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Barndom – og  
dommen over barn 

Trine Nickelsen
ansvarlig redaktør 

AKTUELT • Nyheter
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Denne utgaven av Apollon er viet barn og barndom. Særlig vekt er  
lagt på hvordan bidragene fra den verdenskjente indiske økonomen 
Amartya Sen, «the capability approach», kan forklare barns levekår i 
ulike deler av verden. Fattigdommen, slik Sen ser den, frarøver barna 
deres muligheter for utvikling – og kan ruinere livslang helse og utsikt-
er til arbeid. Derfor kan barns fattigdom i vid forstand være mer alvorlig 
enn vi umiddelbart tenker. 

Vi vet at antall barn som dør før de fyller fem år, er halvert – fra 12 milli-
oner i 1990 til 5,9 millioner i 2015. Men å sørge for at de som overlever, 
vokser og utvikler seg til sitt fulle potensial, kroppslig og mentalt, har 
vist seg å være et mye vanskeligere mål å nå. 

Hvert fjerde barn i verden er mindre av vekst enn det skulle ha vært – 
etter sin alder. Mangel på livsviktige mineraler, vitaminer, proteiner og 
fett gjør at barnets kropp og hjerne ikke utvikler seg fullt og helt.
 
Selv om flere enn før får skolegang, går likevel 57 millioner barn mel-
lom 6 og 11 år ikke på skole. 103 millioner unge kan ikke lese og skrive. 

Forskjellene i verden er store, og de øker. De store forskjellene gjen-
speiler seg også i barns levekår og livsutfoldelse. Barn lever trolig  
under mer ulike vilkår enn voksne, gapet kan være dramatisk. 

200 millioner barn under fem år i lav- og mellominntektsland – og et 
økende antall i OECD-land, rammes av ulikheter og får aldri sjansen til 
å utvikle seg slik de skulle, ifølge Unicef, som viser til at barna vokser 
opp med en lang rekke risikofaktorer: Først og fremst fattigdom; dårlig 
helse, inkludert underernæring og infeksjoner; belastninger i familien 
og i omgivelsene, misbruk, forsømmelse og utnytting; mangel på 
omsorg og muligheter for læring. Også krig og konflikt utgjør en stor 
risiko.

Amartya Sen, nobelprisvinner og den mest innflytelsesrike fattigdoms- 
forskeren i verden i dag, er spesielt opptatt av barn og kvinner. Ut-
danning til jenter er ikke bare et gode for dem selv, det bidrar også til 
mindre barnedødelighet, bedre helse, utjevning av lønnsforskjeller og 
økonomisk vekst.

Å investere i barns levekår og livsutfoldelse er viktig og grunnleggende 
for hele verdenssamfunnet. Barns levekår burde derfor stå helt sentralt 
i FNs nye utviklingsmål, men gjør de det?

 

Bekjemper fordommene 
mot muslimer

«Muslimske kvinner er ufri, undertrykt, 
hjernevasket og sitter alltid hjemme.» 
Margaretha Adriana van Es har i avhand-
lingen sin studert hvordan en minoritets- 
gruppe har fremstilt seg selv i møte med 
storsamfunnets stereotypier over en  
lengre periode.
    – Den historiske utviklingen av stereo-
typiene av muslimske kvinner gjenspeiles 
i hvordan kvinner med muslimsk bak-
grunn har presentert seg selv gjennom 
årene. Mens storsamfunnet stadig oftere 
debatterer frigjøring av muslimske kvin-

ner, så har kvinnene blir mer opptatt av  
å bryte fordommene, påpeker van Es.
    Flere av de intervjuede kvinnene i 
avhandlingen er blitt viktige samfunns-
debattanter, selv om de ikke hadde tenkt 
seg i den rollen på forhånd.
    – Polariseringen i debatten om islam 
har samtidig gjort det stadig vanskeligere 
for sekulære, antirasistiske minoritets-
kvinneorganisasjoner å kritisere muslim-
er, fordi de ikke ønsker å sette religiøse 
kvinner i bås.=
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muslimske kvinner er opptatt av å bryte storsamfunnets fordommer.

PROTEST: Muslimske kvinner demonstrerte i Oslo i 2004 under slagordet “Ikke mobb hijaben min”.
 
 

Slik fikk viking-
ene mer status
– Vikingene var så opptatt av å 
vise frem det de hadde plyndret 
og handlet i fremmede land, at 
de brukte en rekke gjenstander til 
smykker. Mynter ble til anheng i 
store perlekjeder. Beslag og deler 
av hellige skrin ble til draktspen-
ner. Disse gjenstandene fikk der-
for en helt ny betydning i Skandi-
navia, konkluderer Hanne Lovise 
Aannestad i doktoravhandlingen 
sin på Kulturhistorisk museum.=

Menstruasjons-
migrene
Kjersti Grøtta Vetvik viser i dok-
toravhandlingen sin på Institutt 
for klinisk medisin at migrene 
er svært hyppig hos kvinner i 
30-årene og at menstruasjonen 
er den utløsende årsaken til hvert 
femte tilfelle.= 

Bunadutopien

FO
TO

: N
TB

-s
c

a
N

P
iX

PIONER: Hulda Garborg var pådrivaren både bak Det  
Norske Teatret, bunadsrørsla og folkeviseleiken. 

 
Bunadens mor, Hulda Garborg, var kosmo-
politt og stod nær det utanlandske avant-
gardemiljøet.

Hulda Garborgs planar og idear for norsk kul-
tur var så moderne, opprørske og utopiske at 
dei er nesten uråd å forstå i dag, poengterer 
Arnhild Johanne Skre i doktoravhandlinga si  
på Institutt for arkeologi, konservering og his-
torie.
    Hulda Garborg er mellom dei «nynorsking-
ane» som har sett mest varige spor etter seg.  
I åra rundt det norske sjølvstendet i 1905 tok 
ho initiativet til bunadsrørsla og folkeviseleiken.  
Garborg var også ei drivkraft bak Det Norske 
Teatret.
   Sjølv om prosjekta hennar kan sjå urgamle ut  
i dag, stod ho nær avantgardemiljøet i utlandet. 
    – Garborg såg på mykje av det norske kultur- 
livet som ei bakevje, fortel Skre.= 
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RELIKVIESKRIN ble brukt til spenner.
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Beslutninger basert på magefølelse, 
skaper mer engasjement enn saklige 
beslutninger.

Vurdering av ansvar og skyld er en sentral 
del av tenkningen vår, noe som gjenspeil-
er seg både i rettsapparatet, i media og i 
politikken.
     – Ansvarsvurderinger er imidlertid kom- 
plekse prosesser som ikke alltid er rasjon- 
elle. Avhandlingen min viser at det er viktig 
å være oppmerksom på at vurderingene 
påvirkes av faktorer vi ikke alltid er oss 
bevisst, slik som moral og følelser, forteller 
Gro Hege Haraldsen Nordbye på Psyko- 
logisk institutt.
     Studien hennes viser at vi vurderer 
en beslutningstakers ansvar både ut ifra 
konsekvensene og ut ifra hvordan beslut-

ningen ble tatt.
     Nordbye har spurt både ledere og stu-
denter om deres vurdering av beslutninger 
som er basert på magefølelse heller enn 
på et mer saklig grunnlag. 
     – Intuitive beslutninger ser ut til å gi 
større engasjement og større personlig 
ansvar for utfallet, men samtidig vil andre 
vurdere disse valgene som mindre «an-
svarlige». Beslutningstakere som velger et 
risikabelt alternativ, oppfattes gjerne, både 
av ledere og andre, som mindre ansvar-
lige. De fritas likevel ikke for ansvaret for 
konsekvensene, selv om de delvis over- 
later det endelige utfallet til tilfeldighetene. 
Dette er med andre ord ingen god strategi 
hvis man ønsker å fraskrive seg ansvaret 
for et uheldig resultat.=

BEGRAVELSE: På Storrsheia i Bjerkreim kommune i Rogaland er det funnet en gravplass ved inngangs-
partiet til et hus fra sein jernalder. – Kanskje skulle en forfader eller -moder beskytte husholdet?

Oppgjøret med fortiden
 
Statsviter har undersøkt hvordan krigsdomstoler kan få mest mulig lokal støtte.

To millioner mennesker døde under folkemordet i Kampuchea. 50 000 omkom under bor-
gerkrigen i Sierra Leone. Ellen Emilie Stensrud har i avhandlingen sin på Institutt for stats-
vitenskap sett på befolkningens støtte til rettsoppgjørene. I begge landene ble det opp-
rettet domstoler etter avtale mellom FN og landenes regjeringer. Domstolene ble plassert 
i de aktuelle landene. Dommerne ble utnevnt både av FN og landene selv.
    – Det var positivt for den lokale støtten til domstolene at de ble plassert i de landene 
som var rammet av konflikt. Det ga en større nærhet til befolkningen, sammenliknet med 
de internasjonale tribunalene etter Jugoslavia- og Rwanda-konfliktene.
    Stensrud mener likevel at domstolene ikke gir en enkel oppskrift på hvordan rettsopp-
gjøret kan oppfattes legitimt. 
    – For å oppnå legitimitet må domstolene selvsagt vise at de klarer å straffe de ansvar-
lige. Men det er minst like viktig at domstolene kan skape en positiv endring nasjonalt og 
at de fremstår som hevet over nasjonalt spill. En viktig lærdom i avhandlingen er å forstå 
hvilke forventninger domstolene møter lokalt.=

Døde ble begravd ved  
inngangsdøren
i vikingtiden var dørene viktige, både for begravelser, åndeskremsel og seksuali-
serte ritualer.

De tradisjonelle vikingstudiene handler vanligvis om vikingtokter, kongemakt og monu-
mentale gravhauger. Marianne Hem Eriksen har i avhandlingen sin på Institutt for arkeo-
logi, konservering og historie studert hva dører og inngangspartier betød i den yngre 
jernalderen og vikingtiden, fra år 550 til år 1050.
     Avhandlingen hennes viser eksempler på at døde mennesker ble begravd ved inngan-
gen til bolighus og at gjenstander er lagt ned ved døren for å skremme ånder. Marianne 
Hem Eriksen har også funnet en sammenheng mellom seksualiserte ritualer og dører.
     – Døren har på mange måter vært en portal til en annen verden, forteller hun.= 

Risikable beslutninger
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måler rusbruken i 
kloakken
Nå er det mulig å undersøke bruken av 
rusmidler i samfunnet ved å måle nedbryt-
ningsproduktene av rusmidler i kloakken.
    Malcolm J. Reid har i doktoravhandling-
en sin på Institutt for klinisk medisin vist 
at den nye metoden kan brukes både til 
å undersøke bruken av legale rusmidler, 
som alkohol og tobakk, og illegale stoffer, 
som kokain, amfetamin, ecstasy og can-
nabis.
Metoden kan gi detaljert informasjon om 
trendene i rusbruken over tid.=
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Psykisk lidelse 
kan endre 
hjernen
Tykkelsen på hjernebarken i de 
delene av hjernen som er viktige 
for evnen til sosialt samspill, er 
tynnere hos kvinner med ustabil 
personlighetsforstyrrelse enn hos 
friske personer.
    Jo tynnere hjernebarken er, 
desto større vanskeligheter har 
pasientene med å identifisere og 
beskrive følelser, slår Erlend Bøen 
fast i doktoravhandlingen sin på 
Institutt for klinisk medisin.= 

 

Håp for unge 
schizofrene
Nyere, internasjonale studier 
viser at unge schizofrene som får 
rask og god behandling, har bed-
re prognoser enn pasienter som 
blir syke i voksen alder. Monica 
Juuhl-Langseth kan i avhandling-
en sin på Psykologisk institutt 
bekrefte denne trenden etter å ha 
sammenliknet hjernestrukturen 
og utviklingen av hjernefunksjon-
er hos unge, schizofrene pasi- 
enter og friske ungdommer.= 

Verre fødsel  
etter seksuelle 
overgrep
gravide som tidligere i livet er 
blitt utsatt for seksuelle over-
grep, har flere problemer under 
svangerskapet.

Disse kvinnene har flere svanger-
skapsplager og innleggelser un-
der graviditeten enn kvinner som 
ikke er utsatt for overgrep, og de 
forløses oftere med keisersnitt, 
konkluderer Lena Henriksen i 
doktoravhandlingen sin på Insti-
tutt for klinisk medisin.  
    Studien hennes er basert på 
data fra 76 000 kvinner i den nor-
ske mor og barn-undersøkelsen 
(MoBa).
    Mer enn hver sjette kvinne har 
vært utsatt for en form for seksu-
ell vold i løpet av livet. Av disse 
var én av tretti voldtatt. Nesten én 
av hundre kvinner hadde blitt ut-
satt for seksuelle overgrep i løpet 
av det siste året før de ble med i 
mor og barn-undersøkelsen.=

Åreforkalka 
barn
Martin Heier har i doktoravhand-
lingen sin på Institutt for klinisk 
medisin slått fast at barn med 
type 1-diabetes allerede i 13-års-
alderen har mer åreforkalkning 
enn friske, jevnaldrende barn. 
Åreforkalkning er den viktigste 
årsaken til hjerte- og karsykdom-
mer, slik som hjerteinfarkt og 
hjerneslag.=

FO
TO

: c
O

LO
u

R
B

O
X

FO
TO

: c
O

LO
u

R
B

O
X

FO
TO

:  
N

TB
 s

c
a

N
P

iX
 

GRAV

INNGANG



TEMA • Barndom

8 9

4/2015

TEMA • Barndom

Graver frem  
forfedrene til 
monsterøglene 
 
 

– Her ligger det tusenvis av øgler, 
mer enn nok for mange kommende 
generasjoner med forskere.

Jørn Hurum er blitt verdenskjent for jakten 
på marine monsterøgler. Nå jakter han på 
forfedrene deres for å finne ut av hvordan 
livet blomstret opp igjen etter historiens 
aller verste masseutryddelse.

PALEONTOLOGI • Øglejakt
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SJØMONSTER: Øglejegerne har funnet mange rester av svaneøgler på Svalbard, både av plesio-
saurier og av en kjempestor pliosaur på tretten meter. Illustrasjonen viser en 45 tonn tung pliosaur 
som angriper en plesiosaur. 

LIVETS HISTORIE: Professor Jørn Hurum ledet i sommer en ekspedisjon på Svalbard, for å finne 
ut av hvordan livet kom seg igjen etter den aller største masseutryddelsen for 252 millioner år siden, 
da 92 til 97 prosent av alle artene på jorda døde ut på kort tid. 
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spitsbergen mesozoic 
research group 

•	Spitsbergen	Mesozoic	 
Research	Group	ved	
Naturhistorisk	museum	
skal beskrive dyrelivet 
og miljøet på Svalbard i 
utvalgte deler av mellom- 
tiden på jorda; trias, jura 
og kritt for 252–66 milli- 
oner år siden.

•	De	har	gravd	etter	fossil- 
er fra juratiden i åtte år. 
Dette har så langt resultert 
i vel 30 vitenskapelige 
artikler, åtte mastergrader  
og snart fem doktorgrader.  
De har fått stor medieopp-
merksomhet verden over, 
deriblant	flere	dokumen-
tarfilmer	i	både	nasjonale	
og internasjonale TV-
kanaler, og de har utgitt 
barnebok på både norsk 
og fransk.

•	De	har	også	funnet	dino- 
saurspor på Svalbard. 

•	Nå	er	de	i	gang	med	å	
lete etter fossiler fra trias. 
Et av målene er å forstå 
hvordan livet kom tilbake 
igjen etter tidenes verste 
masseutryddelse for 252 
millioner år siden.

•	Les	mer	i	bloggen	deres:	
www.nhm.uio.no/plio-
saurus

tekst og foto: yngve vogt på Svalbard

Svalbard er en polar ørken. Her er ingen ekle,  
 grønne greier som dekker over alt det fine. Det 

er stein overalt. Støvet virvler bort med vinden. 
Fjellet slites stadig ned. Det er nettopp dette som 
gjør Svalbard til en lekegrind for oss fossiljegere. 
Denne fjellsiden er det rikeste stedet i verden på 
marine reptiler. I lagene fra juratiden er det så 
mange av dem at det aldri er mer enn et steinkast 
mellom skjelettene. Og da snakker vi om fem til sju 
meter lange skjeletter, ler Jørn Hurum.

Han er professor på Naturhistorisk museum 
ved Universitetet i Oslo og ble for noen år siden 
verdenskjent for apefossilet Ida og for å ha funnet 
en tretten meter lang, glupsk monsterøgle. Nå har 
han trofast kommet tilbake til Svalbard i ti somre 
for å grave frem marine øgler fra jordas middeltid. 

Middeltiden er den over 180 millioner år lange 
perioden på jorda etter tidenes verste masseutrydd- 
else for 252 millioner år siden, da mellom 92 og 
97 prosent av alle artene i verden døde ut på kort 
tid. Middeltiden, som varte gjennom trias, jura og 
kritt, fikk et brått endelikt for 65 millioner år siden 
da dinosaurene ble sopt vekk fra jordas overflate.

Noen tror katastrofene skyldtes formidable 

asteroidenedslag. Andre forfekter teorier om drep-
ende gasser fra enorme vulkanutbrudd.

Mens mange leter etter den nifse historien om 
hvorfor livet på jorda nesten forsvant, er Jørn Hur- 
um og øglegravergjengen hans langt mer interes-
sert i å forstå hvordan livet blomstret opp igjen 
etter bare noen få millioner år.

– De forhistoriske, marine monsterøglene på 
Svalbard gir et innblikk i hvordan dyrelivet så ut 
i havet for flere hundre millioner år siden og er en 
bit i det store puslespillet om livets historie. Mange 
har fokusert på katastrofen, men den spennende 
historien er hvordan livet kommer seg igjen etter 
den største katastrofen i livets historie, poengterer 
Jørn Hurum. Han har allerede funnet en bråte 
gamle øgler. Mange av dem er helt nye for viten-
skapen.

De første sporene av marine reptiler på Svalbard 
ble funnet for over 150 år siden. I 1931 snublet 
amerikanske forkjølelsesforskere over bakparten 
av en svaneøgle på Janusfjellet, noen mil nord for 
Longyearbyen. Så skjedde nesten ingenting før  
Jørn Hurum dro med seg professor Hans Arne 
Nakrem og startet tidenes største paleontologiske 
utgravninger på Svalbard. Siden den gang har  
forskergruppen gravd ut over 40 øgler.

Forblåst skiferhaug. Apollon møter en ubarbert  
Hurum på feltlivets tredje dag på Svalbard. 
Sammen med resten av teamet skal han være der 
i to uker. Feltleiren ligger på en forblåst steinhaug 
200 meter over havet, tretti nautiske mil med 
speedbåt fra Longyearbyen og deretter tre kilo-
meters gange, først over et myrlendt område, der 
fotavtrykkene blir hengende igjen i sumpen, og så 
svakt opp en bar fjellside til de fossilrike skiferlag-
ene fra trias, den tidligste perioden i middeltiden.

I dag regjerer pattedyrene på jorda. Avgnagde 
skjeletter av svalbardrein ligger strødd i terrenget. 
Polarreven har fortært det meste. Bare ryggradene 
og hodeskallene ligger igjen. Noen få ganger ser vi 
for- og bakbeina ligge henstrødd noen titalls meter 
unna.

I middeltiden regjerte de marine øglene i havet. 
Skjelettene deres ble begravd i mudder. Etter hvert 
havnet de under flere tusen meter med sand og 
leire. 

– Da ble de ganske flatklemte.

Fossilmekka. De første åtte årene lette Jørn Hur-
um etter fortidsuhyrene i gamle steinlag fra jura-
tiden. Juratiden er den midtre delen av jordas mel-
lomalder og startet da det verdensomspennende 

kontinentet Pangea begynte å dele seg. Under jura-
tiden delte Pangea seg først opp i to kjempekontin-
enter. For 150 millioner år siden, altså på slutten av 
juratiden, hadde de to kjempekontinentene begynt 
å dele seg opp i enda mindre landområder, til noe 
som ble begynnelsen på dagens verdensdeler.

Et belte av havavsetninger fra juratiden går tvers 
igjennom Svalbard, fra utgravningsfeltet nord for 
Longyearbyen og sju mil sørover mot Sveagruven 
og over til Agardhfjellet på østsiden av Svalbard. 

– Her ligger det tusenvis av øgler, mer enn nok 
for mange kommende generasjoner med forskere. 

Hurum er i årenes løp blitt pepret med øgletips, 
men ettersom det uheldigvis ikke er praktisk mu-
lig å grave opp hele Svalbard, bestemte han seg for 
systematisk å lete etter øgler i bare en liten del av 
dette laget.

Det var her han fant den berømte svaneøglen 
som gjorde ham viden kjent. En pressemelding, 
der han livaktig beskrev svaneøglen med tenner så 
store som slangeagurker, gikk verden rundt. Hurum  
ble nedringt av journalister et helt år.  

Svære elver fra Ural. Gjennom mesteparten av 
middeltiden lå Svalbard 100 og 200 meter under 
havet og var en del av Barentshavet. Den gjørme-

BLOGGERNE: Stipendiat 
Aubrey Jane Roberts (t.v.) 
og masterstudent Victoria 
Engelschiøn Nash blogger 
daglig fra feltturen på Sval-
bard. Til høyre i matteltet 
sitter Inghild Halvorsen Øk-
land, som nå er i gang med 
å løse en førti år gammel 
fiskeøglegåte.

DORIFLE: For å beskytte 
seg mot isbjørnangrep, har 
Stig Larsen med seg dorifle 
når han må på det provisor-
iske toalettet hundre meter 
unna leiren.

PALEONTOLOGI • Øglejakt
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dekte havbunnen var relativt flat. Fra Uralfjellene 
rant svære elver ut i Barentshavet. Elvene dro med 
seg sand og slam og gravde ned de døde dyrene.

 For femti til seksti millioner år siden steg 
Svalbard opp fra havet. Den ene forklaringen er at 
Nord-Atlanteren prøvde å presse seg frem mellom 
Grønland i vest og kontinentalplaten i øst, som 
Skandinavia og deler av Russland er en del av. Da 
ble Svalbard klemt sammen og dyttet oppover.

Den andre forklaringen er mer finurlig. Etter at 
Grønland hadde klemt Svalbard, skilte kontinen-
tene seg. Nordpolen bevegde seg bort fra Svalbard, 
og havområdene rundt Svalbard ble strukket ut. 

– Havbunn er tynnere enn kontinenter. Da er 
det kortere vei til den gloheite og flytende stein-
massen i jordas indre. Og som alle husker fra 
fysikktimene: Havbunnen, nær der Svalbard lå, 
utvidet seg i volum og var med på å løfte Svalbard 
opp av havet, forklarer professor Alvar Braathen 
på Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo.

Det betyr at det området der øglene ble begravd 
flere hundre meter under havflaten, nå ligger lett 
tilgjengelig for oss tobeinte landkrabber.

Pepret med knokler. De siste to årene har øgle-
jegerne lett etter fossiler fra trias, som altså er den 
tidligste perioden i middeltiden.

– Her kan vi fortelle historien om hvordan 
økosystemene bygger seg opp igjen etter den store 
utrydningskatastrofen. Funnene våre er de eneste 
som kan fortelle historien på nordsiden av Pangea. 
De kan sammenlignes med funn fra Kina, som 
den gang lå på sørsiden av Pangea, forteller Jørn 
Hurum, spankulerende fra feltleiren, som ligger 
på toppen av en gedigen skrent bundet sammen av 
permafrosten, og som kan rase sammen den dagen 
den globale oppvarmingen tiner opp det hele.

Her har han fordelt fire utgravningsteam på 
200 høydemetre. Det er tretten millioner år mel-
lom det øverste og nederste laget. 

– Skråningen er pepret med knokler. Ingen vet 
hvorfor alle var samlet på samme sted, forteller 
stipendiat Lene Liebe Delsett. 

I det øverste og yngste laget fra triastiden har 
øglejegerne funnet sju «passe søte» fiskeøgler på 
halvannen meter, men de finner få hele skjeletter. 
Ett av lagene er fullt av knokler fra forskjellige dyr. 

– Vi kan spa opp femti ryggvirvler og mange 
tenner og kjever i slengen, og da snakker vi om alt  
fra fisk til øgler og amfibier. Det er et enormt materi- 
ale å gå igjennom. Vi samler nå inn så mye materi- 
ale at jeg ikke rekker å gå igjennom alt før jeg dør.  
Forskere kan ha glede av dette i flere hundre år 

fremover, forteller Jørn Hurum.

Gravemaskiner fores med tørrmat. Noen gan-
ger må de bore gjennom fire meter permafrost for 
å komme frem til skjelettene.

– Hva slags utstyr bruker dere da?
Jørn Hurum ler sin godslige latter:
– Jeg har med meg tolv gravemaskiner. De går 

på frysetørret mat.
I begynnelsen av august troppet han opp med de 

tolv gravemaskinene. De fleste var forskere, stipen-
diater og masterstudenter. Noen var frivillige ild-
sjeler. De mest garvete har vært med i ti sesonger. 

Maten er ikke akkurat gourmet. Stekt mat? 
Glem det! Isbjørnen lokkes av matos. De lever 
derfor av godteri, 800 pakker tørrfor, som blandes 
med varmtvann, og avsindige mengder med Coca 
Cola og energidrikker. 

