammenlimte	ispinner	tok	også	opp	en	del	plass	i	kofferten	min	på	veien	

hjem.		

	

Vi	dro	ofte	ut	på	små	utflukter.	Ikke	langt	fra	el	hogar	ligger	det	en	liten	plass	

som	kalles	Plaza	de	deportes	(sportsplassen).	Det	er	et	helt	kvartal	der	det	ikke	

er	hus	eller	annen	bebyggelse,	og	det	er	i	stedet	laget	en	inngjerdet	park	som	det	

offentlige	har	ansvar	for	driften	og	vedlikeholdet	av.	Det	er	husker,	klatrestativ	

og	sandkasser,	fotball	-og	volleyballbaner,	toaletter	og	vannkraner,	en	stor	

gressplen,	høye	trær	som	gir	skygge,	og	flere	benker.	I	sommerferien	dro	vi	ofte	

hit	etter	at	frokosten	og	oppgavene	var	unnagjort	og	ble	her	frem	til	lunsj.	Da	

skolen	startet	igjen	fant	vi	tid	til	å	dra	dit	etter	lunsj	eller	etter	merienda.	Barn	og	

voksne	ble	med	på	volleyball	eller	fotball,	satte	seg	i	skyggen	og	nøt	varmen,	

hjalp	de	yngre	opp	i	huskene	og	sto	og	dyttet	fart,	eller	løp	rundt	og	forsøkte	å	

fange	hverandre.	Det	var	også	en	annen,	større	park	i	nærheten,	og	vi	tok	også	

noen	turer	hit.	Det	var	et	lengre	stykke	å	gå,	og	vi	tok	noen	ganger	med	oss	litt	

snacks	på	veien	og	stoppet	innom	huset	til	la	niñera	for	å	få	i	oss	noe	å	drikke.	

Barna	holdt	hverandre	i	hendene	og	passet	godt	på	hverandre	da	vi	skulle	krysse	

den	store	veien.		

	

Det	var	alltid	to	niñeras		på	jobb	når	vi	skulle	ut	på	slike	turer.	En	ble	på	el	hogar	

sammen	med	barna	som	ikke	ville	bli	med	på	tur,	mens	den	andre	dro	ut	

sammen	med	de	andre	barna.	Det	var	ofte	ganske	jevne	tall	som	ble	med	ut,	og	

som	ble	igjen.	Det	var	veldig	varierende	hvem	som	ble	med,	og	det	ble	etter	hvert	

tydelig	for	meg	at	det	sjeldent	var	rene	klikker	som	dro	ut.	Det	var	gjerne	noen	

jenter	fra	tenåringsjentegruppa	i	tillegg	til	for	eksempel	Rafaella,	Camila,	og	

Emma.	Så	et	par	gutter,	som	oftest	Josian,	Vicente	og	Micael,	og	et	par	av	de	yngre	

barna.	

		

Man	kan	likevel	se	litt	av	grupperingene	i	mange	av	disse	situasjonene	også.	Om	

de	lager	noe,	gir	de	det	ofte	til	andre	i	sin	klikk.	Men	de	gir	dem	også	til	sine	

søsken,	eller	til	de	yngre	barna,	som	er	to	andre	faktorer	jeg	har	tatt	opp	og	som	

gjør	grupperingene	mindre	viktige.	De	yngre	barna	derimot	gir	gaver	til	alle	og	
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enhver.	Jeg	observerte	det	samme	på	utfluktene.	Barna	går	mest	ved	siden	av	

dem	som	de	er	i	samme	klikk	som,	med	sine	søsken,	eller	med	småbarna.	Men,	

gruppene	er	fortsatt	mye	mindre	tydelige,	spesielt	blant	jentene	i	disse	

situasjonene,	og	man	må	ha	sett	den	tydelige	grupperingen	i	andre	situasjoner	

for	å	legge	merke	til	den	i	det	hele	tatt.	

	

Oppsummering	

Jeg	har	gjort	rede	for	tre	grupper,	eller	klikker,	som	har	en	tendens	til	å	forme	

seg	når	barna	har	fritid.	Det	er	en	gruppe	bestående	av	tenåringsjenter,	en	av	

tenåringsgutter,	og	en	av	yngre	barn.	Disse	gruppene	er	i	stor	grad	basert	på	

alder	og	kjønn.	Noen	individer	står	litt	utenfor	disse	gruppene,	på	tross	av	at	de	

passer	inn	i	kjønn	og	alder.	

	

Det	er	konstante	prosesser	av	inkludering	og	ekskludering	av	individer	som	

foregår	mellom	barna	i	det	som,	i	likhet	med	aktivitetene	jeg	tok	for	meg	i	forrige	

kapittel,	kan	kalles	hverdagsritualer.	For	å	forklare	hvorfor	noen	faller	utenfor,	

mens	andre	er	innenfor	har	jeg	brukt	Goffmans	teori	om	opptredener	og	

lagdannelser,	og	en	psykologisk	definisjon	på	klikker,	og	koblet	dette	til	barnas	

interesser,	personlighet	og	oppførsel.		

	

Men	det	er	også	interaksjon	på	tvers	av	gruppene	i	forskjellige	situasjoner.	Når	

de	eldre	engasjerer	seg	i	småbarna,	når	nære	vennskap	og	biologiske	

søskenrelasjoner	som	også	går	på	tvers	av	kjønn	gjør	seg	gjeldene,	og	når	det	

settes	i	gang	felles	aktiviteter	som	de	voksne	har	en	rolle	i,	er	de	situasjonene	jeg	

har	tatt	for	meg	her.	I	disse	situasjonen	blir	grensene	mellom	klikkene	mindre	

viktige	fordi	det	er	andre	verdier,	som	å	ta	vare	på	sine	søsken,	ta	vare	på	de	

nære	vennskapene	som	har	dannet	seg	over	lang	tid,	og	å	ta	vare	på	hverandre	

som	en	helhet	som	gjør	seg	gjeldende.	

	

Det	kan	se	ut	som	om	det	finnes	biologiske	relasjoner	som	vil	være	

uforanderlige,	men	de	vil	ikke	alltid	være	gjeldende	eller	synlige.	Det	finnes	i	

tillegg	sosiale	relasjoner,	som	vennskap,	som	konstant	er	i	endring,	avhengig	av	

situasjonen.		
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Et	poeng	jeg	vil	trekke	ut	av	dette	og	forrige	kapittel,	er	at	andre	barn	er	en	svært	

viktig	del	av	barns	sosialisering.	Heather	Montgomery	skriver	at	barn	sjeldent	

har	et	forhold	kun	til	sine	foreldre	eller	andre	voksne.	Forskjellige	steder	i	

verden	tar	både	søsken34	og	andre	barn	seg	av	hverandre	(Montgomery,	2009,	s.	

121-132).	I	det	jeg	har	beskrevet	så	langt	ser	vi	at	barna	på	el	hogar	tar	veldig	

godt	vare	på	hverandre,	både	innenfor	det	større	fellesskapet	og	innenfor	

mindre	grupper	som	har	dannet	seg.	I	tillegg	tar	de	vare	på	sine	nære	vennskap,	

sine	søskenrelasjoner	og	på	de	yngre	barna.	Gjennom	de	forskjellige	aktivitetene	

kan	vi	se	at	de	utøver	omsorg	overfor	hverandre,	og	det	skapes	følelser	av	

tilhørighet	mellom	dem,	både	som	en	helhetlig	gruppe,	og	mellom	medlemmene	i	

de	mindre	gruppene.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
34	Uansett	hva	som	definerer	søsken	i	det	gitte	samfunnet.		
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Kapittel	V:	De	voksnes	roller	

	
Foreløpig	har	jeg	fokusert	på	barna	og	ungdommene,	og	hvordan	deres	

relasjoner	skapes	og	opprettholdes	i	hverdagen.	Jeg	har	gjort	rede	for	tre	

hverdagsritualer	og	diskutert	hvordan	disse	faktorene	skaper	tilhørighet	mellom	

barna	som	helhet.	Videre	har	jeg	vist	hvordan	det	skapes	mindre	grupperinger,	

og	hvordan	forskjellene	på	gruppene	blir	mindre	viktige	og	de	interagerer	med	

hverandre.	

	

De	to	foregående	kapitlene	demonstrerer	de	konstante	prosessene	som	

sosialiserer	barna	og	skaper	omsorg	og	tilhørighet	mellom	dem,	og	at	omgang	

med	andre	barn	er	like	viktige	for	et	barns	oppvekst	som	det	voksne	er.	De	

voksne	omsorgspersonenes	roller	har	likevel	flere	ganger	blitt	antydet,	men	jeg	

har	foreløpig	ikke	bragt	dette	opp	til	diskusjon.	I	dette	kapittel	vil	jeg	se	nærmere	

på	de	voksnes	roller,	og	vise	hvordan	de	voksne	bidrar	til	sosialiseringen	og	selv	

er	med	på	prosessen	der	tilhørighet	skapes.	

	

Mistillit	til	institusjonalisert	oppdragelse	

Innledningsvis	i	oppgaven	gjorde	jeg	rede	for	Uruguays	lover	som	både	INAU	og	

organisasjonen	må	rette	seg	etter.	Jeg	gjenga	også	hva	UNICEFs	representant	for	

Uruguay	sier	om	at	institusjoner	ikke	er	i	stand	å	møte	barns	behov	(Crotti,	2003,	

s.	vii).	Det	kan	se	ut	til	at	det	i	Uruguay	råder	et	relational	fixity	rationale.	Dette	i	

likhet	med	det	Leifsen	viser	i	sin	artikkel	om	barnesirkulasjon	i	Ecuador,	der	

lokal	lovgivning,	katolske	familieverdier,	utviklingspsykologi	og	FN-

konvensjoner	legger	grunnlaget	for	barnevelferdspolitikken,	og	tanker	om	hvor	

de	«riktige»	stedene	for	et	barn	er.	Hvilket	er	i	hjemmet,	skolen,	og	andre	steder	

der	barnet	blir	beskyttet	(Leifsen,	2013,	s.	308-309).	Jeg	oppfattet	en	lignende	

situasjon	i	Uruguay,	der	institusjoner	ikke	regnes	som	et	trygt	sted.	

	

Ansatte	på	el	hogar	fortalte	meg	at	det	hadde	vært	ideelt	for	barna	å	bo	sammen	

med	sine	biologiske	familier,	men	de	understreket	likevel	at	i	disse	barnas	

tilfeller	er	barnas	familier	enda	mer	ute	av	stand	til	å	følge	opp	barnas	behov	enn	
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det	el	hogar	er	som	institusjon.	Selv	om	de	voksne	skulle	ønske	at	barna	fikk	det	

de	trengte	hos	sine	biologiske	familier,	prøver	de	så	godt	de	kan	å	skape	et	sted	

der	de	alle	sammen	kan	fungere	som	en	«vanlig	familie».	I	dette	kapittelet	vil	jeg	

vise	hvordan	de	voksne	gjennom	sin	tilstedeværelse	både	bevisst	og	ubevisst	

bidrar	til	at	barna	skaper	følelser	av	tilhørighet	til	de	andre	barna,	og	til	de	

voksne	på	el	hogar.	Først	vil	jeg	se	nærmere	på	et	psykologisk	og	et	

antropologisk	perspektiv	på	hva	det	vil	si	å	være	forelder.	Deretter	går	jeg	videre	

til	min	egen	empiri	og	viser	hvordan	el	hogar	som	institusjon	tar	over	de	

arbeidsoppgaver	som	både	stat,	INAU,	den	evangeliske	organisasjonen,	og	

enkeltindivider	helst	skulle	sett	ble	gjort	av	barnets	biologiske	familie.	

