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Omfanget utfordringer konsekvenser







Vår analyse viser hvor vesentlig kvaliteten på tolkinga er for samtaleklimaet, for den 
gjensidige forståelsen mellom aktørene og for barnas mulighet til å bli hørt (…) Dette 
er viktig uavhengig av samtaletype og deltakere, men kan hevdes å være spesielt viktig 
i møte med barn generelt, og enslige mindreårige asylsøkere spesielt: Disse barna er 
spesielt sårbare, de har få forutsetninger for å forstå den institusjonelle konteksten de 
befinner seg i, de har ingen andre til å tale sin sak og står i spesielt stor fare for å bli 
overkjørt av det myndighetene beslutter og definerer. 





kommunikativ usikkerhet

en bredere kulturoversettelse
en trofast overføring av budskapet 

mellom mennesker som mangler felles språk





Hovedformålet med retningslinjene er å sikre riktig bruk av tolketjenester. 
Retningslinjene skal bidra til å sikre at barneverninstitusjoner og 
omsorgssentre for mindreårige oppfyller sin veilednings- og 
informasjonsplikt, og sørge for at en sak er så godt opplyst som mulig før 
vedtak treffes. Riktig bruk av tolk vil ivareta hensynet til forsvarlig 
saksbehandling, barnets rettssikkerhet og sikre at barn og familier får et 
forsvarlig og godt tilbud. Bruk av tolk vil bidra til likeverdige tjenester til 
barn, unge og familier, uavhengig av etnisk eller språklig bakgrunn. 

 



Det er både underforbruk av tolker, manglende kvalifikasjonskrav og mangelfulle 
rutiner for bestilling . 

har

dette ikke er situasjonen 
i dag. 

at forvaltningen alltid bør vurdere behovet for tolk, ikke bare i de tilfellene 
der det foreligger en plikt til å bruke tolk 



strukturelle 
individuelle 

kommunikativ usikkerhet

bredere 
kulturoversettelse. 

en trofast overføring av budskapet mellom mennesker som mangler felles språk. 



Dreier det seg om et reelt 
mindre behov? Hva er i så fall årsaken til det? Kan det være at institusjonsansatte definerer 
behov på en annen måte enn kommunalt ansatte? 



rettssikkerhetsperspektiv, tillitsperspektiv likeverdige tjenester



Bruk av tolk i institusjon



behovet
vurderes





Beskrivelse av situasjon Type situasjon 
 
Akuttsituasjon dag 

 
Hverdagssituasjon natt 

 
Informasjonsformidling 

 
Avtalt møte 

 
Dialog med barnets 
familie 
 
Behandlingssituasjon 

 
Akutt natt 

 
Hverdagssituasjon dag 



Mohammed er 14 år og har bodd på institusjonen i fem uker. Ungdommen har vært på 
skolen og ser veldig lei seg ut når han kommer hjem. Han går han rett på rommet og legger 
seg i sengen. Du prøver å snakke med han, men han sier bare at ingen forstår og du føler 
du ikke kommer noen vei med samtalen. 
 

Tatiana er 15 år og har bodd på institusjonen i fem uker. Ungdommen har ved flere 
anledninger beskrevet seg selv som nedstemt og lei seg, og en av de andre ungdommene på 
institusjonen har fortalt om snakk om å ta sitt eget liv. Du har innkalt til samtale for å 
snakke om henvisning til BUP. 
 

Amir er 15 år og har bodd på institusjonen i fem uker. Ungdommen har vært på skolen og 
ser veldig lei seg ut når han kommer hjem. Han går han rett på rommet og legger seg i 
sengen. Du prøver å snakke med han, men han sier bare at ingen forstår og du føler du ikke 
kommer noen vei med samtalen 
 

Tatiana er 17 år og har bodd på institusjonen i et halvt år. Ungdommen er fortvilet og lei 
seg og gråter og får ikke sove på grunn av tanker og savn. 

Tatiana er 13 år og har bodd på institusjonen i ett år. Det har nylig blitt besluttet flytting 
videre i fosterhjem og dere skal nå informere om dette og om hva som vil skje fremover.   
 

 







barnevernfaglige

flyktningfaglige 

tolkefaglige 





Figur 4-1. Hvor ofte tolk benyttes, etter institusjon. Andel (prosent) som har krysset av for ulike svaralternativ. Signifikante 
forskjeller mellom institusjonstype (kjikvadtattest, p<0,05).  



Figur 4-2. Tidspunkt på dagen tolk brukes, etter institusjon. Andel (prosent) som har krysset av for ulike svaralternativ.  
*=signifikant forskjell mellom institusjonene (kjikvadrattest, p<0,05). Mulig å velge flere alternativ.  



Figur 4-3 Dager det brukes tolk, etter institusjon. Andel (prosent) som har krysset av for ulike svaralternativ. *=signifikant 
forskjell mellom institusjonene (kjikvadtattest, p<0,05). Mulig å velge flere alternativ.  



Figur 4-4. Andel (prosent) som i svært stor eller stor grad oppgir at tolk brukes i ulike situasjoner, etter institusjonstype. Alle 
forskjeller mellom grupper signifikante (kjikvadrattest, p<0,05). 



Figur 4-5 Erfaring med bruk av tolk, etter institusjon. Andel (prosent) som har krysset av for ulike svaralternativ. Forskjellen 
mellom gruppene er signifikant (kjikvadrattest. P<0,05). 



Aldri vært nødvendig. (Leder/ansatt BVI). 
Har aldri hatt behov for dette i den jobben jeg har hatt. (Leder/ansatt BVI). 

Figur 4-6. Opplæring i bruk av tolk. Andel (prosent) som har krysset av for ulike svaralternativ.. *=signifikant forskjell mellom 
institusjonstypene (kjikvadrattest), p<0,085.  



Figur 4-7 Utfordringer ansatte møter i tolkesituasjonen. Andel (prosent) som svarer i svært stor grad eller i stor grad. 
*=signifikant forskjell mellom institusjonstypene (kjikvadrattest, p<0,05). 

Bruk av oppmøtetolk er svært problematisk i forhold til problemer rundt 
tvangsgifte og æresrelatert vold. Kan lekke opplysninger til andre i miljøer som 
leter etter ungdommen. (Leder/ansatt BVI) 



Noen ganger er jeg usikker hvor tolkens lojalitet ligger. Noen ganger opplever 
jeg at barna er usikre og har ikke lyst å fortelle så mye pga. at de tviler på 
taushetsplikten. Etter hvert når de behersker norsk er de friere i å fortelle sin 
historie og dele tanker og opplevelser. (Ansatt OMS). 
 
Tolken går ut over sin rolle, og engasjerer seg i temaet vi snakker om. (Ansatt 
OMS). 



Figur 4-8. Andel (prosent) som svarer bekreftende på at det finnes rutiner på ulike områder knyttet til tolking. Alle forskjeller 
mellom institusjoner signifikante (kjikvadrattest, p<0,05). 



Figur 4-9. Hvem kan bestille tolk. Etter institusjon. Andel (prosent) som svarer ja. *=signifikant forskjell mellom gruppene 
(kjikvadrattest, p<0,05). 

 



Figur 4-10: Involvering av barnet i beslutningen om tolk skal benyttes. Andel (prosent) som har krysset av for ulike 
svaralternativ.  

 På min institusjon har vi ingen erfaring med at ungdommene trenger tolk (de 
har lært seg norsk), men i de få tilfellene vi har benyttet tolk, så er det pga. 
foreldrenes behov. (Ansatt ved barnevernsinstitusjon). 
 
Det er i større grad foreldre som trenger tolk. Da er det foreldres behov som 
blir gjeldende. (Ansatt ved barnevernsinstitusjon). 



Når ungdommen først kommer til omsorgssenteret blir det alltid benyttet tolk 
til å formidle informasjon og bli kjent. Når ungdommen behersker språket 
bedre brukes ikke tolk i hverdagslige samtaler. Dette blant annet for å utvikle 
norsk språkkunnskaper.  I samtaler som omhandler asylprosess/bosetting blir 
det alltid brukt tolk. Også ellers når ungdommen selv ønsker dette. (Ansatt 
OMS). 
 
Alltid tolk ved viktig informasjon, ungdommen overvurderer noen ganger 
egne språkferdigheter og ønsker ikke tolk - vurderes ut fra hva samtalen 
gjelder - viktig å sikre at budskapet og informasjonen blir forstått begge veier. 
(Ansatt OMS). 
 
Jeg ser på det som mitt ansvar å sørge for at det som skal kommuniseres når 
frem til barnet, og om jeg må benytte tolk for dette. Det hender barnet sier at 
det ikke er behov for tolk, men jeg velger da som oftest å benytte tolk likevel. 
(Ansatt OMS). 
 
Vi tilstreber å sikre god dialog ved å bestille tolk også i blant i tilfeller der 
barnet sier det kanskje ikke er nødvendig. Kan være noe avhengig av tema 
for samtalen. Utfordrende å snakke om følelser/forklare kompliserte ting uten 
å ha et adekvat språk. Det tar tid før barna vi har ansvar for mestrer norsk 
språk godt nok til å kunne uttrykke seg så fritt som på morsmålet. (Ansatt 
OMS). 

Kvalifisert tolk skal brukes når hensynet til 
rettssikkerhet og likebehandling står sentralt, og når det er påkrevet at forvaltningsorganet 
benytter tolk for at den enkelte skal kunne ivareta sine interesser



Figur 4-11: Bruk av fremmøtetolk eller fjerntolking. Andel (prosent) som har krysset av for ulike svaralternativ. 



Figur 4-12: Hvordan finne frem til tolken? Andel (prosent) som oppgir å benytte ulike fremgangsmåter.  