Den arktiske sommeren kan være hard. Noen 
dager er det snø og isende vind. Tåken ligger tett 
den dagen Apollon er på besøk. De seks sovetelt- 
ene står tett i tett. Matteltet er leirens kommando-
sentral. Alt må lagres i kasser. Det kan blåse vegg- 
imellom. 

– Sist natt glemte vi å sette inn to vanndunker. I 
dag tidlig fant vi dem nede i dalen.

Vannet i bekken kan inneholde dødelige para-
sitter fra polarreven. På tidligere ekspedisjoner 
hadde de med seks tonn utstyr. Ett tonn var drikke- 
vann. Nå renser de drikkevannet selv. 

I år holdt det med 2,5 tonn utstyr til fjells, deri-
blant 200 kilo gips, som blir brukt til å støpe inn de 
beste fossilene, strømaggregat og en rådyr satellitt- 
telefon som forvrenger stemmen til det ugjenkjen-
nelige. Fire runder med helikopter gjorde jobben. 

– Vi har bilder og video av helikopterturene. 
Helikopterporno, kaller vi det, ler Jørn Hurum. 

Leiren er beskyttet med militære snublebluss 
mot isbjørnangrep. Da får fossiljegerne noen sek-
unders varsel. De har også med signalpistol, kaste- 
knall, revolver og rifler. 

– Den ene kalles dassrifla. Når den er borte, er 
det opptatt på do.

Doet ligger hundre meter unna, diskret plassert i 
terrenget, med dosete og det hele. Her sitter fossil- 
jegerne i ‘ensom majestet’ med svært begrenset 
utsikt til en fjellknaus. Bak doet er det derimot 
åpent helt opp til høyfjellet.

– Helt ufarlig. Isbjørnen kommer vanligvis neden-
fra, beroliger Stig Larsen, som har vært med som 
frivillig siden 2004.

Så langt har øglejegerne ikke vært plaget av 
isbjørn. Den nærmeste var en kilometer unna. Do-
kulden er derimot verre. For å slippe å dra ned hele 
buksa i den bitende kulden, kan de, med et enkelt 
glidelåstriks i de spesialsydde buksene, trekke ned 
en liten lapp bak på buksene.

– Det er ingen muligheter til å vaske seg de to 
ukene vi er der. Antibac gjør nytten. Vi har gips 
og støv over hele oss. Når vi kommer tilbake til 
sivilisasjonen, lurer folk på om vi er uteliggere, så 
ta med neseklype, advarte førsteamanuensis Char-
lotte Sletten Bjorå leende til Apollon noen dager 
tidligere i Longyearbyen. 

Hurum driver ingen hvileleir. Fossiljegerne job-
ber tolv til fjorten timer dagen, sju dager i uken. For 
å hindre at deltakerne irriterer seg på hverandre, 
bytter han stadig på hvem som skal være sammen 
med hvem i arbeidslagene.

– Når man er dødssliten, kan selv monoton 
smatting og andre ulyder skape irritasjon, forklar-
er Jørn Hurum.

– Jeg har 
med meg 
tolv grave-
maskiner. 
De går på 
frysetørret 
mat.

NØYE PAKKET: All bagasje, 
inkludert drikke, 800 pakker 
tørrfor, telt, snublebluss mot 
isbjørnangrep, signalpistol-
er, kasteknall, revolver, rifler, 
200 kilo gips, toalett, strøm-
aggregat og satellittelefon, 
for å nevne noe, står klar for 
fire runder med helikopter-
transport ut til feltleiren. 

NOK DRIKKE: Øyvind Enger 
(f.v.), Stig Larsen og Jørn  
Hurum sørger for at avsind-
ige mengder med tørrfor, 
Coca Cola og energidrikker  
står klar til helikoptetrans-
porten fra flyplassen i Long-
yearbyen. 



14 15

4/2015

PALEONTOLOGI • Øglejakt

Fossilberegneren. Den dagen Apollon er på be-
søk, har øglejegerne så vidt startet utgravningene i 
det øverste feltet. Uinteressante stein kastes utfor 
skrenten. Bare de viktige blir beholdt. De pakkes 
inn i folie og tas med til museet i Oslo.

På det øverste nivået graver Achim Reisdorf 
fra Naturhistorisk museum i Bern i Sveits. Han er 
ekspert på hvordan knoklene til øglene spredte seg 
på havbunnen. Uten kunnskapen hans vet de ikke i 
hvilken retning de bør grave.

Døde øgler hadde så mye gass i magen at de lå 
og fløt i vannet. Når de hadde råtnet så mye at gas-
sen slapp ut, sank de mot havbunnen. Åtseleterne 
spiste kjøttet. Beinrestene, som ofte ble spredt, 
ble etter hvert, gjennom millioner av år, langsomt 
dekket til av mudder og gjørme, presset sammen 
og fylt med mineraler fra grunnvannet. Det er 
nettopp denne spredningen av beinrestene Achim 
Reisdorf klarer å forstå.

Her ligger en svær fiskeøgle, muligens en Cym-
bospondylus, som ifølge BBC blir regnet som en av 
verdens seks farligste havdyr i jordas historie.

Stammer fra landjorda. Det eldste utgravnings-
laget er kanskje det aller mest spennende.

– Vi ser allerede at de store historiene fra trias-
tiden kan bli enda større enn dem vi fortalte fra 
juratiden. Vi håper å finne ‘den hellige gral’. Vi øn-
sker å finne fiskeøgler med bein, sier Hurum.

Fiskeøglene hadde forfedrene sine på land.  
Mellomformene er de fiskeøglene som levde delvis 
på land og delvis i vann. 

– Dette var ekstremt primitive fiskeøgler. 
Drømmen er å finne en fiskeøgle som viser over-
gangen fra land til vann. Ingen har tidligere funnet 
dem. Vi leter i steinlag med den rette alderen, på-
peker stipendiat Aubrey Jane Roberts ved Natur-
historisk museum.

Fiskeøgler dominerte i triastiden og så ut som 
delfiner. Halen var kraftig. Men selv om de lignet 
på delfiner, svømte de på en annen måte. Mens del-
finer sender halen opp og ned, bevegde fiskeøglene 
halen til siden, akkurat som fisk. De mest primi-
tive svømte som en ål. Etter hvert svømte de mer 
som tunfisk. Forlemmene og baklemmene utviklet 
seg til luffer.

De svømte fort og kunne følge etter byttedyr 
over lang tid. 

– Vi tror at de for det meste spiste blekksprut. 
Andre steder i verden er det funnet blekkspruter i 
magen til fiskeøgler, sier Hurum.

De største fiskeøglene kunne være 23 meter 
lange. Senere, i juratiden, var de fleste mellom to 

og fire meter. Den fem og en halv meter store fiske-
øglen som øglegraverne fant for seks år siden, er 
nå utstilt på museet. Den må ha veid rundt tre 
tonn.

– Dette er det vakreste fossilet fra Svalbard 
noen gang, humrer Hurum. Med unntak av den  
ytterste delen av halen var hele skjelettet intakt. 

Prepareringen av øglen tok et helt år. Det var en 
møysommelig jobb. 

– Jeg skal aldri mer klage over hvor vanskelig 
det er å presse blomster, ler ekspedisjonens eneste 
botaniker, Charlotte Sletten Bjorå, som til daglig 
er herbariesjefen på Naturhistorisk museum.

De marine øglene blir preparert av May-Liss 
Knudsen Funke i kjelleren på Geologisk museum. 
Hun er nå i gang med å preparere enda en fiske-
øgle.

– Vær forsiktig! Dette er verdens eneste eksem-
plar av dette dyret. Den er uerstattelig og kan ikke  
prises med penger. Hvis øglen skal stilles ut, bruk- 
er jeg ett år på å preparere hodet. Ellers er det 
ikke nødvendig å pusse så pent, men jeg må gjøre 
jobben så bra at knoklene kan sammenlignes med 
andre eksemplarer. Det er en livsstil å jobbe med 
dette. Så det er mer hobby enn jobb, forteller May-
Liss Knudsen Funke.

Finsliper fiskeøgleknokler. Stipendiat Lene 
Liebe Delsett har den klassiske jobben i paleonto-
logien. I doktorgraden sin skal hun beskrive ut-
seendet og størrelsen til hver eneste knokkel i sju 
fiskeøgler, og hvordan knoklene hang sammen.

– Fiskeøglene har ingen nålevende slektninger. 
Vi kunne aldri ha forestilt oss hvordan de så ut om 
vi ikke hadde hatt fossiler. Dette er en kul historie 
å fortelle, forteller Lene Liebe Delsett.

Hun er biolog, ja, halvparten av paleontologene 
er faktisk biologer, resten er geologer. Hun skal 
sammenligne knoklene med funn fra andre steder 
i verden for å forstå evolusjonen, anatomien og 
slektskapet til fiskeøgler.

Den ene fiskeøglen blir preparert nå.
– Hodet er brukket tvers over ved øyet. Tennene 

ligger hulter til bulter. Snuten må ha hatt et kraftig 
krasj med havbunnen mens dyret var i halvråtten 
tilstand. 

For å finne ut om en fiskeøgle tilhører en be-
stemt slekt, må den score på en visse mengde av 60 
mulige kriterier. 

– Vi legger alle analysene inn i et svært data-
program og får da frem et slektskapstre i den andre  
enden. Jeg tror vi etter hvert kan slå fast at minst 
to av de sju fiskeøglene jeg jobber med, er helt nye  

FARLIG: Her ligger en svær fiskeøgle, 
muligens en Cymbospondylus, som 
ifølge BBC blir regnet som en av 
verdens seks farligste havdyr i jordas 
historie. Lene Liebe Delsett (t.h.) skal 
i doktorgraden sin beskrive utseendet 
og størrelsen til hver eneste knokkel 
i sju fiskeøgler. Fra venstre ser vi Vic-
toria Engelschiøn Nash, Ole Frederik 
Roaldset og Achim Reisdorf. Reisdorf  
er ekspert på hvordan knoklene til 
øglene spredte seg på havbunnen. 
Uten kunnskapen hans vet de ikke i 
hvilken retning de bør grave.

BLOGGER: Masterstudent Victoria Engelschiøn Nash 
blogger fra felt.

KNOKLER: Achim Reisdorf fra Sveits vet 
hvor det lønner seg å lete etter knoklene.

BOTANIKEREN: Botaniker Charlotte Sletten 
Bjorå har vært med som graver i flere år.
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arter. Det som er ekstra spennende, er at vi tidlig-
ere har trodd at dette var en dyregruppe som det 
gikk dårligere og dårligere med. Nå vet vi at det 
var et stort mangfold. Vi er derfor i ferd med å 
skrive om historien. Vi vil gjerne forstå hvordan 
livet på jorda utviklet seg. Mine sju fiskeøgler vil 
ikke gi svar på dette, men det er alle de gåtene 
vi paleontologer over hele verden løser, som til 
sammen vil kunne fortelle denne historien, sier 
Lene Liebe Delsett. For å løse oppgaven må hun 
også besøke andre museumssamlinger i verden og 
sammenligne funnene.

Når fossiljegerne finner et helt skjelett, kan 
Lene Liebe Delsett si mer om hvordan individet 
døde og hva som var det siste måltidet. Når de 
finner flere individer av samme art, kan de skille 
unge og gamle individer fra hverandre.

Lene Liebe Delsett har også studert de indre 
strukturene i knoklene hos svaneøgler. Det gjorde 
hun ved å kutte opp knoklene i tynne skiver og 
studere dem i mikroskop.

Masterstudent Inghild Halvorsen Økland er i 
år med på utgravningene for andre gang. Hun skal 
nå løse en 40 år gammel fiskeøglegåte på Svalbard 
ved å beskrive knoklene til en liten fiskeøgle på én 
meter, som ble funnet på Svalbard på syttitallet. 
Siden den gang har den ligget i kjelleren på museet 
og samlet støv.  

– De fleste fiskeøglefossilene er flatklemte. Knok- 
lene i fiskeøglen min er bevart i tredimensjonalt 
format. Vi har også skulderknoklene. Det er sjeld-
ent, forteller Inghild Halvorsen Økland, som etter 
to ukers mangel på hygiene i felt, nøt en to timer 
lang dusj i Longyearbyen.

Svaneøglene. Mens fiskeøglene hadde storhets-
tiden sin i trias, dominerte svaneøglene i jura. De 
døde ut samtidig som dinosaurene.

– Svaneøglene ligner ikke på noen nålevende 
dyr, men noen har sammenlignet dem med en 
slange trukket igjennom et skilpaddeskall, fortel-
ler Jørn Hurum.

Noen av dem hadde kort hals og enorme hoder. 
Det er disse øglene som har «tenner så store som 
slangeagurker». Andre hadde ekstremt lang hals 
med lite hode. Det fantes et utall mellomformer.

– Ingen vet hvor svaneøglene stammer fra og 
hvordan overgangen var fra land til vann. Vi håper 
å finne ursvaneøglene, forteller Aubrey Jane Rob-
erts, som i doktoravhandlingen sin har gransket 
slektskapet til to svaneøgler. Med den merkelige 
kroppen kunne de neppe ha vært superkjappe. De 
hadde fire luffer. Fagmiljøet diskuterer fortsatt 

hvordan de svømte. 
– Vi vet ikke hvordan de klarte å svømme.  

Nakken hadde brukket om de måtte svømme  
fort, sier Hurum.

I 2006 fant øglegraverne to delvise skjeletter 
av den store, korthalsete svaneøglen Pliosaurus. I 
utgravningene av det ene skjelettet i 2007 fant de 
en tre meter lang framluffe, som betyr at øglen kan 
ha vært opptil tretten meter lang.  

En av svaneøglene, Spitrasaurus wensaasi, er 
oppkalt etter reisebyrået Spitsbergen Travel, som 
siden 2007 har sponset flybillettene og hotellopp-
holdet for alle deltakerne og båttransporten ut til 
felt. 

Øglen var særdeles vanskelig å grave ut. Den 
var sju meter lang. Foruten de to meter lange luff-
ene, var også ryggen og halen bevart. Øglen hadde 
ikke mindre enn 44 nakkevirvler. Det er 37 flere 
enn det pattedyr har.

– Vi hadde funnet kroppen, men måtte bruke 
bormaskin for å få den ut. Da vi hadde fjernet 40 
tonn stein, fulgte vi nakken innover. Men vi fant 
ikke hodet. Heldigvis fant vi en like stor svaneøgle 

i 2012. Helt innerst fant vi skallen, røper Hurum.
De hadde forventet at skallen skulle være dob-

belt så stor.
– Selv om øglen var fem og en halv meter lang, 

var ikke hjernen større enn enden på tommeltotten 
din, ler stipendiat Aubrey Jane Roberts, som ga 
øglen kallenavnet Britney etter Britney Spears.
Det mest komplette eksemplaret deres, med skalle 
og det hele, kommer fra overgangen mellom jura 
og kritt.

MØYSOMMELIG: – Hvis 
øglen skal stilles ut, bruker 
jeg ett år på å preparere 
hodet, forklarer May-Liss 
Knudsen Funke (øverst til 
venstre) til masterstudent 
Victoria Engelschiøn Nash. 
Når fossiljegerne finner et 
helt skjelett, kan Lene Liebe 
Delsett (nederst til venstre)  
si mer om hvordan individet 
døde og hva som var det 
siste måltidet. Når de finner 
flere individer av samme art, 
kan hun skille unge og gam-
le individer fra hverandre.
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GAMLA: Den fineste og best bevarte av alle de marine 
øglene som Jørn Hurum har funnet, er den fem og en 
halv meter lange fiskeøgla «Gamla», som nå står utstilt 
på Naturhistorisk museum på Tøyen. Den må ha veid 
rundt tre tonn. 
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– Det er morsomt. Det er ikke funnet så mange 
slike svaneøgler fra denne geologiske overgangen. 

Aubrey Jane Roberts har limt sammen og pre- 
parert øglene. Oppgaven hennes er å sammenligne 
øglene med svaneøgler fra andre steder i verden. 
Hun har allerede reist på turné i Storbritannia, 
Tyskland og Argentina og tatt fem tusen bilder av 
svaneøgleknokler.

– For å skille artene fra hverandre, er det spesi-
elt viktig å studere ryggvirvler og hvordan de ser 
ut i nakken, kroppen og halen. Luffene er også 
veldig viktige. Jeg har ikke kommet kjempelangt, 
men har støtt på en del problemer med svaneøgle-
familien til de langhalsete eksemplarene fra 
Svalbard. Mange av de svaneøglene som er funnet 
i Storbritannia, ble beskrevet ut ifra et fåtall knok-
ler for over hundre år siden. Disse beskrivelsene 
er vanskelige å bruke i dag. Det er noe som ikke 
stemmer. Selv om svaneøglene tradisjonelt er delt 
inn i de to gruppene korthalsete og langhalsete, er 
denne inndelingen kunstig, ettersom visse lang-
halsete arter er mer i slekt med korthalsene enn 
andre langhalsete. Jeg må derfor gjennomgå alt  
på ny og lage et helt nytt slektstre for denne svane-
øglefamilien, forteller Aubrey Jane Roberts.

millimeterpresisjon. For å finne alle øglene har 
Jørn Hurum lent seg på fremragende gode geolog-

iske kart fra Norsk Polarinstitutt. 
– Polarinstituttet har detaljerte, geologiske kart 

over alle øyene og fjellene på Svalbard. Mye av 
denne kartleggingen kan vi takke den kalde krigen 
for. Geologer er ofte de første som blir sendt ut for 
at myndighetene skal vise interesse for et område. 
Vi kommer sånn sett til et dekket bord når vi øns-
ker å vite hvor gamle bergartene er og hvor de fin-
nes, forteller Jørn Hurum.

Men selv om de geologiske kartene er gode, må 
de likevel finkjemme området for å finne det de er 
ute etter. 

– Fossilene er forskjellige og bergartenes utvik-
ling er ulik fra sted til sted, så hver gang vi kommer  
til et nytt sted, må vi lære oss området på ny. I de 
åtte årene vi jobbet med juratiden, ble vi så godt 
kjent med geologien at vi på lang avstand kunne si 
hvor skjelettene var. Vi kunne nesten finne dem i 
blinde. Da vi byttet til triasperioden i fjor, måtte vi 
lære alt på ny. De tre første dagene fant vi ikke et 
eneste fossil. Så knekte vi koden.  

Men det er likevel ikke nok. De geologiske kart- 
ene gir bare et omtrentlig bilde. For å kunne tid-
feste de geologiske lagene med millimeterpresi-
sjon, var professor Hans Arne Nakrem og første-
amanuensis Øyvind Hammer på Naturhistorisk 
museum med på feltarbeidet i fjor. Hemmeligheten 
deres er å studere encellete fossiler og en gruppe 

utdødde og meget viktige blekkspruter kalt ammo-
nitter. De hadde en meget rask evolusjon.

– Mine to kollegaer har stålkontroll på hvor 
lagene ligger i fjellet. I tidligere utgravninger til 
svenske forskere for hundre år siden, var de ikke 
så nøye med tidsangivelsen. Ingen visste nøyaktig 
hvor gamle lagene var. Vi vet på millimeteren hvor 
lagene ligger. Denne jobben synes ikke så godt i 
media, men er det vitenskapelige fundamentet for 
arbeidet vårt, poengterer Hurum.

Millimeterpresisjonen fra de første åtte årene 
med utgravninger fra juratiden blir publisert i 
høst.

– Vi gir her detaljert alder og beskrivelser av 
alle skjelettene vi har gravd ut, og da snakker vi 
om alt fra éncellete organismer til store øgler.

Paleontologene prøver også å finne alderen på 
de geologiske lagene ved å analysere isotopene av 
ulike grunnstoffer i skiferen der fossilene ligger. 
Isotoper er utgaver av grunnstoff som endrer seg 
over tid og med en viss fart. Hvis du har flere typer 
isotoper av samme grunnstoff, og vet hvordan de 
ulike isotopene endrer seg, kan du regne deg til-
bake til det stadiet da avsetningene ble dannet, men 
metoden er uheldigvis både kostbar og vanskelig  
å gjennomføre på så gamle fossiler.

Fant mye forskersnadder. Feltsesongen ble av-

sluttet i midten av august. Øglegraverne tok med 
seg hjem en stor fiskeøgle i seks gipskapper, tre 
små gipskapper med rester av en Omphalosaurus, 
som er kjent for sine mange og uryddig plasserte, 
kuleformete tenner, seks delvise skjeletter av en 
fiskeøgle, kalt Phalarodon, og 300 kilo med små 
knokler og tenner fra andre arter.  

Hurum lover at ingen skal kunne se et eneste 
spor etter årets utgravning.

– Når vi drar, raker vi hele området og fjerner 
fotsporene våre, forteller Hurum, og slår fast at 
paleontologer, tross alle strabaser, har det mye 
enklere enn mange andre vitenskapsgrener:

– Det som er så deilig med paleontologi, er at 
faget vårt er så håndfast. I motsetning til partikkel- 
eksperimentet i CERN og store statistiske bereg-
ninger i supercomputere, er det lett for vanlige 
folk å følge tankerekkene til oss paleontologer. Du 
kan slå med en hammer og havne i lærebøkene for 
alltid, ler Jørn Hurum – og lover at han også skal 
tilbake til Svalbard neste sommer for å grave etter 
enda mer.=

Les mer på: 
nhm.uio.no/pliosaurus

– Svalbard 
er en leke-
grind for 
fossiljegere.
 

DAG 3: Ingen av deltakerne 
har noen som helst mulig- 
heter til å vaske seg i to 
uker. – Ha med neseklype, 
advarte Charlotte Sletten 
Bjorå på forhånd. Fra vens-
tre står to tredeler av årets 
ekspedisjon: Stig Larsen, 
Øyvind Enger, Jørn Hurum, 
Inghild Halvorsen Økland, 
Lena Kristiansen, Lene Liebe 
Delsett, Charlotte Sletten 
Bjorå og Victoria Engel-
schiøn Nash. 

DAGLIG BESØK: En av 
svaneøglene, Spitrasaurus 
wensaasi, er oppkalt etter 
reisebyrået Spitsbergen 
Travel, som siden 2007 har 
sponset flybillettene og  
hotelloppholdet for alle del-
takerne og båttransporten 
ut til felt. Som byttehandel 
er Jørn Hurum guide for 
den daglige bølingen med 
turister på dagstur fra Long-
yearbyen. Her blir de servert 
tørrfor til lunsj.

PALEONTOLOGI • Øglejakt
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tekst: trine Nickelsen

Rundt halvparten av verdens befolkning har  
  til alle tider har vært yngre enn tjue år. Og 

når vi også tenker på at barndom er noe vi alle 
har til felles, er det rart – og egentlig alvorlig – at 
barna ikke har fått mer plass i historiebøkene, sier 
professor i idéhistorie, Reidar Aasgaard på  
Universitetet i Oslo.  
      Selv har han i mange år hatt syn nettopp for 
samfunnets minste, publisert bøker og artikler om 
barn i antikken, og undervist i barndommens his-
torie. Blant annet. Nå leder han forskningsprosjek-
tet Spede stemmer fra fortiden: nye perspektiver 
på barndom i det tidlige Europa, der han og kolle-
ger fra flere land søker svar på følgende: Hva slags 
liv levde barna i antikken og middelalderen, og 
hvilke holdninger til barndom eksisterte i Europa i 
denne perioden?

– Hvorfor så lite oppmerksomhet?
– En åpenbar grunn er at barn selv ikke er i 

stand til å hevde sine interesser. Gjennom histori-
en er de ofte blitt sosialt marginalisert og usynlig-
gjort, og barndommen som livsfase gjerne ned-
vurdert. Barn har til alle tider – på godt og vondt 
– vært avhengige av og utlevert til oss voksne. His-
torikere kan nok derfor ha tenkt at barn ikke har 
noe selvstendig bidrag å komme med til historien,  
noe det kan være verd å søke etter i kildene, sier 
Aasgaard. – Og dessuten er det vel slik at også 
forskere ofte er seg selv nærmest: Vi er voksne som 
helst forsker på voksne. 

arven etter ariès. Han viser til året 1960 som 
startpunkt for moderne forskning på barn i euro-
peisk historie. Da kom nemlig den franske histori-
keren Philippe Ariès ut med boka Barndommens 
historie. Ariès hevder at barndommen ikke ble 
oppfattet som en egen livsfase før på 1400-tallet, 
og at barn ble dårlig behandlet helt fram til slutten 
av middelalderen. 

– Det var ifølge Ariès først med framveksten av 
et organisert skolevesen at en begynte å få syn for 
barndom som en egen fase i livet og for barn som 
mennesker med særskilte behov. Boken hans slo 
veldig an internasjonalt og skapte et paradigme,  
et mønster, som senere forskning har måttet bruke 
mye krefter på å forholde seg til, framholder Aas-
gaard. I dag er franskmannens påstander stort sett 
tilbakevist. – God behandling av barn er ikke et 
spesielt moderne fenomen. 

At voksne i antikken og middelalderen ikke 
skulle være i stand til å sette seg inn i barns situa- 
sjon og livsvirkelighet, mener idéhistorikeren 
langt fra er tilfelle. 