	

Foreldres	roller	og	ansvar-	psykologien	og	antropologien	

Tanken	om	at	barns	trygghet	ligger	i	familien	samsvarer	med	tankene	til	

psykologen	John	Bowlby,	som	er	en	av	de	mest	sentrale	forskere	innenfor	

utviklingspsykologien	når	det	kommer	til	beskrivelse	av	menneskers	tidlige	

relasjoner.	Han	skriver	at	på	1930	–og	40-tallet	begynte	klinikere	å	observere	

svært	negative	konsekvenser	i	personlighetsutviklingen	til	barn	som	oppholdt	

seg	på	institusjoner	i	lengre	tid,	og	som	ofte	måtte	bytte	morsfigur	(Bowlby,	

1982,	s.	665).	Han	forsket	videre	på	dette	og	utviklet	tilknytningsteorien.	Den	går	

ut	på	at	barn	utøver	tilknytningsadferd	mot	eventuelle	omsorgspersoner.	

Tilknytningsatferd	er	«(…)	any	form	of	behavior	that	results	in	a	person	attaining	

or	maintaining	proximity	to	some	other	clearly	identified	individual	who	is	

conceived	as	better	able	to	cope	with	the	world»(Bowlby,	1982,	s.	668).	Når	

denne	tilknytningspersonen,	eller	omsorgspersonen,	er	tilgjengelig	og	

responderer	oppstår	en	følelse	av	trygghet	hos	barnet,	og	forholdet	mellom	de	to	

forsterkes.	Dette,	skriver	Bowlby,	er	en	integrert	del	av	biologien	vår	der	

funksjonen	er	å	sikre	at	individet	beskyttes	(Bowlby,	1982,	s.	669).	Videre	

skriver	han	at	slik	atferd	kan	vises	overfor	flere	individer,	avhengig	av	

situasjonen,	men	at	en	nær	og	varig	tilknytning	skapes	til	én,	eller	veldig	få,	

tilknytningspersoner	(Bowlby,	1982,	s.	670).	Etter	å	ha	beskrevet	

tilknytningsteori	inngående	skriver	Diane	Benoit	(2004)	at	om	barnet	plasseres	i	

flere	fostersituasjoner,	forsømmes,	eller	oppveksten	institusjonaliseres	kan	de	

utvikle	forstyrrelser	og	vise	tegn	på	manglende	tilknytning	(s.	544).	Videre	
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skriver		hun	at	i	tillegg	til	å	fungere	som	tilknytningsperson	for	barnet,	som	er	

foreldres	viktigste	rolle,	er	foreldre	også	lærer,	lekekamerat,	omsorgsgiver	og	

sørger	for	disiplinering	(s.	541).	

	

I	mange	land	i	Europa	og	Amerika,	også	i	Uruguay,	er	det	som	oftest	de	

biologiske	foreldrene	som	tar	rollene	nevnt	over,	og	det	er	ønskelig	at	et	barn	

skal	vokse	opp	i	en	trygg,	fast	og	kontinuerlig	familiesituasjon	der	de	første	

båndene	som	skapes	ikke	brytes.	Montgomery	(2009)	skriver:	«Much	of	

ethnographic	literature	on	fostering	challenges	the	notion	that	biological	identity	

lies	at	the	heart	of	kinship	and	that	children	need	stable,	parental	figures	

throughout	their	childhood	in	order	to	form	lasting	attachments	as	adults»(s.	

111).	Montgomery	beskriver	flere	eksempler	på	samfunn	der	barn	flyttes	hyppig	

rundt	mellom	forskjellige	personer	i	samfunnet.	En	del	av	hennes	kapittel	med	

tittelen	«Family,	friends	and	peers»	baserer	seg	delvis	på	Esther	Goodys	verk	

Parenthood	and	Social	Reproduction	(1982),	der	Goody	tar	for	seg	

foreldrepraksiser	og	sosialisering	i	Vest-Afrika.	Goody	bemerker	at	disse	

praksisene	og	sosialiseringsprosessen	vil	variere	i	forskjellige	samfunn	(s.	1),	

men	trekker	frem	fem	forskjellige	oppgaver	knyttet	til	foreldreskap	som	hun	

mener	vil	bli	anerkjent	i	alle	samfunn.	Det	er;	for	det	første	«bearing	and	

begetting»;	for	det	andre	«endowment	with	civil	and	kinship	status»;	for	det	

tredje	«nurturance»;	for	det	fjerde	«training»;	og	for	det	femte	«sponsorship	into	

adulthood»	(s.	8).	Disse	oppgavene	samsvarer	godt	med	det	Benoit	og	Bowlby	

skriver.	Forskjellen	er	at	Montgomery	(2009,	s.	107)	og	Goody	(1982,	s.	8)	

bemerker	at	disse	ikke	nødvendigvis	trenger	å	uføres	av	samme	individer	

gjennom	et	barns	oppvekst,	mens	psykologene	understeker	viktigheten	av	

kontinuitet.		

	

Barna	som	bodde	på	el	hogar	mens	jeg	var	der	ble	født	inn	i	og	skapte	relasjoner	

til	en	familie	før	de	flyttet	til	el	hogar.	Selv	om	mange	av	barna	fortsatt	har	

kontakt	med	sine	biologiske	familier,	er	deres	hovedomsorgsperson	byttet	ut,	og	

både	barn	og	voksne	på	el	hogar	tar	i	stor	grad	over	de	oppgavene	knyttet	til	

foreldreskap	som	jeg	har	gjort	rede	for	over.	Sosialiseringen	på	el	hogar	foregår	

mellom	barn,	mellom	barn	og	voksen,	mellom	voksen	og	barn,	og	mellom	voksen	
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og	voksen.	Sosialiseringsprosessen	tar	nemlig	aldri	slutt,	og	vi	lærer	nye	ting	og	

skaper	nye	relasjoner	hele	tiden.	Alle	sammen	disiplinerer	hverandre,	lærer	

hverandre	opp,	er	lekekamerater	og	omsorgsgivere	for	hverandre.	De	voksne	

håper	at	det	de	bidrar	med	hjelper	barna	inn	i	voksenlivet.	De	ønsker	at	gjennom	

deres	omsorg	skal	barna	kunne	bli	selvstendige	borgere	av	Uruguay	som	klarer	

seg	selv	både	sosialt	og	økonomisk.	De	ønsker	at	etter	hvert	skal	barna	kunne	

starte	sin	egen	familie	der	de	finner	seg	en	partner,	gifter	seg,	skaffer	seg	et	hus	

og	skaper	et	hjem	der	de	trygt	kan	bringe	et	barn	til	verden.		

	

La	directora	synes	det	er	vanskelig	å	forberede	barna	tilstrekkelig	på	voksenlivet	

fordi	det	er	så	mange	barn.	Hun	føler	ikke	at	tiden	strekker	til	og	at	hun	ikke	får	

utrettet	alt	hun	ønsker	å	gjøre	for	verken	barna	på	el	hogar	eller	sine	egne	to	

barn.	Men	både	hun	og	de	andre	voksenfigurene	på	el	hogar	gjør	så	godt	de	kan,	

og	i	dette	kapittelet	vil	jeg	ta	for	meg	hvordan	de	voksne	arbeider	for	å	forsøke	å	

skape	en	god	oppvekst	for	barna	de	har	i	sin	omsorg,	til	tross	for	at	det	er	så	

mange	som	tviler	på	at	de	klarer	det.	

	

Tur	til	Parque	Acuático	

I	løpet	av	den	perioden	jeg	bodde	på	el	hogar	dro	vi	på	et	par	større	utflukter	og	

turer	sammen.	Kun	et	par	dager	etter	at	jeg	ankom	dro	vi	alle	sammen	til	Parque	

Acuático,	en	vannpark	noen	kilometer	utenfor	byen.	Vi	sto	opp	tidlig	og	fikk	

servert	frokost	før	flere	av	jentene	stelte	seg	på	kjøkkenet	sammen	med	la	niñera	

og	la	directora	og	pakket	milanesa,	brød,	grønnsaker,	majones,	brus	og	flere	

poser	med	småkjeks	ned	i	to	store	kasser.	Noen	løp	for	å	hente	strandstoler	i	

boden	mens	andre	begynte	å	finne	frem	ryggsekker	og	bagger	til	badetøy,	

skifteklær	og	håndklær.	Det	tok	ikke	lang	tid	før	alle	guttene	satt	ferdig	pakket	i	

sofaen	og	så	oppgitt	på	jentene	som	fortsatt	ikke	kunne	bestemme	seg	for	om	de	

ville	ha	den	rosa	bikinien	eller	den	blå	badedrakten.	Etter	hvert	begynte	jentene	

også	å	bli	ferdige	og	vi	var	klare	for	å	dra.	Vi	lasset	så	mange	mennesker	vi	kunne	

i	baksetet	og	på	lasteplanet	på	pickupen	til	el	director	og	kjørte	til	

bussholdeplassen	rett	ved	kjøpesenteret.	Etter	en	liten	stund	kom	bussen	og	vi	

tok	den	videre	til	vannparken,	der	el	director	allerede	sto	og	ventet	ved	bilen	
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sammen	med	resten	av	utstyret	og	maten,	samt	alle	de	som	ikke	hadde	blitt	med	

på	den	første	turen	bort	til	bussholdeplassen.		

	

Vi	var	de	første	som	kom	inn	i	parken	da	den	åpnet,	og	vi	kapret	oss	en	god	plass.	

Vi	var	en	stor	gjeng	med	alle	de	21	barna,	direktørfamilien,	assistenten,	meg,	og	

la	niñera.	Vi	la	ut	håndklær	og	plasserte	strandstolene	rundt	på	gresset,	fikk	på	

oss	badetøy	og	ble	grundig	smurt	inn	med	solkrem	og	kontrollert	av	la	directora	

og	assistenten.	Så	spredte	alle	seg	rundt	i	parken	for	å	prøve	svømmebassengene	

og	skliene,	spille	fotball	eller	volleyball,	eller	hoppe	på	trampolinene	som	sto	

oppstilt	borte	ved	caféen.	Rafaella,	Amalia	og	jeg	tok	med	de	tre	yngste	søstrene	

og	direktørenes	datter	bort	til	det	ene	bassenget	hvor	det	skapes	kunstige	bølger	

i	vannet.	Det	fløt	baderinger	rundt	omkring,	og	vi	fikk	tak	i	et	par	som	vi	hjalp	

småjentene	oppi.	Vi	dro	ringene	rundt	i	bølgene	mens	småjentene	hylte	av	latter.	