Det er noen ganger at tolken ikke holder mål.  
Veldig opp og ned hvor flinke tolkene har vært. 
Ymse kvalitet. Litt useriøse. 





Figur 4-13: Bruk av formell/uformell tolk. Andel (prosent) som oppgir å alltid/ofte eller noen ganger/sjelden bruke ulike typer 
tolking. 

Figur 4-14 Situasjoner der det brukes ikke-profesjonelle tolker (venner, familie, ansatte som snakker samme språk).. Andel 
(prosent) som svarer alltid/ofte eller noen ganger/sjelden. *=signifikante forskjeller mellom gruppene (kjikvadrattest, p<0,05). 
Vurdering av tolkebehov – sett fra aktørenes side. 



Figur 5-1. Vurdering av hva som er viktige tolkeoppgaver, fire påstnader om forklaring og omgjengelighet. Andel (prosent) 
som svarer I svært stor grad eller Stor grad. *=signifikant forskjell mellom gruppene (kjikvadrattest, p<0,05.) 



Figur 5-2. Vurdering av hva som er viktige tolkeoppgaver, fem påstander om nøytralitet og presisjon. Andel (prosent) som sier 
I svært stor grad eller Stor grad. Ingen signifikant forskjell mellom gruppene (kjikvadrattest, p<0,05). 



Figur 5-3Vurdering av tolkens kompetanse i siste situasjon de brukte tolk. Andel (prosent) som svarer svært god/god. 
*=signifikant forskjell mellom gruppene (kjikvadrattest, p<0,05). 

Det var språklige misforståelser. 
 



Dette var en ung kvinne som tolket for mor. Mor opplevde nok stor grad av 
tillit. Barnet hennes, som ikke trengte tolk, vil nok ikke kjent på tillit ifht 
tolkesituasjon. Barnet ytret også feiltolking i etterkant av møter. Det var også 
ting mor sa til sitt barn som ikke ble tolket tilbake på norsk. Min tolkning av 
det er at lojaliteten lå til forelderen og i liten grad til det profesjonelle 
systemet. 
 
Tolken begynte i noen tilfeller å forklare hva jeg mente, men det er ikke hans 
jobb. Jeg mener at da skal jeg forklare med egne ord hva jeg mente, når det 
er noe barnet ikke forstår. Hvis ikke er det ikke mulig for meg å vite hva barnet 
blir forklart av tolken, og det kan det oppstå mye forvirring/ 
usikkerhet/misforståelser rundt. 
 
Tolkesamtalen (fjerntolk via telefon, bestilt gjennom tolkenett) var av så lav 
kvalitet at oppdraget måtte avsluttast og samtalen foregikk vidare utan bruk 
av tolk. 
 
Umulig å bedømme tolkens faglige terminologi på tolkespråket, men hvis han 
sier "UDI" for UDI virker ikke det bra nok. 



Figur 5-4. Vurdering av tolkens arbeid med å forklare i siste sak. Andel (prosent)som svarer «i svært stor grad»/ «i stor grad», 
sammenlignet med vurdering av viktighet for samme områder.  

Figur 5-5 Vurdering av tolkens arbeid med og nøytralitet i siste sak. Andel (prosent) som svarer «i svært stor grad»/ «i stor 
grad», sammenlignet med vurdering av viktighet for samme områder. 





Figur 5-6 Type opplæring som etterspørres/ønskes. Andel (prosent) som har svart ja på ulike kategorier.  

Det har ikke vært et aktuelt behov å bruke tolk på min arbeidsplass. Mulig kan 
det oppstå slike situasjoner, men tror i så tilfelle behovet vil være meget 
begrenset. Dette er en omsorgsinstitusjon, så hvis vi møter en språkbarriere 
som er så stor at det trengs tolk i det daglige, så måtte vi heller ansatt 
miljøterapeuter med den aktuelle språkkompetansen. 

Er i en overgang fra omsorgssenter med mindreårige asylsøkere, til drift av 
kun barnevernsinstitusjon. Sjelden bruk for tolk på institusjonen. Har nok 
kunnskaper til dette bruk.  
Samtlige ansatte har mye erfaring. 
Ved behov. Har brukt tolk 2 ganger i løpet av 15 år som leder ved samme 
institusjonen. 

Gjerne oppfriskning og påminnelser i god tolkebruk. Nettbasert opplæring? 



 

Figur 5-7 Hindringer for bruk av tolk. Andel (prosent) som har svart helt enig eller enig på ulike kategorier. 



Det ble benyttet mye tolking i starten av oppholdet til barna. I dag kan de 
språket forholdsvis godt selv, slik at tolk ikke er nødvendig. 

 

Kommuner har etterhvert noe rutiner for å bruke tolk i planlagte samtaler, men 
bestiller sjeldnere tolk i akutte situasjoner det dette trolig ville vært 
hensiktsmessig. 

 

I skolesammenheng bestilles sjelden tolk for de samme barna. Dette handler 
trolig noe om økonomi, men mest om lite kunnskap om tolking og tolkebruk hos 
skolens ansatte.  

Vi bruker alltid tolk gjennom et tolkefirma, der vi har avtale. Det er til tider 
noe dårlig kvalitet på en del tolker (det høres for eksempel at at de har barn i 
bakgrunnen). 





Figur 5-8: Ulike situasjoner der tolk brukes for sjelden. Andel (prosent) som har svart Svært stor/stor grad. 

 



Tabell 5-1. Utfall av vignettene, og antall vignetter vurdert.  





Tabell 5-2 Forenklet fremstilling av resultatene fra flernivåanalyse av FSA – kjennetegn ved barn og situasjoner. *=signifikant 
OR på 0,05-nivå, **=signifikant OR på 0,01-nivå, ***=signifikant OR på 0,001-nivå.  



 
Ungdommen har vært på skolen og ser veldig lei seg ut ved dagens slutt. Ungdommen går rett 
på rommet og legger seg i sengen. Du prøver å snakke for å løse opp situasjonen, men du får 
bare tilbake at ingen forstår. Du føler du ikke kommer noen vei med samtalen. 

informasjonsformidling  dialog med barnets familie behandlingssituasjon

avtalte 
møter





Tabell 5-3. Forenklet fremstilling av resultatene fra flernivåanalyse av FSA – kjennetegn ved ansatte og institusjoner. 
*=signifikant OR på 0,05-nivå, **=signifikant OR på 0,01-nivå, ***=signifikant OR på 0,001-nivå. 











Vi bestiller alltid tolk når det er behov for det!  
 
Vi nøler aldri med å ta i bruk tolk når det er behov for det.  

 

om 

Det er aldri spørsmål om økonomi eller penger i sammenheng med bruk av tolk. Vi vet 
ikke en gang hva det koster å bruke tolk. Vi melder inn behov uten å ha rammer for 
pengebruken rundt det. 
 



Vi er gode til å framsnakke tolk som en god og nødvendig ressurs, samarbeidspartner 
og verktøy for oss i vårt arbeid.  

Vi opplever en gang i blant at tolkene kanskje ikke er helt nøytrale, at de ikke 
oversetter ordrett det vi seier, men at de heller legger inn litt selv som de vil si.  

Vi har hatt tolker som for eksempel lar seg rive med emosjonelt sett og som har fulgt 
stemmeleiet til foreldrene ettersom de har blitt mer hissige. Det er ikke profesjonelt. 
Men vi har hatt eksempler på tolker som har vært for profesjonelle i rollen sin også, og 
så strenge og lite fleksible rundt hvordan samtalen skal gå at de har stoppet foreldrene 
midt i det de er i gang med å fortelle, og dermed gjort foreldrene nervøse. 



 
Jeg synes en god tolk er en som sier fra hvis det er noe han eller hun ikke klarer å 
oversette. Hvis barnevernet sier noe for eksempel, så kan tolken etterspørre en 
utdypning eller kan si rett ut at han eller hun ikke forstår ordet eller at det ikke finnes 
noe ord å oversette til. Gode tolker spør om han eller hun kan få lov til å bruke andre 
ord.  
 
Noen av tolkene er veldig gode, og vi prøver å etterspørre dem når vi ringer og bestiller. 
De er gode i den forstand at de framstår som mer profesjonelle enn enkelte andre.  
 
Det kan godt være at tolken må oppklare underveis, men da skal det være ut fra vårt 
initiativ og ikke noe tolken finner på selv.  

 

Hun ser foreldrene. Og hun snakker gjerne litt med dem før vi setter i gang samtalen. 
Hun får til en god relasjon. Hun er veldig tydelig på når hun trenger pauser og på når 
vi må stoppe opp litt. Hun er veldig tydelig på sin rolle og oppgave som tolk. Hun har 
fortalt at hun innimellom har lyst til å bryte inn og si noe, men hun gjør det aldri. Hun 
er nær og tydelig både overfor ansatte og familiene. Dessuten kan hun begge språkene 
veldig godt.  
 

Tolkene kobles på i det øyeblikket samtalen skal starte.  
 
Vi forteller bare hva som er tema når vi ringer og bestiller tolken. Og tolken kommer jo 
bare rett til samtalen, eller gjerne 5 minutter etter at vi skulle begynt, så det er ikke tid 
til å snakke sammen først. Tolkene har heller ikke gitt inntrykk av at de ønsker noen 
gjennomgang før selve samtalen.  

 



 
Vi bruker stort sett bare telefontolk. Vi har tilgang på fremmøtetolker også, men vi har 
hatt flere dårlige erfaringer med det og foretrekker derfor å bruke telefontolk. Vi har 
for eksempel brukt fremmøtetolker som har oppført seg moralistiske og oppdragende 
overfor ungdommene våre. Vi har også opplevd at tolker ikke har overholdt 
taushetsplikten sin, og at informasjon om ungdommene har lekket ut til miljøer med folk 
fra samme land. Vi bruker derfor ikke frammøtetolker lenger. Og vi prøver innimellom 
å bruke tolker som ikke er fra samme land som ungdommen, men som snakker det samme 
språket eller den samme dialekten. Vi bruker også telefontolk når vi har møter der andre 
instanser deltar. 