– Mye av materialet vi studerer, vitner tvert 
imot om stor forståelse for barn, deres særpreg og 
behov, og forteller oss også om evne til å leve seg 
inn i barnas psykologi. Vi må ikke undervurdere 
fortidens mennesker, advarer Aasgaard. 

Utviklingstankegangen – som Ariès delvis sto 
for og etterfølgerne hans enda mer – om at barn 
gradvis har fått det bedre etter hvert som de mod- 
erne samfunn vokste fram, mener Aasgaard er 
problematisk. – Barn i dag har det bedre materi-

Alle har en barndom. Men det å være barn har ikke betydd det samme, over-
alt, bestandig. Hvilken plass hadde barna i familie og samfunn i antikken 
og middelalderen? Og hvilken plass har de i dag? Hva slags krav stiller kunn-
skapssamfunnet til dem som vokser opp, og hvordan kan vi hjelpe og støtte 
barna i en komplisert verden? Barndom er tema i denne utgaven av Apollon.

Barndom er 
ingen moderne 

forestilling. 
Kjærlig inn- 

levelse i barns 
livsverden  

– i deres  
tanker, følelser 

og behov, 
har eksistert i 

2000 år. 
Minst.

DRUER TIL DIANA: En freske 
som viser et barn, trolig en 
liten gutt, som bringer offer-
gaver til gudinnen Diana. 
Fresken er funnet i Ostia 
ved Roma, og er fra tidlig på 
200-tallet e.Kr., nå i Biblio-
theca Apostolica Vaticana.

antikkens og middelalderens minste:

Barna verden glemte 
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A spede stemmer fra 
fortiden 

•	Prosjektet	Spede 
stemmer fra fortiden: nye 
perspektiver på barndom 
i det tidlige Europa 
studerer barns liv og 
holdninger til barndom 
i antikken og middel-
alderen.

•	Prosjektet	dekker	peri- 
oden	fra	ca.	det	5.	år- 
hundre f.Kr. til det 12. år- 
hundre e.Kr., men med 
vekt på de første åtte 
hundreår av vår tids-
regning. 

•	Det	er	i	denne	peri-
oden at to ideologiske 
hovedtradisjoner, nemlig 
den gresk-romerske 
kultur og den tidlige kris-
tendom, vokser fram og 
finner	sin	form.	Innholdet	
i disse tradisjonene har 
helt fram til vår tid satt 
sitt sterke preg på opp-
fatningen av mennesket 
og dets verd, og også av 
barnet som menneske.

Kilde: IFIKK, UiO

elt, og kanskje også sosialt og mentalt, enn barn 
i tidligere tider, men ikke nødvendigvis bedre i 
forhold til andre i sin samtid. Antikkens og mid-
delalderens samfunn var tøffe og krevende å leve 
i. Men det gjaldt ikke bare barna, det gjaldt alle, 
poengterer forskeren.  

Han viser til at studier av barndommens histo-
rie er viktig på flere måter: Forskerne får innblikk 
i måter å tenke om mennesket på: synet på barn 
og på mennesket som vesen henger nært sammen. 
Behandlingen av barn og holdningene til dem – og 
også til andre sårbare grupper – forteller mye om 
de menneskesyn som har rådd i ulike samfunn opp 
gjennom historien.

Rekonstruerer barns liv. Aasgaard og kolleg-
ene i forskningsprosjektet har tatt for seg en lang 
rekke klassiske kilder som til dels har vært forsket 
svært mye på. Men de gjør noe annet og mer: De 
studerer kildematerialet med det for øye å “se” 
barna i dem – enten kildene stammer fra barn selv, 
handler direkte om barn eller bare bruker metafo-
rer som spiller på forestillinger om barndom. 

– Noen forskere vil likevel innvende at det er 
lite å hente om barns liv og barns egne aktiviteter 
og erfaringer, fordi kildene nesten utelukkende 
stammer fra voksne, med deres tydelige voksen-
perspektiv på verden. 

Reidar Aasgaard deler ikke den bekymringen. 
Isteden viser han til et betydelig avdekkings- og 
rekonstruksjonsarbeid gjennom de siste ti-femten 
årene, noe tilsvarende det som har vært gjort for 
å få kvinners historie fram. I internasjonal forsk-
ning omtaler en dette som en “childist” tilnærming 

Forskere fra ulike fag, både fra humaniora og fra 
samfunnsvitenskapene, og også fra naturviten-
skapene og medisin samarbeider. Et viktig tema 
er mangfoldet av barndommer i historien – gjerne 
knyttet til begrepet interseksjonalitet: Forskerne 
legger vekt på hvor ulik barns virkelighet kunne 
arte seg, gitt variasjoner i faktorer som kjønn, sosi- 
al status, geografi og etnisk, kulturell og religiøs 
bakgrunn. 

Et eksempel på en ny metodisk tilnærming er å 
nylese velkjente skrifter fra antikken, for eksempel 
filosofiske og litterære, ut fra hva som der karakteri- 
seres som “barnslig” eller “umodent” for voksne å 
befatte seg med. 

– Det er gjerne eventyr, fortellinger, regler og 
liknende det vises til. Ut fra dette kan vi anta at 
det dreier seg om tradisjonsstoff, gjerne av munt-
lig art, som var særlig myntet på barn, og dermed 
hørte med til det vi kan kalle en slags barnekultur.

Rampegutten Jesus. Selv har Aasgaard arbeid-
et mye med Thomas’ barndomsevangelium, en 
apokryf fortelling om Jesus fra han var fem til han 
ble tolv år gammel. Fortellingen kan spores tilbake 
til midten av det andre århundre e.Kr. og hadde 
stor utbredelse i Europa helt opp til høymiddel-
alderen. 

– Guttungen Jesus framstilles på en måte som 
viser at de som gjenfortalte historien, hadde for-
ståelse for hva det vil si å være barn. De tilrettela 
også stoffet på en måte som fungerer for et ungt 
publikum, påpeker Aasgaard, som har studert 
hvordan barndomsevangeliet har utviklet seg 
gjennom gjenfortelling, oversettelse og kulturell 

omplanting gjennom tiden. Trolig ble det ofte 
framført muntlig.

– Jesus blir framstilt som en slags helt for bar-
na, samtidig som han selv også er et barn i måten  
han opptrer på, i hvert fall inntil et visst punkt. 
Han har guddommelig kunnskap og visdom, men 
kan også være rampete og følelsesstyrt. Han opp-
trer ikke som en “forkledd” voksen. I en av skild-
ringene tar Jesus et oppgjør med en lærer. Skolen 
den gangen var et autoritært system, og læreren en 
person barna ofte fryktet. Overfor Jesus dummer 
læreren seg ut. Historien om barnet som vinner 
over den voksne, er interessant fordi den gir rom 
for barns drøm om å kunne ta igjen og hevne seg 
overfor sine plageånder.

«Barnehagedebatt» for 1600 år siden. En av 
flere bøker som kommer ut av forskningsprosjek-
tet, er en idéhistorisk gjennomgang av hvordan 
barn og barndom er blitt oppfattet gjennom år-
hundrene. En internasjonal gruppe forskere står 
bak, og henter ut nytt fra sentrale tekster i den 
europeiske tradisjonen, fra antikkens Platon til 
middelalderens Dante. Og enda så mye som ellers 
er skrevet om Platon og Dante, er det knapt nok 
blitt forsket på hvordan de har framstilt og oppfat-
tet barn. 

Selv bidrar Reidar Aasgaard med et kapittel 
om synet på barn på 400-tallet, der han tar for 
seg tre sentrale, samtidige skikkelser i den tidlige 
kristendom, kirkefedrene Johannes Krysostomos, 
Hieronymus og Augustin. 

– Alle tre skrev om barn og barndom, alle var 
opptatt av pedagogikk, av hvordan barn bør opp-

til historien, tilsvarende det en alt lenge har kalt 
for en “feminist(isk)” tilnærming. 

– Nye metoder er utviklet for å lete fram barn 
av kildene og rekonstruere livet deres og livsfor-
hold de levde under, og i dette mener jeg at pro-
sjektet vårt bidrar en god del. Vi legger vekt på å 
se barn som subjekter, med egne aktiviteter, egne 
erfaringer og fortolkninger av verden, og å under-
søke funksjonene de hadde i samfunnet i romersk 
og tidlig kristen tid.

metodiske grep. Utfordringene for forskerne 
er flere: Det begrensede materialet fra disse his-
toriske epokene som stammer fra barna selv, det 
faktum at materialet man har særlig kommer fra 
noen geografiske områder, som Egypt og Roma, 
og at det helst er fra de øvre sosiale samfunnslag 
at vitnesbyrdene om barns liv er bevart. I tillegg 
kommer barnas stilling i samfunnet: De hadde 
små muligheter til å heve sine stemmer.

– Utfordringene er store, men kan overkommes. 
En viktig måte er å kombinere innsikter fra ulike 
fagdisipliner. Det likner et puslespill: Ved å sette 
sammen brikker, det vil si materiale, fra mange 
ulike områder kan vi hente fram ny kunnskap og 
innsikt og dermed danne oss et bilde av romerske 
barns liv. Ikke-litterære kilder er ofte svært verdi-
fulle: barneklær, leker, gravinnskrifter, funn av 
barneskjeletter og graffiti. Det er forsket mye på 
romersk graffiti, og en har gått ut fra at dette er 
voksnes verk. Men nærmere undersøkelser viser at 
en god del graffiti er tegnet i barnehøyde og også 
utført på måter som samsvarer med ulike utvik-
lingspsykologiske faser i barns liv. 

BARN I ANTIKKEN: Framstil-
linger av barn i antikken og 
tidlig kristen tid. Mosaikk-
bildene er fra Konstantinopel 
på 400-tallet e.Kr.

God behandling av barn er ikke spesielt et 
moderne fenomen.

Guttungen Jesus blir framstilt som en slags helt for barna, men 
kan også være rampete og følelsesstyrt.
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Vi ser barn som subjekter, med egne aktiviteter, 
egne erfaringer og fortolkninger av verden.

dras. Dette var i en tid hvor kirken vokste mye og 
mange mennesker trengte opplæring og kristen 
dannelse. Blant de tre utgjør Hieronymus en ytter- 
lighet med sine råd om en jentes oppdragelse: Han 
legger opp til et ekstremt kontrollregime overfor 
henne. Krysostomos har en åpnere tilnærming, der  
barnet skildres som en vakker, men uferdig statue  
som må hogges til og formes av de voksne. Augus- 
tin representerer en annen ytterlighet: Barnet er 
allerede et ferdig menneske, hevder han, som bare 
må få spire, vokse og utfolde seg ut fra egne forut-
setninger. Krysostomos legger vekt på at barn må 
formes så tidlig som mulig, og Hieronomys hevder 
det samme: Barna må preges allerede fra sped-
barnsalder av for at de skal bli slik man ønsker.

Aasgaard mener vi lett kan kjenne igjen noen av 
våre egne pedagogiske debatter i diskusjonen på 
400-tallet.

– Med kirkefedrene i bakhodet har det vært 
interessant å følge den norske debatten de siste 
par årene rundt spørsmålet: Hva skal barnehagen 
være – en barnehage, eller en førskole, altså en 
forberedelse til skole og til det å bli gagns voksne? 
Den ene kunnskapsministeren etter den andre har 
ønsket mer regulert læring i barnehagen, påpeker 
idéhistorikeren.

Augustin er temmelig radikal. I selvbiografien 
sin, Bekjennelser, som hører til blant verdenslitt-
eraturens mesterverker og har hatt stor innflytelse 
i ettertiden, kritiserer han de voksne for måten de 
behandler barn – og også hverandre – på.  

– Det vi voksne holder på med, sier Augustin, 
likner til forveksling det barn driver med. Barna 
leker og kappes med hverandre, forsøker å bli bed-

re enn kameratene. Det handler om konkurranse, 
å vinne over og også om dominans. Vi voksne kal-
ler det vi holder på med, for forretninger og vik-
tige ting. Men egentlig er det det samme vi gjør.  
Hvorfor begrenser vi mulighetene barna får til å 
leke, når mange av våre egne ‘seriøse voksenaktivi- 
teter’ for en stor del bare er lek og spill, det også? 
spør Augustin.

en niåring i Konstantinopel. Det var kirke-
fedrene, de voksne, de med makt og tydelige stem-
mer. Men hva med barna selv? Hvordan opplevde 
de å leve i sine lokalsamfunn, hvordan var hver-
dagene deres, hva slags forestillinger om verden 
hadde de?

Kildene er sparsomme, avstanden i tid og alder 
stor. Hvordan kan vi ha håp om å komme nærmere 
det romerske barnet, barnet i tidlig kristen tid? 

Reidar Aasgaard legger ikke skjul på at dette 
er krevende. – Gjennom å kombinere det vi vet 
om leveforholdene for barn på denne tiden, med å 
forsøke å se verden fra et barns perspektiv, kan vi 
likevel komme et godt stykke på vei. 

Dette har idéhistorikeren selv gjort i en artik-
kel. Han tar oss med til Konstantinopel i året 450. 

– Det vi sikkert vet, er at byen ble grunnlagt i 
år 330 av keiser Konstantin som en kristen by, at 
innbyggertallet i løpet av hundre år tidoblet seg 
til 600 000, at byen var en smeltedigel, med stort 
etnisk og kulturelt mangfold, og en enorm bygge- 
og handelsvirksomhet. Vi kan også anta at nesten 
halvparten av byens innbyggere var under tolv år. 
Hvordan kan det ha vært å være barn i denne byen 
den gangen? Å se og høre, smake, lukte og føle 

byen tre-fire fot over bakkeplan? 
Aasgaard lar oss følge en fiktiv skikkelse, ung-

gutten Constans, gjennom én alminnelig dag i livet 
hans. Han er ni år, kanskje, ingen vet sikkert, for 
han er foreldreløs og kom til byen som flyktning 
sammen med mange andre da han bare var et lite 
barn. Constans’ aktiviteter beskrives fra morgen 
til kveld, ut fra et barns høydeperspektiv og beveg-
elsesrom, fra han står opp på barnehjemmet, går 
til arbeid som tjenestegutt i keiserpalasset og på 
hippodromen, på besøk i kirken og på torget, og til 
han avslutter dagen med brettspill med en kame-
rat og tegner korsets tegn over seg når han går til 
hvile. 

– Alt som fortelles om Constans, er belagt i kil-
der fra denne perioden. Gjennom dette mikrout-
snittet av et lite menneskes hverdag og aktiviteter 
forsøker han å få fram et bilde av hvordan barns 
liv i denne sydende metropolen kunne arte seg. 

Aasgaard mener at mikrohistorie er særlig godt 
egnet for forskningen på barn.

– Gitt at barn vanligvis er mer bundet til et be-
grenset sted – et lokalmiljø, har mindre aksjons-
radius enn voksne – kortere bein! og dessuten har 
mindre makt de kan utøve, representerer mikro-
historie en tilnærming som er godt tilpasset dette 
materialet, påpeker han. 

– Og samtidig som mikrohistorien er vel- 
egnet for å studere barns “lille” verden, er  
den verdifull også fordi den gjennom slike case-
studier kan speile sentrale sider av den “større” 
samtiden som barn levde i, de samfunnsforhold- 
ene som var rådende på den tiden. Dette er jeg 
opptatt av å få fram i skildringen av unggutten 

Constans, forteller Aasgaard. 
– Også barna tok del i og var utlevert til histori-

ens og storpolitikkens mange omskifteligheter.  
Da som nå.=

STOR INNSATS: Vi har nå 
langt mer innsikt i barns liv 
og voksnes holdninger til 
barn i antikken og middel-
alderen enn vi hadde for 
bare få år siden, sier Reidar 
Aasgaard.
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Bøker om barndom

Centuries of Childhood: 
Perceptions of Children in 
the Ancient and Medieval 
Worlds.	Redaktører:
Reidar Aasgaard og 
Cornelia Horn.
–	Temaområder:	Hold- 
ninger til barn og fore- 
stillinger om barn hos 
sentrale	filosofer	som	
Platon	og	Aristoteles,	i	
gresk-romersk idé- og 
sosialhistorie, i sentrale 
kristne, jødiske og islam- 
ske kilder fra senantikk-
en og middelalderen, i 
litterære tekster (Dante, 
islandske sagaer, helgen-
legender), i juridisk 
materiale (lovgivning), i 
tekster fra ulike kulturelle 
områder (Vest-Europa, 
Byzantium,	England,	
Italia,	Norden).

Nordic Childhoods 1700–
1960: From Folk Beliefs 
to Pippi Longstocking.
Redaktører:	Reidar	
Aasgaard,	Marcia	Bunge	
og	Merethe	Roos.
–	Fagområder:	idéhisto- 
rie, kulturhistorie, histo- 
rie, samfunnsvitenskap, 
kunsthistorie, pedagog-
ikk, litteraturvitenskap, 
teologi og musikkviten-
skap.
– Blant temaene som tas 
opp,	er:	barn	i	norsk	og	
nordisk folketro, barn 
i den visuelle kulturen, 
barns retter og plikter, 
arbeiderklassebarn i 
Finland på 1800- og 
1900-tallet, barnelittera-
tur og eventyr.

Hvorfor begrenser vi barns muligheter til lek, når mange av våre egne 
‘seriøse voksenaktiviteter’ for en stor del bare er lek og spill, det også?   
               Augustin
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Glemt i tusen år. En særdeles viktig kilde til 
kunnskap finnes ved en sidegren til Nilens hoved-
løp, 200 kilometer sør for Kairo. Her lå byen Oxyr-
hynchus, en metropol i det romerske imperiet, 
med over 25 000 innbyggere, stor administrasjon 
og Egypts viktigste tekstilindustri. 

I mer enn tusen år dumpet innbyggerne søppel- 
et sitt i ørkensanden utenfor bygrensen. Kildesort-
ering var det ikke snakk om; papir og matavfall og 
alskens ting og tang ble slengt i samme haugen. 
Sakte, sakte ble det hele dekket av metervis med 
sand – og glemt i mye over tusen år. Først mot 
slutten av 1800-tallet ble den arkeologiske gull- 
gruven oppdaget: To engelske arkeologer forstod 
at de hadde kommet over et enestående arkiv over 
livet i antikken, og startet utgravingene – som mer 
eller mindre har pågått siden. 

– Det eksepsjonelt rike materialet av tekster 
skrevet på papyrus, omfatter både litteratur, per- 
sonlige brev og administrative dokumenter, for-
teller forskeren. Vuolanto og hans kollega, April 
Pudsey fra Manchester Metropolitan University, 
har lest gjennom 7500 papyruser for å finne barna. 
Aldri tidligere er barndom blitt utforsket så system- 
atisk i slikt materiale.

Stor mobilitet. Mange av de gamle dokumentene 
omtaler transaksjoner knyttet til slavehandel, og 
her dukker barna opp. 

– Denne typen forflytning, drevet fram av om-
stendigheter utenfor det enkelte menneskets kon-
troll, er et særdeles viktig trekk ved mobiliteten i 
den antikke verden, understreker Vuolanto. – Og 
når vi også legger til forflytning av frie mennesker 
i kjølvannet av krig og politiske omveltninger, så 
har vi fanget det meste av mobiliteten knyttet til 
barn og familie i den romerske verden. 

Vuolanto kan dokumentere at barn fra mange 
steder i Romerriket endte opp i Oxyrhynchus –
barn fra Arabia, fra dagens Algerie og Makedonia. 
Slavehandelen var en internasjonal virksomhet 
med store penger involvert. 

Gikk i lære. Forskerne vet ennå ikke så mye om 
barns liv før de dukker opp i offisielle dokumenter, 
og det gjør de gjerne ikke før de er blitt tenåringer. 
Det forskerne imidlertid vet, er at barn fra vanlige 
familier begynte med lett arbeid fra de var mellom 
sju og ni år gamle, som gjetere, med å samle tørr 
dyremøkk til å fyre med eller å bære vann. En del 
gutter var lærlinger i to til fire år. Forskerne har 
funnet mer enn tjue lærlingkontrakter i Oxyrhyn-
chus, de fleste i veveindustrien. Også slavebarn, 

både gutter og jenter, var 
lærlinger, og også de fikk 
lærlingkontrakt. 

– Ideen med lærlingord-
ningen var å få barna ut av 
hjemmene, gi dem mulighet- 
en til å lære nye ting og få 
oppøvd ferdigheter. Frie 
jenter var beskyttet. De ble 
holdt hjemme og lærte det 
de trengte der. I kildemateri-
alet vårt har vi imidlertid 
funnet en liten jente, født 
fri, men som allikevel måtte 
veve i fire år, fra soloppgang 
til solnedgang, for å betale 
tilbake sin fars gjeld. 

Sårbare små. Kildematerialet fra Oxyrhynchus 
bekrefter at voksnes følelsesmessige bånd til barn 
var sterke. For en slavefamilie kunne båndene 
aldri etableres igjen når de først var brutt av slave-
handelen. Barna var kanskje solgt til noen på den 
andre siden av Middelhavet – eller til noen helt 
lokalt. 

– En slaveeier hadde ingen forpliktelser overfor 
barnet, for eksempel til å la det få møte foreldrene 
sine, selv om de bodde i huset ved siden av. Slave-
mishandling ble ikke oppfattet som en god ting, 
men ble tolerert av samfunnet, forteller han. 

Vuolanto viser til at det finnes tilfeller der barn 
blir reddet fra slaveriet. Det var ulovlig å gjøre et 
barn som var født fritt, til slave. 

– Men hvem kunne vite om et ensomt barn ved 
brønnen eller på byens søppelfylling, var et slave-
barn eller ikke. Noen slavebarn ble adoptert uoffi-
sielt av frie mennesker, noen frie barn ble gjort til 
slaver. Identifikasjonspapirer fantes ikke. Et barn 
i sitt lokalmiljø ville hatt naboenes vitnesbyrd på 
hvem det var. Men om barnet var alene i en annen 
landsby, eller i et annet land, var dets skjebne lagt 
i andres hender.

Dødeligheten var høy, og mange barn var uten 
foreldre. – Foreldreløse barn var særlig sårbare. 
Når mor og far var døde eller solgt som slaver, var 
det ofte ingen andre der som kunne dekke barnas 
behov. Det fantes ingen institusjoner, ingen ord-
ninger for å ta vare på disse barna. 

– Barndommen i antikken kunne være temme-
lig mørk, selv om foreldre elsket sine barn over alt 
og alle – den gang som nå. =

tekst: trine Nickelsen

De tilhørte et stort rike, men hva visste fler- 
 tallet av barn om det? Deres livsverden var 

knyttet til hjemmet, til storfamilien, til lek og lær-
ing i det lille lokalmiljøet. Barn av rike foreldre 
kunne nok få sin horisont utvidet gjennom en reise 
til en naboby, eller, når de ble større, ved at de fikk 
gå på den beste skolen i byen, litt lenger unna. 

elskede små. – Barna som reiste mest, var uten 
tvil de fattigste og mest sårbare, nemlig slave-
barna. Vi har dokumentasjon på at barn helt ned 
i to års alder ble solgt og skilt fra foreldrene sine, 
forteller idé- og sosialhistoriker Ville Vuolanto 
på Universitetet i Oslo. Barn kunne oppleve å bli 
fraktet tusenvis av kilometer bort fra der de var 
født. Foreldrene hadde lite håp om noen gang å få 
se barna sine igjen.

Antikkens yng-
ste beveget seg 
knapt utenfor 

hjem og nabo-
lag. Men noen 

reiste det rom-
erske imperiet 
på langs og på 
tvers – slave-

barna. 

– Vi kan bare forestille oss med hvilken smerte 
mødrene og fedrene så sine barn bli sendt bort, 
sier Vuolanto. Flere jenter enn gutter ble oppdratt 
som slaver. – Store barneflokker tvang noen til å 
gi fra seg et barn, og da oftest en datter. Døtre ble 
ikke sett som like viktige som sønner for å føre 
slekten videre. 

Å være slavebarn var ingen uvanlig erfaring, 
gitt størrelsen på slavebefolkningen og omfanget 
av slavehandelen i antikken: Ti prosent av befolk-
ningen var slaver, og omkring tjue prosent hadde 
selv råd til å ha slave. I Egypt utførte slavene det 
tunge arbeidet med å grave kanaler fra Nilen, 
mange slaver arbeidet i jordbruket, og en del var 
tjenere. 

Hvordan vet Vuolanto og forskerkollegene om 
slavebarnas skjebne – og også mye annet om livet i 
det gamle, romerske Egypt? 

Slavebarn fraktet 
Romerriket rundt

PAPYRUS: – I det eksep-
sjonelt rike materialet fra 
oldtidsbyen Oxyrhynchus i 
Egypt har vi funnet mange 
vitnesbyrd om barns liv, 
også slavebarna, forteller 
Ville Vuolanto.

helt ned i toårsalderen:
SLAVEAUKSJON: Slavene i 
antikken er sjeldent avbildet 
i romerske kilder. Her ser 
vi en av ettertidens mer ro-
mantiserende fortolkninger 
av en romersk slaveauksjon: 
Slavemarkedet, malt av den 
franske kunstneren, Gustave 
Boulanger omkring 1882. 

KJØKKENSLAVE: En del av 
barneslavene var tjenere. 
Denne romerske mosaikken 
viser slavegutten Junius i et 
kjøkken i Pompeii. 
Bildet er nå i Eremitasjen,  
St. Petersburg.
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A Barn og traumer

•	Barna	i	studien	var	
mellom 2 og 6 år da 
studien begynte. 