Etter	hvert	kom	Luna	og	Victoria	bort	og	ble	med	på	leken.	Viola	hoppet	ned	fra	

ringen,	men	det	var	dypere	enn	hun	trodde	og	hun	dukket	under.	Luna	var	rask	

til	å	dra	henne	opp	igjen.	Viola	så	overrasket	ut	før	hun	begynte	å	le,	og	de	to	

fortsatte	med	litt	svømmeopplæring	der	Luna	holdt	Viola	under	magen	mens	

Viola	prøvde	å	dra	seg	fremover	i	vannet	og	sprellet	med	armer	og	ben.	

	

Etter	hvert	kom	la	niñera	bort	og	sa	at	det	var	tid	for	lunsj.	Vi	kom	oss	opp	av	

bassenget	og	gikk	bort	til	plassen	vår	der	mange	av	de	andre	allerede	hadde	

samlet	seg	på	gresset	foran	et	bord	el	director	hadde	lånt	av	caféen.	På	bordet	sto	

all	maten	vi	hadde	tatt	med.	Vi	satte	oss	ned,	og	da	alle	var	kommet	ledet	el	

director	en	bønn	der	vi	takket	for	maten,	og	for	at	vi	hadde	mulighet	til	å	være	

der	sammen	og	nyte	dagen.	Deretter	gikk	vi	og	forsynte	oss	av	maten	og	satte	oss	

rundt	omkring	på	gresset	mens	vi	spiste.	Etter	maten	løp	alle	til	hver	sin	kant	

igjen,	og	jeg	ble	med	noen	av	guttene	for	å	prøve	skliene.	

	

Etter	hvert	begynte	solen	å	forsvinne	bak	de	høye	trærne.	Vi	pakket	sammen	

sakene	våre	og	gikk	til	bussen	som	straks	skulle	kjøre	tilbake	til	Salto.	De	aller	

fleste	steg	om	bord	på	den,	mens	direktørfamilien	satte	seg	i	bilen.	Jeg	og	et	par	

av	de	andre	eldre	barna	satte	oss	på	lasteplanet.	Vi	kjørte	forbi	falleferdige	hus	
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og	småbruk,	enorme	sletter	med	gress	gult	av	tørke,	forbi	hester	som	spaserte	

langs	veien,	og	kyr	som	stirret	dumt	på	oss.	

	

Da	vi	kom	tilbake	til	el	hogar	var	alle	slitne	og	de	fleste	satte	seg	i	sofaene	og	

stolene	og	skrudde	på	TVen.	La	cocinera	hadde	vært	der	på	dagen	mens	vi	var	

borte	og	gjort	ferdig	aftensmaten	som	la	niñera	og	Amalia	kjapt	gjorde	i	stand.	

Etter	maten	gikk	alle	i	seng	nesten	med	en	gang,	mette	og	fornøyde	med	dagen.	

	

1.	mai	dro	vi	også	til	denne	parken,	men	da	var	vi	langt	færre.	Det	er	arbeidernes	

internasjonale	kampdag,	og	alle	arbeidere	hadde	fri.	Derfor	var	det	ingen	niñeras	

på	jobb,	og	de	aller	fleste	barna	ble	sendt	av	sted	til	slektninger.	Det	var	kun	

David,	Luna,	Joaquin,	Rafaella	og	Micael	igjen.	Ungdommene,	jeg	og	

direktørfamilien	dro	til	vannparken,	og	hadde	en	avslappende	og	deilig	dag.	På	

kvelden	ble	ungdommene	og	jeg	sittende	igjen	alene.	Vi	laget	aftensmat	selv,	så	

på	TV	og	film,	spilte	kort	og	brettspill	i	mange	timer	før	la	directora	kom	ned	for	

å	ønske	oss	god	natt,	og	nattevakten	kom	på	jobb	rett	etter	midnatt.		

	

Andre	utflukter		

Flere	ganger	dro	alle	sammen,	eller	vi	dro	i	litt	mindre	grupper	ut	for	å	gjøre	noe	

sammen	med	direktørene.	En	gang	dro	vi	på	en	pizzeria	og	kjøpte	noen	pizzaer	

som	vi	spiste	på	Plaza	Artigas	til	aftens.	En	annen	gang	kjøpte	vi	panchos	(pølse	i	

brød)	og	hamburgere	fra	en	av	minikioskene	rundt	omkring	i	byen,	eller	is	på	en	

heladería	i	nærheten.	Det	er	ofte	mat	involvert	når	det	er	tid	til	å	dra	ut	og	

disfrutarse	(nyte	seg/kose	seg)	litt	ekstra.	Dette	kan	kobles	tilbake	til	det	jeg	

skrev	om	det	å	spise	sammen	i	kapittel	III.	Det	er	ikke	kun	det	at	man	tar	til	seg	

samme	substans	i	form	av	mat	som	er	viktig,	men	også	det	å	sette	seg	ned	

sammen,	at	man	samles	rundt	noe.	Vi	ba	alltid	for	maten	i	fellesskap,	uansett	om	

vi	var	hjemme	på	el	hogar,	ute	på	gaten	med	en	is	i	hånden,	eller	midt	inne	på	en	

stappfull	restaurant,	noe	som	jeg	også	mener	bygger	under	fellesskapet.	En	av	las	

niñeras		som	er	svært	aktiv	i	kirkesamfunnet,	og	gift	med	an	mann	som	er	ansatt	i	

organisasjonen	tar	også	med	seg	noen	av	barna	ut	innimellom.	De	er	godt	

voksne,	har	ingen	barn	selv,	og	fortalte	meg	at	de	er	svært	glad	i	barna,	og	har	

lyst	til	å	tilbringe	tid	med	dem	utenfor	el	hogars	fire	vegger.		
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Som	nevnt	i	forrige	kapittel	er	det	regelmessig	mindre	turer	i	regi	av	las	niñeras	

til	en	av	parkene	i	nærheten	på	dagtid.	Da	jeg	beskrev	dette	i	forrige	kapittel	var	

det	samholdet	og	tilhørigheten	mellom	barna	som	var	mitt	fokus,	mens	her	

bringer	jeg	det	frem	for	å	bemerke	at	disse	turene	og	utfluktene	settes	i	gang	

bevisst	fra	de	voksnes	side	for	å	gi	barna	noe	å	gjøre,	for	at	de	skal	ha	det	gøy,	

variere	hverdagen	litt,	og	for	at	de	skal	være	sammen.	De	voksne	blir	også	med	

på	aktivitetene	sammen	med	barna,	og	til	tross	for	at	de	voksne	er	større	og	har	

på	seg	vester	med	el	hogar	og	organisasjonens	logo	på,	glir	de	inn	blant	barna	og	

er	som	en	del	av	dem	der	de	løper	leende	bortover	med	fotballen	foran	seg	før	de	

mister	den	til	Micaels	raske	dribling.		

	

Samhold	i	utflukter	

Når	de	kommer	seg	ut	på	denne	måten	får	barna	muligheten	til	å	slappe	av	

sammen	med	de	voksne,	som	nå	ikke	trenger	å	tenke	på	vasken	som	må	settes	

på,	klærne	som	må	brettes,	vaskemiddelet	som	skal	settes	på	plass	og	så	videre.	

«Så	deilig	det	er	å	komme	seg	ut	og	slappe	av»	sa	la	niñera	som	var	med	ut	en	

gang,	og	kommenterte	litt	skadefro	«stakkars	den	andre	niñera,	som	er	på	el	

hogar	og	vasker».		

	

Selv	om	barna	hjelper	til	med	oppgaver	på	morgenen	og	etter	skolen	har	de	

voksne	fortsatt	svært	mye	å	gjøre.	Direktørene	er	som	oftest	på	kontoret	sitt	og	

driver	med	administrative	oppgaver	og	planlegging,	og	snakker	ofte	med	barna	

kun	for	å	gi	dem	en	belæring	når	de	har	gjort	noe	galt.	Men	når	vi	dro	ut	på	

denne	måten	får	alle	sammen	en	pause	fra	oppgavene	på	el	hogar.	Holdningen	til	

de	voksne	uttrykker	at	de	slapper	av	der	de	går	sammen	med	barna	mens	de	

holder	dem	i	hendene,	løper	om	kapp,	tuller	og	gir	barna	masse	oppmerksomhet.	

	

I	forrige	kapittel	tok	jeg	for	meg	Goffman	og	lag	og	hvordan	denne	teorien	kan	

brukes	på	grupperingene	som	dannes.	Når	de	drar	ut	i	byen,	til	parker,	eller	går	i	

gatene	er	det	som	om	de	i	denne	settingen	blir	et	stort	lag	sammen,	i	stedet	for	

flere	små	lag.	Om	det	for	eksempel	var	kun	alle	de	eldre	jentene	som	fikk	

muligheten	til	å	bli	med	ut,	var	fortsatt	de	jentene	som	vanligvis	står	litt	utenfor	
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med.	De	smilte	og	lo	til	hverandre	i	mye	større	grad	enn	på	el	hogar,	hang	på	

hverandre	og	ertet	hverandre	når	vi	gikk	forbi	en	gutt	som	en	av	dem	snudde	seg	

etter.	Da	var	det	dem	som	var	ute	sammen,	som	representanter	for	el	hogar	mot	

resten	av	verden.	Konteksten	gjør	seg	dermed	gjeldende	i	deres	oppførsel	

overfor	hverandre.		

	

Disse	aktivitetene	gir	både	barn	og	voksne	en	mulighet	til	å	gjøre	noe	sammen	

utenfor	el	hogars	område.	De	voksne	har	mulighet	til	å	fokusere	kun	på	barna	i	

disse	øyeblikkene,	og	barna	er	mer	inkluderende	overfor	hverandre.	Også	bare	

det	at	det	er	noe	som	er	litt	utenom	det	vanlige,	gjør	at	de	får	felles	minner	om	

noe	litt	spesielt,	som	igjen	gjør	at	både	barn	og	voksne	har	felles	referanser	og	

erfaringer.	Hverdagen	generelt	på	el	hogar	har	også	denne	funksjonen,	men	

spesielt	når	det	arrangeres	større	turer,	som	tur	til	vannparken,	skapes	klare	og	

gode	minner	de	tenker	tilbake	på	i	lang	tid.	

	

	
Bilde	2:	På	tur	i	parken	
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Bursdager	

Selv	om	de	ofte	deler	seg	opp	i	mindre	grupper	på	utfluktene	er	det	fortsatt	

mange	barn,	og	det	er	lett	at	noen	forsvinner	litt	i	mengden.	Men	når	de	har	

bursdag,	er	det	kun	bursdagsbarnet	det	er	fokus	på.	Jeg	fikk	være	med	på	en	del	

festligheter	i	løpet	av	oppholdet	mitt.	

	

Dagen	før	jeg	ankom	hadde	Emilia	fylt	17,	og	hennes	yngre	søster,	Emma,	fylte	

15	en	drøy	uke	etterpå.	På	selve	dagen	sa	alle	sammen	gratulerer	med	dagen	til	

bursdagsbarnet	og	ga	henne	en	god	klem	før	de	dro	henne	lett	i	øreflippen	15	

ganger,	der	hvert	napp	symboliserer	ett	år.	Vicente	løp	frem	og	dro	henne	leende	

i	øret.	Litt	hardere	enn	det	som	er	behagelig,	for	Emma	slo	etter	han	og	ropte	

irritert	at	han	skulle	la	henne	være.	Han	løp	leende	vekk.		