Vi har opplevd at det tydelig er andre i rommet der telefontolken er. En gang ble det 
sagt noe morsomt som tolken skulle oversette, og da hørte vi at det var andre i 
bakgrunnen som flirte, så de hadde tydeligvis hørt samtalen. I andre tilfeller så hører 
man en baby som gråter for eksempel, men som plutselig blir stille, så da er det helt 
tydelig at det er noen andre i rommet som tar seg av barnet. Når slike ting skjer, blir de 
man snakker med veldig stille etterpå og vil ikke snakke mer.  
 



 

Noen ganger må tolkene forklare hvorfor folk opptrer som de gjør. De er dermed også 
kulturoversettere innimellom. De må for eksempel informere om at det ikke finnes noen 
tilsvarende begreper på deres språk, eller forklare hvorfor foreldre oppfører seg helt 
annerledes enn norske foreldre ville gjort i samme situasjon.  

Vi må forstå hvordan de gjør ting i andre kulturer og hvorfor.  
 

Vi skulle gjerne hatt LINK-arbeidere.  
 
 Vi har fått tips om å bruke kulturtolker i større grad, men vi er litt usikre på hva det 

egentlig er og om de finnes utenfor Oslo. 
  

Linkarbeid 



Tolkene kan sjelden fagbegreper. Jeg mener det ville vært en fordel om tolkene hadde 
litt mer kompetanse innen for eksempel barnevern. Vi har vårt eget barnevernsspråk og 
det er mange vanskelige begreper. Når vi snakker med norske så er det mye vi kan ta 
for gitt at de forstår, men på andre språk så er det mange begreper de ikke har 
tilsvarende ord for.  
 

Andre steder har de gjerne ikke barnevern, og de offentlige instansene representerer 
ofte makt på en helt annen måte enn vi er vant til.  

Hvis tolken gjør jobben sin ordentlig så er det ikke nødvendig at han har kompetanse 
utover det å tolke. Proffe tolker trenger ikke noen tilleggskompetanse. 
  

Man blir farget av det man leser om ulike temaer. Hvis det for eksempel er en tolk som 
har spesiell interesse for æresrelaterte spørsmål, så kan han være forutinntatt i samtalen 



og la sine egne meninger skinne gjennom. Tolken skal bare oversette setning for setning, 
og jo mindre de vet om et tema jo mindre forstyrrer det forståelsen. Det er fint at de vet 
lite om saken. 

Å bruke tolk er en treningssak. Jeg har gått fra å grue meg til tolkesamtaler til å glede 
meg. Nå føler jeg trygghet ved å ha med tolk. Jeg har sett tolken som et verktøy og 
samarbeidspartner etter hvert. 



Vi har flere ansatte som er flerspråklige og som snakker morsmålet til noen av 
ungdommene (…) De tospråklige ansatte er en god støtte for ungdommene i hverdagen, 
og kanskje spesielt for de som ikke har familie i Norge. Men vi bruker aldri de 
tospråklige ansatte vi har her som tolker. Når vi trenger tolk så bruker vi en profesjonell, 
utenforstående tolk.

De brukes litt til oversetting, men aldri som tolker i samtaler. De kan snakke morsmålet 
med ungdommene. Og de gir tips til ansatte om for eksempel kultur.  

Han skal ikke brukes som tolk, for han er miljøarbeider. Vi må ikke blande de rollene.

Ja, vi synes absolutt vi sikrer deres medvirkning i det vi tilstreber å bruke tolk. Vi jobber 
for at de skal få mulighet til å delta på lik linje med norske ungdommer.  
 
Vi prøver å signalisere til ungdommene og familiene at vi tar dem på alvor. Vi drar ut 
og kjøper bønnetepper, vi kaster salt i hjørnene for å skremme bort spøkelser, vi sørger 
for halalkjøtt. Det at vi bruker tolk er også et tegn på respekt og viser at vi ikke tar det 
som en selvfølge at de skal kunne norsk.  
 



Noen av dem vil slutte med tolk fort, men det er viktig at vi sikrer at de får sagt det de 
vil og at vi sikrer at vi forstår dem ordentlig. Men er de over 16 år og nekter å bruke 
tolk, så må vi bare prøve å finne andre løsninger.  
 

Vi stolte på ungdommenes norsk i alt for stor grad i begynnelsen. Man må lære seg å 
ikke tro på det hver gang de svarer «ja» når man spør om de har forstått.  
 
Noen ganger tror ungdommene at de kan mer norsk enn de egentlig gjør. Og noen 
ganger tror vi også at de kan mer enn de egentlig kan. Det kan være vanskelig å vurdere 
noen ganger. 
  
Kanskje har de vært her i 4 år og så trenger de fremdeles tolk, men de skjønner ikke 
hvorfor. Det oppleves som et nederlag for dem for de vil jo helst bare være som alle 
andre.  
 
Når ungdommene ikke vil ha tolk i møter så tar vi det på norsk, og så hender det at vi 
samler opp det som har vært uklart og gjør en avtale med tolk om å ta en runde på de 
tingene. Så tolkebruk er ikke snakk om enten eller, det finnes ulike varianter.  
 



Begrepsforståelsen blant ungdommene kan for eksempel være ganske dårlig, men det er 
den jo ofte blant norske ungdommer også. En del ting henger mer sammen med alderen 
deres enn at de har minoritetsbakgrunn. 

Nei, de får ikke helt like gode tjenester, men ut fra forholdene så syns jeg de får et 
likeverdig tilbud. Man prøver jo alt, og man strekker seg langt for at det skal bli bra.  

tid

Tolken oversetter, men det er ikke alltid de har forstått helt. Vi bruker dermed mye tid, 
ikke bare på å oversette, men også på å forklare og bli enige. Samtalene med tolk tar 
dermed gjerne veldig mye mer tid.  
 



Det er viktig å bruke mer tid. Tempoet i en samtale er viktig, hvis det rushes blir det fort 
veldig mekanisk og gir lite rom for tanker.  
 

Ungdommene er som sagt ofte veldig gode i norsk. De snakker fint morsmål med 
foreldrene, men i samtaler snakker de norsk.  
 

Ungdommene er ofte mye flinkere i norsk enn foreldrene, og enkelte ganger retter de på 
det tolken sier. De kan si «det var ikke det hun mente» når tolken prøver å oversette det 
jeg har sagt.  

 



Med 
mye kroppsspråk går det som regel fint!

Vi vet jo ikke om vi klarer å fange opp alt, 
men ser det på dem når det er noe. 





Vi har et veldig bevisst forhold til bruk av tolk, til hvilken type tolk vi skal bruke og til 
at man ikke skal blande sammen roller. Vi har flerspråklige ansatte for eksempel, men 
de skal ikke brukes som tolker. Vi skal alltid bruke profesjonell tolk. 

Jeg tror vi alltid vil få en tolk hvis vi sier at vi trenger det – både her på omsorgssenteret 
og på skolen. Til nå har jeg vært veldig fornøyd med tolkene jeg har hatt.

 
Hos oss er økonomi aldri et tema når det er snakk om tolk. For en del av de private 
institusjonene derimot er det nok det. For dem er nok bruk av tolk et område de ser at 
de kan knipe inn og spare på.

 
Jeg tror aldri det hender at vi sier nei til bruk av tolk hvis et barn ber om det. Og det 
blir aldri nevnt hvor mye det koster å bruke tolk. Jeg vet ikke engang hva tolkebudsjettet 
vårt er.

 
Vi hadde ikke tatt skade av å ha enda flere samtaler med tolk, tenker jeg. Men når man 
spør ungdommene, vil de ofte ikke ha samtaler med tolk. Mer tolkebruk hadde gavnet 
både ungdommene og oss, tror jeg.   



hvorfor tolk er viktig 

Jeg syns ungdommene tilpasser seg veldig fort. Men når de er helt nyankomne så bruker 
vi tolk mange ganger i uka. I tillegg så er de ungdommene som allerede er på senteret 
veldig flinke til å ta imot nye som kommer og til å forklare dem ulike ting. 

 
 

Det er mest i startfasen at vi bruker tolk. Men vi skulle brukt tolk mer, også for at de 
skal høre språket sitt, og kunne holde det ved like. Vi opplever ofte at de glemmer språket 
sitt – de yngste. De med søsken holder det mer ved like. Andre kan glemme. 

 
 

for 

 
Alle som de unge møter i Norge vil vite om ungdommenes liv. Det er svært belastende 
og invaderende for ungdommene. Det være seg politi, helsesøster, lærer, tannlege.  Jeg 
ber om unnskyldning for at jeg graver, og forteller hvorfor jeg må gjøre det. Og så er 
det all den praktiske infoen man må ha, informasjon til KOPP10… Det får heller være 
en tynn KOPP i stedet for å presse ut ting, syns jeg. Så får vi heller fylle på informasjon 
etter hvert. 



 
Vi skulle ønske vi kunne kutte ut alle de spørsmålene i begynnelsen. Vi trenger jo ikke 
vite alt om deres historier med en gang, og vi vet ikke engang om det er sant det de 
forteller. Det er egentlig uinteressant for oss. 

Ungdommene blir provosert over å bli pumpet for informasjon om deres egen historie; 
de opplever at det er krenkende å svare på det samme om og om igjen. 

Disse guttene kommer inn i ny kultur og nytt land og blir bombardert med spørsmål. De 
skjønner ofte ikke våre spørsmål engang, vi kommer virkelig ingen vei på den måten.