•	Hendelsene	i	studien	
klassifiseres	gjerne	i	to	
kategorier:	hendelser	
som har med relasjoner å 
gjøre, som for eksempel 
samlivsbrudd eller bort-
gang; og hendelser som 
ikke har med det å gjøre, 
for eksempel ulykker og 
skader. 

•	Studien	viste	at	barna	
som hadde opplevd en 
potensielt traumatisk 
hendelse, ble mer 
empatiske,	flinkere	til	
å dele og vise omsorg, 
enn de andre barna som 
ikke hadde det. Denne 
effekten ble imidlertid 
svekket over tid.

•	Amerikanske	og	brit-
iske studier har vist at 
enkelthendelser kan føre 
til psykologiske problem-
er hos barnet, men disse 
studiene omhandlet barn 
henvist til behandling og 
som derfor var sårbare 
og hadde erfart en rekke 
vanskelige forhold i 
barndommen.    

tekst: Camilla Smaadal

Forskerne ved Psykologisk institutt på Universi-
tetet i Oslo ble overrasket av sine egne resultat-

er. Ut ifra tidligere studier og hypoteser hadde de 
forventet å se flere problemer hos barn som hadde 
opplevd noe dramatisk i barndommen. I stedet 
viste funnene deres noe helt annet; barna ble mer 
robuste, flinkere til å dele og mer empatiske enn 
sine jevnaldrende i barnehagen året etter en fæl 
opplevelse. 

Fra husbrann til skilsmisser. Traumer er ofte 
forbeholdt asylbarn og flyktninger, men i løpet av 
barndommen kan en regne med at mange barn 
opplever eller er vitne til hendelser som er truende 
mot deres selvbilde og integritet. 

– Det er vanlig at barn havner på sykehus, opp-
lever skilsmisser eller andre triste ting. Vi ønsket å 
finne ut om barn får symptomer på atferdsvansker 
og følelsesmessige problemer etter å ha vært vitne 
til eller utsatt for en potensielt traumatisk hendelse 
i barndommen, sier professor og forskningsleder 
Anne Inger Helmen Borge ved Psykologisk institutt.  

I undersøkelsen som forskerne gjennomførte, 
ble foreldre spurt om barnet hadde vært utsatt for  
ulykker, alvorlige sykdommer eller potensielt  
traumatiske opplevelser det siste året. I intervjuet 
la forskerne til et åpent felt slik at foreldrene kunne 
beskrive hendelsene, og både foreldrene og lærerne 
vurderte hvordan barnet oppførte seg og fungerte 
følelsesmessig.  

Året etter spurte de foreldrene og de ansatte i 
barnehagen om det samme. Da kunne forskerne 
undersøke om det hadde skjedd noen forandringer 
hos barna. 

– Det var nettopp fordi vi hadde kontroll for 
hvordan barna var før de opplevde en hendelse, at 

vi kunne tilskrive effekten til hendelsen og ikke til 
tidligere problemer hos barna.  

Hendelsene barna hadde opplevd, var forskjel-
lige, og varierte i alt fra blant annet samlivsbrudd 
hos foreldrene, alvorlig sykdom, vitne til vold, hus-
brann eller dødsfall i familien. 

Hvert femte barn opplevde noe traumatisk.  
Av de 592 barna som deltok i studien, hadde hvert 
femte barn opplevd noe i løpet av barndommen 
som psykologene trodde kunne gi følelsesmessige 
eller sosiale vansker i etterkant.  

– Vi kunne sammenligne barna som hadde opp-
levd noe traumatisk og barn som ikke hadde det i 
løpet av et år. Vi forventet at gruppen som hadde 
opplevd traumatiske hendelser, ville ha mer prob-
lemer enn gruppen som ikke hadde det. 

Til vår overraskelse fant vi ikke noen forskjell 
på barna i de to gruppene, verken i følelser eller 
hvordan de oppførte seg. En mulig konklusjon er 
at det skal mer til enn en mulig traumatisk enkelt-
hendelse for at det skal virke negativt inn på den 
psykiske helsen til barn etterpå. 

– Foreldre må ikke få skyldfølelse og engste seg 
for mye. Barn er gjerne mer robuste enn vi tror, 
hvis de ellers har en stabil familie og et godt miljø 
rundt seg, legger Borge til. 

Kom styrket ut av det. Tvert imot: Barna viste 
faktisk en styrke, en følelsesmessig vekst, dersom 
de hadde opplevd noe traumatisk. 

– Denne effekten ble riktignok utvasket over 
tid, allikevel er dette et svært interessant funn. 
Når barn blir vitner til eller utsatt for noe, får de 
mye oppmerksomhet, trøst og hjelp, og de sosiale 
relasjonene i barnehagen blir gjerne sterkere. An-
takelig var de jevnaldrende veldig mottakelige for 
det, eller så videreførte barna den økte omsorgen 

de selv hadde fått. Akkurat hvorfor vet vi ikke sik-
kert, men vi fant en økt empati blant disse ekspo-
nerte barna. 

Forskerne lurte også på om det var enkelte 
hendelser som var mer truende enn andre, som ga 
mer utslag hos barna. Men det var ikke slik at en 
skilsmisseopplevelse slo sterkere ut hos et barn 
enn husbrann, en skade, en sykdom eller dødsfall 
i familien.  

Bekymrede mødre. Det var imidlertid én ting 
forskerne observerte; nemlig at foreldrene hadde 
registrert flere problemer hos barnet enn det de 
andre barna og ansatte i barnehagen hadde gjort. 

– Vi satt igjen med ulike resultater fra ulike 
informanter. Vi så nærmere på dette, og da vi 
gikk tilbake og så på mulige feilkilder, oppdaget 
vi at det særlig var mødre som var engstelige selv, 
som rapporterte flere hendelser og syntes å se 
flere symptomer hos sitt barn enn ansatte i barne-
hagene. 

Barnehagen virker normaliserende. Ifølge  
forskerne kan det også virke som jevnaldrende 
barn er med på å redusere effekten av det potensi-
elle traumet hos barnet. 

– Hadde vi studert andre barn som ikke gikk i 
barnehage, ville resultatet kanskje vært et annet. 
Miljøer hvor barn er sammen med andre barn på 
samme alder, er sunt og helende, fordi barna får 
mulighet til å både gi og motta omsorg. Det er et  
miljø hvor de kan hente seg inn igjen, og for sår-
bare barn som har opplevd fæle ting, er det nor-
maliserende å komme tilbake til vennene sine i 
barnehagen. 

Psykologisk vaksine. Forskerne skal nå gå vid-
ere med studien og se om det skjer endringer hos 
barna senere i livet. 

– Det kan være vi ikke har sett den fulle virk-
ningen av hendelsene etter bare ett år. Vi vet at 
ting kan blusse opp igjen senere. Hvis vi spør dem 
ti år senere om hvordan de har det, og går tilbake 
og ser på hendelser fra barndommen, kan det være 
vi finner at den ene gruppen skiller seg fra den  
andre. Da må vi kontrollere for flere forhold, men 
det blir interessant å undersøke. Det er mulig at 
disse barna også som 14-åringer vil være sterkere 
og bedre rustet til å takle andre traumatiske hend-
elser – det vi kaller resiliens, men det vet vi fore-
løpig ingenting om. 

Borge mener det er viktig å ikke undervurdere 
skrubbsåreffekten – at det også er mange positive 

sider ved det å ha opplevd fæle ting, dersom det 
blir koblet med god omsorg både i helsevesenet, 
barnehagen og i familien. 

– Det er viktig å få kunnskap om det vi tror kan 
være skadelig for barnet, og det som bekymrer 
foreldre unødvendig. Foreldre må fortsette å være 
like gode til å trøste og hjelpe hvis barnet opplever 
noe fælt, som de ifølge denne studien er, oppford-
rer Anne Inger Helmen Borge.= 

KAN GI VEKST: – Det er  
viktig at foreldrene også  
er bevisste på at barna  
kan komme styrket ut av 
en traumatisk hendelse,
sier anne Borge. 

Barn blir mer robuste og viser mer omsorg og medfølelse det første året  
etter en traumatisk hendelse, viser ny studie.

“skrubbsåreffekten”: 

Traumatiske hendelser kan 
gjøre barnet mer empatisk 
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tekst: yngve vogt   

Førsteamanuensis Elisabeth Staksrud på Insti- 
 tutt for medier og kommunikasjon ved UiO 

har samarbeidet med forskere over hele Europa og 
vært med på tidenes største undersøkelse om hva 
barn og foreldre synes er mest ubehagelig på nett. 

Svarene kan være en vekker for oss voksne som 
ikke er vokst opp med internett.

40 prosent av barna svarer at de er mest redde 
for vold og porno, men mange barn svarer at de er 
bekymret for porno fordi de har hørt av voksne at 
porno ikke er bra. 

Over halvparten av barn er derimot redde for 
noe annet enn det foreldrene deres tror. 

– Noe av det som skremmer barna aller mest, er 
nyhetsrelatert innhold. 

Barna nevner i særlig grad videoene på video- 
delingskanalen YouTube, og de synes det er problem- 
atisk med videoer av trafikkulykker, lidende men-
nesker og dyr, samt terrorhandlinger der folk blir 
halshogd.

Bare svært få foreldre vet at barna ser mye på 
nyheter.

– Barn og unge er generelt interessert i det som 
foregår rundt seg. 

Nære nyheter oppfattes som mest skremmende. 
– Barna lurer på om krigen kan komme hit, om 

det kan hende at de også må flykte og kanskje må 
klatre gjennom piggtrådgjerder, slik de syriske 

opplever som problematisk.
Svarene fra den europeiske undersøkelsen om 

internettbruk stemmer overens med Medietilsynets 
årlige undersøkelser om medieinnhold. 

– Likevel har vi aldri tatt debatten om hvordan  
foreldre skal forholde seg til mediebruken og om  
det skal lages et regelverk for dette. I dag er det ing-
en som sier noe om at nyhetsmediene bør innholds- 
reguleres, og det med god grunn. Men samtidig 
snakker vi voksne ikke nok med barna om hvorfor 
nyhetene blir som de blir. Få nyheter er tilrettelagt 
for barn.

 
Lytt mer! Staksrud mener vi må lytte mer til 
barna. 

– Vi må lytte til erfaringene til barn og unge, 
selv om det kan være ubehagelig for oss som ikke 
er vokst opp med internett. Vi er dessverre mer 
opptatt av våre egne ideer om hva barna trenger, 
enn å hjelpe, tilrettelegge og beskytte dem ut ifra 
barnas egne erfaringer. 

Hun mener samfunnet må ta de tøffe, offentlige 
debattene om mediestyring og innholdslevering 
for å vite hvordan barn best kan beskyttes. 

Spurte 25 000 barn. Gjennom prosjektet EU 
Kids Online i 2010 ble 25 000 barn mellom ni og 
seksten år og like mange foresatte intervjuet av 
forskere i 25 europeiske land. Barna og foreldrene 
ble intervjuet hver for seg. 

Undersøkelsen har gjort det mulig å finne na-
sjonale og kulturelle forskjeller i barns bruk av 
nett, og hvordan foreldre oppdrar barn digitalt. 

– Vi lurte på om det var en sammenheng mel-
lom graden av bredbåndsdekning, det politiske 
systemet og hva barna gjør på nett, og om det var 
nordiske forskjeller.

Norske barn er, sammen med tsjekkiske barn, 
på verstinglisten blant dem som har vært inne på 
sider med skadelig, brukergenerert innhold, slik 
som nettsteder som promoterer anoreksia, selv-
mord, rasisme, vold og narkotika. 

Det er dessuten en sammenheng mellom bruk-
en av skadelige sider og digital mobbing. Dette 
gjelder både for mobbere og dem som blir mobbet. 

– Vi fant ut at norske barn har foreldre som i 
stor grad er villige til å la dem utforske internettet. 
Men selv om norske barn opplever mer risiko enn 
mange andre europeiske barn, er mange av de nor-
ske barna gode til å håndtere dette. Samtidig ser 
vi også at de barna som klarer seg bra, er de barna 
som har interesserte foreldre, som jevnlig snakker 
med dem om nettbruken og ikke bare når barna 
har lyst til å snakke om dette. Starter foreldrene 
tidlig, er barna mer villige til å høre på foreldrene. 
Det er vanskelig å begynne med en trettenåring. 

Ønsker ny undersøkelse. Tallmaterialet fra 
undersøkelsen i 2010 er enormt. Staksrud sier at 
de har data nok til mange års forskning. Sammen 
med 150 forskere fra hele Europa ønsker Staksrud 
likevel å gjennomføre den samme undersøkelsen 
én gang til for å kunne studere utviklingen av 
internettbruken over tid. Foreløpig er det ingen 
penger til det.

– Med en slik undersøkelse kan vi sammenligne 
tallene over tid og få muligheten til å avdekke nye 
problemer.

Bare det å samle inn norske data, vil koste én 
million kroner.

– Et slikt arbeid ville ha gjort det mulig å kom-
me med anbefalinger til både skole og helsevesen. 
Bedre kunnskap kan dessuten forebygge psykiske 
skader på sikt, poengterer Elisabeth Staksrud.=

flyktningene må gjøre på vei inn i Europa i dag. 
Et annet eksempel er videoinnslaget av de to 

kaprete flyene som styrtet inn i Twin Towers. Selv 
om det er fjorten år siden terrorangrepet, blir det 
stadig vist på ny.

– Hvis voksne ikke forklarer at dette er en re-
prisesending, kan de yngste barna tro at katastrof- 
en skjer igjen og igjen. 

Fiksjonsvold skremmer lite. Det er offentlig 
akseptert at fiksjonsvold er noe av det farligste 
som kan vises for barn. Helt siden 1980-tallet har 
det vært store offentlige diskusjoner om fiksjons-
vold, noe som har ført til et strengt regelverk med 
aldersgrenser og sensur på videoer med grov vold. 

– Fiksjonsvideoer ligger nederst på listen over 
hva barna er redde for. Den offentlige samtalen om 
risikoen som barna møter på nett, er i hovedsak 
styrt av voksne. Barna blir ofte betraktet som pas-
sive, potensielle ofre som må beskyttes, men det 
er lite i samtalene som handler om hva barna selv 

IKKE TRYGT: Det barn opp-
fatter som virkelige hendel-
ser, kan virke mest skrem-
mende, også på 10-åringene 
Anna og Aslak. 

LYTT MER: – Over halvpart-
en av barna er redde for noe 
annet på internett enn det 
foreldrene tror, sier Elisabeth 
Staksrud, som mener at vi 
voksne må lytte mer til barn.

Foreldre frykter ofte at barna 
deres skal snuble over porno 
og vold på internett og komme 
i kontakt med farlige mennes-
ker. Barna synes derimot at 
det er langt mer skremmende 
å se nyheter på nett.

Nyheter skremmer 
norske barn 

tidenes største undersøkelse om internettbruk: 
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Barn sin rett til  
å uttale seg 

•	Forskingsprosjektet	
Barnekonvensjonen og 
norsk rettspraksis har 
studert barn sin rett til 
å uttale seg i saker om 
barnefordeling. 

•	Nærare	400	lagmanns- 
rettsavgjerder frå tida 
før og etter lovendringa 
i 2004, som ga barn frå 
sju år rett til å bli høyrde 
om bustad og samvere, 
er analyserte. 

•	Undersøkinga	viser	at	
lovendringa har ført til 
endra	rettspraksis:	No	
får	dei	fleste	barn	frå	dei	
er sju år høve til å fremje 
si meining om hovud-
spørsmålet i saka.

•	Dei	fleste	barna	ynskjer	
å nytte seg av dette. Som 
regel er det sakkunnige 
som snakkar med barnet, 
men i nesten ein fjerdedel 
av sakene hadde dom-
maren hatt samtale med 
barnet.

•	Denne	endra	praksisen,	
der barn i langt større 
grad blir høyrde, har 
ført til at barna og deira 
oppfatningar no blir vigde 
langt meir plass i doms-
tekstane enn tidlegare. 

•	Det	har	òg	vore	ein	
markant auke i den delen 
av saker der barna sine 
ønske går inn som argu-
ment for avgjerdslene.

tekst: kjerstin gjengedal

Det viser studiar av ordlyden i barnefordelings- 
 dommar over snart tjue år.

Midt oppe i dei mange sosiale endringsprosess-
ane samfunnet vårt har vore igjennom dei siste 
tiåra, er kanskje synet på barn ein av dei mest 
merkbare. Tradisjonelt har ein tenkt at barn ikkje 
kan ventast å ha innsikt og vere mogne nok til å 
kjenne sitt eige beste, og at foreldra difor må ta 
avgjerder på vegner av barnet. Men kva skjer der-
som foreldra går frå kvarandre og det oppstår kon-
fliktar i synet på kva som er best for barnet?

Ikkje noka nedre aldersgrense. Aksepten for at 
barnet sine synspunkt er verdfulle og skal takast 
omsyn til, er stadig blitt sterkare. I FNs barnekon-
vensjon frå 1989 blir det slått fast at barn har rett 
til å gje uttrykk for eigne meiningar i saker som 
gjeld barnet. I den norske barnelova er barnets 
rett til å bli høyrt gradvis blitt utvida: Først fekk 
barn ned til tolv år rett til å bli høyrde, i 2004 vart 
dette endra til å gjelde barn ned til sju år. Seinast i 
fjor kom det ei endring i lova som presiserte at sju 
år ikkje må reknast som noka nedre grense, men at 
alle barn som er i stand til å danne seg eigne opp-
fatningar, skal ha rett til å bli høyrde.

– I saker som gjeld barnefordeling og samvere, 
ser vi at når barn først får sjansen til å uttale seg, 
vel dei fleste å gjere det. Det at barnet skal bli 
høyrt, er ikkje det same som at det må gje uttrykk 
for eit klart standpunkt i den eine eller andre ret-
ninga, men sidan barnets beste skal vere det over-
ordna omsynet, vil all informasjon vere av verdi, 
seier professor Kristin Skjørten ved Institutt for 
offentleg rett på Universitetet i Oslo.

Skjørten har samla inn og studert dommar frå 
barnefordelingssaker i utvalde tidsrom sidan 1998. 
Materialet omfattar dommar før og etter at lova 
vart endra frå tolv til sju år, og no er ho i gang med 

å samle dommar frå 2015, altså etter dei siste lov-
endringane som presiserer at også yngre barn skal 
ha høve til å bli høyrde. Dommane kjem frå lag-
mannsrettane og frå Høgsterett. Det vil seie at dei 
allereie har vore gjennom ein runde i tingretten, 
og ein av partane har anka saka vidare i systemet.

Nytt syn på barns utvikling. Allereie i det tid-
legaste materialet, dommar frå 1998 til 2000, fann 
ho at barns rett til å bli høyrde var blitt styrkt. 
Domstekstane viser at barna over tid er blitt meir 
synlege i desse sakene. Dei er ikkje viljelause 
kasteballar som er underordna foreldra sine mein-
ingar og behov, men stig fram som sjølvstendige 
subjekt med verdifull innsikt i eigen situasjon.

Skjørten har funne at dommarane i større grad 
enn før legg vekt på barnet sine meiningar. Men er 
dette eit resultat av lovendringane som har skjedd, 
eller er det snarare slik at lova er blitt endra fordi 
samfunnet har gått gjennom ein prosess der vi har 
endra syn på barn som deltakarar?

– Fleire faktorar er verksame, trur ho. – Utvik-
linga i Noreg har ein internasjonal parallell. I stad- 
en for å tenkje at mogning heng direkte i hop med 
barnets kronologiske alder, er det blitt vanlegare å 
vurdere konteksten rundt kvart enkelt barn. Dette 
kan sporast tilbake til teoriar om barns utvikling, 
der det har skjedd ei oppmjuking i den forstand at 
ein ikkje lenger ser barnets utvikling og kronolog-
iske alder som to sider av same sak, men at kon-
tekst har meir å seie.

For mykje ansvar? Ei innvending mot å høyre 
barn i barnefordelingssaker, er at barnet skal 
sleppe å måtte velje mellom foreldra. Det kan vere 
ein relevant kritikk når det gjeld spørsmål om fast 
bustad, men ikkje i spørsmål om samversrettar, 
peikar Skjørten på.

– Når ein diskuterer samvere, så er spekteret 
av moglege løysingar mykje større. Tid, stad og 

omfang kan diskuterast, og barnet kan kome med 
gode innspel som elles ikkje ville blitt synlege, 
seier ho.

Ein konsekvens av at barn er blitt meir synlege, 
er at spørsmål om samverstvang i større grad er 
oppe til diskusjon. Tidlegare har ein gjerne tenkt 
at det beste for barnet er å ha samvere med den 
forelderen barnet ikkje bur hos, så lenge det ikkje 
er noko spesielt ved forelderen som talar imot – 
slik som fare for vald eller overgrep.

–  I materialet mitt ser eg at i saker der barnet 
ikkje vil ha samvere med ein av foreldra, og det 
ikkje heftar noko negativt ved den forelderen, så 
kan det bli ein diskusjon om det er mogleg å finne 
løysingar som unngår bruk av tvang, fordi tvang 
kan oppfattast som eit åtak på barnets integritet, 
seier Skjørten.

Samvere for tokultur. Det at barns synspunkt 
blir tillagt meir vekt, tyder likevel ikkje at avgjerda 
i saka blir lagt på barnet sine skuldrar. I dei sakene 
der dommen samsvarar med barnet sitt ønske, er 
dette eitt av fleire moment som alle peikar i same 
retning. Og om lag ein firedel av dommane går mot 
barnets ønske.

– Har desse sakene, der retten altså kjem fram til 
at barnet ikkje forstår sitt eige beste, nokre felles-
trekk?

– Nei, det kan eg ikkje seie. Men eg har av og 
til sett at dommaren har beklaga overfor barnet i 
saker der ein har kome fram til ei avgjerd som går 
mot barnets ønske, men som ein likevel trur vil 
vere til beste for barnet. Det er ein del av det samla 
biletet som viser at barnet er blitt meir synleg i 
domstekstane, seier Skjørten.

I eit delprosjekt har ho også undersøkt om 
etnisitet og kultur har noko å seie i foreldretvis-
tar om bustad og samvere. Ho fann at argument 
knytt til etnisitet og kultur vart lagt fram i om lag 
halvparten av sakene der ein eller begge foreldra 
hadde utanlandsk bakgrunn. I spørsmål om fast 
bustad kunne argument om at ein av foreldra var 
betre integrert i Noreg, bli tillagt vekt. I spørsmål 
om samvere, handla argumenta gjerne om at den 
utanlandske foreldreparten gjennom samvere kun-
ne ivareta barnet sin rett til å høyre til to kulturar.

– I slike tilfelle ser ein altså på det å vere tokul-
turell som eit gode, men barnet er ikkje alltid like 
oppteke av å vere tokulturell som forelderen er, 
fortel Kristin Skjørten.=

Barn er ikkje lenger prisgitt foreldra sine meiningar i barnefordelingssaker, 
dei er blitt synlege subjekt med eigne stemmer og reell påverknadskraft. 

BARNA ER BLITT SYNLEGE: 
– Barn er ikkje viljelause kas-
teballar, men sjølvstendige 
subjekt med verdifull innsikt i 
eigen situasjon, seier Kristin 
Skjørten.

Frå objekt til deltakar i barnefordelingssaker: 

Også småbarn blir høyrde 
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kopterne

•	Koptere	er	kristne	
egyptere. 

•	Av	en	egyptisk	befolk- 
ning	på	ca	84	millioner,	
utgjør kopterne 5-7 mil-
lioner.  

•	Kopterne	er	det	største	 
kristne	samfunnet	i	Midt- 
østen og den største arab-
isktalende, ikke-muslim-
ske gruppen i verden.

•	Den	koptiske	kirken	
skal være grunnlagt av 
evangelisten	Markus,	som	
brakte kristendommen til 
Alexandria det første tiåret 
etter Jesu død.

•	Kirkens	ledere,	patriark-
ene, oppfatter seg selv 
som	Markus’	etterfølgere.

•	Kopterne	regner	ikke	
seg selv som arabere, 
men etterkommere etter 
faraoene. 

•	Det	er	forbudt	for	mus- 
limer å gå over til en an- 
nen religion, og kirken 
driver derfor ikke misjon 
i Egypt.

 

Kilde: Wikipedia

tekst: trine Nickelsen

Kirken driver et stort arbeid for å markere  
  kopternes tilstedeværelse i Egypt, forteller 

religionshistoriker Nora Stene på Universitetet 
i Oslo. – Og i sentrum for dette arbeidet har den 
plassert barna. Fra de er bitte små trekkes de inn i 
kirkens kulturelle liv – som kirkemedlemmer med 
høy status. 

Nora Stene har drevet omfattende, antropolog-
isk feltarbeid blant koptisk-ortodokse kristne i 
Kairo, og også blant koptiske emigranter i London. 
Hun forteller at mens mange kristne samfunn i 
Midtøsten er i ferd med helt eller delvis å forsvinne, 
har det koptiske fellesskapet vist usedvanlig evne 
til å overleve og bevare identiteten sin, ikke bare 
i dag, men gjennom sin nesten 2000 år lange his-

søndagsskolen, og det er patriarken som formelt 
er den øverste lederen for søndagsskolearbeidet. 
Kvinner kan ikke bli prester, men kan komme høyt 
opp i søndagsskolehierarkiet. Søndagsskolen gir 
jentene kvinnelige rollemodeller, påpeker religions-
historikeren. 