	

I	begynnelsen	av	februar	feiret	vi	Emma	og	Emilia	samtidig.	Det	ble	gjort	mye	ut	

av	at	det	skulle	være	en	overraskelse	for	dem,	og	de	fikk	ikke	lov	til	å	titte	inn	på	

kjøkkenet	i	det	hele	tatt	mens	la	cocinera	laget	to	store	kaker	med	masse	glasur	

og	dekorasjon	på.	Da	aftensmåltidet	begynte	å	gå	mot	slutten	kom	direktørene	

ned	fra	leiligheten	sin	med	to	presanger	og	to	papirkroner	de	hadde	kjøpt	på	en	

gavebutikk.	Gavene	ble	lagt	på	bordet	der	bursdagsbarna	satt,	bursdagskronene	

ble	plassert	på	hodene	deres,	taklyset	ble	slukket,	og	alle	begynte	å	synge	

bursdagssang	mens	la	niñera	og	en	av	de	eldre	jentene	kom	bærende	på	hver	sin	

kake	med	tente	lys	og	bluss.	Etter	sang	og	klapp,	gratulasjoner	og	gaveåpning	ble	

de	tatt	bilde	av	med	kaken	og	gaven	sin	foran	seg		

	

Alle	barn	og	voksne	ville	bli	tatt	bilde	av	sammen	med	bursdagsjentene.	Emma	

og	Emilia	satt	lydig	på	plassene	sine	og	poserte	sammen	med	direktørene	og	

barna	deres	på	ett	bilde,	as	niñera	stilte	seg	sammen	med	dem	på	et	annet,	

Catalina	på	et	tredje,	og	så	videre	med	søskenparet	Luna	og	Joaquin,	de	tre	små	

søstrene,	søskenflokken	på	fire,	og	med	Micael	og	Rafaella.	Deretter	stilte	alle	

som	ikke	har	søsken	på	el	hogar	seg	sammen	med	dem,	før	det	til	slutt	ble	tatt	et	

bilde	der	alle	barn	og	voksne	forsøkte	å	komme	med.	
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Jeg	forstod	det	slik	at	å	ta	bilde	med	kaken	foran	seg,	og	familien	rundt	seg	er	en	

viktig	del	av	bursdagsfeiringsritualet	i	Salto.	På	absolutt	alle	bursdager	jeg	har	

vært	med	på	ble	det	tatt	bilde	av	bursdagsbarnet	på	denne	måten.	Jeg	har	også	

sett	mange	bilder	fra	bursdagsfeiringer	som	har	blitt	lagt	ut	på	facebook	av	andre	

medlemmer	av	menigheten.	Bilde	med	foreldre,	et	bilde	med	søsknene,	et	med	

besteforeldre,	et	med	tanter	og	onkler,	kusiner	og	fettere,	og	gudforeldre.	

Bildene	som	ble	tatt	under	bursdagsfeiringer	på	el	hogar	ble	tatt	med	

direktørenes	digitalkamera,	og	noen	av	dem	ble	fremkalt	og	hengt	opp	inne	på	

kontoret,	på	bursdagsbarnets	skapdør	eller	på	oppslagstavla	i	stua.	Noen	av	dem	

har	også	havnet	på	facebook.	

	

Emmas	fiesta	de	quince	

I	flere	land	i	Latin-Amerika,	inkludert	Uruguay,	feires	la	fiesta	de	quince	når	en	

jente	fyller	15.	Det	er	en	fest	som	markerer	overgangen	fra	å	være	et	barn,	til	å	

bli	en	ung	kvinne.	Da	Emma	fylte	15	år	i	februar	var	det	ingen	slik	fest	som	ble	

holdt	for	henne,	og	en	dag	spurte	jeg	henne	om	hvorfor.	Hun	ristet	bare	på	hodet	

og	gikk	videre.	Det	var	tydelig	at	hun	ikke	ville	snakke	om	det,	så	jeg	lot	det	ligge.	

Men	litt	senere	spurte	jeg	la	directora,	og	hun	svarte	at	det	hadde	ikke	vært	tid	

eller	penger	til	å	organisere	og	gjennomføre	det.	

	

Etter	at	jeg	hadde	vært	hjemme	i	Norge	et	par	måneder	dukket	det	plutselig	opp	

flere	bilder	på	facebook	der	Emma	sto	i	en	flott	hvit	kjole	med	vakre	broderier	og	

poserte	ved	siden	av	og	danset	med	både	direktørene,	andre	ansatte,	flere	av	

barna	på	el	hogar,	og	folk	jeg	aldri	har	sett	før.	På	et	av	bildene	sto	Emma	

sammen	med	en	kvinne	og	flere	barn	jeg	ikke	hadde	sett	før	med	ansiktstrekk	

som	minnet	veldig	om	hennes	egne.	Teksten	som	var	skrevet	til	bildet	sa	at	dette	

var	Emmas	mor,	Maria,	og	barna	hennes.	Emma	strålte	på	alle	bildene	og	var	

tydelig	fornøyd.	Selv	har	hun	ikke	facebook	så	jeg	har	ikke	fått	snakket	med	

henne	om	dette,	men	jeg	snakket	med	en	av	de	andre	jentene	som	jeg	har	jevnlig	

kontakt	med	og	spurte	litt	om	denne	festen.		

	

Festen	ble	holdt	i	andre	etasje	i	kirkelokalet.	Direktørene	hadde	spart	opp	

penger	en	stund,	og	fått	litt	ekstra	midler	gjennom	organisasjonen	til	å	kjøpe	
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dekorasjon,	mat,	og	en	kjole	til	Emma.	Ansatte	ved	el	hogar	og	andre	fra	

organisasjonen	hadde	kommet	sammen	og	samarbeidet	om	innkjøpene,	

matlaging	og	pynting	av	lokalet.	Jenta	som	feires	blir	vanligvis	ført	inn	

hovedinngangen	av	sin	far	som	starter	waltzen	sammen	med	henne.	Emma	har	

ikke	kontakt	med	sin	far	i	det	hele	tatt.	Hun	kan	ikke	huske	hvordan	han	ser	ut	

engang	har	hun	sagt,	og	det	var	el	director	som	tok	hans	rolle	på	hennes	feiring.	

	

Àngel,	Viola,	Romina	og	Elenas	bursdagsfeiring	

Àngel,	og	søstrene	Viola,	Romina,	og	Elena	er	de	fire	yngste	barna	på	el	hogar.	De	

hadde	alle	sammen	bursdag	i	samme	periode,	og	ble	feiret	sammen	i	et	lokale	

direktørene	hadde	leid,	og	som	har	spesialisert	seg	på	å	holde	barnebursdager.	I	

lokalet	er	det	leker,	spillrom,	karaoke,	ansiktsmaling	og	trampoliner,	og	det	

serveres	enkel	mat,	kaker	og	godteri.	Viola	og	Àngel	hadde	invitert	sine	

klassekamerater,	mens	Viola	og	Romina,	som	går	på	spesialskoler,	ikke	hadde	

invitert	noen	fra	sine	klasser.	I	tillegg	kom	det	flere	barn	fra	søndagsskolen,	noen	

ansatte	ved	el	hogar,	resten	av	Àngels	biologiske	søsken	fra	el	hogar,	og	Lucía,	

sammen	med	sin	stemor	som	også	er	veldig	aktiv	i	menigheten.	Kvelden	var	fylt	

med	lek,	sang,	mat	og	en	skokk	med	viltre	barn.		

	

Da	vi	kom	tilbake	til	el	hogar	rundt	midnatt	ventet	alle	de	andre	barna	spent	på	å	

få	høre	om	feiringen	og	se	hva	bursdagsbarna	hadde	fått	i	gave.	Barna	fra	

søndagsskolen,	ansatte	og	Lucías	stemor	hadde	tatt	med	seg	gaver	til	hver	og	en	

av	bursdagsbarna,	mens	Viola	og	Àngel	hadde	fått	mange	gaver	fra	

klassekameratene	sine	i	tillegg.	Gjestene	hadde	puttet	gaven	de	hadde	med	seg	

oppi	en	stor	og	fargerik	sekk	som	sto	fremme	ved	inngangen	da	de	ankom	

feiringen.	Barn,	ungdom,	direktørene	og	las	niñeras	samlet	seg	i	stuen	og	la	

directora	satte	seg	i	stolen	med	gavesekken	mellom	bena.	Hun	tok	ut	en	og	en	

presang,	som	hun	åpnet	opp	og	ga	til	den	av	barna	hun	syntes	den	passet	best	til.	

Àngel	fikk	«guttegavene»	mens	de	tre	jentene	delte	«jentegavene»	mellom	seg.	

Direktørene	hadde	kjøpt	noen	ekstra	«jentegaver»,	slik	at	det	skulle	bli	omtrent	

like	mange	gaver	til	hver.	Likevel	ble	mange	av	de	gavene	som	egentlig	var	kjøpt	

til		Viola	av	hennes	gjester	gitt	til	Romina	eller	Elena.	Viola	fortalte	senere	at	hun	

skjønte	at	flere	av	hennes	gaver	ble	gitt	til	de	to	andre.	Hun	hadde	likevel	ikke	
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protestert,	men	smilt	stort	når	søstrene	hennes	begeistret	tok	i	mot	gavene	de	

fikk.	

	

Barna	var	veldig	viltre	og	løp	rundt	med	sine	nye	leker	og	skulle	vise	til	alle	

sammen	som	satt	rundt	med	hver	sin	lille	asjett	med	et	kakestykke	på.	Da	

gaveåpningen	var	ferdig	hjalp	de	eldre	barna	med	å	legge	vekk	de	nye	lekene	

deres,	så	var	det	tid	for	å	legge	seg.	Klokken	nærmet	seg	halv	to,	og	alle	sammen	

skulle	fortsatt	på	skolen	neste	dag.	

	

Verdien	i	feiringer	

Hver	og	en	av	barna	får	litt	ekstra	oppmerksomhet	på	sin	dag,	og	dette	er	noe	de	

voksne	går	inn	for	å	gjennomføre.	Jeg	har	tidligere	nevnt	at	vi	feiret	Davids	

bursdag	på	restaurant.	Han	fylte	17	år,	og	hadde	uttrykt	ønske	om	å	ha	en	litt	

mer	voksen	bursdagsfeiring.	Å	dra	på	restaurant	sammen	med	sine	nærmeste	

venner	mente	direktørene	var	en	passende	voksen	feiring,	og	de	hadde	gitt	han	

beskjed	om	at	han	kunne	invitere	sine	nærmeste	venner	på	el	hogar	med	på	

feiringen.	David	virket	svært	fornøyd.	Jeg	fikk	også	litt	ekstra	oppmerksomhet	på	

min	bursdag.	Det	var	kake,	bursdagssang	og	jeg	fikk	en	liten	gave	direktørene	

hadde	ordnet	til	meg.	Jeg	følte	at	jeg	gjennom	hele	oppholdet	ble	svært	godt	

mottatt	av	alle	på	el	hogar,	men	følte	det	litt	ekstra	denne	dagen.	Det	var	rett	og	

slett	veldig	koselig	å	få	oppmerksomhet	på	den	måten.		