 

I begynnelsen burde det være mer begrenset med informasjon, og vi burde heller brukt 
tiden på å ta ungdommenes perspektiv. Jeg mener man burde ha fokus på det mest 
hverdagslige i begynnelsen. 
 
Vi har regelmessige tolkeavtaler i begynnelsen av et opphold. Da er det bare 
informasjon. Da sier ungdommene bare ja, ja, men vi skjønner jo at de får inn minimalt 
av all informasjonen. De får ikke inn noen ting. All informasjon sprutes ut i begynnelsen; 
det er bare bortkastet. De skjønner jo ikke!
 

 
Det er veldig mange kjipe spørsmål vi må igjennom. Vi må spørre om flukten og om 
savnet etter foreldre. Det skjemastyrte systemet ødelegger mye for relasjonen i 
begynnelsen. Og kartleggingen er det verste. Det er veldig mange spørsmål, og den skal 
være klar innen de første 3 ukene. Det er snakk om i hvert fall en 15 timers oppgave for 
primærkontaktene. Vi forteller ungene at vi er noe annet enn UDI, men det er det 
vanskelig for dem å skjønne når vi spør om mange av de samme tingene.



En gutt vi har er så utrygg, og forstår så lite og er så skadet, så vi skjønte at vi måtte ha 
tolketjeneste for å oppsummere hver dag i begynnelsen, rett og slett, ikke bare 
informasjon, men for å trygge ham. Det eneste budskapet vi ga ham da var at «vi skal 
hjelpe deg». Det har hjulpet. 
 

Vi pumper ut informasjon. Informasjon og struktur. Det gir lite. Det er bedre å stykke 
opp informasjonen, og kanskje fokusere på de nære ting i starten: Hvor er vi? Se på kart 
sammen, for eksempel. Det er viktig å ta én ting av gangen. Men dessverre jobber vi litt 
kontraproduktivt. For eksempel må KOPP være levert innen tre uker. Så man må pumpe 
dem for info for å fylle ut det skjemaet. Det er kontraproduktivt. 

 
 

 
Det er viktig at tolkene oppfører seg bra i begynnelsen for at ungene skal få en god 
opplevelse av det å bruke tolk. Og det er viktig at de første samtalene ikke bare er 
formanende. 

Det er viktig med tilgjengelighet, noe vi opplever nå med det firmaet vi bruker. Vi kan 
ringe, og får bekreftelse på sms om avtale med en gang. Vi kan få tolk innen en time. Vi 
er veldig fornøyd med den tolketjenesten vi bruker i dag. Før var det epost, og 
bekreftelse dagen etter. Tolkene er mye mer tilgjengelige nå. Det kan være litt vanskelig 
med kveld og helg, men da venter vi med samtaler som trenger tolk til hverdagene.



Ved kriser ringer vi bare direktenummeret til 
firmaet, og vi har fått tolk innen ti minutter.

 
Erfaringen vår er at vi stort sett skjønner hva ungene prøver å si og vi snakker på måter 
som gjør at de skjønner oss. Vi klarer å snakke sammen. Og det er ulik kommunikasjon 
som trengs til ulike situasjoner. Hvis et barn i en periode opplever mye angst og har 
mareritt, så er det ofte viktigere at noen ligger på sengen og snakker med barnet enn at 
man kobler på en tolk som forstår alt barnet sier. Noen situasjoner blir bare ubehagelige 
om man må snakke på et kontor med tolk om det.  På den andre siden kan det innimellom 
bli nødvendig å bruke tolk i samtaler som egentlig handler om små ting. For små ting 
kan bli veldig store, spesielt hvis man har det litt tungt i utgangspunktet. Selv en samtale 
om fotballsko krever tolk innimellom. For samtalen kan fort eskalere til en krangel hvis 
et nei til fotballsko oppleves veldig urettferdig og man ikke forstår hvorfor avgjørelsen 
ble slik. 



Ungene åpner seg mest og vil snakke i situasjoner der det er helt umulig å inkludere en 
tolk, som for eksempel hvis man er ute og kjører bil sammen eller er på sykkeltur. Det 
er gjerne i slike situasjoner at barna forteller.  

 

Det er aldri optimalt å bruke tolk. Det er for eksempel veldig vanskelig med 
miljøterapeutiske tilnærminger når barna er helt ferske. Og det blir veldig krevende når 
man kommer inn på områder som er ukjente for barna, slik som psykisk helse.  Jeg tror 
en del situasjoner som ender med utagering kunne vært unngått om man hadde forstått 
hverandre i større grad. Men samtidig så er det fantastisk hvor mye bra arbeid man får 
til selv om man ikke har felles språk. Jeg tror man etter hvert lærer seg å bruke andre 
følere i relasjonen med disse ungene, enn man ville gjort ellers. Jeg tror derfor at det er 
viktig med ansatte med lang erfaring. Vi har heldigvis lite turn-over her hos oss.

Min erfaring er at vi spør om de vil ha tolk, og de sier at de ikke trenger tolk, men de trenger 
det egentlig. Jeg mener at man må bruke tolk jevnt og trutt, for at vi virkelig kan forklare 
hva vi snakker om.  

Mange av ungdommene lærer norsk relativt fort – og de opplever at de er flinkere i norsk 
enn tolken og de vil derfor ikke ha tolk. Det er imidlertid en fare for at ungdommenes 
språknivå blir overvurdert – fra ungdommene selv eller ansatte. 



Det hender seg at ungdommene sier at de ikke vil ha tolk eller at de ikke trenger det. Da 
hender det seg at jeg må si at jeg har behov for tolk, og at vi derfor må bestille en. Det 
er ikke bare ungdommene som har behov eller ikke.  



 

Skolen har gått med på å betale for tolk i forbindelse med en første samtale med 
ungdommene når de skal begynne på skolen. Vi har jobbet mye for å få fremmøtetolker 
til første skoledag. Det brukes ellers ikke tolk på møter på skolen. Det er veldig vanskelig 
å få forståelse på skolen for at det er behov for tolk. Vi har jobbet mye med å få leger 
til å bruke tolk også. Blant samarbeidspartnerne våre syns jeg gjennomgående det er 
en holdning til tolkebruk preget av tanken om at «det koster mye penger». I møter med 
bosettingskommunene tar de det ofte for gitt at ungdommene allerede kan en del norsk. 
Selv ikke instanser som BUP tar ansvar for tolk. Også PPT i kommunene har vi måtte 
jobbe mye med. Spesialisttjenestene syns ofte at det er vanskelig å håndtere disse barna. 
De blir dermed ikke likestilt med norske barn når det gjelder ulike tjenester. På skolen 
for eksempel så plasseres alle i en innføringsklasse uten at det er gjort noen individuelle 
vurderinger av behovene barna har. 

 

Det er en kamp å få forståelse for bruk av tolk innimellom i kommunen. Helsesøster i 
kommunen nektet for eksempel lenge å bruke tolk. Hun mente at så lenge vi forberedte 



ungene godt nok på forhånd om hva som skulle skje så gikk det bra uten tolk. Det var 
med andre ord vi som måtte ta ansvaret for at ungene forsto hva helsesøster skulle gjøre 
– det ble vårt ansvar å bestille en tolk for å forklare dem på forhånd. Det oppsto 
imidlertid en episode der det ble en del misforståelser, og helsesøsteren ombestemte seg 
etter dette og forsto viktigheten av tolk.

Vi hadde en relativt nyankommen ungdom som ble lagt inn 5 dager på akuttpsykiatrisk 
avdeling uten at tolk ble brukt. Så en ting er hvordan vi bruker tolk, men hva med våre 
samarbeidspartnere? 

Vi jobber jo også med saker innen det ordinære barnevernet. Der har vi opplevd for 
eksempel at det har vært gjennomført ansvarsgruppemøter med minoritetsfamilier helt 
uten tolk.

Vi kan bruke hvilket tolkeselskap vi vil. Vi bruker både Tolkeportalen og Amesto. 
Gjennom Amesto får vi stort sett bra tolker, men noen dårlige også innimellom. Men vi 
er fornøyde med Amesto, og de er veldig lydhøre når vi klager. Det er som oftest ikke 
byråene det er noe galt med. Det er tolkene som ikke alltid er like seriøse.

 
Vi brukte Tolkeportalen en stund, men opplevde det som veldig tungvint å måtte ringe 
en og en tolk selv for å gjøre avtaler.  Det finnes dermed ikke noen gode system utenom 
tolkeselskapene, men selskapene på sin side har ikke de samme kravene til godkjenning 
som Tolkeportalen.

Tidligere brukte vi IMDis tolkeportal. Det var ekstremt tidkrevende. Vi har ikke tid til 
selv å finne tolker og gjøre avtaler med dem. Vi opplevde i tillegg at tjenesten ikke hadde 
nok tolker på høyt nok nivå.



Innimellom har vi behov for tolker som for eksempel også har kompetanse på juss. Men 
vi opplever at vi kan ha en avtale med dem, men så får de tilbud om en heldagsjobb i en 
rettsak og da blir vi valgt bort. De avlyser tolkene og velger de oppdragene som er 
bedre. 

Vi opplever at de beste tolkene forsvinner til de etatene som betaler best, som politiet 
eller UDI.

Alle burde heller ringe tolker selv gjennom for eksempel Tolkeportalen, og sikre at man 
får en ordentlig tolk. Det tar litt mer tid enn å bruke et tolkefirma, men det tar enda 
lengre tid å ha samtale etter samtale med en dårlig tolk, eller å måtte avbryte en samtale 
som ikke fungerer.

 
Jeg bruker en tolk som jeg kontakter privat for jeg har god erfaring med den tolken. 
Man kan også si til Amesto at jeg vil ha den og den tolken. Da får vi det hvis de er ledig.