Barn er lik engler. «Men vet du ikke at det er 
fordi barn er som engler?» Akkurat dette svaret 
fikk Nora Stene ofte når hun under feltarbeidet 
sitt stilte koptere forskjellige spørsmål om barnas 
rettigheter og plikter i kirken, som: Hvorfor kan 
barna gå inn i heykalen, inn i det aller helligste 
alterrommet? 

– Svaret ble uttalt med en selvfølgelighet og en 
overbevisning som fikk meg til å spørre hva som 
ligger bak. Hva henviser denne englelikheten til? 
Er det uttrykk for et bestemt syn på barn og barn-
dom i den koptiske tradisjonen? 

Kopterne har et eget begrep, tufola, som er 
arabisk for barndom. – De oppfatter barndom som 
en fase hvor mennesket befinner seg nærmere den 
opprinnelige ideen for menneskeheten. Ethvert 
barn er i den paradisiske tilstanden som Adam og 
Eva var før syndefallet, påpeker Stene.  

Akkurat som hos oss, finnes det også blant kopt-
erne oppfatninger av barn som søte og sårbare, og 
med behov for spesiell opplæring. 

– Men englelikheten henspiller verken på 
skjønnhet eller sårbarhet, men på rituell renhet.  
Å være som englene vil si å være nær Gud, å være 
jomfruelig, uberørt av seksualitet og å være uskyl-
dig og uvitende om synd. Barn før puberteten 
betraktes derfor som både renere og nærmere Gud 
enn det voksne er. Barn er en av Guds velsignelser 
til menneskene. I sin renhet kan barna velsigne 
folk de har omkring seg. 

Spedbarn til nattverd. Dette gir seg flere utslag i 
det rituelle livet i kirken: 

Under liturgien har barn, både jenter og gutter, 
rett til å bevege seg overalt i kirkerommet, til å 
krysse grensene mellom manns- og kvinnesiden, 
og altså gå inn i det aller helligste alterrommet.

– Retten til å delta i sakramentene er svært vik-
tig, ikke bare i dåpen, men også konfirmasjonen, 
nattverden, skriftemålet og sykesalvelsen. Barna 
ansees å være fullt ut i stand til å motta disse sakra- 
mentene, og også å ha de samme behovene som 
voksne for den kraften og beskyttelsen som disse 
ritene gir, påpeker Stene. 

Den koptiske kirken døper spedbarna, og lar 
dem umiddelbart etter motta konfirmasjonens og 

Opp mot én 
million barn  

går på søndags-
skole i Egypt. 

Kopterne mener 
barna er som 

engler, at de er 
nærmere Gud  

enn voksne flest 
kan komme  
her på jord.  

håpet for den koptiske kirken. Den skal gjøre barna 
bevisste deres koptiske identitet, lære dem opp i 
den kristne, koptisk-ortodokse tro og gi dem en 
motvekt mot islamsk påvirkning, sier Nora Stene. 

Fredag er søndagsskoledagen i Egypt; da har 
barna fri fra skolen og søndagsskolelærerne fri fra 
sitt ordinære arbeid. Søndagsskoletilbudet er i like 
stor grad rettet mot jenter som mot gutter. Alle 
skal med: De barna som ikke kommer av seg selv, 
blir gjerne hentet hjemme. Spesiell oppfølging blir 
gitt til barn fra fattige familier. Barna tilbys leke- 
og fritidsaktiviteter, og hver enkelt får en lærer 
som skal følge med på hvordan det går med ham 
eller henne. 

– Å bli søndagsskolelærer er en æresbevisning. 
Søndagsskolelærerne har høy prestisje i den kopt-
iske kirken. De to siste patriarkene er selv fra 

torie – forfølgelser og til dels sterkt ytre press til 
tross. I Egypt er kristen misjon forbudt. Barn er 
gruppens eneste rekrutteringsgrunnlag. 

– Kopterne ønsker at barna skal vokse opp nært 
knyttet til kirken. Men det er ingen selvfølge. 
Majoritetssamfunnet krever tilpasning, og barna 
regnes som spesielt utsatte, sier hun. 

Søndagsskolen. Det er her «skoler for kirkelig,  
ortodoks opplæring», ofte kalt søndagsskoler, 
kommer inn. Søndagsskolebevegelsen startet i det 
små for hundre år siden. I dag går mange hundre 
tusen barn på søndagsskole i Egypt, ja, kanskje 
opp mot én million: Alle koptiske barn og unge 
oppfordres til å delta i undervisningen fra de er 
tre-fire år og fram til 18–20-årsalderen. 

– Søndagsskolen sees på som selve framtids- 

På engleskole i Egypt 
 

Barn i den koptisk-ortodokse kirken:
RENE OG ENGLELIKE: De koptiske barna sees på som 
fullt ut i stand til å motta sakramentene, og mottar sin 
første nattverd som nydøpte og nykonfirmerte spedbarn. 
Tidligere var det nesten bare barn som mottok nattverd-
en. Dette har endret seg de senere årene: Med barna 
som forbilde, oppfordres nå også voksne koptere til å gå 
regelmessig til nattverd. 
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BARN OG POLITIKK: – Søn-
dagsskolene representerer 
den største mobiliserings-
kraften blant kopterne i 
dagens Egypt, forteller Nora 
Stene, som er blant bidrags-
yterne i den nye bokutgivel-
sen «De kristne i Midtøsten. 
Kampen for tilhørighet».   
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tekst: Camilla Smaadal

Å kunne sitte stille, høre på det læreren sier og  
  rette oppmerksomheten mot riktig sted, er  

essensielt for at barn skal gjøre det bra på skolen. 
– Vi har sett at barn som er mer ute i barnehag-

en, er flinkere til nettopp dette. Vi er nå i gang med 
en oppfølgingsstudie som skal gi oss mer konkrete 
svar på hvorfor utendørstid i naturen ser ut til å 
være så gunstig for barns psykiske helse, sier Vidar 
Ulset, stipendiat ved Psykologisk institutt på Uni-
versitetet i Oslo. 

Roligere på skolen. Den tidligere studien fra 
Psykologisk institutt fulgte 565 barnehagebarn 
i kommunene Gran og Lunner på Hadeland med 
datainnsamlinger over fire år, og viste at barn med 
flere timer utendørs i barnehagen var mer konsent-
rerte, mindre hyperaktive, flinkere til å dele og 
å være en god venn. Effektene holdt seg lenge, til 
barna begynte i 2. og 3. klasse. 

– Det er mange som tror at barn som får løpe 
fritt rundt og utfolde seg ute, kan få problemer med  
å starte på skolen. Vi har derimot sett at barn som  
får klatre i trær, har grønne omgivelser og får leke 
ute uten restriksjoner,  kan bli mer oppmerksomme 
og roligere når de begynner på skolen, sier Ulset. 

– Men hvordan kan forskerne være sikre på at 
det er utendørstiden som har gitt barna de posi-
tive effektene? Og hva er det konkret med naturen 
og det å være ute som stimulerer dem psykisk?

– Det er nettopp det vi skal finne ut i den opp-
følgende studien. I den tidligere runden fulgte vi 
barna over tid og så hvordan symptomene utviklet 
seg. Vi hadde samlet informasjon fra mange kilder, 
både fra barna, lærerne og foreldre, og det store 
antallet deltakere gjorde at vi kunne bruke statis-
tiske analyser som til dels kunne kontrollere for 
andre mulige årsaker, som kjønn, sosioøkonomisk 
status, barnas temperament og barnehagens kvali-
tet. Det nye prosjektet vil bli designet slik at vi kan 
vise en enda klarere årsakssammenheng. Målet 
med studien er å undersøke om utendørstid kan 
være en billig investering for å forebygge psykiske 
vansker hos barn og forberede dem bedre til skol-
en, sier Ulset. 

Oppmerksomheten – en muskel? Det er nem-
lig flere mulige forklaringer på hvorfor utendørstid 
kan ha en positiv effekt på barns oppmerksomhet. 

– Om det er selve aktivitetsnivået, at de er mer 
fysisk aktive, eller om det er fordi de gjør ting an-
nerledes når de er ute, vet vi ikke. Det er også flere 
teorier som tyder på at grønne omgivelser kan ha 
en positiv effekt på oppmerksomheten vår.

Oppmerksomheten kan nemlig sammenlignes 
med en muskel, mener Ulset. – Naturen er rik på 
syns- og hørselsinntrykk som krever lite av opp-
merksomheten vår, slik at den får hvilt seg og er 
klar til å brukes igjen når det kreves. 

Virtuelle miljøer. I det nye prosjektet, som så vidt 
er i gang, skal forskerne følge barna videre i skole-
gangen. I tillegg til å gjøre en oppfølging med spør-
reskjemaer til alle deltakerne, vil en liten gruppe av 
barna bli plukket ut til å delta i et eksperiment.  

Disse vil bli delt tilfeldig  
inn i to grupper, hvor halv-
parten får være ute i nat-
uren, mens de andre er i  
et urbant miljø. 

– Ved å måle opp-
merksomheten før og 
etter kan vi se om det 
er slik vi tror, nemlig at 
naturlige miljøer støtter 
oppmerksomheten også hos 
ungdommer. Vi måler aktivitets-
nivået deres slik at vi kan se hvor mye dette spiller 
inn.

I det andre eksperimentet vil oppmerksomhet-
en til barna vil bli testet før og etter ved hjelp av 
kognitive tester og såkalt “eye tracking”. 

– Vi vil eksponere barna for virtuelle miljøer og 
bruke eye tracking, som gjør at vi kan se hvor dis-
trahert barnas oppmerksomhet blir i de ulike om-
givelsene. Da kan vi måle om det er en sammen- 
heng mellom nivået av distraksjoner i omgivelsene 
og oppmerksomheten. 

Studien vil kunne si noe om oppmerksomheten 
til barn og ungdommer på skolen, men resultatene 
kan ikke uten videre overføres til barnehagebarn. 
Ulset vedgår at det trengs ytterligere studier for å 
kunne påvise dette hos barnehagebarn. 

– Vi har dessverre ikke mulighet for å gå tilbake 
i tid og teste barnehagebarnas oppmerksomhet  
eksperimentelt. Vi tror imidlertid at eventuelle 
funn kan være overførbare til mindre barn, på 
grunn av de sammenhengene vi har sett tidligere. 
Men det trengs egne studier for å bekrefte dette.

Lite utendørstid. Ulset mener generelt sett at 
barn utfolder seg for lite i naturen gjennom barn-
dommen. 

– Stadig flere aktiviteter foregår inne. Hvordan 
påvirker det barns utvikling? Barn må ofte inn i et 
forhåndsdefinert løp som voksne har bestemt, som 
for eksempel at barna skal lære seg matematikk 
tidlig. Det kan være bra, men det finnes også andre 
måter å stimulere barns utvikling på, sier Ulset. 

– Når barn får utvikle seg fritt, kan det ha posi-
tive effekter på oppmerksomheten, noe som igjen 
kan bidra til at de kan klare seg bedre på skolen. 
Vi tror barn kan oppnå lignende goder ved å være 
ute, like gjerne som å begynne tidlig å pugge mate- 
matikk for eksempel. Å kunne sitte rolig og følge 
med på det lærerne sier og ha oppmerksomhet på 
det som skjer i klasserommet, vil gjøre at de mest 
sannsynlig mestrer dette bedre.=

Det er ikke bare tidlig lesing og regning som 
kan forberede barna best mulig til skolen. 
Grønne omgivelser og utelek kan være vel så 
nyttig.  

LIKE BRA SOM MATTE: – Vi 
tror barn kan oppnå like 
gode resultater ved å være 
ute, som å begynne tidlig å 
lære matematikk, sier Vidar 
Ulset. 

Naturen gjør ba rna 
mer oppmerkso mme 
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nattverdens sakrament. Små babyer får en dråpe 
vin som presten legger på tungen deres. 

– Å motta nattverden er noe de troende ikke 
kan ta lett på, eller gjøre som en impulshandling. 
Forberedelser i form av bønn og faste er nødven-
dig. Men barna er i en tilstand av renhet, og deres 
tilgang til nattverden er uansett sikret. Tidligere 
var det nesten bare barn som mottok nattverden, 
men med de små som forbilde, oppfordres de voks-
ne nå til å gå til nattverd hver uke. 

Barnediakoner. Så snart barna kan føre en liten 
samtale, i 4-årsalderen, kan de gå til skriftemål. 
Voksne plikter å gå regelmessig til skrifte for å 
motta syndsforlatelse. For barnas del er det gjerne 
det veiledende aspektet ved skriftemålet det legges 
vekt på, og også at barna skal venne seg til å delta. 

At gutter allerede ved femårsalderen kan inn-
vies til diakoner, er også et uttrykk for barns høye 
status. – Oppfatningen av barn som renere og nær-
mere Gud enn voksne, gir guttebarn spesielle opp-
gaver som rituelle aktører: Noen prester foretrek-
ker barnediakoner som hjelpere under liturgien, 
og fordi de er uten syndig begjær, regnes de som 
spesielt godt egnet for oppgaven å være prestens 
hjelpere inne i det aller helligste alterrommet. Når 
en ny patriark skal velges, noe som skjer ved lodd-
trekning, overlates valget til Gud ved å gi oppdra-
get å trekke det avgjørende loddet, til en liten gutt. 

Nora Stene har også studert de liturgiske bøn-
nene som bes over avdøde barn, og funnet at i 
disse bønnene nevnes ikke synd og overtredelse, 
verken for gutter eller jenter, slik bønnene over de  
voksne gjør. Tvert imot framhever forbønnene 
barnet som jomfruelig og verdig til å oppnå para-
distilværelsen, i likhet med kirkens helgener. Det 
samme gjenspeiles i avisenes dødsannonser for 
barn, som gjerne innledes med «Den ubesmittede 
engelen N…». 

englelikheten går tapt. – En helgen har opp-
nådd evig renhet. Men et barn, etter hvert som det 
vokser til, er på vei bort fra sin medfødte engle-
likhet. Seks-sjuåringer i søndagsskolen kan ennå 
samles i «engleklassen», men etter som barna 
nærmer seg puberteten, nærmer de seg også de 
voksnes sfære. Fordi englelikheten bare varer et 
visst antall år, trenger de opplæringen de får på 
søndagsskolen. Rustet med kunnskap om den rette 
læren, skal de unge kopterne kunne ‘bevare Jesus i 
sine hjerter’ gjennom hele livet.=
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hvem er de?

•	30	ungdommer	mellom	
10 og 16 år er blitt fulgt 
opp på omsorgssentre 
over hele Østlandet, de 
fleste	fra	Afghanistan,	 
Sri	Lanka	og	Somalia.	

•	Barna	hadde	bodd	i	
Norge	mellom	tre	og	
seks måneder første 
gang de ble intervjuet. 
De ble også fulgt opp 
ett år senere, da de var 
kommet ut i forskjellige 
kommuner. 

•	De	fleste	hadde	midler-
tidig oppholdstillatelse. 

•	Mange	av	ungdom-
mene lever i uvisshet, 
usikre på om de får bli 
eller vil bli sendt tilbake. 

tekst: Camilla Smaadal

Jeg ønsker å finne ut hvordan barn og unge 
flyktninger som kommer alene til Norge, kan 

få et godt liv og oppleve mestring og tilhørighet i 
det norske samfunnet, forteller stipendiat Guro 
Brokke Omland ved Psykologisk institutt på Uni-
versitetet i Oslo. 

Forskningen, både i Norge og i andre land, har 
i stor grad konsentrert seg om asylsøkere og flykt-
ninger over 15 år.  

– Jeg er interessert i å finne ut hvordan det går 
med barna som er under 15 år når de kommer til 
Norge, og som kommer hit alene, sier Omland. 

Sliter med psykisk helse. Tidligere kartleggings- 
studier fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt 
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
(NKVTS) har vist at om lag halvparten av ungdom-
mene lider av posttraumatiske stressymptomer. 

Oppfølgingsstudiene viste heller ingen bedring 
etter at de hadde vært her en tid, og langt flere ung-
dommer med bakgrunn som asylsøkere sliter med 
psykisk helse sammenlignet med andre norske 
ungdommer. 

Omland har intervjuet rundt 30 asylbarn fra 
Afghanistan, Sri Lanka og Somalia, for blant an-
net å finne ut hvilke ønsker de unge guttene har for 
fremtiden. 

– Det var viktig at ungdommene kom til orde 
selv, at de kunne snakke om tiden før de kom til 
Norge, selve flukten – og kanskje viktigst – om 
hvilke tanker og ønsker de hadde for fremtiden. 
Målet er å finne ut hvordan de organiserer livene 
sine og hvordan de forsøker å få det til med de  
mulighetene og begrensningene de har her, fortel-
ler Omland. 

Ønsker å gjøre det bra på skolen. Noe av det 
ungdommene ønsket mest for fremtiden, var å 

gjøre det bra på skolen. 
– Alle ungdommene hadde et sterkt ønske om 

å få seg en utdannelse og lære seg norsk. De var 
takknemlige for det de hadde fått og ønsket å gi 
noe tilbake til det norske samfunnet, det var vel-
dig tydelig. 

Men det forskeren ble overrasket over og som 
dukket opp i samtalene, var at de ungdommene 
som hadde familie i hjemlandet, i tillegg hadde et 
sterkt ønske om å hjelpe dem økonomisk. Mange 
hadde mistet faren sin, enten fordi han var drept 
eller tatt til fange, og de selv måtte flykte for å 
redde sitt eget liv. 

– Det å hjelpe mor og søsken i hjemlandet, 
fremsto som viktig for dem. De unge guttene er 
ofte eneste forsørger igjen som lever, og storfami-
lien og naboer i hjemlandet forventer at de skal ta 
seg av dem – det er en del av kulturen. For barna 
kan det bli en konflikt mellom å ville gjøre det bra 
på skolen på den ene siden, og å skulle forsørge 
familien på den andre. 

For at guttene skulle nå målet om å gjøre det 
bra på skolen, var omsorgspersonene opptatt av 
at guttene fikk nok søvn, næringsrik mat og tid til 
lekser hver dag – det ble et felles prosjekt som de 
snakket om og forsøkte å løse sammen. 

– Det var vanskeligere med ønsket om å skulle 
hjelpe familien. Ofte ble ikke behovet delt med de 
voksne, og dersom det ble delt, ble det oftest ikke 
anerkjent. Det ble ikke forstått som et viktig pro-
sjekt for guttene, forklarer Omland. 

Det å kunne ta vare på mor og søsken, er for 
mange av guttene en viktig del av det å bli voksen. 
Men hva skjer når en gutt på ti år ønsker å jobbe 
og sende alle lommepengene sine hjem? Hvordan 
blir dette sett og forstått i Norge?

Kulturell konflikt. En av guttene på omsorgssen-
teret har det så vondt, og han føler seg ikke hjem-
me. Han krangler med sosialarbeiderne, er mye lei 
seg, har utagerende episoder og vil ikke leve mer. 
Moren er syk og broren er nettopp blitt utsatt for 
en ulykke. Tanken om å kunne hjelpe familien sin 
hjemme, er det eneste som motiverer ham til å leve 
videre.  

– Han ønsker å sende penger til familien, men 
prosjektet hans blir ikke anerkjent. I det norske 
samfunnet skal ikke barn måtte forsørge familien 
sin. 

Omland forteller også om en annen gutt som 
blir oppringt av naboer og andre i lokalsamfunnet. 
De minner ham på at han ikke må glemme sine 
søsken. Men han har ikke glemt dem, hvordan 

kunne han det? Søstrene er alt han tenker på. Sam- 
tidig ønsker han å gjøre det bra på skolen. Han vet 
at utdannelse er viktig. Han får hjelp til å snakke 
med en psykolog, men det han tar med seg fra 
samtalen, er at han må tenke på seg selv. Men det 
ligger i kulturen til gutten å skulle forsørge sine 
nærmeste, uansett hvor gammel han er – det er 
hans største ønske akkurat nå. Istedenfor å få 
hjelp, blir han gående alene med prosjektet sitt. 

– Dette sier noe om vår forståelse av hva et barn 
er og hvilke ansvarsområder samfunnet tillater 
dem å ha. Det oppstår en kulturell konflikt mellom 
guttens fremtidsønsker og betingelsene i samfun-
net han kommer til, kommenterer Omland. 

må ikke neglisjeres. Men gutten gir ikke opp. 
Han får til slutt hjelp av omsorgsarbeidere til å 
finne praktiske løsninger. Han skaffer seg småjob-
ber og arbeider iherdig. Han er dyktig og får seg 
en deltidsjobb. Omsorgsarbeiderne hjelper ham 
med å strukturere hverdagen sin, slik at jobben 
ikke går ut over skolen. Han får mye anerkjennelse 
og støtte fra miljøarbeiderne og dem rundt seg, og 
han forteller om en lettelse og mestring. Men dette 
er dessverre unntaket. 

– Barna føler fortsatt en tilhørighet til kulturen 
hjemme og føler et stort ansvar for å ta vare på 
dem som er igjen. Dette får gjerne voksne flykt-
ninger og asylsøkere aksept for, men blir i mindre 
grad sett hos barn og unge asylsøkere og flyktning-
er, mener Omland. 

en hjelp på veien. Selv om tanken på å skulle 
hjelpe familien hjemme, ofte er en byrde for de 
unge guttene, er det også det som gir dem mening 
i livet. 

– Det en viktig drivkraft for mange av dem og 
en del av det å bli ansvarlig voksen. De blir ofte 
fortalt at de må tenke på seg selv, men det kan føre 
til at de går og grubler og jobber med dette i tank-
ene hver eneste dag, alene. 

Det er viktig at de voksne rundt barnet kan hjel-
pe guttene med å forstå hvordan de kan forvalte 
ansvaret de opplever å ha for sin familie i hjem-
landet, mener Omland. 

– Det er et reelt ønske som må anerkjennes – de 
må føle at de blir tatt på alvor. En hjelp på veien 
kan være å få dem til å tenke langsiktig, og få dem 
til å forstå konsekvensene av å gjøre det bra på 
skolen – at de da kan få en god jobb og tjene nok 
penger til å forsørge familien sin på sikt. = 

Unge gutter  
som kom til 
Norge som 

asylsøkere, har 
et sterkt ønske 

om å hjelpe  
familien i hjem- 
landet. Det kan 

være en viktig 
drivkraft i livet, 

men også en 
byrde de blir 
gående alene 

med.

KONFLIKT: – Storfamilien og 
naboer i hjemlandet forvent-
er gjerne at de unge guttene 
skal hjelpe dem. For barna 
kan det bli en konflikt mel-
lom å ville gjøre det bra på 
skolen på den ene siden, og 
å skulle forsørge familien på 
den andre, sier Guro Brokke 
Omland.

Barn som søker asyl i norge: 

Vil hjelpe familien 
i hjemlandet 
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tekst: trine Nickelsen

På kontoret til sosiologiprofessor Ivar Frønes 
ved Universitetet i Oslo ligger fem svarte og 

meget tykke bøker på et bord. Professoren, som 
i en mannsalder har forsket på barn og barndom 
både i norsk og internasjonal sammenheng, har 
nå – sammen med tre forskerkolleger fra Spania, 
Israel og USA – fullført redaktørjobben for de 

fem bøkene på bordet, et gigantisk verk om barn: 
Handbook of Child Well-Being: Theories, Methods 
and Policies in Global Perspective. Noe liknende 
har aldri før vært utgitt.

– Om vi skal ha håp om å kunne fange alt som 
skal til for å sikre barn et godt liv, må vi virkelig se 
stort på det, sier Frønes. 

– Det er ikke nok å studere økonomiske mål 

som brutto nasjonalprodukt og tro vi har svaret; 
økonomisk vekst betyr ikke alltid at barn får det 
bedre. Utfordringen er mye større og mer sam-
mensatt. 

Volumet på bokverket illustrerer i seg selv po-
enget. Begrepet «well-being» i tittelen likeså, det 
forsterker inntrykket av bredde og omfang.

– Internasjonalt bruker ‘alle’ det engelskspråk-

lige begrepet well-being, det lar seg i grunnen ikke 
direkte oversette til noe språk, bemerker Frønes. 

På norsk kan vi forsøke oss med velvære, vel-
stand, lykke eller livskvalitet, men det finnes ikke 
ett enkelt godt ord som rommer alt. – Begrepet må 
ikke forstås som noe entydig, det er heller å be-
trakte som et samlebegrep med flere betydninger, 
presiserer han. 

En måte å se det på, er å si at det omfatter barns 
levekår og livsutfoldelse i vid forstand – både 
hvordan barn har det her og nå, og deres utvik-
lingsmuligheter i det samfunnet de lever i. 

Kapabiliteter. Forfatterne av bokverket har tatt 
utgangspunkt i den indiske økonomen Amartya 
Sens «capability approach». Sen legger vekt, ikke 
bare på individets ressurser og muligheter, men 
også evnen til å ta i bruk ressursene i tråd med 
egne ønsker og behov, ens kapabiliteter. FNs rang-
eringer over levekår i ulike land bygger på denne 
forståelsen av levekår – nettopp som mulighet til å 
realisere behov, ønsker og evner.  