	

Jeg	har	tidligere	skrevet	at	spesielle	hendelser	legger	grunnlag	for	felles	minner	

og	referanser,	noe	som	igjen	bygger	under	tilhørighet.	De	har	rett	og	slett	veldig	

mange	minner	sammen.	Disse	minnene	skapes	blant	annet	gjennom	feiringen	av	

bursdager.	De	feiret	også	jul	og	nyttår,	men	det	fikk	jeg	dessverre	ikke	med	meg,	

da	feltarbeidsperioden	min	var	utenfor	disse	høytidene.	Men	jeg	har	sett	mange	

bilder	fra	disse	dagene,	og	har	blitt	fortalt	en	del	om	dem.	

	

I	jula	drar	mange	av	barna	til	sine	biologiske	slektninger,	men	det	er	noen	som	

blir	på	el	hogar	hele	julen.	Det	stelles	i	stand	mat,	de	pynter,	har	juletre	og	gaver.	

På	nyttårsaften	er	de	fleste	barna	tilbake	på	el	hogar	og	de	feirer	med	god	mat,	

musikk	og	fyrverkeri.	6.	januar	er	det	día	de	los	niños	(barnas	dag),	eller	de	tre	
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kongers	dag,	som	også	feires	i	Spania.	Da	våkner	barna	dagen	etter	til	gaver	som	

de	tre	vise	menn	har	vært	og	lagt	under	sengene	deres	i	løpet	av	natten.	

	

Jul	kalles	også	for	día	de	la	familia	(familiens	dag)	i	Uruguay	og	de	som	blir	på	el	

hogar	kjenner	litt	ekstra	på	det	å	ikke	ha	en	familie	på	samme	måte	som	de	fleste	

andre	har.	Det	samme	skjer	på	morsdagen,	som	var	10.	mai	det	året.	Det	var	som	

om	de	av	barna	som	ikke	har	særlig	god	kontakt	med	moren	sin	gikk	inn	i	en	

slags	depresjon	i	dagene	før,	for	så	å	blomstre	opp	og	være	sitt	vanlige	selv	igjen	

noen	dager	etterpå.	Jeg	skulle	ønske	jeg	hadde	vært	der	da	det	var	farsdag	i	juli.	

Det	hadde	vært	interessant	å	se	hvordan	de	feirer	far	sammenlignet	med	mor.	

	

La	directora	fortalte	meg	at	de	ønsker	at	barna	skal	få	feire	jul	og	andre	høytider,	

slik	som	de	ville	feiret	sammen	med	familien	sin.	Ettersom	de	voksne	har	et	mål	

og	ønske	om	at	el	hogar	skal	være	som	et	hjem	for	barna	der	de	vet	at	de	

verdsettes	og	inkluderes,	og	et	sted	der	de	skal	ha	gode	minner	fra,	feirer	de	her	

på	samme	måte	som	de	ville	ha	gjort	i	en	familie.		

	

Bevisst	sosialisering	og	kunnskapsoverføring	

De	voksne	på	el	hogar	ønsker	at	barna	skal	lære	så	mye	som	mulig	og	arrangerer	

forskjellige	temakvelder.	De	har	hatt	kurs	i	matlaging	og	ernæring,	og	en	

tannlege	har	kommet	for	å	snakke	om	viktigheten	av	tannpleie.	De	har	også	hatt	

kvelder	med	yrkesveiledning	og	studieteknikk	med	en	pedagog	ansatt	i	INAU,	og	

hatt	kreativitetskveld	der	de	driver	med	musikk	og	kunst.	Mens	jeg	var	der	ble	

det	holdt	kun	ett	slikt	arrangement.	Da	dro	vi	til	Salto	grande,	en	demning	som	

forsyner	store	deler	av	landet	med	elektrisitet,	og	naturreservatet	som	ligger	

rundt	demningen	for	å	lære	om	dyrelivet	i	området,	og	viktigheten	av	å	ta	vare	

på	den	lokale	flora	og	fauna.	

	

I	kapittel	III	viste	jeg	hvordan	barna	i	mange	situasjoner	løser	konflikter	selv.	

Men	det	er	likevel	ikke	sjeldent	at	noen	av	de	voksne	må	bryte	inn	i	situasjonen.	

En	gang	under	lunsjen	brøt	det	nesten	ut	i	slåsskamp	mellom	Catalina	og	Marina,	

som	sitter	overfor	hverandre	på	samme	bord.	De	hadde	sittet	og	sparket	på	

hverandre	under	bordet	en	god	stund,	og	da	Catalina	reiste	seg	for	å	gå	og	hente	
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mer	mat	prikket	hun	på	Marina	i	det	hun	gikk	forbi	henne.	Marina	prikket	

tilbake,	men	da	hadde	Catalina	plutselig	fått	nok	og	reagerte.	Hun	kastet	

tallerkenen	sin	i	bakken	og	slo	Marina	hardt	over	det	ene	øret.	Marina	reiste	seg	

og	skulle	til	å	slå	tilbake,	da	hennes	sidemann	og	Catalinas	eldre	søster	Emma	

reiste	seg	og	gikk	mellom	dem.	Catalina	ga	seg	ikke,	og	Emma	måtte	holde	henne	

hardt	for	å	hindre	at	hun	skulle	gå	løs	på	Marina.	Nå	var	alle	de	andre	blitt	helt	

stille	og	la	niñera	skrek	basta	fra	kjøkkenet.	Hun	sto	i	døra	til	kjøkkenet	og	ropte	

strengt	til	Catalina	at	hun	skulle	rydde	opp	tallerkenen	og	maten	hun	hadde	

kastet	i	gulvet,	og	at	begge	to	skulle	sette	seg	ned	og	holde	fred.	De	to	jentene	

hørte	på	la	niñera,	med	de	fortsatte	å	stirre	olmt	på	hverandre.	Da	direktørene	

kom	ned	for	å	spise	selv	litt	senere	fikk	de	beskjed	av	la	niñera	om	hva	som	

hadde	skjedd.	La	directora	vinket	på	de	to	med	fingeren,	og	tok	dem	med	til	

kontoret	for	å	ta	en	prat.		

	

Når	noen	gjør	noe	voldelig	eller	ikke	hører	etter	å	ha	fått	flere	beskjeder	og	

advarsler	blir	de	tatt	med	inn	på	direktørenes	kontor.	Bak	dørene	kan	man	høre	

la	directora,	og	noen	ganger	el	director,	snakke	strengt	til	dem.	Selv	om	man	

hører	dem,	blir	stemmene	dempet	av	veggene	og	døra	mellom	så	det	er	umulig	å	

høre	nøyaktig	hva	som	blir	sagt.	Den	dagen	la	directora	tok	med	seg	Catalina	og	

Marina	ble	de	borte	i	omtrent	fem	minutter	og	begge	to	så	veldig	sure	ut	da	de	

kom	tilbake	og	satte	seg	igjen.	De	hadde	blitt	nektet	mer	mat	og	hadde	fått	

beskjed	om	at	de	måtte	legge	seg	rett	etter	aftens	begge	to.	De	var	tydelig	

misfornøyde	med	dette,	men	de	holdt	fred	resten	av	måltidet	og	snakket	ikke	

sammen	i	det	hele	tatt	mens	alle	de	andre	gjorde	seg	klare	for	å	dra	på	

ettermiddagsskole.	Men	da	de	kom	tilbake	fra	skolen	på	ettermiddagen	og	vi	

satte	oss	for	å	spise	merienda,	var	de	avslappet	overfor	hverandre	igjen	og	alle	

sure	miner	var	borte.		

	

Dette	er	eksempel	på	hvordan	barna	sanksjoneres	av	de	voksne.	Dette	skjedde	

under	et	måltid,	men	det	er	samme	hendelsesforløp	uansett	hvor	og	når	det	

foregår.	Først	prøver	de	andre	barna	å	bryte	inn,	og	om	det	ikke	fungerer	bryter	

la	niñera	inn.	Er	det	alvorlig	gir	hun	beskjed	til	direktørene	som	tar	dem	inn	på	
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kontoret	for	en	prat,	eller	bare	gir	dem	et	strengt	blikk	eller	en	kommentar	om	at	

oppførselen	deres	ikke	har	vært	god.		

	

Ettersom	alle	er	samlet	under	måltidene	er	det	en	god	anledning	til	å	formidle	

viktige	beskjeder	som	gjelder	alle,	eller	slå	ned	på	en	type	oppførsel	som	mange	

har	vært	innblandet	i.	Et	eksempel	på	dette	er	da	Charlie	Charlie	Challenge35	ble	

populært	i	begynnelsen	av	mai.	Fenomenet	startet	på	det	sosiale	nettverket	

Twitter,	og	trenden	nådde	el	hogar.	Direktørene	fikk	snusen	i	at	barna	holdt	på	

med	dette,	og	de	fikk	streng	beskjed	av	el	director	under	lunsjen	en	dag	om	at	

slike	ting	ikke	er	akseptabelt.	Han	sa	at	han	forstår	at	det	er	morsomt	og	

spennende	for	dem,	men	at	det	er	tross	alt	en	demon	de	har	med	å	gjøre,	og	at	

det	er	galt	å	holde	på	sånn.	Alle	sammen	tittet	skamfullt	ned	i	bordene	mens	de	

hørte	på.	Jeg	observerte	ikke	at	noen	gjorde	dette	på	el	hogars	område	eller	

snakket	om	«Charlie»	igjen.	Hva	de	gjorde	i	skjul	eller	på	skolen	har	jeg	ikke	

oversikt	over,	men	de	betrodde	ofte	ting	til	meg	som	de	ikke	turte	si	til	de	andre	

voksne,	og	ettersom	jeg	ikke	hørte	noen	ting	om	dette	igjen,	går	jeg	ut	ifra	at	de	

tok	el	directors	beskjed	svært	seriøst.	

	

Etter	en	stund	på	el	hogar	forstod	jeg	at	barna	visste	godt	hva	som	var	

akseptabel	oppførsel,	og	hva	som	ikke	var	det.	I	begynnelsen	ble	jeg	forvirret	når	

jeg	så	barna	gjøre	noe	jeg	ville	oppfattet	som	aggressiv	og	uakseptabel	oppførsel,	

uten	at	noen	andre	reagerte.	Som	jeg	har	nevnt	tidligere	merket	jeg	etter	hvert	at	

det	bare	var	vennskapelig	tull,	og	jeg	lærte	også	hva	som	var	akseptabelt,	og	hva	

som	ikke	var	det.	Det	er	faste	og	forutsigbare	regler	og	sanksjoner	som	alle	er	

klare	over.	Det	er	mange	situasjoner	der	de	bryter	reglene	og	får	kjeft	og	

tilsnakk,	men	de	forstår	som	regel	hvorfor	det	var	galt	og	at	de	ikke	burde	ha	

gjort	det.	Jeg	ble	forklart	at	dette	hadde	vært	vanskelig	for	mange	av	barna	deres	

første	tid	på	el	hogar.	De	var	vant	til	å	kunne	gjøre	akkurat	som	de	ville,	eller	at	

det	var	svært	uforutsigbare	reaksjoner	på	deres	oppførsel.	