I starten brukes det mer frammøtetolker enn det gjør etter en stund. Men jeg syns vi får 
vel så god effekt av telefontolk. Det krever veldig mye planlegging på forhånd når det 
er fremmøtetolk. Men vi har brukt fremmøtetolk i forbindelse med noen husmøter og når 
det er alvorlige tings om skal formidles. En gang var det snakk om en venns dødsfall for 
eksempel. Da måtte vi ha fremmøtetolk. For i slike tilfeller må alle kunne se ansiktene 



til hverandre og se følelsene og reaksjonene til folk. Tolken må kunne formidle de ulike 
stemningene, ikke bare ordene.

 
Oppmøtetolken kan ha god innvirkning på samtalen. En oppmøtetolk ser an situasjonen 
og man ser kroppsspråket, særlig hvis det er en god tolk. Dette går begge v

Jeg syns det er problematisk at det brukes nesten bare telefontolk framfor frammøtetolk. 
Jeg mener frammøtetolk stort sett alltid er det beste. Når det er frammøtetolk så kan 
man se tolken og man kan se kroppsspråket. Da har man mer kontroll på dialogen som 
foregår. Man ser kroppsspråket mellom tolken og ungdommen, og man ser det på tolken 
hvis han eller hun egentlig ikke har forstått det man har sagt. Det ser man ikke på 
telefon.  En fremmøtetolk koster imidlertid tre ganger som mye som en telefontolk, så 
hvis vi skulle brukt det hver gang så måtte vi hatt enorme tolkebudsjetter. I noen tilfeller 
så må vi ha frammøtetolk, selv om det koster mye. I det første møtet vi har med 
ungdommen så bør det alltid være en frammøtetolk vi bruker. 
 

Det er ikke mye fokus på bruk av tolk fra Bufetat sin side. Det snakkes veldig lite om det 
på overordnet nivå. «Bruk tolk når dere har behov» er beskjeden vi har fått. Vi har hatt 
felles fagdager for avdelingene om bruk av tolk, men det er i egen regi. Vi setter selv 
opp budsjettet for tolkebruk. Heller ikke på dette området blir det gitt føringer fra 
Bufetat. Det er ingen føringer når det gjelder om vi skal bruke oppmøtetolk eller 
telefontolk heller. Det gjøres nok ulike vurderinger på avdelingene også om dette.  



Ni av ti tolker er greie. En av ti tolker er veldig god. Det er de tolkene som stopper opp 
og avklarer, og som spør om han kan forklare med andre ord for eksempel. Gode tolker 
forklarer at han må si ting på andre måter for at det skal bli forståelig på barnets språk.

De aller fleste samtalene med tolk går veldig bra. Vi bruker tolk så mye at vi merker 
fort når det er dårlig. Og i de tilfellene hvor det er dårlige tolker så sier vi fra til 
tolketjenesten. 

Vi opplever at det er veldig stor forskjell på kvaliteten på tolkene.  Enkelte av tolkene 
skjønner ikke de norske kodene eller referanserammene, og kan dermed gi det vi sier et 
annet budskap enn det vi mente.
 
Inntrykket mitt er at det er veldig varierende hva slags utdanning tolkene har, for de har 
veldig ulik kompetanse. 

En del ganger så får vi svar tilbake via tolken som ikke passer i det hele tatt til 
spørsmålet vi har stilt. Da skjønner vi jo at det ikke har blitt oversatt rett.

Enkelte av ungene vil ikke ha tolk. De opplever at de ikke skjønner hva tolken sier. 
Tolken snakker en helt annen dialekt enn dem, for eksempel
 
Mange unge blir provosert av at tolken har annen eller «feil» dialekt, for eksempel når 
det er litt feilbestillinger, eller når de oppdager at tolken ikke kan norsk særlig godt. 
Når ungdommene har vært i Norge en stund, blir de provosert når de hører at tolken 



tolker feil. Noen ganger ler ungdommene fordi tolkene tolker feil.

En god tolk forklarer guttene den kulturelle konteksten. Og det er ikke et problem hvis 
jeg vet at det er det de gjør. En god tolk er tydelig, engasjert, fleksibel, er ikke uberørt. 
De blir en del av prosessen. Sånne tolker fungerer bra for meg . 

Noen tolker sier for eksempel ‘han skjønner ikke spørsmålet, kan jeg få forklare det med 
andre ord?’. Og de gode tolkene forklarer at ‘sykepleier’ ikke finnes på deres språk for 
eksempel.

Under en samtale jeg hadde med et lite barn stoppet tolken meg underveis og ba meg 
gjøre språket mitt mer aldersadekvat. Jeg brukte for vanskelige ord, mente hun. Jeg syns 
det var et eksempel på en god tolk som tilrettela bedre for kommunikasjonen. 

 



Jo lenger erfaring jeg har i jobben min, jo mindre tolk bruker jeg. Ungdommene ønsker 
ofte ikke tolk.  

Vi har et eksempel der en telefontolk satte sin kusine til å tolke fordi han ikke kunne selv, 
og kusinen var ikke autorisert tolk. 

Vi har en episode der tolken sa at ‘jeg kan ikke tolke likevel, men broren min sitter her 
i stua’

Det er viktig at tolkene er «mentalt stabile». At ungdommene kan snakke om for 
eksempel at de har sett noen bli drept, og at tolken klarer å ta imot det. Jeg har vært 
med på at tolken hylgriner, det er opprørende for barna. Jeg som voksen må kunne ta 
imot og romme det som blir fortalt, og kanskje bidra til å finne løsninger. For å avverge 



slike ting er det viktig før en samtale at man sier ifra til en tolk at dette kan bli en heftig 
samtale for eksempel. Det vil si å forberede dem på samtalen. 
 

 

Det er dessverre ofte at tolker går ut over tolkerollen. Noen tolker tar for eksempel en 
oppdragerrolle. 

Vi har hatt uproffe tolker. Vi har erfart at tolker begynner å oppdra guttene i stedet for 
å forklare eller tolke. De lekser opp barna på husmøter, for eksempel. Det er så 
irriterende. Dette har særlig skjedd ved oppmøtetolker.
 
Vi har tospråklige ansatte som kan forstå en del av det som sies i tolkede samtaler. 
Gjennom det oppdaget en ansatt at ungdommen fikk råd fra tolken om hva han burde 
svare i utfyllingen av KOPP. Tolken hadde sagt at gutten burde tone ned det som handlet 
om religion for eksempel, og ikke si så mye om at han ønsket å gå i moskeen.

. 

 
Tolking er bestandig vanskelig. Det er ikke slik at det bare er rettssaker som er 
vanskelige og som trenger de beste tolkene – det er vanskelig å tolke på et omsorgssenter 
også. Det er ikke noen områder som er lette og hvor det holder med en dårlig tolk. det 
går ikke an å si at noen samtaler er «enkle».

Det viktigste med tolken er at han oversetter alt helt rett. Det er viktig at det man vil si 
blir sagt på riktig måte videre. Noen ganger så føler jeg at tolken har misforstått det jeg 
vil si. 



En gang kom to damer fra kommunen. Jeg forstod ingenting fordi tolken var fra 
Pakistan. Jeg forstod ingenting. Jeg sa fra, ja, men fikk ikke ny tolk. 

Det eneste problemet er at vi innimellom får tolker som snakker farsi i stedet for dari, 
og det er jo feil språk

Mange av barna og ungdommene har ikke så veldig god språkforståelse på sitt eget 
morsmål heller. De har kanskje brukt flere ulike språk under flukten osv. Mange er 
dessuten ikke vant til å snakke om for eksempel følelser

Ja, vi har hatt rutiner for opplæring av ansatte i bruk av tolk. Men vi har nok blitt 
dårligere på det. Før så hadde vi kurs i bruk av tolk, men det har vi ikke lenger. Nå blir 
veien mer til mens vi går. Det har de siste årene kommet mange nye, og det har vel 
gjerne blitt sånn at man blir med på en tolkesamtale med en kollega først, og lærer av 
det før man selv kastes ut i det på egen hånd. 
 
Vi er gode på å dele erfaringer og har hatt litt kursing. 
 
Vi snakker mye om tolkebruk blant de ansatte, det handler mye om erfaring der vi vet 
hva som er lurt, og at vi ikke ønsker at folk skal komme i rollekonflikt. 

 
Vi er drillet på hvor vi skal skaffe tolk. Det er lett. Men hvordan vi skal ha samtale med 
tolk er litt mer klabb og babb. Vi har ikke rutiner på å drille de nye. De gamle kan det 
via erfaring. 



Når det gjelder tospråklige ansatte så kan det både ha fordeler og ulemper. På den ene 
siden så er vi veldig glad for å ha dem vi har. Men de må fylle andre kriterier enn bare 
det at de kan flere språk. De må for eksempel få til balansen mellom det at de kan 
ungdommenes morsmål, og behovet for ungdommene for å lære seg norsk hvis de har 
tenkt å bli her i landet. Det er også en fare for at de andre ansatte lett tyr til «spør han 
andre, for han kan språket ditt». Jeg tror heller veien å gå er å utvikle metodikk for å 
bli bedre på kommunikasjon generelt. Det er også en fare for at man velger bort tolk 
hvis man har ansatte som snakker språket til ungdommene. I tillegg kan det bli en 
tendens til at barna bare forholder seg til de voksne som snakker samme språk

Det kan være fordeler med tospråklige ansatte, men samtidig er det ikke bare, bare … 
For eksempel så kan det bli mye prat på deres språk rundt middagsbordet, og så gjør 
kanskje den tospråklige ansatte avtaler med ungdommene, som involverer de andre 
ansatte også, men som de norske ikke har fått med seg eller skjønt.