Bokverket viser at egenskaper ved både de nære 
omgivelsene og det videre samfunn er avgjørende 
for å sikre muligheten til å leve gode liv. Manglen-
de realisering av barnets utviklingsmuligheter 
skaper ikke bare dårlige levekår her og nå, men 
gjennom hele livsløpet. 

– Mer enn andre livsfaser, innebærer barndom 
utvikling og forandring. Amartya Sens kapabili-
tetsforståelse griper både livssituasjonen nå og 
hvordan den påvirker utviklingen og framtiden, 
framholder professoren. 

alle verdens barn. Målet til de fire redaktørene 
har vært å sette sammen de mange aspektene som 
inngår i barns levekår. Arbeidet har tatt fire år. 
Bokverket er internasjonalt og tverrfaglig. 

– Vi har fått med oss de beste i verden; filosofer, 
sosiologer, økonomer, medisinere, religionshistori- 
kere, antropologer, pedagoger, psykologer og forsk- 
ere fra flere andre fagfelt. 200 forfattere og med-
forfattere har bidratt med 120 artikler som sum-
merer opp tilgjengelig kunnskap – og kommer 
med egne bidrag som flytter forskningsfronten, 
forteller Frønes. 

Bokverket reflekterer stor global interesse for 
barns levekår og er ikke begrenset, slik tilfellet 
ofte er, til nordamerikanske og europeiske per-
spektiver. 

– Land og kulturer fra hele verden er represen-
tert. Forfatterne formidler ikke bare kunnskapen 
de har på sine områder, men også sitt sterke enga-

FAKTA

Fem bind om barn 

•	Tittel:	Handbook 
of Child Well-Being: 
Theories, Methods 
and Policies in Global 
Perspective.  

•	De	fire	redaktørene	er:	 
Professor	i	sosiologi	
ved	Universitetet	i	Oslo,	
Ivar Frønes, professor 
i sosialt arbeid, Asher 
Ben-Arieh ved The 
Hebrew	University	of	
Jerusalem, professor i 
sosialpsykologi, Ferran 
Casas	ved	Universitat	
de Girona i Spania og 
professor i antropologi, 
Jill E. Korbin ved Case 
Western	Reserve	Univer-
sity,	Cleveland,	USA.

•	På	nett:	
http://www.springer. 
com/us/book/ 
9789048190621

Et fembinds-
verk belyser 

hvor godt barn 
har det – alle 
ting tatt i be-

traktning.

Land og 
kulturer fra 
hele verden 
er med.

Storverk om d e små 
internasjonalt 
og tverrfaglig:

BARNS KÅR: – Målet vårt har vært å samle i en bok-
serie de enormt mange aspektene av barns levekår og 
livsutfoldelse, forteller Ivar Frønes, som er en av redak-
tørene. Frønes har lenge vært opptatt av barn omkring 
i verden: Han var den første redaktøren av tidsskriftet 
Childhood, en av grunnleggerne av Childwatch Inter-
national og sitter nå i styret for International Society 
for Child Indicators.
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Norske barn har det jevnt over godt sammen- 
 liknet med barn i andre deler av verden. Men 

noen strever. 
– En gruppe barn står i fare for å vokse opp til 

et liv på siden av samfunnet, advarer Ivar Frønes. 
Han er opptatt av hvordan barns levekår og livs-
situasjon her og nå innvirker på deres liv som 
voksne. Skolen er blitt langt viktigere enn før. 

– Barns «well-being» henger nøye sammen med 
krav og forventninger forskjellige samfunn stiller. 
Alle moderne samfunn stiller høye krav til kompe-
tanse; det former barndommen og gjør inngangen 
til voksenlivet mer komplisert nå enn tidligere, sier 
han.

Det tradisjonelle industrisamfunnets krav til 
utdanning var begrenset. Tiden før skolestart var 
en fri lekeperiode, skolepresset mindre, og de som 
ikke mestret skolen, visste at det var en jobb som 
ventet.  

– I kunnskapssamfunnet er det annerledes. 
Utdannede og kunnskapsrike mennesker regnes 
som samfunnets viktigste ressurs, og utdannings-
systemene formulerer kravene som skal stilles til 
barna. Kravene er høyere enn før, og risikoen for 
marginalisering større.

Faller utenfor. Marginalisering defineres gjerne 
som prosesser som bidrar til at noen støtes ut i ut-
kanten av en gruppe eller et samfunn. De som blir 
marginalisert, har gjerne ikke gjennomført noen 
utdanning eller greid å etablere seg på arbeids-
markedet. Studier av barnefattigdom tyder på at 
økonomiske forhold bare i begrenset grad forklarer 
barnas risiko for marginalisering. 

– I kunnskapssamfunnet er grunnskolen den 
sentrale utstøteren, mener Frønes. Å falle utenfor  
henger sammen med å falle ut av utdanningssys-
temene. 

Ved hjelp av såkalte registerdata har han kun-
net følge barn over flere år for å se hvordan det går 
med dem. Det synes klart at svake karakterer fra 
grunnskolen, som uttrykk for manglende basis-
kunnskap, øker sannsynligheten betraktelig for å 
falle ut av utdanningssystemet, for at tilknytning-
en til arbeidslivet blir svak, og for framtidig eks-
klusjon og fattigdom. 

– Vi kontrollerer i størst mulig grad for barnas 
sosiale bakgrunn, og finner at skolen likevel har en 
egen kraft når det gjelder inkludering og marginali- 
sering. Å skape en skole som trekker alle med, er 
den store utfordringen, mener Frønes.  

En kan være fattig på grunn av mangel på form-
elle muligheter, på grunn av mangel på frihet til å 
utnytte mulighetene, eller mangel på kapasitet til å 
utnytte dem. 

– Det er særlig det siste som skaper den norske 
barnefattigdommen, påpeker sosiologen. 

Fattigdomsgrensen er satt ved 60 prosent av 
medianinntekt, som er den inntekten som deler 
befolkningen i to like store deler. Den gir 4 pro-
sent fattige i Norge. Frønes synes imidlertid det er 

mindre interessant om en familie befinner seg like 
over eller under en slik relativ grense, og viser til 
at alle husholdningsgrupper uansett har fått økt 
inntekt de seinere årene. 

– Relativ lavinntekt betyr ikke nødvendigvis 
at familien er fattig eller har dårlige levekår. Når 
vi ser på hva barn har og ikke har, er det liten for-
skjell på dem som er rett over eller rett under fat-
tigdomsgrensen. I forbruk er det altså mindre for-
skjell på husholdningene enn det er målt i inntekt.

 
Får ikke brukt mulighetene. – Vi må heller se 
på hvor mange barn i Norge som er forhindret i å 
bruke sine muligheter, hvor mange det er som ikke 
har evner til å utnytte mulighetene. Et barn i en 
familie med foreldre uten utdanning og uten til-
knytning til arbeidslivet, ofte med mange søsken, 
er egentlig i en fattigdomssituasjon uavhengig av 
økonomisk nivå. 

Mange uprivilegerte barn opplever at foreldrene 
ikke representerer den broen til det videre sam-
funnet som yrkesaktivitet innebærer. 

– Barna har ofte ikke plass i barnehage eller 
skolefritidsordninger. Barnehagen gir intens tren-
ing i språk, sosiale koder og oppførsel. De som 
trenger barnehage mest, er de som oftest ikke er 
der. 

Relativ inntektsfattigdom kan begrenses ved 
sosiale støtteordninger. Men noen forhold, som 
foreldre utenfor arbeidslivet, kan ikke avhjelpes 
med økonomiske overføringer i seg selv. 

– Hvis direkte overføringer ikke knyttes til 
inkluderingstiltak, kan de komme til å forsterke 
utenforskapet og forverre barns levekår, advarer 
Frønes.

Krevende foreldrerolle. Barns levekår har sam-
menheng med foreldrenes evne til å støtte barnas 
utvikling. Foreldres muligheter for dette varierer 
med deres økonomi, kompetanse, verdier og priori- 
teringer. Antall barn i familien er trolig en risiko-
faktor i seg selv. 

– Lav utdanning og lav tilknytning til arbeids-
livet gjør trolig også at foreldrene i mindre grad 
prioriterer sin rolle som tilretteleggere, framhol-
der han. 

– Skal vi lykkes med å begrense barnefattig-
dommen, må vi forstå hva den handler om. Det 
viktigste for sosial inkludering og ekskludering er 
barns mulighet til å utvikle seg. Barnekonvensjo-
nen understreker nettopp barns grunnleggende 
rett til å utvikle sine potensialer. Fattigdom er å bli 
fratatt denne retten.=

sjement for barns beste, sier sosiologen, som min-
ner oss om de utallige barna og familiene deres 
omkring i verden som har deltatt i forskningen. 

Hva omfatter verket? Tematikken i bokverket 
spenner vidt. Etter en grundig innledning om 
begrepsbruk, kultur og historie knyttet til barns 
levekår, får leserne kjennskap til en lang rekke fag-
lige tilnærminger – fra filosofi til hjerneforskning. 
Kapitlene dekker pedagogiske sider og har en vik-
tig geografisk og sosial dimensjon. Barns helse og 
tilbud av helsetjenester vies stor oppmerksomhet. 
Mer enn hundre sider handler om barns psykologi 
og deres levekår, og her – og også i noen andre 
kapitler – bidrar forskere fra Universitetet i Oslo. 

Verket røper en svært stor bredde også når det 
dreier som om sosialisering, og spør: Hva er for-
skjellene i livsutfoldelse for barn som lever under 
velordnede, sosiale forhold og barn med foreldre 
som er satt ut av spill, for eksempel som følge av 
hiv og aids.

Lek og læring. Hele ni kapitler tar opp aktiviteter 
som former barns liv, fra skole, lek og sport til bar-
nearbeid. Sentralt i hele diskusjonen er tidsbruk 
blant barn og ulikhet i tidsbruk blant barn som 
lever under ulike vilkår. Barn er også kunstnere og 
kreative, de har spirituelle og religiøse forestilling-
er, og opplever nære vennskap. 

Barnefattigdom og sosial ekskludering er et 
viktig tema i boken, og hvordan barn inngår i for-
brukersamfunnet – og endringer i dette over tid. 
Barnas liv blir også gjenstand for studier ved hjelp 
av økonomisk teori: Å investere i barn i dag, er den 
mest kostnadseffektive politikken for å øke den 
generelle livsutfoldelsen i morgen. 

Sårbare små. Mellommenneskelige forhold er 
selvsagt ekstremt viktige for barns lykke og vel-
være. Det er mye originalt stoff om de relasjonene 
som barn inngår i, alt fra mor-barn-relasjoner og 
søskenforhold, til rollen som barn spiller som om-
sorgspersoner for andre. En egen drøfting er satt 
av til hvorfor nære relasjoner er så avgjørende på 
ulike stadier av barns utvikling. 

I en globalisert verden spiller media en stadig 
viktigere rolle. Barn i media vies en hel seksjon. 
Her drøfter forfatterne hvordan barn framstilles 
i nyhetsbildet, og hva barn får med seg av nyheter 
og kommersielle annonser, og hvilken rolle inter-
nett spiller. 

Bokverket reserverer en hel seksjon til barns 
rettigheter, som en del av menneskerettighetene. 

Stoffet her har fått økt aktualitet i forbindelse med 
den store flyktningkatastrofen. 

Det siste bindet åpner med å belyse inngående 
den risiko og sårbarhet som barn utsettes for, fra 
kriminalitet og anti-sosial atferd til vanskjøtsel og 
misbruk. Gatebarn får stor oppmerksomhet. 

Hvordan skal en vurdere inngripen for å endre 
– alt fra støttetiltak til regler en setter for barn, 
enten det er mot mobbing, rus eller problematferd? 
Hvilken virkning har slike intervensjoner på barns 
levekår og livsutfoldelse? En av forfatterne går 
igjennom forskjellige forebyggingsprogrammer 
og ser hvilken effekt de har i skolen. Her er det 
betydelige metodeproblemer som får en grundig 
behandling. 

Boken avsluttes med de store, globale utfordring- 
ene i verden, slike som barnesoldater, flyktning- og 
asylbarn. 

– Interessen for verket er stor, forteller Frønes. 
– Det gjelder forskere, så vel som leger, jordmødre, 
psykologer, politikere, sosialarbeidere, alle som er 
opptatt av barnevern. Og selvfølgelig studenter i 
ulike fag. Årsakene er flere; dels er det filantrop- 
iske, humanitære grunner, dels er det oppbygg-
ingen av barnevennlige byråkratier og den omfat-
tende interessen for politikk for barn som gjør 
interessen så stor. Mange understreker at barns 
kompetanse er viktig for framtiden. 

Bøkene finnes i papir, men bruken bygger i stor 
grad på digital tilgjengelighet, gjennom avtaler 
med universiteter og institusjoner og andre omset-
ningsformer.=

I Norge er 
grunnskolen 
den sentrale 
utstøteren.

Det viktig-
ste er barns 
mulighet til 
å utvikle 
seg.

Økonomisk 
vekst betyr 
ikke alltid at 
barn får det 
bedre.

kunnskapssamfunnet skaper egne tapere:

Ikke alle  
norske barn 
får realisert 

sine evner og 
muligheter. 

Norske barn 
som strever 
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språktrening

•	Barnehagebarn	med	
svak språkforståing har 
nytte av språktrening i 
barnehagen. Dette kan gi 
barna ein betre skulestart 
og jamne ut noko av skil-
nadene mellom dei sterke 
og dei svake elevane i 
barneskulen. Det viser 
to studiar gjennomførde 
av professorane Arne 
Lervåg	og	Monica	Melby-
Lervåg	ved	Institutt	for	
pedagogikk.

•	Den	første	studien	blei	
administrert av ph.d.-
student Kristin Rogde. 
I	studien	undersøkte	
forskarane effekten av 
språktrening mellom 
115 minoritetsspråklege 
barnehagebarn	i	Løren-
skog og Skedsmo. 

•	Den	andre	studien	vart	
administrert av postdok-
tor	Åste	Marie	Hagen	og	
blei gjennomførd sist 
sommar.	I	denne	studien	
deltok	cirka	300	ein-
språklege barn fordelt på 
150 barnehageavdelingar 
i Asker og Bærum. 

•	Den	første	studien	
viste at språktrening 
hadde ein dokumentert, 
kortvarig effekt, medan 
resultatet gjekk noko til-
bake då langtidseffekten 
vart	målt.	Målet	med	den	
andre studien er difor å 
sjå om språktrening over 
ein lengre periode får ein 
langvarig effekt. 

tekst: toril Haugen

 

Fleire studiar viser at det er store skilnader i  
 barns språkevner når dei begynner på skulen.  

Samtidig er det klart at desse forskjellane er stabile 
over tid. Dei som har svak språkforståing i barne-
hagen, er dei same som er språksvake i skulen. Til-
svarande stabilitet ser vi også frå starten av barne-
skulen til slutten av barneskulen og ungdoms- 
skulen. Når vi også veit at språkforståing er viktig 
for å utvikle god leseforståing spesielt, og evner 
til å forstå innhaldet i mange skulefag generelt, er 
det klart vi blir bekymra for førsteklassingane som 
ikkje meistrar språket godt nok, seier professor 
Arne Lervåg ved Institutt for pedagogikk på Uni-
versitetet i Oslo. 

– Utover i skulen ser vi at avstanden mellom 
dei sterke og dei svake elevane aukar, og det er 
urovekkjande. Vi er nøydde til å gå inn og prøve å 
gjere noko med dette mønsteret, seier han. 

Med dette som utgangspunkt gjennomførte 
han, i samarbeid med professor Monica Melby-
Lervåg ved same institutt, to studiar der dei under-
søkte verknaden av språkstimulering i barnehagen. 
Den eine studien såg på effekten av språkstimuler-
ing hos barn som har norsk som andrespråk, og den  
andre hos barn som slit litt med språket i 4-års-
alderen. 

Språktrening hjelper. Den første studien blei 

gjennomførd mellom 115 minoritetsspråklege 
barnehagebarn i Lørenskog og Skedsmo. Barna 
vart tilfeldig delt inn i to grupper; ei gruppe som 
fekk språkstimulering av forskarane, og ei gruppe 
som følgde vanleg opplegg i barnehagen (kon-
trollgruppe). Barna gjekk siste året i barnehagen, 
og språktreninga blei gjennomførd over 18 veker 
i det siste semesteret i barnehagen, altså rett før 
dei skulle ta til i skulen. I løpet av denne perioden 
hadde barna gruppetrening i 40 minutt to gonger 
i veka, og éi individuell oppfølging på 10 minutt i 
veka. Barna si språkforståing blei målt rett etter at 
studien var ferdig, og 7 månader seinare, i januar 
etter at dei hadde begynt i skulen. 

– Undersøkinga viste ein god effekt på barna 
rett etter at språktreninga var gjennomførd, men 
også at verknaden ikkje heldt seg like godt over tid: 
Etter 7 månader var ikkje forskjellen mellom dei to 
gruppene like stor lenger, peikar Arne Lervåg på. 

Forskarane ønskte difor å gjennomføre ein studie  
der språkstimuleringa skulle føregå over lengre 
tid – og der barna også skulle følgjast opp over 
ein mykje lengre periode – faktisk gjennom heile 
skuletida.

Tidleg og lenge. Denne studien vart gjennom-
førd tidlegare i sommar og gjekk over 30 veker. 
Omkring 300 barn fordelt på 150 barnehageavdel-
ingar i Asker og Bærum deltok. 

– Planen er å følgje desse barna opp gjennom 

heile skulegangen deira, heilt til 18-årsalderen, 
for å sjå om effekten av språkstimuleringa varer. 
Studien er eineståande med tanke på kor lenge vi 
følgjer barna, fortel Lervåg. 

Forskarane ser tydeleg kor stor fordel det er å 
ta til tidleg med språktreninga, og la den gå over 
lengre tid. Men med språktrening meiner dei ikkje 
tung undervisning. 

– Vi snakkar om trening i barnehagen i form av 
leik – barna sit ikkje bak ein pult og puggar ord, 
smiler han. 

I begge studiane var det pedagogane i barne-
hagane som stod for språktreninga. Pedagogane 
hadde fått opplæring på førehand, og opplegget 
var utarbeidt av forskarane. For å stimulere barna 
si språkforståing, jobba pedagogane i barnehagen 
både med vokabular, grammatikk, narrativt med-
vit – å forstå gangen i historier og kunne fortelje 
historier – og å trekkje slutningar om kva ord tyd-
er og om handlingsforløp. 

Såkalla dialogbasert høgtlesing var eit viktig 
element i språkstimuleringa. Pedagogane inviterte 
barna til å delta i høgtlesinga ved å leggje opp til 
samtale og diskusjon om det dei fekk høyre. 

– Gjennom ein dialog mellom barnet og den 
som les, kan pedagogane gå nærmare inn på tyd-
inga av ord, setningar og innhald. Den som les, 
kan til dømes spørje barna “Kvifor trur du dette 
skjedde? Kvifor trur du Kristin begynte å gråte 
her?”. Dialogbasert lesing er nyttig med tanke på 

narrativ dugleik og det å forstå makrostrukturen 
i ein tekst – dei store hendingane – i tillegg til å 
forstå innhald, ord, setningar og den store historia, 
forklarer Lervåg.

Barna har også lært eit visst tal nye ord kvar 
veke og med det fått utvida ordtilfanget sitt.

Hjelp til barnehagen. Så langt viser altså studi-
ane at språktrening i barnehagen har god effekt 
på kort sikt. Så står det att å sjå kva verknad meir 
språkstimulering i barnehagen kan ha gjennom 
skuletida.  

– Om språkforståinga held seg over tid, kan vi 
ikkje seie noko om før resultata våre er analys-
erte. Det skal ein del jobbing til med språket. 
Men utgangspunktet vårt er nettopp at varig, god 
språkjustering – ja, hardt arbeid i barnehagen, 
kan ha ein del å seie. Språk er ein fundamental del 
av menneskets liv og evolusjon – det lar seg ikkje 
berre endre på med eit knips med fingrane, minner 
han om.

– Eit positivt resultat vil kunne hjelpe barne-
hagane med å leggje opp løpet sitt, og sentrale  
styresmakter kan leggje til rette for at barnehag-
ane kan gjere dette. Og då kan vi kanskje klare å  
jamne ut noko av skilnadene, slik at barn med dår-
leg språkforståing får det enklare når dei tar til på 
skulen, understrekar Arne Lervåg.= 

Språktrening 
i barnehagen 

kan minske 
avstanden 

mellom dei 
sterke og dei 

svake elevane 
og gi barn med 

ei svak språk-
forståing ein 

betre start på 
skulen, viser 
ny forsking. 

EINESTÅANDE STUDIE: 
Omkring 300 barn fordelt på 
150 barnehageavdelingar i 
Asker og Bærum har delteke 
i eit stort forskingsprosjekt  
om språk. Forskarane skal 
følgje barna gjennom heile 
skulegangen deira, heilt til 
18-årsalderen, for å sjå om 
verknaden av språktreninga 
dei har fått, held seg over tid. 

VIL ENDRE: – Dei barna som 
slit med språk når dei byrjar 
på skulen, er dei same som 
slit når dei sluttar på barne-
skolen. Vi vil sjå om vi ikkje 
kan endre på dette, seier 
Arne Lervåg 
 
 

språkstimulering i barnehagen: 

Kan gi barna ein betre skulestart 
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NavN: Arnoldo Frigessi

FØDt: 13. april 1959 i 
Milano

SivilStatUS: Gift,  
to barn

StilliNg: Professor 
ved Avdeling for bio- 
statistikk, direktør for 
Oslo senter for biostati- 
stikk og epidemiologi, 
leder for Big Insight, et 
Senter for forsknings-
drevet innovasjon (SFI). 

aktUEll: Big Insight er 
første Senter for forsk-
ningsdrevet innovasjon 
(SFI) som er startet opp 
i siste SFI-tildeling fra 
Forskningsrådet. I gang 
med SFI nummer to, 
etter å ha ledet Statistics 
for Innovation i åtte år. 

iNtErESSEomrÅDEr:
Stokastiske modeller, 
beregningsintensiv stat-
istikk, høydimensjonal 
inferens, statistisk gen-
omikk, preference learn-
ing, multivariat avhengig-
het, med anvendelser 
i molekylærbiologi, 
sensordata, forsikring, 
klimaforskning, personlig 
markedsføring.

tekst: amalie kvame Holm · Foto: ola Sæther

Det er høyt under taket hjemme hos Arnoldo  
 Frigessi, professor i statistikk på Universitet- 

et i Oslo. Heldigvis kan man si, for de luftige stuene  
på St. Hanshaugen rommer på mange måter en hel 
verden: Norsk-italienske foreldre, etiopiske barn, 
flere språk, en stor, svart katt og en italiensk  
farmor som ringer ved slaget midnatt. Historien 
om familien som bor her, strekker seg på tvers av 
kontinenter – via California, Vatikanet og Øster-
rike-Ungarn. 

Men la oss begynne på en tysk privatskole i  
 Milano. Unge Frigessi skulle skoleres i den 

mellomeuropeiske kulturarven, derav skolevalget.
– Jeg hadde egentlig lyst til å studere historie. 

Men faren min ville absolutt at jeg skulle studere 
økonomi, så da begynte jeg med det. Etter fire mån- 
eder kjedet jeg meg, ble forelsket i en jente som var 
matematikkstudent og byttet fag. Det er tilfeldig 
hva som skjer i livet, erkjenner Frigessi. 

Han sitter tilbakelent i en myk, rød sofa i den 
store, vakre stua, og nipper til koffeinfri te mens 
han snakker. Velkledd i lyseblå skjorte. Ute har 
himmelen åpnet seg, og vannet sildrer nedover de 
høye vinduene. Verten fikk paraply, regnjakke og 
støvler til å forsvinne for et øyeblikk siden, og viste 
vei gjennom ryddige og vakre rom fulle av kunst 
og bøker – før han endte i sofaen. 

Diskrete briller rammer inn et par snille øyne. 
Han minner om en annen mild professor, kan det 
være en ung Nils Christie?

Tilbake til Milano. Mye tyder altså på at mate- 
matikkfaget delvis kan takke en ung italiensk jente 
for at professor Arnoldo Frigessi i dag er en ledende  
statistiker, som har satt Norge på det internasjon-
ale matematikerkartet.

– Det jeg driver med, har en politisk farge. Det 
er god forskning, tror jeg. Men den har en farge, 
i den grad matematikk kan ha det. Jeg har lyst å 

forske på ting som er betydningsfulle, som hjelper 
oss videre. 

Frigessi jakter på de små suksesshistoriene. 
 – Jeg prøver å fortelle studentene at vi ikke 

driver med dette bare fordi det er gøy. Vi har en 
oppgave vi skal løse. Jeg liker å tenke på at det jeg 
gjør, bidrar til framskritt.

Forskningssenteret Big Insight, som Frigessi 
leder, har både offentlige og private partnere, der-
iblant store selskaper og institusjoner som ABB, 
DNB, NAV, DNV-GL (tidligere Det Norske Veritas), 
Skatteetaten og Telenor. Frigessi og forskerkolleg- 
ene hans utvikler såkalte analytiske verktøy for 
å trekke kunnskap ut av store datamengder. De  
samarbeider tett med dem som trenger kunnskap- 
en. Metodene brukes på mange fagfelt og områder, 
blant annet medisin, shipping, telekommunikasjon 
og forsikring. 