	

																																																								
35	Se	kapittel	IV.	
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Verdien	i	en	kristen	oppdragelse	

På	organisasjonens	Uruguayanske	hjemmeside	står	det	at	de	ønsker	å	etablere	

institusjoner	der	barn	får	«kjærlighet,	utvikler	sunne	relasjoner,	og	lærer	kristne	

verdier».	Bordbønn	i	seg	selv	er	et	religiøst	ritual	som	gjennomføres	før	hvert	

eneste	måltid.	For	det	meste	blir	en	av	barna	valgt	ut	til	å	fremsi	bønnen,	og	alle	

stemte	i	et	amén	på	slutten.	Andre	ganger	kommer	el	director	for	å	holde	bønnen.	

Dette	er	derimot	ikke	veldig	vanlig,	og	mens	jeg	var	der	skjedde	dette	kun	under	

litt	spesielle	omstendeligheter.	Det	skjedde	en	gang	da	en	av	barna	hadde	fått	et	

anfall	og	måtte	på	sykehus,	da	storesøsteren	til	en	av	barna,	og	som	selv	hadde	

bodd	på	el	hogar	tidligere,	hadde	blitt	gravid,	da	en	av	guttene	skulle	reise	til	

Buenos	Aires	for	å	være	med	i	bryllupet	til	sin	søster,	og	før	aftensmat	den	siste	

kvelden	min	på	el	hogar.	El	director	kom	inn	og	ventet	tålmodig	til	han	hadde	

alles	oppmerksomhet.	Han	forklarte	situasjonen	med	rolig	og	myndig	stemme	

før	han	begynte	på	bønnen	der	han	startet	med	å	hilse	Gud,	takke	for	maten	og	

velsigne	hendene	som	hadde	laget	måltidet,	før	han	ba	for	personen	det	dreide	

seg	om	og	for	deres	helse	og	lykke.	Alle	avsluttet	sammen	med	amén.	Enkelte	

spesielle	situasjoner	markeres	dermed	med	bønn.	Det	er	både	en	måte	å	

informere	barna	om	hva	som	har	skjedd	eller	kommer	til	å	skje	med	en	person	

som	har	en	rolle	i	livene	deres,	og	en	måte	å	lære	dem	hvordan	de	personlig	kan	

støtte	og	hjelpe	denne	personen	gjennom	bønn.	Bønnen	lærer	dem	også	å	sette	

pris	på	maten	og	på	den	som	har	laget	maten	for	dem,	og	barna	var	flinke	til	å	

vise	takknemlighet	overfor	la	cocinera	når	de	takket	henne	for	maten	etter	

måltidet.	

	

Når	voksne	kjefter	på	barna	for	noe	de	hadde	gjort	galt,	eller	gir	dem	ros	for	noe	

de	hadde	gjort	riktig,	knytter	de	det	ofte	til	kristne	verdier	om	at	man	skal	elske	

sin	neste	og	respektere	alle	Guds	skapninger.	«Å	elske	sin	neste»	er	et	begrep	

som	har	sin	opprinnelse	i	De	ti	bud,	som	vi	finner	i	kapittel	20	i	Andre	Mosebok	i	

Bibelen,	og	dreier	seg	om	hvordan	man	skal	oppføre	seg	mot	sine	

medmennesker.	I	Tredje	Mosebok,	kapittel	19:9–18	finnes	det	eksempler	på	hva	

å	elske	sin	neste	innebærer;	å	dele	med	de	fattige,	dømme	rettferdig,	ikke	stjele,	

ikke	lyve,	ikke	svike,	ikke	stjele,	ikke	snakke	stygt	bak	noens	rygg,	ikke	drepe,	

ikke	hevne,	og	ikke	hate.	Dette	er	verdier	som	finnes	og	er	sentrale	i	flere	andre	



	

	96	

religioner	og	livssyn,	men	på	el	hogar	knyttes	disse	verdiene	til	kristendommen.	

En	gang	måtte	en	av	jentene	lese	kapittel	19:9-18	i	Tredje	Mosebok	etter	at	hun	

hadde	kalt	en	av	de	andre	barna	ved	noen	svært	stygge	ord,	slik	at	hun	skulle	få	

lese	selv	at	dette	var	galt	gjort	av	henne	i	Guds	øyne,	og	be	ham	om	tilgivelse.	

Også	da	el	director	forklarte	hvorfor	det	er	galt	å	drive	med	Charlie	Charlie	

Challenge	knyttet	han	det	til	religion.	«Charlie	er	en	demon,	og	ikke	forenelig	med	

vår	tro.	Det	er	respektløst	overfor	Jesus	å	kalle	på	Charlie».		

	

I	disse	eksemplene	gjør	religionen	seg	gjeldende	i	hverdagen,	og	viser	at	de	

voksne	ønsker	å	oppdra	barna	etter	verdier	de	knytter	til	kristendommen,	som	å	

være	takknemlig	for	maten	og	vise	det	gjennom	bordbønn,	vise	Gud	og	Jesus	

respekt,	og	være	snille	og	gode	med	hverandre	og	«elske	sin	neste».		

	

Aktiviteter	i	kirken	

Det	er	flere	aktiviteter	som	foregår	i	kirken	i	løpet	av	en	uke.	Det	er	gudstjeneste	

på	søndager,	ungdomsmøte	på	lørdagskveldene,	kvinnemøte	på	

fredagsettermiddagene,	og	søndagsskole	hver	søndag	morgen36.	Alle	barna	

oppfordres	til	å	være	med	på	disse	aktivitetene,	og	de	fleste	deltar	regelmessig	

på	en	eller	flere.	Et	par	av	de	eldste	jentene	er	med	på	kvinnemøtene,	de	fleste	

ungdommene	er	med	på	ungdomsmøtene,	de	fleste	mindre	barna	går	på	

søndagsskole,	og	alle	sammen	er	med	på	gudstjenestene	på	søndager	med	

mindre	de	er	på	besøk	hos	slektninger,	andre	venner	eller	ikke	er	helt	i	form.		

	

Noen	av	barna	er	svært	engasjerte	og	har	blitt	juniorrepresentanter	i	

organisasjonen.	De	er	med	på	innsamlinger	og	utdelinger	av	mat	og	klær,	og	blir	

med	ut	for	å	informere	i	gatene	om	menigheten	og	organisasjonen.	Noen	av	dem	

kommer	mest	sannsynlig	til	å	begynne	å	arbeide	for	organisasjonen	selv	når	de	

blir	eldre,	og	har	dermed	muligheten	til	en	sikker	jobb	i	fremtiden.	

	

Gjennom	aktivitetene	i	kirken	møter	barna	på	el	hogar	mange	andre	barn,	unge	

og	voksne	som	bor	i	«vanlige»	familier,	og	blir	kjent	med	mennesker	«utenfor».	

Barna	finner	gode	jevnaldrende	venner,	og	blir	invitert	i	deres	bursdager,	drar	
																																																								
36	Reunión	de	jóvenes,	Liga	de	mujeres	og	Escuela	dominical.	
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på	kino	med	dem,	eller	bare	møtes	for	å	gå	rundt	sammen	og	snakke	og	slappe	

av.	Et	av	Crottis	poeng	var	at	nettopp	det	at	barn	som	vokser	opp	på	institusjon	

blir	isolert	fra	omverdenen	(Crotti,	2003,	s.	vii),	men	aktivitetene	i	kirken	er	en	

mulighet	for	barna	til	å	knytte	bånd	utover	til	resten	av	samfunnet	også,	og	å	bli	

isolert	på	grunn	av	sin	institusjonsoppvekst	forebygges.	Barna	knytter	også	bånd	

til	«omverdenen»	og	forebygger	isolasjon	gjennom	skolen,	internett	og	kontakt	

med	sine	biologiske	slektninger37.	

	

Alle	som	kommer	på	de	forskjellige	møtene	hilser	på	hverandre	med	et	kyss	på	

høyre	skinn	og	hilsenen	«Gud	velsigne	deg»38.	De	forteller	hverandre	om	hva	

som	har	hendt	i	livene	deres	den	siste	uka,	hva	de	skal	gjøre	i	helgen,	en	morsom	

historie	om	hva	som	skjedde	på	butikken	her	om	dagen,	og	småsnakker	med	

hverandre	før	selve	møtet	begynner.	Under	kvinnemøtene	møtes	kvinner	og	

snakker	om	hverdagen	og	hvordan	Gud	hjelper	dem	i	den	mens	de	spiser	

bakverk	de	har	tatt	med	seg,	synger	sanger	og	ber	for	hverandre.	På	

ungdomsmøtene	lærer	ungdommene	om	Gud	gjennom	samtale,	spill,	lek	og	film,	

og	på	søndagsskolen	samles	barna	for	å	tegne,	male	og	lese	historier	fra	Bibelen.	

De	spiller	også	spill	og	leker	som	skal	lære	dem	noe	om	Jesu	liv	og	lære.	Under	

Gudstjeneste	er	det	sang,	musikk,	prekener	og	bønn	der	Guds	storhet	og	Jesu	

offerdød	understrekes.	

	

Mellom	etisk	og	naturlig	omsorg	

Kristin	Tholin	er	en	norsk	pedagog	som	tar	opp	Rammeplan	for	barnehagen.	

Tholin	skriver	at	denne	rammeplanen	sier	at	naturlig	omsorg	forekommer	av	seg	

selv,	som	for	eksempel	mellom	foreldre	og	deres	barn,	mens	etisk	omsorg	gjelder	

i	profesjonell	sammenheng	og	omsorgsgiveren	har	en	etisk	forpliktelse	til	å	vise	

omsorg	overfor	alle	barn	de	har	blitt	betrodd	(Tholin,	2001,	s.	6).	Når	denne	

rammeplanen	setter	etisk	og	naturlig	omsorg	opp	mot	hverandre	på	denne	

måten	oppfatter	jeg	naturlig	og	etisk	omsorg	som	to	motsetninger.	Dette	kan	

lede	en	videre	til	å	tenke	på	etisk	omsorg	som	en	falsk,	uekte,	eller	kunstig	

omsorg	som	kun	eksisterer	fordi	omsorgspersonen	må	vise	omsorg,	og	gjør	det	

																																																								
37	Men	dette	har	jeg	ikke	fått	observert	i	stor	nok	grad	til	å	si	noe	mer	om.	
38	Dios	te/le	bendiga.	
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kun	fordi	det	er	deres	jobb.	Dette	er	også	et	poeng	Tholin	understreker	(Tholin,	

2001,	s.	6-7).	