Noen av de tospråklige ansatte blir litt for mye «mammaer» eller «pappaer» for ungene. 
De får en helt annen posisjon enn de andre miljøterapeutene. Og det er ikke alltid den 
ansatte selv er bevisst sin rolle eller den rollen han havner i.  

En ulempe med tospråklige ansatte er innimellom at de ikke snakker norsk når de er på 
jobb. Mange er selvfølgelig veldig flinke til å snakke begge språk, men noen ender opp 



med nesten bare å snakke morsmålet til ungdommene. Da får ikke ungene snakket norsk, 
og de andre ansatte blir holdt utenfor. Det kan bli litt sånn også at alle ungdommene vil 
være sammen med ham som snakker språket deres. Det er han som må kjøre dem til 
aktiviteter, det er han som må være med på alt.  
 
I en periode var det klager fra ansatte. Vi hadde for mange afghanere på jobb som 
snakket seg imellom og med ungdommene på pashto eller lignende, og de norske ansatte 
følte seg ekskludert. Det er fint med nattevakter som kan deres språk og kan trøste når 
de er lei seg og ikke får sove. Og så må vi være forsiktige med å ikke bruke de ansatte 
som tolk, vi må bruke en nøytral tolk. Kan ellers bli kollisjon av roller. Men dette er blitt 
bedre, det har blitt en endring på det. De tospråklige må kunne godt nok norsk for å 
jobbe her, og de må primært snakke norsk på jobb. 

Ansatte som kan ungdommenes språk klarer for eksempel å fange opp mer av det som 
skjer mellom ungdommene. De klarer å fange opp at noen blir mobbet for eksempel. Vi 
har hatt hazara-gutter som ble herset med blant annet. Vi opplever også at de 
tospråklige ansatte ofte kan rydde opp i misforståelser
 
Som tospråklig er det litt annerledes å etablere relasjon. Det er for eksempel lettere å 
småsnakke. Men ved matbordet sier jeg til ungdommene at de skal snakke norsk for at 
de andre ansatte skal forstå. 

 
De tospråklige ansatte kan fort havne i en skvis. De forstår det ungdommene sier seg 
imellom, og det er kanskje ikke alltid ungdommene tenker over at det er noen der som 
skjønner hva de sier. Det kan fort oppstå etiske dilemmaer for den ansatte om han for 
eksempel overhører en samtale om alder og at noen innrømmer at de er eldre enn det 
de har sagt. Hvem skal han være lojal overfor da? Skal man sladre til systemet eller 
være lojal overfor ungdommene? Det blir veldig vanskelig når det man har overhørt 
ikke er til fordel for ungdommen selv.  



Vi prøver å unngå en sammenblanding av roller, for det kan være frustrerende for 
ungene hvis man er tolk i det ene øyeblikket og omsorgsperson i det neste.

 

Vi prøver ikke å bruke tospråklige ansatte som kan språket som tolk, det blir en dum 
rolle å ha. Ikke alltid lett å skille roller da. Akkurat når ungene kommer, kan det være 
greit med noen som kan morsmålet deres. Da får vi noen fra de andre sentrene til å 
komme og snakke med barna og la dem lande. Da bruker vi tospråklige.

en opprydding i tolkemarkedet

Du tror du får en kvalifisert tolk når du bestiller fra et registrert 
tolkefirma. 

Det er uproft fra byråenes side innimellom også. Vi hadde for eksempel bestilt en 
frammøtetolk til en rettsak. Én time før tolken skulle være på plass fikk vi telefon fra 
tolkebyrået om at tolken var syk den dagen. De hadde ikke ordnet med at en annen tolk 
var på vei, og det var for sent å ringe en ny tolk. Det endte med telefontolking i rettsaken.



Jeg syns vi hadde bedre tolker før. Det var bedre før da vi kunne bestille tolker direkte 
og ikke gjennom firma. Det har blitt dårligere med firmaene.

Hele systemet må omorganiseres. Så lenge tolkeyrket ikke har status og systemet er som 
det er, så blir det en del dårlige tolker

Det er et stort problem med å legge tolketjenestene ut på anbud slik systemet er i dag, 
og det er at det egentlig ikke er tolketjenester, men formidlingstjenester, som tilbys i 
anbudskonkurransene. Tjenestene konkurrerer på pris og kompetanse, men den 
tolkekompetansen de viser til er ikke reell – de har ingen tolker som er tilknyttet dem 
fast. De viser til et antall kvalifiserte tolker de har tilgang til gjennom nettressurser som 
Tolkeportalen. Så i realiteten konkurrerer de bare på pris. Og når den som tilbyr billigst 
tjenester vinner anbudet, blir arbeidsforholdene deretter, og ingen av de mest 
kvalifiserte tolkene vil ta oppdrag for dem
 
Det er umulig for mange tolker å jobbe utenfor tolkebyråene fordi alle bruker byråene 
i stedet for å bestille tolk selv gjennom for eksempel Tolkeportalen. Samtidig er det 
umulig å jobbe innenfor tolkebyråene fordi lønn og arbeidsforhold er for dårlige. 
Mange av de beste tolkene og mest utdannede tolkene finner deg derfor andre jobber
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vi kan ikke ha tolker gående rundt hele døgnet! 







Det første 
Det andre

Det tredje



o
o

o
o
o

o
o
o
o



) Barn  

Supplerende rapport til FNs komité for barn rettigheter.

Minoritetsperspektiver i 
sosialt arbeid. 

Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. 

Innvandring og funksjonshemming

Myter og 
realiteter. Innvandreres møter med barnevernet. 

Marginalitet, sårbarhet, mestring. 
Etiske og metodiske utfordringer i praksisnær forskning. 

Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets 
håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier. 

Flyktninger og helse. 

Integrasjon og 
mangfold: Utfordringer for sosialarbeideren

Flerkulturelle familier i møte med barnevernets undersøkelse – 
Erfaringer, muligheter og utfordringer. 

 
Evaluering av omsorgsreformen for enslige mindreårige asylsøkere.

Norges barnevern, 

Tidsskriftet Norges 
Barnevern, 

Barnevernets rolle i bosetting og oppfølging av 
enslige mindreårige flyktninger. 

Informasjon, mening og mestring hos enslige mindreårige 
asylsøkere i Norge. 

«Du vet de tenker at jeg bare er en stor afrikansk mann, ikke pappa». 



Foreldre og barns erfaringer i møte med 
barneverntjenesten i Trondheim. 

Forståelse av dialog. Evaluering av dialoggrupper for 
nylig bosatte foreldre i Trondheim kommune. 

Flerkulturelt barnevern – en 
kunnskapsoversikt

Søkelys på arbeidslivet, 
34  

Eldre med innvandrerbakgrunn.Tilpasning av pleie- 
og omsorgstilbudet.  

Bruk av tolk i barnevernet
Tolk og tolkebrukere. To sider av samme sak. 

Resultater fra forskningsprosjektet Psykisk helse hos barn og unge i 
barnevernsinstitusjoner. 

Dobbelt sårbar. Funksjonshemmete barn og unge i asylmottak. 

Barns deltakelse i institusjonelle samtaler. En studie av samtaler mellom 
enslige asylbarn og miljøarbeidere på omsorgssenter. 

Norges Barnevern, 

British Journal of Social 

Children and Youth Services Review, 
Diskrimineringens omfang og årsaker: Etniske 

minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv

Children and Society
Tolking i offentlig sektor. Rettssikkerhet og likeverd. 

Multikulturell teori og 
flerkulturelle praksiser: Artikler om norsk minoritetsproblematikk. 

Møter mellom innvandrere og barnevernet. 
Kunnskapsstatus. 

Barnevernets arbeid med barn i 
asylsøkerfasen. Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet. 

Evaluering av forsøk med linkarbeidere. Integrering gjennom 
bruk av ressurser fra eget miljø.



Over 
profesjonelle barrierer- Et minoritetsperspektiv på sosialt arbeid med barn og unge. 
O  

Multilevel modelling
Hvordan forstår og vektlegger barnevernarbeidere etnisitet i arbeidet 

med minoritetsetniske barn og deres familier? 

Enhet og mangfold samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode

Familiegjenforening i eksil. Forebygging gjennom familiesamtaler. 

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 
Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov for barnevernet i samiske områder. 

Multilevel analysis : an introduction to basic and 
advanced multilevel modeling

Kunnskapsoppsummering om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. 

Fokus på familien, 
Arbeidsinnvandring – konsekvenser for det kommunale 

apparatet
Faktoranalyse

Measuring professional judgements : an application of the factorial 
survey approach to the field of social work

Social Science 
Research, 38

Journal of Social Work

SAGE 
Research Methods Cases Part 2

Tolken som redskap eller kulturinformant? Et samhandlingsstudie av tolkede 
klientsamtaler i sosialtjenesten. 

«Jeg kan ikke være den afrikanske mammaen i Norge. Men de må også 
skjønne at min bakgrunn er en del av meg». 

 



Figur 0-1 Aldersfordeling ved de ulike institusjonene. Prosent. Signifikante forskjeller mellom gruppene (kjikvadrattest, 
p<0,05).



Figur 0-2 Utdanningsbakgrunn etter institusjon. Prosent. Signifikante forskjeller mellom gruppene (kjikvadrattest, p<0,05).  



Figur 0-3 Antall års erfaring (gjennomsnitt), samt standardavvik. *=signifikant forskjell i gjennomsnitt mellom gruppene (t-
test for uavhengige utvalg, p<0,05). 