– Hvis et forsikringsselskap med vår hjelp kan 
fordele risiko bedre, prise mer nøyaktig og tilby 
kundene et bedre produkt, synes jeg det er fint. Da 
gir vi noe tilbake til samfunnet.

Visjonen for Big Insight er å utvikle et bedre og 
mer bærekraftig samfunn.

– Data er den nye oljen, kan man nesten si. 
Norges velstand er delvis basert på at vi klarte å 
utvinne oljen som vi er så heldige å ha. Nå gjelder 
det å utvikle statistiske metoder som kan brukes 
til å utvinne kunnskap og innsikt fra de enorme 
datamengdene som allerede finnes, og som det 
stadig blir mer av.  

Kona, statistikkprofessor Ingrid Glad, også hun  
  på Universitetet i Oslo, beskriver ektemannen  

som en stor idealist, en som lever og ånder for  
arbeidet sitt, men som også er en tilstedeværende 
pappa for de to tenåringsbarna.

– Etter at jeg har vært professor til klokka fire, 
transformerer jeg meg til kokk mellom fire og fem, 

Arnoldo Frigessi kommer fra en privilegert adelsfamilie i 
Milano. Like fullt er det håpet om å endre verden som er 
hans viktigste drivkraft.     

 Jeg er stolt av å være en verdensborger.

GOD NOK: – Forskning er så 
abstrakt, og alle er bekymret for 
ikke å jobbe raskt nok, eller være 
flinke nok. Men ingen er jo flinke 
nok. Derfor er det greit å si at man 
gjør så godt man kan. Men jeg 
forventer hardt arbeid fra alle, sier 
Arnoldo Frigessi.

De svakes ridder
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og fra seks til åtte er jeg ‘taxisjåfør’, og så tilbake 
som forsker. 

Frigessi er kokken i huset. Flere ganger har han 
erfart at det er mens han lager matpakke til barna, 
at de gode forskningsideene kommer. Selv er han 
prinsipielt imot matpakke.

– Mat er viktig. Jeg liker ikke kjedelig mat. 
Særlig ikke gulrotkake, det kan vi ikke ha på mine 
seminarer, det er ikke lov. Vi må ha god mat, ferskt 
brød og sånt. Det har nok å gjøre med at jeg er itali- 
ener. Ja, det er kanskje det eneste som gjør meg til 
italiener.

Faktisk planlegger han kulinarisk teambuilding 
med studentene sine. Frigessi har bitt seg merke i 
at en kinesisk stipendiat ikke bare er “en fantastisk 
statistiker”, men også “en fantastisk kokk”. En fors- 
ker etter hans smak, får vi tro. Planen er å leie et 
kjøkken, slik at den internasjonale forskergruppen 
sammen kan lage mat fra sine ulike hjemland.

– Mens de andre kommer med den samme sjoko- 
ladekaken hver fredag, byr min kinesiske student 
på fantastiske ting! Det inspirerer meg.

Frigessi beskriver matlaging som terapi. I en 
hektisk hverdag er mat noe han kan ta seg tid til. 
Og som han vokste opp med.

– Jeg observerte min mor på kjøkkenet helt fra 
jeg var liten, og slik lærte jeg å lage mat. Men på 
kjøkkenet må man også være veldig effektiv, det er 
god trening. Så skal det jo smake godt! Jeg elsker 
å lage mat.

Fremdeles har han kjøkkenritualer sammen 
med moren sin. Faktisk hver eneste dag.

– Hun ringer ved midnatt, mens jeg rydder 
kjøkkenet, så hun hører det skramler i gryter og 
oppvask. Jeg forteller henne litt om livet vårt, om 
barna. Det er som terapi for meg. Men vi krangler 
mye, for hun vil fremdeles bestemme alt. Italienske 
mødre er tøffe, vet du.

Det var på Berkeley-universitetet i California    
 at et skjebnesvangert møte fant sted. Høsten 

1991 møtte en gift, italiensk statistiker en gift, 
norsk doktorgradsstipendiat.

– Jeg ble forelsket i Ingrid med én gang. 
Muligheten til å skrive epost eller chatte, fan-

tes ikke den gangen. Redningen ble et akademisk 
verktøy for å dele dokumenter.

– Jeg husker seks måneder da vi skrev og skrev, 
det kom opp to dokumenter på skjermen og vi 
skrev i hvert vårt. Så kom jeg på besøk til Norge, 
og jeg klarte å overbevise henne. Det var kanskje 
ikke så vanskelig. 

Tre år senere flyttet de sammen i Roma. Men så 
ble hun tilbudt en stilling ved Universitetet i Oslo, 
og Frigessi sa opp sin professorstilling i Italia for å 
bli med til Norge.

– Moren min syntes det var en skandale å si opp  
en slik jobb. Hun hadde vært bekymret da jeg ble 
sammen med Ingrid, og fryktet at jeg kom til å 
flytte til Norge. Hun ble nok litt lei seg da jeg dro, 
selv om hun er svært glad i Ingrid.

– Det er veldig vanskelig å finne riktig person å 
dele livet med. Jeg er veldig forelsket etter 25 år, så 
jeg har vært heldig. Jeg håper at barna mine også 
finner rett person, men det er ikke lett, sier han og 

understreker hvor viktig familien er.
– Privatlivet mitt er forferdelig viktig, hver 

eneste dag, hvert eneste minutt. Det betyr at jeg 
har stor respekt for andres privatliv. Studentene 
mine blir gode venner, vi ses jo så mye. Det er 
mange av doktorgradsstudentene mine som har 
grått på skulderen min med private problemer, og 
som jeg har grått sammen med. Jeg er litt stolt av 
det. Det vi gjør sammen, går forbi forskningen.

– Blir det bedre forskning av nære forhold?
– Ja, det tror jeg. Forskning er så abstrakt, og 

alle er bekymret for ikke å jobbe raskt nok, eller 
være flinke nok. Men ingen er jo flinke nok. Derfor 
er det viktig å presisere at det er greit at man gjør 
så godt man kan. Men jeg forventer hardt arbeid 
fra alle.

– Hvor viktig var det at Ingrid var forsker?
– Det var ikke viktig. Visst er det morsomt at 

vi kjenner hverandres verdener så godt. Men jeg 
hadde vært like forelsket om hun hadde vært trik-
kesjåfør. Uten tvil.

Det ville i så fall blitt den første trikkesjåføren i 
Frigessi-familien.

– For meg har ikke livet vært vanskelig. Det er 
noe jeg er bevisst. Jeg er opptatt av å tenke på dem 
som ikke har det så bra. Jeg kommer fra en svært 
privilegert familie, det er vondt å si det, men ja, 
slik er det.

Den jødiske familien var tyskspråklig og drev  
  i forsikringsbransjen gjennom generasjo-

ner. De bodde i Trieste, i det som den gang var 
Østerrike-Ungarn. Faren utdannet seg til jurist og 
fortsatte i forsikringsbransjen, en jobb som brakte 
ham verden rundt.

– For meg var det helt naturlig å snakke flere 
språk og søke kunnskap om historie og politikk. 
Det var helt opplagt at jeg skulle studere. Trieste 
ble italiensk etter første verdenskrig. Faren min 
leste franske, tyske, engelske og italienske aviser, 
og var svært opptatt av å lære. 

Under andre verdenskrig måtte faren gjemme 
seg for Mussolini og Hitler, og han endte i eksil i 
Vatikanet i Roma sammen med broren sin.

– Vi var en jødisk, ikke-religiøs familie. Vi var 
heldige, ingen i familien døde under krigen. I to år 
var faren min innestengt i Vatikanet, og utenfor 
skjedde de forferdeligste ting. Men det var et spenn- 
ende miljø, i praksis gav Paven beskyttelse til jød-

er, kommunister, tyske desertører og andre som 
trengte det. Faren min lærte mye der.

Frigessi framstår som en takknemlig mann, og 
bruker uttrykket “jeg er heldig” svært flittig.

– Faren min var en fin fyr. Selv om han var jur-
ist, fortalte han meg for eksempel at «termodyna-
mikk er veldig, veldig viktig». Jeg husker ikke 
lenger helt hva det er, men jeg lærte meg det. Og 
han ville at jeg skulle forklare ham hva et integral 
var, et matematisk konsept. Han ville lære. Det har 
jeg arvet fra ham, jeg vil lære, hele tiden. Lærdom 
er viktig. Og det er gøy. 

Siden det å lære nye ting er så moro, jobber han  
 gjerne sammen med andre faggrupper. Han 

har knapt gitt ut en vitenskapelig artikkel alene. 
Det er sammen med andre de gode ideene kommer, 
mener han.

– Gode ideer har å gjøre med fantasi, men også 
med bredde i kompetanse. Ofte er ideen inspirert 
av noe du har observert i en annen situasjon. Der-
for er det så viktig å se rundt seg, hvordan andre 
løser ting, og det er fremtiden å jobbe på tvers av  
fag. Vi statistikere er heldige, vi kan brukes i 
mange disipliner. Jeg kan litt molekylærbiologi, 
litt finans og litt mobilteknologi… Det er veldig 
morsomt å snakke med eksperter. Jeg er nysgjer-
rig, det er jeg. 

Målet hans er å løse problemer.
– Jeg ser ingen kontradiksjon mellom innova-

sjon og grunnforskning, vi driver med begge deler. 
Metoden er grunnforskning, men motivasjonen er 
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URBAN: – Jeg er ikke god 
til å gå på tur og sånt. Jeg 
kommer fra et veldig urbant 
sted, det var ingen trær i 
sikte i Milano. Da vi flyttet til 
Norge, sa jeg at vi kan bo 
hvor som helst, men jeg vil 
høre lyden av trikken.

FAMILIEMANN: – Privatlivet mitt er forferdelig viktig, hver eneste dag, hvert eneste minutt, 
sier Arnoldo Frigessi. Her med datteren, Ada.

Jeg liker å tenke på at det jeg gjør, bidrar til framskritt.
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Den sjølv- 
titulerte “Islam-

ske staten” har 
prega nyhende- 

straumen frå 
Midtausten dei 

siste åra.
Men jihadistane 

i Den islamske 
staten er ikkje 
så unike som 

ein kan få 
inntrykk av. 

tekst: kjerstin gjengedal

For oss som sit trygt i Noreg, er det ikkje lett  
 å vite korleis vi skal tolke episodane av sjokk-

erande vald som finn vegen frå den såkalla Islam-
ske staten (IS) og inn i vår daglege mediestraum. 
Kven er IS eigentleg? Ikkje har dei grenser, ikkje 
har dei noka form for internasjonal aksept – kort 
sagt manglar IS dei fleste trekka vi tillegg ein stat. 
Professor Brynjar Lia kallar dei ein «protostat».

– Dei ønskjer kontroll over eit territorium der 
dei kan innføre islamsk lov – sharia. Dei marknads- 
fører seg som ein stat, seier han.

Protostatane blir fleire. Lia forska lenge på 
jihadisme ved Forsvarets forskingsinstitutt før 
han kom til UiO og vart fagleg leiar for Senter for 
islam- og midtaustenstudiar. 

I ein fersk artikkel har han kartlagt kor mange 
slike protostatar som har eksistert sidan den mod-
erne jihad-rørsla voks fram i slutten av 80-åra. Han 
har funne om lag 20 slike statar, og etablerings- 

takta har auka etter den arabiske våren i 2011.
– Dette er ein førebels studie, for det er ikkje 

lett å definere desse statane. Men IS er eit svært 
eksplisitt uttrykk for kva slike grupper prøver å 
gjere. IS gjer mange ting som statar gjer. Dei ut-
ferdar myntar, dei har eit byråkrati og eige flagg, 
dei tilbyr offentlege tenester, og dei er opptekne  
av – rett nok svært brutal – rettshandheving,  
illustrerer han.

Medan IS no har makt i eit område større enn 
Storbritannia, og som inkluderer om lag åtte mil-
lionar menneske, har andre protostatar vore kort-
liva tiltak med knapt nokon territoriell kontroll. 
Fatah al-Islam eksisterte til dømes nokre korte 
månader i ein flyktningleir i Libanon, medan Jund 
Ansar Allah i Rafah i Gaza ikkje hadde kontroll 
over noko territorium og mest var å rekne som ei 
protesterklæring mot Hamas. Dei fleste protosta-
tane har oppstått i Midtausten og Nord-Afrika, 
men det finst også døme frå Kaukasus, Afghanis-
tan og Somalia.

“Islamsk stat” 
– vanlegare enn du trur 

FOTO: aP PHOTO/miLiTaNT WeBsiTe/NTB scaNPiX

DOKUMENTERER og skryter 
av eigen brutalitet: Dette bildet 
blei publisert på ein militant 
nettstad i januar  2014, og viser 
krigarar frå den såkalla islam-
ske staten i Raqqa i Syria.
  

anvendelse. Det er jo 
bruken av resultatene 
som bringer forskning-
en videre.

Han er oppgitt over 
at grunnforskning 
og anvendt forskning 
stadig stilles opp mot 
hverandre. 

– Den store disku-
sjonen i Norge om dette 
er ikke nyttig. Innen 
medisin jobber vi med 
gendata og prøver å 
forstå mekanismene 
bak sykdommer,  
og det kan ta lang tid 
før det kan brukes på 
sykehus. Men målet 
med metodeutvikling 
er jo at arbeidet skal gi 
nyttige resultater.

Mange av prosjektene 
hans er knyttet til medi-

sin, men Frigessi er interessert i mye annet også.
– Jeg har jobbet med mange interessante pro-

blemer knyttet til gener og kreft, for eksempel 
hvordan vi kan forutsi om radioterapi virker mot 
brystkreft. Men jeg har også studert så forskjellige 
ting som effekten av klimaendringene på skadefor-
sikringskrav og automatisk anbefaling av filmer på 
nettet. Uansett bruksområde, så utvikler jeg meto-
der for å ta i bruk store datamengder. 

Big Insight-senteret jakter også på løsninger  
 for hvordan DNV-GL ‘sine’ mange skip kan bli 

mer klima- og miljøvennlige. Sammen med Telenor 
jobber forskerne med å finne ut hvordan bruk av 
mobiltelefoner kan gi kunnskap om spredningen 
av kolera i Bangladesh. 

– Data kan brukes til mye mer enn man tror. 
Hvordan kan en bank eller en etat kommunisere 
best mulig med kundene sine? Kan vi se for oss en 
helt personlig kommunikasjonskanal mellom disse 
og kunden?

Frigessis akademiske arbeid strekker seg helt 
til Etiopia, hvor de de to barna Ada og Simon er 
adoptert fra. Årlig drar han dit for å undervise og 
veilede master- og doktorgradsstudenter.

– Det er en helt fantastisk jobb, men det krever 
mye forberedelse. Flere ganger har jeg tenkt at det 
er siste gangen jeg skal dra. Men når jeg er der, blir 
jeg så glad. 

Ved UiO er fire doktorgradsstudenter fra Etiopia 
tilknyttet forskningsgruppen hans.

– De er viktige for avdelingen vår. De fleste av 
oss er vant med å ha alt, og disse er vant til å klare 
seg med så lite. Vi ser vårt eget konsum og vår ego-
isme så tydelig. Min anbefaling er at alle skal ha 
jevnlige gjester fra andre deler av verden, man blir 
et bedre menneske av det. Jeg er stolt av  
å være en verdensborger.

Tross alt arbeidet er Arnoldo Frigessi en familie- 
 mann. Det nærmeste han kommer en hobby, 

er samvær med barna sine. Men tur er han sjelden 
på.

– Jeg er ikke god til å gå på tur og sånt. Jeg 
kommer fra et veldig urbant sted, det var ingen 
trær i sikte i Milano. Da vi flyttet til Norge, sa jeg 
at vi kan bo hvor som helst, men jeg vil høre lyden 
av trikken.

Et annet norsk konsept han sliter med, er av-
slapping. 

– Dette med å «slappa», synes jeg er et forferde- 
lig ord. Det er et problem. Du kan gjøre mange 
ting, gå på konsert eller kysse kjæresten din. Men 
å «slappa», det er bortkastet tid. 

I en travel forskerhverdag skal tiden behandles 
med respekt.

– Jeg jobber kanskje for mye, men jeg synes det 
er morsomt. Det er interessant at i dag er forskjel-
len mellom jobb og fritid ikke så nøye lenger, vi 
vet ikke alltid hva som er hva. De gode ideene kan 
ikke bestilles mellom ni og fem, de kommer når de 
kommer. 

Skulle han få tid, har han lyst til å lære mer  
 norsk. Etter atten år i Norge er han fremdeles 

mer komfortabel på italiensk eller engelsk. Frigessi 
ønsker å delta mer i det offentlige ordskiftet. Nylig 
kjøpte han en bok om norsk grammatikk. 

– Er du opptatt av at barna dine skal lære itali- 
ensk?

– De snakker godt italiensk, men det er viktig-
ere for meg at de oppfatter seg selv som borgere av 
verden. At de er bevisste på sin privilegerte livs-
situasjon, og at de spiller en positiv rolle i verden, 
på de svakes side. Idealisme er viktig, og nysgjer-
righet er viktig. Det er lov å være annerledes. Og så 
må de rydde mer på rommene sine.

– Håper du de blir akademikere?
– Jeg håper at de vil ta høyere utdanning, men 

de må ikke bli forskere. De behøver i alle fall ikke 
bli matematikere. Det er mye i livet som er mer 
interessant enn matematikk. =

MAT ER VIKTIG. Jeg liker 
ikke kjedelig mat. Gulrot-
kake er ikke lov. 

Vi statistik-
ere er held-
ige, vi kan 
brukes 
i mange 
disipliner.

SAMTIDSHISTORIE • Midtøsten
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Treng ikkje territorium. Men kvar kjem denne 
hangen til å erklære seg for ein stat frå, sjølv der 
jihadistane ikkje kontrollerer noko territorium? 
Lia peikar på at islamistiske protostatar meir 
enn noko anna er ideologiske prosjekt, basert på 
ideen om at den muslimske verda må frigjerast frå 
vestleg okkupasjon – i bokstavleg eller overført 
tyding – slik at sharia kan innførast. Å kontrollere 
eit bestemt territorium blir i den samanhengen 
mindre viktig.

– Det er ikkje slik at territoriet er likegyldig for 
jihadistane, men synet deira på territorium er heilt 
annleis enn hjå til dømes etniske opprørsgrupper, 
der territoriet dei slåst for, er heilt sentralt. For  
militante islamistar vil det å slåst i Kurdistan, 
Afghanistan eller Syria vere likeverdig, ideologisk 
sett. Men nokre territorium er likevel viktigare 
enn andre. Jihadistane legg vekt på område som 
har spelt ei sentral rolle i islamsk historie, som 
Andalus i vest, Sham-området i Midtausten til 
Khorasan i aust. Dei har stor symbolsk verdi, men 
aller viktigast er dei tre heilage stadene i islam:  
Jerusalem, Mekka og Medina. Dess nærare ein 

kjem desse områda, dess betre, seier han.
Samstundes peikar han på at det ikkje nødven-

digvis er noko spesielt islamsk over protostaten 
som fenomen. Også andre former for opprør har 
det same målet om å overføre lojalitet frå staten 
til opprørarane, og dermed erstatte staten med ein 
ny stat.

– IRA i Nord-Irland la til dømes stor vekt på å 
drive ein type «politiverksemd» i arbeidarklasse-
stroka der dei hadde størst kontroll.

Konkurrerer om framandkrigarar. Eit kjenne- 
teikn ved dei islamistiske protostatane er at dei 
er svært internasjonalt orienterte. Den aggres-
sive framferda deira er eit ledd i ein strategi for å 
trekkje til seg krigarar, pengar og materiell frå eit 
internasjonalt nettverk av støttespelarar. Sam-
stundes har den same aggressiviteten vist seg å 
vere kimen til undergang for fleire av protostatane. 
Kompromisslaus ideologi kan vise internasjonale 
støttespelarar at ein meiner alvor, men er ikkje 
alltid den beste garantien for å byggje ein velfung- 
erande stat som har støtte i lokalbefolkninga, noko 

fleire av dei islamistiske statsprosjekta har fått 
merke.

– Dei lokale innbyggjarane er gjerne mindre 
ideologisk ivrige enn framandkrigarane, som kjem 
nettopp for å gje uttrykk for den ideologiske over-
tydinga si. Nokre grupper har oppdaga at det ikkje 
er lurt å gå for raskt fram med å innføre sharia 
mellom innbyggjarane. Eg trur at behovet for å 
demonstrere ideologisk reinleik for omverda, ofte 
kan overkøyre andre omsyn, seier Lia.

IS i vekst. Av dei 19 protostatane på lista er nær 
halvparten blitt etablerte etter den arabiske vår-
en i 2011. Borgarkrigen i Syria har mykje skuld i 
dette, saman med svekkinga av statsstrukturane 
i regionen. I tillegg vart store mengder våpen som 
tidlegare var eigde av diktatoren Muammar al-
Gaddafi, spreidde til andre regionale konfliktsoner 
etter samanbrotet i Libya. Lia ser ingen teikn til at 
fenomenet vil avta med det første, sjølv om proto- 
statane kanskje vil bli færre som følgje av at dei 
større sluker dei små.

– IS har vakse på mange måtar, fordi dei alle- 

STAT – ELLER IKKJE? – IS 
manglar dei fleste trekka vi 
tillegg ein stat. Men mark-
nadsfører seg likevel som 
ein stat, seier Brynjar Lia. 

FLEST DEI SISTE ÅRA:  
Jihadistane legg vekt på 
område som har spelt ei 
sentral rolle i islamsk his-
torie. Dess nærare Mekka, 
Medina og Jerusalem,  
dess betre. Av dei 19 proto- 
statane på kartet, er nær 
halvparten blitt etablerte 
etter den arabiske våren i 
2011.

reie var store då borgarkrigen i Syria tok til. Dei 
hadde pengar og eit internasjonalt nettverk som 
gjorde dei i stand til å utnytte situasjonen, og dei 
overtok område som allereie var velutvikla og 
hadde ei rekkje institusjonar. IS er opptekne av å 
vise at dei kan drive desse offentlege tenestene vel 
så bra som det korrupte regimet dei har erstatta.

Når vi i Noreg høyrer mest om dei brutale 
handlingane IS står bak, og mindre om statsbygg-
inga, har det å gjere med kva vestlege media finn 
det interessant å formidle, ifølgje Lia.

– I borgarkrigar er dessverre ekstrem brutalitet 
på alle sider nokså vanleg. Det spesielle med IS er 
at dei dokumenterer det og skryter av det, på ein 
måte Assad-regimet, som står bak dei aller fleste 
drapa, ikkje gjer. Eg trur IS er så nøye med å doku- 
mentere kva dei gjer fordi dei meiner det gjev dei 
kredibilitet hos støttespelarar og potensielle sym-
patisørar. Men handlingane deira står alltid i ein 
kontekst, som ikkje alltid kjem fram i vestlege  
media, seier Brynjar Lia.=
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JiHaDiStiSkE ProtoStatar (1989–2015)
i løpet av dei siste 25 åra har ulike jihadistgrupper forsøkt å opprette proto-
statar i ei lang rekke land i den islamske verda. Dei fleste har vore kortvarige 
og har mangla permanent territoriell kontroll, men nokre har hatt reelle stats-
strukturar med sentraladministrasjon, politi, rettssystem og ein viss grad av 
offentlege tenester.

1. afghanistan: kunar / 1989–1991 / the islamic state of kunar

2. egypt: kairo, imbaba / 1989–1992 / the islamic republic of imbaba

3. algerie: mitidja m.m. / 1993–1995 / islamske armé

4. afghanistan / 1994–d.d. / taliban

5. irak: nordlege del / 2001–2003 / ansar al-islam 

6. irak: Faluja, ramadi m.m. / 2004–2008 / islamske staten i irak

7. pakistan: Waziristan / 2006–d.d. / al-Qaida, taliban m.m.

8. somalia: sørlege og sentrale del / 2009–d.d. / al-shabaab

9. kaukasus: nordlege del / oktober 2007 / kaukasus emirat

10. libanon, el-Bared / mai–juni 2007 / Fatah al-islam

11. gaza: rafeh / august 2009 / jund ansar allah

12. jemen: sørlege del / 2011–2012 / ansar al-shari’ah

13. mali: nordlege del / 2012–2013 / islamske emirat i azawad

14. syria: nordvestlege og sørvestlege del / 2013–d.d. / jabhar al-nusra

15. syria og irak: store delar / 2013–d.d. / den islamske staten

16. libya: nordlege del / 2014–d.d. / ulike grupper

17. egypt: sinai / 2011–d.d. / sinai-provinsen i islamsk stat

18. nigeria: nordlege område / 2014–d.d. / Boko haram

19. jemen: søraustlege del / 2015–d.d. / ansar al-shari’ah 
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leie bolig? skift navn!

•	Andreas	Kotsadam	og	 
kollegene har også under- 
søkt diskriminering i det 
norske boligmarkedet. 