	
En	av	mine	barndomsvenninner	ble	tatt	ut	av	sin	familie	og	bodde	over	en	lengre	

periode	på	et	ungdomshjem.	Hun	fortalte	flere	ganger	om	konflikter	som	oppsto	

mellom	henne	selv,	de	andre	ungdommene	og	de	ansatte	som	bunnet	i	at	

ungdommene	mente	at	de	voksne	der	ikke	brydde	seg	om	dem	på	ordentlig.	

Ungdommene	mente	at	de	voksne	tok	vare	på	dem	kun	fordi	det	var	jobben	

deres,	og	de	fikk	betalt	for	det.	Jeg	forventet	før	jeg	ankom	el	hogar	at	det	skulle	

oppstå	lignende	konflikter.	Fladmoe	(2003)	skriver	at	hun	hadde	forventet	det	

samme	da	hun	gjorde	feltarbeid	i	en	SOS-barneby	i	Italia.	Hun	hadde	tidligere	

jobbet	ved	et	ungdomshjem	i	Norge,	og	der	hadde	hun	overhørt	at	flere	hadde	

sagt	at	det	aldri	kunne	bli	som	et	hjem,	fordi	de	ansatte	får	betalt	for	omsorgen	

de	gir	(s.	65).	

	

Om	vi	tar	utgangspunkt	i	det	jeg	har	vist	tidligere,	om	at	Crotti	er	så	sikker	på	at	

institusjoner	ikke	kan	tilfredsstille	barns	psykiske,	sosiale	og	kognitive	behov,	og	

at	det	legges	så	mye	vekt	på	at	barna	skal	opprettholde	kontakten	med	sine	

biologiske	familier,	kan	det	gi	et	inntrykk	av	at	det	også	er	en	generell	

oppfattelse	i	Uruguay	om	at	oppvekst	i	en	familie	gir	grobunn	for	den	naturlige	

omsorgen,	mens	en	institusjon	kun	kan	gi	barna	en	etisk,	falsk	omsorg.	Verken	

jeg	eller	Fladmoe	(2003)	observerte	på	våre	feltarbeid	at	barna	og	ungdommene	

var	missførnøyde	og	mente	at	den	omsorgen	de	fikk	var	falsk	omsorg.	Noe	jeg	

viser	gjennom	oppgaven	er	at	på	el	hogar	skilles	det	ikke	mellom	etisk	og	

naturlig	omsorg.	All	omsorgen	som	finnes	her	er	naturlig	omsorg.	Gjennom	alle	

hverdagsritualene	og	aktivitetene	jeg	tar	for	meg	i	denne	oppgaven;	måltider,	

stell,	utførelse	av	oppgaver,	diverse	aktiviteter	på	fritiden,	utflukter,	feiringer	og	

aktiviteter	i	kirken,	skapes	det	ekte	og	gode	følelser	mellom	individene	som	

bringes	sammen.	

	

De	ansatte	på	el	hogar,	og	mange	av	dem	som	har	blitt	kjent	med	barna	gjennom	

menigheten	har	sagt	at	de	er	oppriktig	glade	i	barna,	og	i	hverandre.	Mange	av	de	

ansatte	på	el	hogar	bruker	enorme	personlige	ressurser	på	å	sørge	for	at	barna	
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har	det	bra.	Som	jeg	nevnte	tidligere	tar	en	av	las	niñeras	og	hennes	ektemann	

barna	med	ut	på	utflukter	nå	og	da,	og	en	annen	tar	regelmessig	med	seg	Viola,	

Romina	og	Elena	til	dyrehagen,	eller	ut	for	å	kjøpe	is,	torta	frita,	eller	churros39.	

Dette	gjør	de	voksne	på	fritiden	sin,	når	de	ikke	har	noen	forpliktelse	til	å	gjøre	

det.	På	arbeidernes	internasjonale	kampdag	1.	mai,	da	alle	skulle	ha	fri,	hadde	

også	flere	av	las	niñeras	sagt	at	de	gjerne	kom	likevel	for	å	passe	på,	men	de	

hadde	ikke	fått	lov	av	direktørene.	Og	da	vi	dro	til	Parque	Acuático	en	av	mine	

første	dager	på	el	hogar,	kom	en	av	las	niñeras	litt	senere	på	dagen	for	å	være	

sammen	med	oss	på	sin	fritid.	Da	det	var	første	skoledag	etter	ferien	og	Emma,	

en	av	las	niñeras,	og	jeg	fulgte	barneskolebarna	til	skolen,	kom	en	av	las	niñeras	

som	egentlig	hadde	fri	akkurat	da	sammen	med	sin	egen	datter	som	skulle	til	

samme	skole,	og	vi	gikk	alle	sammen	dit	for	å	høre	på	tale	fra	rektor,	og	se	alle	

barna	vel	inn	i	klasserommene	sine.		

	

El	director	har	personlig	engasjert	seg	i	å	lære	opp	noen	av	guttene	i	kunsten	å	

tilberede	asado.	Som	man	kan	lese	i	kapittel	III	har	de	tre	eldste	guttene	ansvar	

når	det	er	asado	til	aftens.	Asado	er	mannens	spesialitet,	og	unge	gutter	får	lov	til	

å	observere	når	eldre	menn	holder	på,	og	får	etter	hvert	lov	til	å	hjelpe	til,	før	de	

får	eget	skjærebrett	i	gave	på	sin	16	årsdag	og	til	slutt	får	ansvar	selv.	Micael,	

som	ikke	har	kontakt	med	noen	av	sine	biologiske	familiemedlemmer	med	

unntak	av	søsteren	Rafaella,	har	lært	hvordan	han	setter	i	gang	grillen	og	

tilbereder	kjøttet	av	el	director.	De	to	andre	guttene,	Joaquin	og	David	har	

kontakt,	dog	svært	sporadisk,	med	diverse	mannlige	biologiske	slektninger	og	

har	muligheten	til	å	tilbringe	tid	med	disse.	De	har	fått	innføring	av	dem	i	

hvordan	asado	skal	gjøres,	men	også	supplementær	opplæring	av	el	director.	

Denne	kunnskapsoverføringen	foregår	som	oftest	mellom	far	og	sønn.	Men	

spesielt	i	Micael	sitt	tilfelle	hadde	dette	altså	foregått	mellom	ham	og	el	director.	

Micael	uttrykte	flere	ganger	at	blant	de	tingene	en	far	bør	gjøre	for	sønnen	sin,	

har	el	director	gjort	mer	av	det	i	løpet	av	det	knappe	året	han	har	vært	direktør	

der	enn	det	Micaels	egen	far	hadde	gjort	for	han	i	løpet	av	hele	hans	liv.		

																																																								
39	Torta	frita	lages	av	mel,	vann	og	salt.	Deigen	formes	rund	og	rulles	flat,	og	
stekes	i	stekepanne.	Den	kan	fylles	med	syltetøy	eller	dulce	de	leche.	Churros	er	
friterte	stenger	av	en	enkel	deig.	Den	kan	også	fylles,	og	rulles	ofte	i	sukker.	
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Barna	vet	at	de	voksne	er	glade	i	dem,	og	de	er	veldig	glade	i	de	voksne	også.	I	

disse	barnas	tilfeller	kan	det	virker	som	om	det	som	var	forventet	å	være	den	

naturlige	omsorgen,	som	er	omsorgen	mellom	barna	og	deres	foreldre,	har	

sviktet40.	Det	som	oppfattes	av	for	eksempel	Crotti	som	en	etisk	og	falsk	omsorg	

på	institusjoner	som	el	hogar,	er	slettes	ikke	falsk,	men	ektefølt	av	alle	de	

involverte.	Dermed	fikk	ingen	slike	konflikter	som	jeg	forventet	å	se	noen	

grobunn	på	el	hogar.	

	

	
Bilde	3:	Barn	og	voksne	slapper	av	i	stuen	

	

																																																								
40	Ettersom	jeg	ikke	fikk	anledning	til	å	studere	barna	i	sosial	omgang	med	sine	
biologiske	foreldre,	kan	jeg	ikke	påstå	at	de	ikke	er	glad	i	barna	sine	eller	ikke	
forsøker	å	vise	dem	omsorg.	Men	ettersom	INAU	har	grepet	inn,	og	plassert	
barna	deres	på	el	hogar	har	disse	foreldrene	på	ett	eller	annet	vis	sviktet	i	sin	
rolle	som	forelder.	
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Oppsummering	

I	dette	siste	kapittelet	har	jeg	gjort	rede	for	et	antropologisk	og	et	psykologisk	

perspektiv	på	foreldres	ansvar	og	vist	hvordan	de	voksne	gjennom	forskjellige	

ritualer	og	aktiviteter	fyller	mange	av	foreldrenes	funksjoner,	og	legger	rette	til	

for	at	barna	også	kan	ta	disse	rollene	overfor	hverandre.	Dette	til	tross	for	at	det	

uttrykkes	en	sterk	mistillit	til	at	dette	er	mulig	i	en	slik	oppvekstsituasjon.		

	

Gjennom	utflukter,	feiringer	og	aktiviteter	i	kirken	foregår	det	prosesser	der	

deltagerne	sosialiserer	hverandre,	viser	hverandre	omsorg,	inkluderer	

hverandre	og	investerer	sin	tid	i	hverandre.	Gjennom	disse	handlingene	

kommuniserer	barn	og	voksne	på	el	hogar	en	kjærlighet	og	omsorg	overfor	

hverandre,	og	de	skaper	felles	minner	og	referanser	som	er	med	på	å	bekrefte	

deres	tilhørighet	til	fellesskapet.	
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Konklusjon	

	
Gjennom	oppgavens	kapitler	har	jeg	vist	hvordan	barna	som	bor	på	el	hogar	

skaper	tilhørighet	til	hverandre,	og	til	de	voksne	som	arbeider	der.	Jeg	

argumenter	for	at	til	tross	en	generell	mistillit	til	institusjonalisert	oppvekst,	og	

et	sterkt	fokus	på	viktigheten	av	oppvekst	i	en	familie,	skapes	det	gode	og	trygge	

relasjoner	i	hverdagen	på	el	hogar.	Denne	mistilliten	til	institusjonalisert	

oppdragelse	demonstreres	blant	annet	gjennom	Egidio	Crottis	uttalelse	om	at	

det	er	umulig	for	en	institusjon	å	møte	de	fysiske,	kognitive,	sosiale	og	

følelsesmessige	behovene	til	et	barn	(Crotti,	2003,	s.	vii),	og	ideen	om	at	det	

ideelle	er	å	vokse	opp	i	en	familie	demonstreres	gjennom	Ley	Nº	17.823,	som	

blant	annet	sier	at	barn	aller	helst	skal	bo	sammen	med	sin	biologiske	familie,	

eller	i	en	lignende	situasjon	(Ley	Nº	17.823,	2004,	Capítulo	II,	Artículo	12).	Dette	

idealet	har	også	blitt	demonstrert	av	andre	forfattere	som	skriver	at	i	det	

moderne	«Vesten»	er	domesticity	viktig	for	barndom	(Ennew,	1995,	s.	202),	at	

barndommen	skal	finne	sted	i	hjemmet	der	de	kan	bli	veiledet	og	beskyttet	

(Panter-Brick,	2000,	s.	5),	og	at	barndom	forstås	som	å	være	når	barn	ikke	

arbeider,	ikke	utnyttes,	og	ikke	er	institusjonaliserte	(Hecht,	1998,	s.	73).		