Breddeundersøkelse for ansatte på omsorgssentre og barneverninstitusjoner

1. Kjønn

Kvinne

Mann

2. Alder

18-30

30-40

40-50

50-60

Over 60

3. Utdanningsbakgrunn

Sett ett kryss

Grunnutdanning
(inkl. bachelor

e.l.)
1 års

videreutdanning

2 års
videreutdanning
inklusiv master

Mer enn 2 års
videreutdanning Nei

Barnevernspedagog

Sosionom

Vernepleier

Samfunnsfaglig
utdanning
Pedagogisk
utdanning (f.eks.
lærer)

Annet, utdyp

Utdyp annet:  

4. Arbeidserfaring

Oppgi antall år

Arbeid med barn/barnevern Antall år

Flyktning- relatert arbeid Antall år

Helsefaglig arbeid Antall år

Annet Antall år

5. Utdyp hva som inngår i "annet"

* 6. Hvor jobber du?

Omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere (privat)

Omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere (offentlig)

Barnevernsinstitusjon (privat)

Barnevernsinstitusjon (offentlig)

7. Hvor mange år har du arbeidet på din nåværende arbeidsplass?

Antall år:



8. Hvilken stilling har du ved omsorgssenteret/barnevernsinstitusjonen?

Leder med ansvar for flere avdelinger

Leder for én avdeling

Fagleder

Fagrådgiver

Barne- og ungdomsansvarlig

Miljøarbeider

Miljøterapeut

Annet, utdyp

Utdyp annet:  

9. Antall beboere ved omsorgssenteret/barnevernsinstitusjonen

Under 5

5-10

10-20

Over 20

10. Hvordan vil du beskrive området der institusjonen ligger?

Kryss av for bare ett alternativ

Et lite sted med 1000 eller færre innbyggere

Et lite sted med 1001-3000 innbyggere

En liten by med 3001-15000 innbyggere

By med 15001 til 100 000 innbyggere

By med mer enn 100 000 innyggere

11. Hvilken region hører institusjonen innunder?

Region Nord

Region Midt

Region Vest

Region Sør

Region Øst

12. Har du erfaring med bruk av tolk?

Ja, mye erfaring

Ja, noe erfaring

Ja, litt erfaring

Nei, ingen erfaring

Hvorfor ev. ingen erfaring:  

13. Hva slags opplæring har du i bruk av tolk ?

Kurs/seminar

Skriftlig materiale

Muntlig opplæring på arbeidsplassen

Som ledd i min utdanning

Ingen opplæring

* 14. Hvor ofte benyttes det tolk for minoritetsspråklige barn/ungdom på din
barneverninstitusjon/omsorgssenter?

Daglig



2-3 ganger i uken

1 gang i uken

2-3 ganger i måneden

En gang i måneden eller sjeldnere

Aldri

15. Har dere vanligvis minoritetsspråklige barn eller ungdom på din institusjon?

Ja

Nei

Vet ikke

Tolkebruk

16. Hvilken tid på døgnet benyttes det som regel tolking?

Flere kryss mulig

Dagtid

Ettermiddag

Kveld

Natt

Når på døgnet spiller ingen rolle

17. Hvilke dager benyttes det som regel tolking?

Flere kryss mulig

Hverdager

Helger

Ferier

Hvilken dag spiller ingen rolle

18. I hvor stor grad benyttes det tolking i ulike situasjoner?

I svært stor
grad

I stor
grad

I noen
grad

I liten
grad

I svært liten
grad

Vet
ikke

Akutte situasjoner

Hverdagssituasjoner

Informasjonsformidling

Avtalte møter

Behandlingssituasjon

Samarbeidsmøter med andre
instanser

Møter med foreldre

Konfliktløsing

19. Har dere rutiner for:

Ja Nei Vet ikke

Når det skal benyttes tolk?

Hvem som betaler for tolken?

Hvor det bestilles tolk fra?

Hvem som bestiller tolk?

Å sjekke tolkens kvalifikasjoner?

20. Hvordan finner dere tolkene dere trenger?

Alltid Ofte
Noen

ganger Sjelden
Svært
sjelden Aldri

Vet
ikke

Ikke
relevant

Søker på Tolkeportalen
(https://www.tolkeportalen.no/)



Alltid Ofte
Noen

ganger Sjelden
Svært
sjelden Aldri

Vet
ikke

Ikke
relevant

Kontakter privat tilbyder av
tolketjeneste
Kontakter kommunens
tolketjeneste
Går via fformelle kanaler fordi vi
kjenner personer som behersker
språket det skal tolkes til
Bruker ansatte i egen organisasjon
som behersker språket det skal
tolkes til
Bruker andre ansatte i kommunen
som behersker språket det skal
tolkes til (f.eks. morsmålslærere)

Frivillige

Annet, utdyp

Utdyp annet:  

21. Du har oppgitt at dere bruker tolkeportalen.no. Hvilket nivå har tolkene dere bruker?

De fleste nivå 2 eller høyere

De fleste på nivå 3

De fleste på nivå 4

De fleste på nivå 5

Vet ikke

Utdyp gjerne om tolkeportalen:  

22. Hvem beslutter hvorvidt tolk skal benyttes?

Flere kryss mulig

Jeg kan bestille selv/ansatte som er på vakt

Ungdommens kontaktperson

Leder

Barnet/ungdommen selv

Andre, utdyp:

Utdyp annet:  

23. Inkluderes ungdommen i beslutninger om hvorvidt tolk skal benyttes eller ikke?

Alltid Ofte Noen ganger Sjelden Svært sjelden Aldri Vet ikke Ikke relevant

 

Utdyp gjerne:  

Hvilken type tolking benyttes

24. Hvilken tolkeform er det vanligst at dere benytter?

Alltid Ofte
Noen

ganger Sjelden
Svært
sjelden Aldri

Vet
ikke

Ikke
relevant

Fremmøtetolk

Fjerntolking
skjerm
Fjerntolking
telefon

25. Hvem bruker du vanligvis som tolk?

Alltid Ofte
Noen

ganger Sjelden
Svært
sjelden Aldri

Vet
ikke

Ikke
relevant



Alltid Ofte
Noen

ganger Sjelden
Svært
sjelden Aldri

Vet
ikke

Ikke
relevant

Kvalifisert tolk (med enten
statsautorisasjon i tolking og/eller
tolkeutdanning, eller IMDis test og
kurs) 
 
Voksne venner av
barnet/ungdommen 
 
Venner av barnet/ungdommen som
selv er barn/ungdom 
 
Andre beboere 
 
Familiemedlemmer/slekt av
barnet/ungdommen 
 
Ansatte som snakker samme språk 
 
Andre ansatte i kommunen som
behersker språket det skal tolkes
til

26. I hvilke situasjoner benyttes andre barn/ungdommer, arbeidskollegaer, venner eller
lignende til tolking?

Alltid Ofte
Noen

ganger Sjelden
Svært
sjelden Aldri

Vet
ikke

Ikke
relevant

Akutte situasjoner

Hverdagssituasjoner

Informasjonsformidling

Avtalte møter

Behandlingssituasjon

Samarbeidsmøter med andre
instanser

Møter med foreldre

Konfliktløsing

27. Her følger en del påstander om tolking og tolkens arbeid som vi ønsker at du tar stilling til:

I svært
stor
grad

I stor
grad

I noen
grad

I liten
grad

I
svært
liten
grad

Vet
ikke

Jeg synes det er viktig at tolken oversetter alt som
sies 
 
Jeg synes det er viktig at tolken oversetter alt som
sies og i tillegg bidrar til å forklare ord og begreper
som er vanskelig å oversette 
 
Jeg syns det er viktig at tolken presenterer sin rolle i
srten av samtalen 
 
Jeg synes det er viktig at tolken ikke tar for mye
plass i tolkesituasjonen 
 
Jeg synes det er viktig at tolken forklarer om
kulturen til språkene det tolkes i 
 
Jeg synes det er viktig at tolken har absolutt
taushetsplikt og ikke forteller noe om det som skjer
under tolkingen til andre. 
 
Jeg synes det er viktig at tolken er upartisk og ikke
tar parti enten for den ansatte eller for
barnet/ungdommen 
 
Jeg synes det er viktig at tolken bidrar til å oppklare
misforståelser 
 
Jeg synes det er viktig at tolken ikke har andre
arbeidsoppgaver enn å tolke 
 
Jeg synes det er viktig at tolken er omgjengelig 
 
Jeg synes det er viktig at tolken kan stille opp på kort
varsel 
 



I svært
stor
grad

I stor
grad

I noen
grad

I liten
grad

I
svært
liten
grad

Vet
ikke

Hvis tolken ikke helt forstår hva jeg sier er det viktig
at tolken avbryter meg og ber om oppklaring 
 

Utfordringer i tolkesituasjonen

28. Hvilke utfordringer møter dere i tolkesituasjonen?

I svært
stor grad

I stor
grad

I noen
grad

I liten
grad

I svært
liten grad

Vet
ikke

Språklige utfordringer (ikke god nok kvalitet på
tolkingen)

Tillitsutfordringer

Tolkens manglende kunnskap om barnevern

Tolken har vanskeligheter med å forstå og
formidle når det brukes faglige ord
Jeg/den ansatte har liten kompetanse i bruk av
tolk

Annet, beskriv:

Utdyp annet:  

29. Hvilke utfordringer ser dere at barna/ungdommene møter i selve tolkesituasjonen?

I svært stor
grad

I stor
grad

I noen
grad

I liten
grad

I svært liten
grad

Vet
ikke

Språklige utfordringer (ikke god nok
kvalitet på tolkingen)

Tillitsutfordringer

Tolkens manglende kunnskap om
barnevern

Annet, beskriv:

Utdyp annet:  

30. Hvis du tenker på siste situasjon der dere brukte tolk, hvordan vurderer du den generelle
kompetansen hos tolken dere brukte?