•	I	løpet	av	tre	måneder	
sendte	de	ut	950	fiktive	
søknader på leiligheter 
på	finn.no.	Ordlyden	i	
søknadene var identisk, 
bare	navnene	varierte:	
Håvard,	Hanne,	Moham-
med eller Fatima, og 
yrke:	lagerarbeider	eller	
økonom. 

•	Resultatet:	For	lager-
arbeideren	Mohammed	
er det 25 prosentpoeng 
mindre sannsynlig at 
han får positivt svar på 
søknaden sin, enn det er 
for økonomen Hanne. 

•	Hva	skal	Mohammed	
gjøre – få seg utdanning 
og begynne å jobbe som 
økonom?	Nei,	han	bør	
heller skifte navn enn å 
satse på utdanning og 
solid jobb. Den etniske  
diskrimineringen i bolig- 
markedet er stor, konklu-
derer Kotsadam. 

Når unge, mannlige soldater 
jobber sammen med kvinner 
i lag – og også deler rom med 
dem – slutter de fullstendig å 
diskriminere. 
tekst: trine Nickelsen  

Også i verdens mest likestilte land blir kvinner  
 diskriminert. 

– Diskrimineringen er godt dokumentert. Men 
hva kan vi gjøre med problemet? Finnes det måter 
å endre normer og redusere diskrimineringen på? 
spør Andreas Kotsadam, som er forsker på ESOP 
ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Nett- 
opp dét forsøker han og kollegene å finne svar på.

Kotsadam viser til at kvinner er underrepresen-
tert i lederposisjoner, både i offentlig og privat 
sektor. – Noe av forklaringen kan være at færre 
kvinner søker seg til slike stillinger. Men det kan 
også skyldes at menn blir vurdert høyere enn kvin-
ner, selv når kvinnene har de samme kvalifikasjon- 
ene og ambisjonene som menn. 

Sammen døgnet rundt. For å finne ut i hvilken 
grad kvinner som søker lederposisjoner, virkelig 
blir diskriminert, og da spesielt kvinner som vil 
bli ledere i typisk mannsdominerte miljøer, vendte 
forskerne seg til Forsvaret.  

– I denne mannsbastionen eksponeres menn 
for kvinner på en eksepsjonell måte. Det finnes 
vel knapt noen tilsvarende situasjon i verden hvor 

kvinner og menn som ikke kjenner hverandre fra 
før, ikke bare bor i samme hus – men på samme 
rom, over tid, og hvor rommet også utgjør et ar-
beidslag, sier han.  

Forskeren peker på at det finnes en lang rekke 
studier som blant annet viser at folk som kjenner 
innvandrere, er mindre rasistiske. – Det er klart. 
Hadde en vært rasist, hadde en vel ikke hatt noen 
venn blant innvandrere. Å finne ut i hvilken grad 
det å eksponeres for hverandre fører til redusert 
diskriminering, er vanskelig om vi ikke setter folk 
sammen på en tilfeldig måte. 

Hvem som kommer sammen med hvem på de 
ulike rommene i Forsvaret, skjer etter loddtrek-
ning. Dermed unngår forskerne såkalte seleksjons- 
problemer, slik som at folk velger hvem de vil om-
gås med. 

martin eller Ida? Forskerne hadde kontakt med 
soldater innkalt til førstegangstjeneste i Hæren 
allerede første dagen de møttes – i en militærleir 
nær Oslo. – Vi delte ut et skjema, med spørsmål 
blant annet om motivasjon, om de ønsker å ta høy-
ere utdanning, om familiebakgrunn og så videre. 

Etter ankomst Bardufoss i Indre Troms fikk de 
unge soldatene umiddelbart tildelt rommene hvor 
de skulle være i de åtte ukene rekruttperioden varte. 

– Rommet er en viktig enhet. I tillegg til å leve 
sammen, løser romkameratene en lang rekke opp-
gaver i fellesskap, og opererer som et lag innen 
troppen. Bare åtte prosent av soldatene er kvinner,  
og regelen er at minst to kvinner bor sammen. 
Det betyr at en stor andel av mennene bor på rene 
mannsrom. 

– Da rekruttperioden var over, stilte vi soldatene 
de samme spørsmålene for andre gang, og koplet 
svarene til den første runden. Og vi gjennomførte 
et eksperiment: De mannlige soldatene ble presen-
tert for en hypotetisk, men realistisk, beskrivelse 
av en kandidat som søker posisjonen som lagleder. 
Navnene (Martin og Ida) var det eneste som skilte 
kandidatene; for øvrig hadde de identiske kvalifika- 
sjoner. 

Fordommene forsvinner. – Hva viser resultatene?
– Det er helt tydelig at det å bo og jobbe sam- 

men med en kvinnelig rekrutt på et lag, har sterk 
innflytelse på mennenes oppfatning av kvinnelig 
lederskap, sier Kotsadam.

De mannlige soldatene som ikke hadde fått denne  
eksponeringen, rangerte den kvinnelige kandidaten 
lavere enn den mannlige. Positiv tilleggsinforma-
sjon, som fysisk styrke og ledererfaring, forbedret 
vurderingen av begge kandidatene, men reduserte 
likevel ikke graden av kjønnsdiskriminering. 

– De mennene som hadde bodd og jobbet 
sammen med kvinner, derimot, diskriminerte 
ikke når de skulle vurdere laglederkandidaten: De 
syntes Martin og Ida var like gode som kandidater. 
På forhånd trodde jeg at eksponeringen skulle ha 
en effekt og redusere graden av diskriminering, 
men at den helt skulle forsvinne, overrasket meg, 
medgir økonomen. – Synet på kvinnelig lederskap 
endrer seg altså radikalt – bare på åtte uker. 

Hvor mye mennene er eksponert for kvinner, 
er avgjørende for hvor mye de diskriminerer dem. 
Forskningen viser at man må over en viss terskel av 
kontakt – og at man må være sammen om gjøremål  

i hverdagssituasjonen for å bli kvitt fordommer og 
endre oppfatning. 

Forskerne peker på noe som er viktig for hvor 
mye kvinner i mannsbastioner diskrimineres. 
Forskningen kan derfor ha betydning for å forstå 
diskriminering og forskjellsbehandling mer gene-
relt. 

Resultatene viser at de usynlige hindringene 
som står i veien for kvinners muligheter til for-
fremmelse og nye oppgaver, lett kan bygges ned og 
kanskje forsvinne helt når alle får mer erfaring fra 
å samarbeide med kvinner. 

Individet trer fram. – Det vi finner er virkelig 
spennende: De atten-nitten år gamle guttene som 
kommer inn til førstegangstjeneste i militæret, er 
utrolig formbare, sier forskeren. 

Når disse ungdommene eksponeres for andre 
typer mennesker, oppdaterer de sine holdninger. 
Og mange tenker nok, at vi er ganske like egentlig.   

 – Det blir vanskelig å holde fast på et ideolog-
isk bilde av en person når man får konkrete erfar-
inger. Fordommene knekkes i møtet mellom ulike 
personer. 

Forskerne har med samme opplegg også sett 
på holdninger til innvandrere: Etter å ha jobbet 
sammen med en person med innvandrerbakgrunn, 
slutter norske gutter å tro at innvandrere har dår-
ligere arbeidsmoral enn nordmenn. – For meg sier 
dette noen om segregering, framholder Andreas 
Kotsadam. – Det er viktig å eksponeres for ulike 
typer av mennesker og se dem som individer. Det 
kan være det som skal til for å redusere diskrimi-
nering – slik vi viser i studien vår.=  

regner med at døtrene 
stiller opp

•	Finnes	det	diskriminer-
ing også i det offentlige? 
Kotsadam og kolleger 
har sett nærmere på 
eldreomsorgen. Døtre 
hjelper sine mødre mer 
enn det sønner gjør. 
Har dette betydning for 
hvor mye hjelp de eldre 
kvinnene tilbys av det 
offentlige? 

•	Forskerne	har	gjen-
nomført	et	eksperiment:	
De	sendte	ut	fiktive	
søknader om hjemme- 
tjenester til alle norske 
kommuner.	Ordlyden	
i brevene var identisk; 
det eneste som skilte, 
var navnene Bjørg og 
Håvard, og om de hjelpe-
trengende enten hadde 
en sønn eller en datter. 

•	Resultat:	Er	du	kvinne	
og har en datter, får du 
167 minutter mindre 
omsorg i uken enn om 
du isteden hadde hatt en 
sønn.

•	Skjevfordelingen	tyder	
på at de som står for 
tildelingen, tar hensyn 
til familieforhold, noe 
de ikke har anledning til, 
ifølge loven, og betrakter 
døtrenes innsats som en 
erstatning for hjemme-
tjenestene de selv tilbyr.

OPPSIKTSVEKKENDE:  
– Synet på kvinnelig leder-
skap endrer seg radikalt 
– bare på åtte uker, konsta-
terer Andreas Kotsadam. 

HÆREN: I denne manns-
bastionen eksponeres menn 
for kvinner på en eksepsjon-
ell måte. Bildene er tatt i 
Bardufoss leir, på en av de 
to nye kasernene. Her bor 
soldatene fra Stridstren- 
bataljonen – menn og kvin-
ner sammen.

Menn slutter helt å diskri minere 
 

intens eksponering for kvinner endrer holdninger:
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The long-lasting influence that Old Norse left on 
the English vocabulary and grammar follow-

ing the settlement of Scandinavian newcomers 
during the Viking Age has long been recognized. 
It is, for instance, very difficult to find a history of 
the English language that does not discuss, in 
some way or other, the presence of Norse-derived 
terms in non-technical lexico-semantic fields (e.g. 
PDE egg, skin, low, etc.) or the replacement of 
the native paradigm of the 3rd person plural pro-
nouns with their Old Norse equivalents (PDE they, 
them, their).  
    In the present book Emonds and Faarlund take 
matters further and, joining (to some extent) past 
claims that Middle English should be seen as a 
creole developed from the mixture of English and 
Old Norse, put forward the controversial argu-
ment that Present Day English and its predeces-
sor Middle English are not direct continuations of 
Old English but stem from “Anglicized Norse”, i.e. 
the Old Norse spoken by the Scandinavian new-
comers who settled in the East Midlands and the 
North of England + a very significant amount of 
English vocabulary.

The authors develop this intriguing suggestion 
by focusing first briefly on the etymological 

origin of the Middle English lexicon (Chapter 2 
and, to some extent, Chapter 7). The main point 
that they put across here, is that the Middle Eng-
lish lexicon became mixed in the period following 
(their emphasis, p. 48) the Norman Conquest, to 
the extent that “as much as 50% of this vocabul-
ary [...] can be equally well attributed to Old Eng-
lish and Old Norse” (p. 49). However, they do not 
devote much attention to vocabulary because, as 
they rightly point out, words (particularly terms 
belonging to open-ended word classes) can be 
borrowed relatively easily and, therefore, a con-
vincing argument about the genealogy of a langu-
age cannot take this linguistic area as its main 
source of evidence.  
    Thus, Chapters 3-6 turn instead to the study 
of about 20 morphosyntactic features which are 
said to associate Middle English and later stages 
of the language with the North Germanic langu-
ages rather than with Old English (e.g. the move 

Is English really the language of the Vikings?  

Joseph Embley 
Emonds and Jan Terje 
Faarlund:  
ENGLISH:	THE	LANGUAGE	
OF	THE	VIKINGS.	 
Olomouc	Modern	 
Language	Monographs	3	

(Olomouc:	Palacký	
University,	2014)	

Courageous and controversial

Review by Sara M. Pons-Sanz
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from OV to VO order, the replacement of the Old 
English system of verbal prefixes with phrasal 
verbs, preposition stranding, split infinitives, the 
disappearance of Old English correlative adverbs, 
etc.). The analysis of these features leads them to 
conclude that “English syntax is uniformly North 
Germanic” (p. 131; their emphasis) and does not 
exhibit any features that are “more reminiscent of 
Old English rather than Old Norse” (p. 131).  
     In Chapter 8 the authors study the loss of case 
inflections in Middle English and Old Norse, and 
conclude that, while there are similarities, this 
feature cannot actually help us in establishing 
where the genealogical origins of English lie, to 
a great extent, because this is a wider trend in 
North-West Europe. 

While I admire the authors’ effort to challenge 
the traditional classification of English as a 

West Germanic language, I find it difficult to agree 
that their “unorthodox” conclusion is indeed 
“inescapable” (p. 154). Given that my own area of 
expertise lies in the lexical effects of the Anglo-
Scandinavian linguistic contact, I will start by 
tackling their views on the Middle English lexicon.   
     The two parts of their argument (dating and 
etymological origin of the terms) are problematic. 
With regard to dating, the authors do not make 
much reference to the fact that very few of the Old 
English texts that have survived, are written in a 
dialect other than Late West Saxon, and this mak-
es the analysis of the actual language(s) spoken 
in the areas where the Scandinavian newcomers 
settled down, particularly difficult. It is only in the 
Middle English period, when we have texts written  
in a wider variety of dialects, away from the Late 
West Saxon ‘standard’, that we can start to see 
fully the impact of Norse vocabulary on English.  
Yet, one only needs to look at texts such as 
Aldred’s glosses to the Lindisfarne Gospels (10th 
century) to see that Norse influence on non-tech- 
nical lexico-semantic fields cannot be simply attri-
buted to the period after Norman Conquest. 

Much more problematic, though, is their etymo- 
 logical assessment of Middle English voca-

bulary. They state that it is wrong to assume that 
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“any word with an Old English cognate comes 
from Old English rather than Norse” (p. 52). No 
one would dispute this. Yet, the reader does not 
find much discussion about the different types  
of evidence that one can use to identify Norse- 
derived terms in English, ranging from very reli-
able (some phonological and morphological fea-
tures) to fairly problematic (e.g. the date and, to 
some extent, dialectal distribution of a term’s ini- 
tial attestations). This is the evidence that we 
need to invoke in order to establish whether a 
term is likely to come from Old English or Old 
Norse. It is certainly not enough to simply indi-
cate the existence of cognates in a particular 
language.  

Furthermore, lists that present together as  
 Norse loans, without any further explanation, 

terms whose Norse origin is almost certain (e.g. 
PDE egg, where we have an example of sharpen-
ing or Holtzmann’s Law) and terms whose Norse 
derivation is far less clear (e.g. PDE both, call 
and die; see Dance 1999, 2000 and 2003) are 
not particularly helpful for the scholarly debate 
that Emonds and Faarlund are trying to start 
(pp. 50-53). Part of the problem here is that the 

authors have drawn their data from a mixture of 
non-scholarly sites (mainly Wikipedia) and intro-
ductory textbooks (mainly Baugh and Cable 
2002, but also Strang 1970 and Freeborn 1992), 
rather than in-depth studies on the identification 
of Norse-derived terms in English (e.g. Pons-Sanz 
2007 and 2013 on Old English, and Dance 2003 
on Early Middle English).  

Emonds and Faarlund’s handling of the various  
 morphosyntactic features is not fully con-

vincing either because it faces similar problems 
(particularly, lack of attention to detail and proble- 
matic use of secondary sources).  
    In a nutshell, because of Emonds and Faarlund’s  
problematic handling of the data, both lexical and 
morphosyntactic, their argument is unconvincing 
and English remains a West Germanic language 
until we have more robust evidence to the cont-
rary.= 
 
 
 
This a somewhat shortened version of a full review 
with references that we publish on the net:   
www.apollon.uio.no 
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Observatoriet – Huset som fant Norge” er en  
 faktabok for barn og ungdom og forteller 

historien om Observatoriet i Oslo og hvorfor dette 
bygget spilte en slik viktig rolle i arbeidet med å 
gjøre Norge til en selvstendig nasjon – blant annet 
fordi Norge hang etter når det gjaldt vitenskap. 
Boken tar oss med til 1833, året da Observatoriet 
ble bygd. Her flytter professor Christopher Han-
steen inn sammen med sin familie, i en egen leilig-
het i Observatoriet. Foruten Hansteen selv, blir vi 
kjent med de seks barna Harald, Nanna, Thora, 
Alvilde, Aasta og Viggo. 12 år gamle Harald er på 
mange måter hovedpersonen i denne boken – det 
er gjennom ham historien om Observatoriet fortel-
les.  
 
ÅPNiNgEN av boken er nesten filmatisk i stilen 
– søskenflokken leker gjemsel i Observatoriet, og 
gjennom barnas lek blir vi kjent med bygget. Å la 
Observatoriet bli sett gjennom barns øyne, er et 
grep som fungerer godt, særlig fordi dette er en 
bok som retter seg mot barn. Det bidrar også til å 
gjøre stoffet levende for målgruppen.  
 
Begge forfatterne av boken jobber til daglig ved 
Observatoriet, hvor de blant annet står for omvis-
ninger og undervisningsopplegg for 7.-klassinger. 
Det merkes at forfatterne har god kjennskap til 
stoffet, og kan kunsten å formidle.  
 
Her får leserne blant annet kjennskap til Hansteens 
viktige arbeid med å måle Norge, innføre en felles 
tid og et pålitelig system for mål og vekt.  
 
BokEN tar også for seg dagligliv i Christiania 
på 1800-tallet. Dette er levende fortalt, og her er 
nesten boken på sitt beste. Her er beskrivelser av 
vintermarkedet på Stortorvet, barneball på Obser-
vatoriet (der barna skulle øve seg på å danse par- 
dans og på å være voksne), bading på Tjuvholmen 
og skøyting i Pipervika. Boken gir også god inn-
sikt i Oslos historie, som hvorfor Tjuvholmen har 
fått navnet sitt, samt byens område for fattige, kalt 
Røverstatene.    
 
I tillegg til hovedfortellingen består boken av 
mange faktarammer som gir nyttig informasjon i 

Historien om Observatoriet i Oslo er formidlet gjennom barna til 
Christopher Hansteen, i en ny faktabok for barn og ungdom.   

Gunnhild B. Aasprang 
og Tone Skramstad: 

OBSERVATORIET – 
Huset som fant Norge

Gyldendal 2015

Alder: 5–10

Observatoriet sett gjennom 
barns øyne

Anmeldt av Toril Haugen
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kortformat. Dette fungerer fint og gjør informa- 
sjonen lettere å ta til seg for unge lesere. Men 
noen ganger blir rammene litt vel knappe. For 
eksempel viser en ramme et bilde av Observatori-
ets tidsball, og det blir opplyst at dette var Norges 
offisielle tidssignal frem til radioen ble vanlig på 
1900-tallet. Men rammeteksten sier ingenting om 
hvordan signalet faktisk fungerte, at Hansteen 
heiste den oransje ballen hver dag klokken 12, slik 
at folk i Christiania kunne stille klokkene sine. Det-
te er riktignok informasjon som står på omslagets 
bakside, men det hadde vært fint å ha det med 
også i rammesaken.  
 
BokEN Er flott illustrert av Sindre Goksøyr, Kris-
toffer Kjølberg og Anders Damonso fra Dongery-
kollektivet. Illustrasjonene har humor og snert og 
bidrar til å løfte frem historien om familien Han-
steen og livet i Christiania på en fin måte.  
 
I tillegg til illustrasjonene består boken også av 
fotografier av Observatoriet og instrumenter som 
ble brukt, dessuten utdrag av Hansteens brev og 
dagbøker, gamle kart, almanakk og malerier. Kom-
binasjonen av moderne illustrasjoner og gamle 
dokumenter fungerer fint, og bidrar til å skape en 
følelse av historie og autentisitet. 
 
SiStE DEl av boken består av forsøk som barna 
kan gjøre selv. I vår moderne tid, hvor det finnes en 
app for det aller meste, er det noe sjarmerende ved 
en bok som viser hvordan du kan finne bredde- 
graden du er på, ved hjelp av Nordstjerna og en 
vinkelmåler, og hvordan du kan lage ditt eget kom-
pass og bruke sola som klokke. Det appellerer til 
barns grunnleggende nysgjerrighet og ikke minst 
gleden ved å finne ut av ting på egen hånd. Det er 
vitenskap i praksis, tilrettelagt for målgruppen på 
en passe pedagogisk og leken måte.= 
 

 

Norge har blitt et flerkulturelt samfunn, med  
 økende forskjeller mellom majoritets- og min-

oritetsbefolkningen. Boken behandler svært aktu-
elle spørsmål knyttet til situasjonen for kvinner og 
barn med flyktning- eller innvandrerbakgrunn, eller 
som tilhører ulike etniske og religiøse minoriteter. 
Formålet er å «skape bevissthet om de komplekse 
rettslige og rettspolitiske avveiningene hensynet til 
barnets beste og retten til likestilling og ikke-diskri-
minering gir opphav til i et samfunn preget av økt 
sosial ulikhet og økt kulturelt mangfold» (forord).  
   Dette oppnås gjennom utvalget av interessante 
forskningsbidrag skrevet av jurister, sosiologer, 
antropologer og kriminologer, som samlet gir et 
rikt og nyansert bilde av kvinners og barns sam-
mensatte identiteter og av rettslig kompleksitet 
knyttet til realiseringen av menneskerettslige verdi-
er og krav.  
 
Et gJENNomgÅENDE perspektiv er at diskrimin-
ering konstitueres i skjæringsfeltet mellom kjønn, 
etnisitet, religion, funksjonsevne og andre individu- 
elle forhold (sammensatt diskriminering), og at 
kjønn må forstås som en sammensatt kategori. 
Kvinner og barn som innvandrer til Norge, opplev-
er diskriminering på flere grunnlag, som alle må 
adresseres og sees i sammenheng for at diskrimi-
neringsvernet skal bli effektivt.   
    Boken kombinerer et menneskerettslig («oven-
fraperspektiv») med et empirisk faktagrunnlag 
(«nedenfraperspektiv») for å få frem utfordringer 
forbundet med å omsette grunnleggende, rettslige 
verdier i en kompleks virkelighet. Den er delt i 4 
deler og inneholder 14 kapitler. Del 1 inneholder 
innledende og prinsipielle fremstillinger som gir 
god bakgrunn for senere kapitler, forklarer sentrale 
begreper og rammer inn bokens tematikk og hvert  
enkelt bidrag. Del 2 tar opp særlig aktuelle familie- 
og barnevernsrettslige spørsmål der betydningen 
av etnisitet og kultur inngår i de rettslige vurder-
ingene. Del 3 gir innblikk i aktuelle utfordringer 
i undervisning og yrkesliv, særlig for muslimske 
kvinner, og i de sammensatte, rettslige vurderings- 
temaene. Del 4 avslutter boken med fokus på 
spørsmål knyttet til voldgift og håndtering av fami-

Er forbud mot hijab i politiet diskriminerende? Bør muslimske 
jenter få separat svømmeundervisning? Disse og andre aktuelle 
spørsmål drøftes inngående i ny bok om menneskerettigheter, 
likestilling og diskrimineringsvern.   

Anne Hellum og Julia 
Köhler-Olsen (red.): 

LIKE RETTIGHETER 
– ULIKE LIV. Rettslig 
kompleksitet i kvinne-, 
barne- og innvandrer-
perspektiv 

Gyldendal 2014

Likestilling i det flerkultur-
elle Norge    
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lierettslige konflikter og hvordan retten kan gjøres 
tilgjengelig og anvendbar for sårbare kvinnegrup-
per.  
 
kaPitlENE BiDrar til å belyse sammensatt, in-
dividuell og strukturell diskriminering som rettslig 
og faktisk fenomen, og hvordan det norske regel-
verket fanger opp og regulerer aktuelle spørsmål: 
Hvilken vekt skal barns kulturelle bakgrunn tillegg-
es ved vurderingen av barnets beste i saker om 
omsorgsovertakelse og foreldretvister? Bør politi-
ets uniformsreglement tillate muslimske kvinner å 
bruke hijab? Er separat svømmeundervisning for 
muslimske jenter i strid med likestillingskravet i 
norsk rett? Hvordan bør au pair-ordningen reguler-
es for å sikre interessene til sårbare, utenlandske 
kvinner? Hvordan bør norske domstoler håndtere 
saker om transnasjonale ektepakter og mahr (is-
lamsk brudegave)? Hvordan bør voldgift basert på 
religiøs rett i familielivet, behandles i norsk rett? 
Hvilke plikter påligger myndighetene og arbeids- 
givere med hensyn til å innlemme minoritetskvin-
ner i arbeidslivet? Hvordan kan rettighetsinforma-
sjon være et effektivt virkemiddel for å sikre at inn-
vandrerkvinner kan nyte godt av sine rettigheter?               
    Forfatterne gjennomfører krevende analyser 
som kombinerer og integrerer kunnskap om na-
sjonal rett, menneskerettigheter og empiri fra de 
aktuelle livsområdene.   
    Enkelte kapitler (bl.a. 10 og 11) er særlig vel-
skrevne og får frem mange nyanser i debatter som 
ellers har vært polariserte, og med god utpensling 
av interne spenninger i regelverket. Andre kapitler  
ville tjent på en noe strammere struktur og rediger-
ing. De to siste kapitlene om rettighetsinformasjon 
handler om metoder for å gjøre retten tilgjengelig 
for kvinner og dermed forebygge diskriminering i 
praksis.  
   Boken kunne gjerne hatt et konkluderende kapit-
tel med sammenfattende betraktninger om rela-
sjonene mellom de mange teoretiske, rettslige og 
empiriske innsikter og anbefalinger boken bringer. 
Uansett gir den et solid grunnlag for videre forsk-
ning om retten som virkemiddel for å fremme reell 
likestilling i det norske samfunnet.=
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