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Er dette så vanskelig da?

Hvilke samtaler har sosialarbeidere, og hvilken 
kompetanse trenger barnevernet at tolkene har?

Hilde Fiva Buzungu
stipendiat
Sosialt arbeid og sosialpolitikk
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Helhetlig oppfølging av 
lavinntektsfamilier (HOLF)

• Barnefamilier som lever i vedvarende lavinntekt

• Sosialarbeidere (på 29 NAV-kontorer) følger 
opp familier i 2 år

• Helhetlig fokus: Arbeid, bolig, økonomi og 
sosial deltakelse

• 80% minoritetsspråklige familier (av ca 900)
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Data

• november 2017 – november 2018

• 26 møter (12 sosialarb. og 34 klienter)

• 32 klienter med begrenset norsk

• tolking i 15 av møtene

• intervjuer med sosialarbeidere og klienter

mål: pusle sammen bildet av sosialt arbeid 
med minoritetsspråklige familier
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Lette eller vanskelige samtaler?

Hilde: Vet dere noe om hvilken utdanning eller kvalifikasjoner tolkene har? 

Sosialarbeider: Vi får ingenting overhode. Det er jo sånne nivå, man kan 
bestille sånn tolk som er kvalifisert, men det har ikke vi her hos NAV 
altså. Jeg tror ikke vi trenger det altså, det er sånne som har blitt testet eller 
vært på kurs eller noe sånt, men det er ikke nødvendig hos NAV. Det er 
mer hvis det er noe juridisk eller veldig avanserte helsegreier eller noe sånt. 
Men jeg har vært meddommer i retten, og der er det kvalifiserte tolker tror 
jeg, men det blir jo noe helt annet»
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«det er mer hvis det er noe juridisk, eller veldig avanserte 
helsegreier … men det blir jo noe helt annet»?

Men hva slags greier er det sosialarbeidere snakker med folk om da?

• Juridisk: trygderettigheter, vilkår og betingelser knyttet til disse, oppholdstilllatelser, 
rettigheter ved begrensede oppholdstillatelser, familiegjenforening, utvisning og 
innreiseforbud

• Helsegreier: overvekt, diabetes, migrene, adhd, autisme, autoimmune sykdommer, 
kreft, benbrudd, psykisk sykdom, psykisk utviklingshemming

• Andre greier: muligheter for arbeid, skole og utdanning, håp og drømmer for 
fremtiden, finne bolig, skjeve gulv, trekk, kjøleskap, frysere, vaskemaskiner, vold i 
hjemmet, utroskap, skilsmisse, soning i fengsel, dødsfall, barn i ekstremistiske miljøer, 
mangel på familie og nettverk, ensommhet, nettbank, ferie for alle, turn, boksing, 
svømming, grensesetting, tilknytning, balanse frihet/ansvar for tenåringer
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Ok sosialt arbeid generelt… men barnevernet spesifikt da?

• Juridisk: lovbestemmelser om tiltak og omsorgsovertagelser, 
bekymringsmeldinger og undersøkelsessaker, plasseringssted, samvær, 
tilsyn, tilbakeføring

• Helsegreier: barns utvikling, psykologisk om tilknytning, ramme inn 
barnet, romme hele seg selv (?), fysiske og psykiske helseproblemer hos 
foreldre og barn

• Andre greier: foreldrerollen, barns trivsel og atferd, økonomi, bolig og 
boevne, kosthold, grensesetting, vold, seksuelle overgrep,
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Personen-i-situasjonen

Mary Richmond (1922):

• Kjernen i sosialt arbeid er å se mennesket i 
hennes sosiale kontekst

• Dette blir drivende for innholdet i samtaler og 
møter i institusjoner hvor sosialarbeidere 
jobber, for eksempel NAV og barnevernet, med 
stor tematisk spennvidde og stor emosjonell og 
relasjonell dybde
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Tolkers kvalifikasjoner

• Språklig kompetanse

• Tolketekniske ferdigheter

• Profesjonsutøvelse
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Hvorfor har tolkens kvalifikasjoner betydning?

• Poooja Sawrikar (2015): upresis og ufullstendig oversettelse går ut over 
muligheten til å formidle komplekse følelser, og går ut over muligheten til å 
formidle sosialt arbeids komplekse praksiser og policyer. 

• Faktorene som avgjør hvor vellykket en tolkemediert samtale i sosialt arbeid er 
mange, komplekse og gjensidig avhengige av hverandre

• Både tolkenes og sosialarbeidernes ferdigheter i denne kommunikasjonsformen 
(tolkede samtaler) er avgjørende

• Når sosialarbeidere ikke har tillitt til tolkenes kompetanse, kan det føre til 
underforbruk av tolk selv når behovet er der
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Hva slags tolk trenger sosialarbeidere?

• Med høy språklig kompetanse på en rekke 
fagområder, som evner å tolke presis tross mange 
spesialiserte tema fra ulike fagområder i hver 
samtaler, og lite informasjon om tema på forhånd

• Svært gode tolketekniske ferdigheter, slik at 
samtalene ikke blir stive og mekaniske

• Svært profesjonelle, til stede og empatiske, slik at 
relasjonsbygging muliggjøres

• Stabile tolker over tid, som både sosialarbeidere og 
klienter opparbeider tillitt til
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«er det virkelig så 
vanskelig da?»

hilde.buzungu@oslomet.no