Svært god God Middels Dårlig Svært dårlig Vet ikke

Overføring av budskap

Kunnskap om barnevernet

Faglig terminologi

Evne til å bygge tillit

Nøytralitet

Profesjonalitet

Utdyp gjerne:  

31. Hvis du tenker på den siste situasjonen der dere brukte tolk, i hvilken grad vil du si at..

I svært
stor
grad

I stor
grad

I noen
grad

I liten
grad

I
svært
liten
grad

Vet
ikke

…tolken oversatte alt som ble sagt

…tolken oversatte alt som ble sagt og bidro i tillegg
til å forklare ord og begreper som var vanskelig å
oversette

…tolken presenterte sin rolle i starten av samtalen

…tolken ikke tok for mye plass i tolkesituasjonen

…tolken forklarte om kulturen til språket det ble
tolket i
...tolken overholdt absolutt taushetsplikt og ikke
fortalte noe om det som skjedde under tolkingen til
andre.



I svært
stor
grad

I stor
grad

I noen
grad

I liten
grad

I
svært
liten
grad

Vet
ikke

…tolken var upartisk og ikke tok parti enten for den
ansatte eller for barnet/ungdommen

…tolken bidro til å oppklare misforståelser

…tolken ikke hadde andre arbeidsoppgaver enn å
tolke

…tolken var omgjengelig

…tolken kunne stille opp på kort varsel

…tolken avbrøt og ba om oppklaring hvis han/hun
ikke helt forsto hva jeg sa

32. Hvis du tenker på den siste saken dere benyttet tolk, var dette en kvalifisert tolk (med
enten statsautorisasjon i tolking og/eller tolkeutdanning, eller IMDis test og kurs)?

Ja Nei Vet ikke

Årsaker til manglende tolkebruk

33. Hva er eventuelle årsaker til at tolk ikke bestilles for minoritetsspråklige
barn/ungdommer? Hvis dere ikke har minoritetsspråklige barn eller ungdom, kryss av for ikke
aktuelt.

I svært
stor grad

I stor
grad

I noen
grad

I liten
grad

I svært
liten grad

Vet
ikke

Ikke
aktuelt

Får ikke tak i kvalifisert tolk

Tolkingens kvalitet er utilfredsstillende

Tolk oppleves som et hinder for relasjon
til ungdommen
Barnets/ungdommens språkkunnskap
er god nok
Tolken mangler kunnskap om
barnevern/manglende faglig vokabular
Barnet/ungdommen ønsker ikke å
benytte tolk

Å bruke tolk er uvant for den ansatte

Manglende tilgjengelighet på tolker

Økonomi

Annet, utdyp:

Utdyp annet:  

34. Ta stilling til følgende påstander:

Helt
enig Enig

Verken
enig 
eller
uenig Uenig

Helt
uenig

Tolk benyttes for sjelden i akutte situasjoner

Tolk benyttes for sjelden i hverdagssituasjoner

Tolk benyttes for sjelden i informasjonsformidling

Tolk benyttes for sjelden i avtalte møter

Tolk benyttes for sjelden i behandlingssituasjon

Tolk benyttes for sjelden i samarbeidsmøter med andre
instanser

Tolk benyttes for sjelden i møter med foreldre

Tolk benyttes for sjelden ved konfliktløsing

Tolk benyttes for sjelden på dagtid

Tolk benyttes for sjelden på ettermiddag

Tolk benyttes for sjelden på kveld

Tolk benyttes for sjelden på natt

35. Hvordan vurderer du din egen kompetanse når det gjelder bruk av tolk



Svært god God Middels Dårlig Svært dårlig Vet ikke

36. Har du behov for/ønsker du opplæring i bruk av tolk?

Nei

Ja, kurs/seminar

Ja, skriftlig materiale

Ja, muntlig opplæring på arbeidsplassen

Ja, annet (utdyp gjerne)

 

37. Hvordan vurderer du andre ansatte på din arbeidsplass sin kompetanse når det gjelder
bruk av tolk?

Svært god God Middels Dårlig Svært dårlig Varierer veldig Vet ikke

38. Utdyp gjerne om hvilke språk dere trenger tolk til (hvis dere trenger)

Under følger noen ulike situasjoner der vi ber deg vurdere om det skal bestilles tolk, og om det
skal gjøres per telefon eller oppmøte. I alle situasjonene tar vi som utgangspunkt at
ungdommen/barnet har en viss forståelse av norsk, men du er usikker på om de får med seg
all informasjon. Vignettene kan virke tilsynelatende like, men svar likevel på alle vignettene så
godt du kan.

39. Situasjon 1 
[OS1]

Vurder situasjonen og svar på følgende spørsmål:

Ja, tolk med
oppmøte

Ja, tolk over
skjerm

Ja, tolk over
telefon

Nei, ville ikke
bestilt tolk

Ville du benyttet tolking i denne
situasjonen?

40. Situasjon 2 
[OS2]

Vurder situasjonen og svar på følgende spørsmål:

Ja, tolk med
oppmøte

Ja, tolk over
skjerm

Ja, tolk over
telefon

Nei, ville ikke
bestilt tolk

Ville du benyttet tolking i denne
situasjonen?

41. Situasjon 3 
[OS3]

Vurder situasjonen og svar på følgende spørsmål:

Ja, tolk med
oppmøte

Ja, tolk over
skjerm

Ja, tolk over
telefon

Nei, ville ikke
bestilt tolk

Ville du benyttet tolking i denne
situasjonen?

42. Situasjon 4 
[OS4]

Vurder situasjonen og svar på følgende spørsmål:

Ja, tolk med
oppmøte

Ja, tolk over
skjerm

Ja, tolk over
telefon

Nei, ville ikke
bestilt tolk

Ville du benyttet tolking i denne
situasjonen?



43. Situasjon 5 
[OS5]

Vurder situasjonen og svar på følgende spørsmål:

Ja, tolk med
oppmøte

Ja, tolk over
skjerm

Ja, tolk over
telefon

Nei, ville ikke
bestilt tolk

Ville du benyttet tolking i denne
situasjonen?

44. Situasjon 6 
[OS6]

Vurder situasjonen og svar på følgende spørsmål:

Ja, tolk med
oppmøte

Ja, tolk over
skjerm

Ja, tolk over
telefon

Nei, ville ikke
bestilt tolk

Ville du benyttet tolking i denne
situasjonen?

45. Situasjon 7 
[OS7]

Vurder situasjonen og svar på følgende spørsmål:

Ja, tolk med
oppmøte

Ja, tolk over
skjerm

Ja, tolk over
telefon

Nei, ville ikke
bestilt tolk

Ville du benyttet tolking i denne
situasjonen?

46. Situasjon 8 
[OS8]

Vurder situasjonen og svar på følgende spørsmål:

Ja, tolk med
oppmøte

Ja, tolk over
skjerm

Ja, tolk over
telefon

Nei, ville ikke
bestilt tolk

Ville du benyttet tolking i denne
situasjonen?

Under følger noen ulike situasjoner der vi ber deg vurdere om det skal bestilles tolk, og om det
skal gjøres per telefon eller oppmøte. I alle situasjonene tar vi som utgangspunkt at
ungdommen/barnet har en viss forståelse av norsk, men du er usikker på om de får med seg
all informasjon. Vignettene kan virke tilsynelatende like, men svar likevel på alle vignettene så
godt du kan.

47. Situasjon 1 
[BV1]

Vurder situasjonen og svar på følgende spørsmål:

Ja, tolk med
oppmøte

Ja, tolk over
skjerm

Ja, tolk over
telefon

Nei, ville ikke
bestilt tolk

Ville du benyttet tolking i denne
situasjonen?

48. Situasjon 2 
[BV2]

Vurder situasjonen og svar på følgende spørsmål:

Ja, tolk med
oppmøte

Ja, tolk over
skjerm

Ja, tolk over
telefon

Nei, ville ikke
bestilt tolk

Ville du benyttet tolking i denne
situasjonen?

49. Situasjon 3 
[BV3]

Vurder situasjonen og svar på følgende spørsmål:

Ja, tolk med
oppmøte

Ja, tolk over
skjerm

Ja, tolk over
telefon

Nei, ville ikke
bestilt tolk

Ville du benyttet tolking i denne
situasjonen?

50. Situasjon 4 
[BV4]

Vurder situasjonen og svar på følgende spørsmål:



Ja, tolk med
oppmøte

Ja, tolk over
skjerm

Ja, tolk over
telefon

Nei, ville ikke
bestilt tolk

Ville du benyttet tolking i denne
situasjonen?

51. Situasjon 5 
[BV5]

Vurder situasjonen og svar på følgende spørsmål:

Ja, tolk med
oppmøte

Ja, tolk over
skjerm

Ja, tolk over
telefon

Nei, ville ikke
bestilt tolk

Ville du benyttet tolking i denne
situasjonen?

52. Situasjon 6 
[BV6]

Vurder situasjonen og svar på følgende spørsmål:

Ja, tolk med
oppmøte

Ja, tolk over
skjerm

Ja, tolk over
telefon

Nei, ville ikke
bestilt tolk

Ville du benyttet tolking i denne
situasjonen?

53. Situasjon 7 
[BV7]

Vurder situasjonen og svar på følgende spørsmål:

Ja, tolk med
oppmøte

Ja, tolk over
skjerm

Ja, tolk over
telefon

Nei, ville ikke
bestilt tolk

Ville du benyttet tolking i denne
situasjonen?

54. Situasjon 8 
[BV8]

Vurder situasjonen og svar på følgende spørsmål:

Ja, tolk med
oppmøte

Ja, tolk over
skjerm

Ja, tolk over
telefon

Nei, ville ikke
bestilt tolk

Ville du benyttet tolking i denne
situasjonen?

Ferdig
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