	

De	aller	fleste	barna	på	el	hogar	hadde	tidligere	bodd	hos	en	eller	begge	sine	

biologiske	foreldre.	Situasjonen	der	har	blitt	vurdert	av	INAU	som	lite	

tilfredsstillende,	og	barna	har	blitt	tatt	ut	av	sin	originale	oppvekstsituasjon,	og	

flyttet	til	el	hogar.	Der	har	barna	fått	mulighet	til	å	bygge	nye	relasjoner	

organisasjonen	som	driver	el	hogar	i	samarbeid	med	INAU	arbeider	bevisst	for	å	

kunne	skape	et	sted	der	barna	kan	få	en	trygg	og	god	oppvekst	som	forbereder	

dem	på	voksenlivet.		

	

Det	er	ikke	meningen	å	kritisere	Uruguays	lover,	Crotti	og	de	meningene	han	

representerer,	eller	å	argumentere	for	at	det	er	bra	å	bo	på	en	

barnehjemsinstitusjon.	Det	jeg	forsøker	å	bidra	til	er	et	mer	nyansert	syn	på	

hvordan	det	kan	være	å	vokse	opp	på	en	barnehjemsinstitusjon	som	el	hogar,	og	

kanskje	bidra	til	å	dempe	de	negative	konnotasjonene	institusjonalisert	oppvekst	
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og	«barnehjem»	har.	Jeg	har	bevisst	unngått	å	kalle	el	hogar	for	«barnehjem»	i	

oppgaven	nettopp	på	grunn	av	de	negative	konnotasjonene	som	i	alle	fall	jeg	

hadde	fra	før.	Jeg	vil	også	understreke	at	jeg	har	sett	kun	et	tverrsnitt	av	livet	på	

el	hogar,	og	kan	ikke	si	noe	om	hvordan	det	går	med	barna	når	flytter	for	seg	selv	

og	møter	den	store	verden.	Det	jeg	kan	si	noe	om	er	hvordan	situasjonen	er	nå,	

og	slik	jeg	har	analysert	den	ser	det	ut	til	at	el	hogar	er	sted	der	det	har	dannet	

seg	et	tett	fellesskap	der	barna	får	muligheten	til	å	skape	tilhørighet,	og	trygge	og	

nære	relasjoner	til	svært	mange	forskjellige	mennesker.	

	

Oppgaven	består	av	tre	empiriske	kapitler	der	jeg	i	hvert	kapittel	har	tatt	for	meg	

forskjellige	aspekter	jeg	mener	er	viktige	for	å	skape	følelser	av	tilhørighet	på	el	

hogar.	I	det	første	empiriske	kapittelet,	som	er	kapittel	III,	tar	jeg	utgangspunkt	i	

Marianne	Gullestad	og	understreker	viktigheten	av	hverdagslivets	dimensjoner.	

Jeg	tar	for	meg	tre	aktiviteter	som	er	vitale	deler	av	hverdagen	på	el	hogar;	

morgen	-og	kveldsstell,	måltider,	og	gjennomføring	av	oppgaver	og	plikter.	I	

utførelsen	av	disse	tre	aktivitetene	som	jeg	argumenterer	for	at	kan	sees	på	som	

hverdagsritualer,	sosialiserer	barna	hverandre,	hjelper	hverandre	til	å	finne	sin	

plass	i	fellesskapet,	og	viser	hverandre	omsorg.	De	hjelper	hverandre	med	

hårstell	og	lekser,	de	bringer	hverandre	mat	og	vann,	og	hjelper	hverandre	med	å	

rydde	opp	etter	seg.	Gjennom	konflikter	som	oppstår	lærer	de	seg	å	inngå	

kompromisser	og	konfliktløsning,	og	gjennom	å	utføre	oppgaver	og	plikter	lærer	

de	seg	praktiske	egenskaper	om	vedlikehold,	at	alle	må	bidra	til	fellesskapet	de	

er	en	del	av.	Gjennom	disse	hverdagsritualene	lærer	de	seg	dermed	verdier	som	

å	dele,	hjelpe	andre	og	å	samarbeide,	og	en	følelse	av	tilhørighet	i	fellesskapet	

skapes	og	gjenskapes,	defineres	og	redefineres	hver	eneste	dag.		

	

I	kapittel	IV	tar	jeg	for	meg	hva	som	foregår	på	barnas	fritid.	Her	argumenterer	

jeg	for	at	kjønn	og	alder	er	to	viktige	markører	for	de	gruppene	som	har	dannet	

seg.	Likevel	er	det	noen	barn	som	passer	inn	i	både	alder	og	kjønn,	men	likevel	

faller	utenfor.	Jeg	bruker	Goffmans	teori	om	lagdannelser	og	en	psykologisk	

definisjon	på	klikker	for	å	forklare	dette,	og	argumenter	for	at	interesser,	

oppførsel	og	personlighet	legger	grunnlaget	for	hvem	som	står	innenfor	eller	

utenfor	gjennom	prosesser	av	inkludering	og	ekskludering.	Her	skapes	det	
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følelser	av	tilhørighet	til	den	gruppen	man	tilhører,	mens	andre	føler	seg	utenfor.	

Jeg	viser	også	i	hvilke	situasjoner	forskjellene	mellom	de	forskjellige	gruppene	

blir	mindre	viktige.	Spesielt	i	situasjoner	der	båndene	mellom	biologiske	søsken,	

dype	vennskap	som	går	på	tvers	av	kjønn,	og	engasjement	i	de	yngre	barna	gjør	

seg	gjeldene	blir	forskjellene	mindre	viktige,	og	et	fellesskap	som	alle	er	

inkludert	i	blir	igjen	tydelig.	Som	i	kapittel	III,	der	de	voksne	til	en	hver	tid	er	

innblandet	i	hverdagsritualene	jeg	tok	for	meg,	blir	tilhørighet	til	de	mindre	

gruppene	også	mindre	viktige	når	de	voksne	er	innblandet	i	aktiviteter	som	

foregår	på	barnas	fritid.	Da	er	det	igjen	tilhørigheten	til	fellesskapet	som	gjelder.	

	

I	disse	to	kapitlene	blir	det	tydelig	hvor	viktige	andre	barn	er	for	barns	oppvekst.	

Selv	om	de	voksne	er	tilstede,	er	det	mange	barn	i	forhold	til	voksne,	og	de	

voksne	kan	ikke	engasjere	seg	fullt	i	hvert	barn	til	enhver	tid.	I	oppgavens	

innledning	skrev	jeg	om	blant	andre	James	(1993),	Gullestad	(1994),	og	Panter-

Brick	(1998)	som	understreker	viktigheten	av	å	ikke	se	barn	kun	som	uferdige	

voksne,	som	er	avhengige	av	og	sosialiseres	av	dem.	Barn	er	heller	fullverdige	

sosiale	vesener	som	er	aktive	og	skapende	bidragsytere	til	kulturen	og	

samfunnet	de	er	en	del	av.	Montgomery	(2009)	skriver	at	spesielt	psykologer	har	

forsket	på	barn	og	deres	relasjoner	til	sine	jevnaldrende	og	venner	(s.	126).	Hun	

referer	til	psykologen	Judith	Rich	Harris,	som	skriver	at	«socialization	is	not	

something	that	grown	ups	do	to	kids-	it	is	something	kids	do	to	themselves»	

(Harris,	1998,	s.	357).		

	

Men	selv	om	barna	definitivt	er	viktige	for	hverandres	sosialisering	og	skapelse	

av	tilhørighet	både	til	fellesskapet	og	til	mindre	grupper,	er	ikke	de	voksne	som	

arbeider	på	el	hogar	uviktige.	De	voksne	på	el	hogar	er	en	like	stor	del	av	barnas	

hverdag	som	de	andre	barna	er,	og	i	kapittel	V	tar	jeg	for	meg	de	voksnes	roller.	

De	voksne	går	aktivt	inn	for	å	skape	et	hjem	der	barna	kan	føle	seg	som	i	en	

familie.	«Vi	ønsker	at	dette	skal	være	deres	(barnas)	hjem,	og	at	de	føler	seg	som	

i	en	familie»,	ble	jeg	fortalt.	De	voksne	ønsker	å	vise	forståelse	og	kjærlighet	

overfor	barna,	og	rettlede	dem	slik	at	de	kan	bli	velfungerende	borgere	av	

Uruguay.	Det	arrangeres	større	og	mindre	turer,	utflukter,	aktiviteter	og	

temakvelder.	Bursdager	og	høytider	feires,	og	de	voksne	viser	et	utrolig	
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engasjement	i	barnas	oppvekst,	hvordan	de	har	det	og	hva	de	føler.	De	voksne	

ønsker	virkelig	at	barna	de	har	fått	i	sin	omsorg	skal	ha	det	bra,	og	de	gjør	det	de	

kan	for	dem.	Slik	har	det	vokst	frem	en	naturlig	omsorg	og	kjærlighet	mellom	

barn	og	voksne	på	el	hogar.		

	

Gjennom	aktiviteter	i	kirken	får	barna	også	kontakt	med	andre	barn	og	voksne	

som	tilbringer	det	meste	av	sitt	liv	utenfor	el	hogars	kontekst.	Dermed	får	barna	

også	mulighet	til	å	danne	relasjoner	utenfor	el	hogar,	og	deres	nettverk	utvides.	

Dette	skjer	også	gjennom	fortsatt	kontakt	med	biologisk	familie,	og	gjennom	

kontakt	venner	de	har	blitt	kjent	med	på	for	eksempel	skolen.	

	

Gjennom	de	tre	kapitlene	har	jeg	altså	tatt	for	meg	og	analysert	ulike	karakterer	

av	relasjoner,	og	vist	hvordan	det	skapes	tilhørighet	i	alle	disse	relasjonene.	

Fellesskap,	gruppedannelser,	nære	vennskap,	biologisk	slektskap,	og	sterke	

kjærlighetsbånd	mellom	barn	og	voksne	er	relasjoner	jeg	har	tatt	for	meg	og	

analysert.	Disse	relasjonene	er	ikke	separert	fra	hverandre,	men	flyter	over	i	

hverandre	og	gjør	seg	gjeldende	i	forskjellige	situasjoner	i	hverdagen	på	el	hogar.	

Sammen	skaper	disse	relasjonene	et	nettverk	som	knytter	alle	barn	og	voksne	på	

el	hogar	sammen	i	et	fellesskap	der	alle	føler	tilhørighet	til	hverandre.	

Tilhørigheten	og	relasjonene	skapes	gjennom	forskjellige	aktiviteter	i	hverdagen	

der	aktørene	tilbringer	svært	mye	tid	sammen.	Å	tilbringe	tid	sammen	gjør	at	

man	har	felles	referanser,	felles	minner	og	felles	opplevelser.	Å	dele	så	mange	

ting	hver	eneste	dag	over	lengre	perioder	legger	et	sterkt	grunnlag	for	følelser	av	

tilhørighet,	omsorg,	og	kjærlighet.	
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