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Problemområder/promblemstillinger 

Jeg tar Opplæringsloven §2-8 (LOV 1998-07-17 nr 61) som utgangspunkt. Den sier:  

Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til 
særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje 
den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elever også rett til 
morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge deler: 
Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg 
går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan 
givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg 
leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevene. 
(Helgeland 2006) 
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Problemet er at denne loven gir en rettighet som er knyttet til norskkunnskaper. Først må 

foreldrene søke på morsmålsundervisning og få enkeltvedtak og elevene må gjennom en 

kartlegging. På den andre side utelater loven de barna som kan godt norsk. Jeg ser nærmere på 

den gruppen barn som har to morsmål; norsk og ett til (Swains begrep ’bilingualism as a first 

language ’i Valvatne & Sandvik 2002:290). Disse barna er som regel simultan tospråklige og 

vokser opp med to språk fra barnsben av fordi de har en forelder som er norsk og en 

utenlandsk. De kan perfekt norsk fordi det er ett av deres morsmål. Men undervisning i det 

andre morsmålet er foreldrenes hobby. Hensikten med oppgaven er å vise at tospråklige barn 

burde sees på som en ressurs i det flerkulturelle Norge og at det er viktig å styrke barnas 

etnisk identitet og metaspråklig og metakognitiv kunnskap gjennom morsmålsundervisning. 

Disse barna trenger å se at norsk ikke er et prestisjespråk, men at alle språk er viktige. Norsk 

er lingua franca i Norge, men det betyr ikke at andre språk kan usynliggjøres. 

 

Metode 

Jeg gjennomførte en kvalitativ undersøkelse hvor jeg sendte et spørreskjema til mitt 

tospråklige nettverk og ba dem sende dette videre til familier med en norsk og en utenlandsk 

forelder. Spørsmålene var av kartleggingsart. Jeg kunne ikke måle deres tospråklighet så 

derfor var spørreskjemaet et godt verktøy. Jeg ville kartlegge de metodene og strategiene 

foreldre til barn med tospråklighet som morsmål bruker. Siden de ikke får noe 

skoleundervisning i morsmålet så spurte jeg også om det var interesse for 

morsmålsundervisning på skolen. Jeg bruker 6 familier pluss min egen familie som empirisk 

materiale.  

 

Data/kilder 

Foreldre (en utenlandsk, en norsk) til de barna som har tospråklighet som morsmål hadde stor 

interesse for morsmålsundervisning. Foreldrene selv var nesten alle tospråklige. De bruker 

CD’er, DVD’er, TV, bøker, nettverk og besøk/reiser for å holde barnas andre morsmål ved 

like. Det var også en familie som ikke hadde lært barna sine to morsmål av praktiske grunner, 

men de var også interessert i morsmålsundervisning på skolen. 
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Resultater/hovedkonklusjon 

I teoridrøftingen fant jeg allerede at det manglet noen begreper i faglitteraturen. For eksempel 

den ’undervisningen’ foreldrene driver med for å lære barna sine to morsmål fra starten av. 

Frem til skolestart er den ganske lik ettspråklige, men det er to språk inn i bildet. Det er det 

man allment kaller naturlig språktilegnelse eller ’språk med morsmelken’. Etter skolestart får 

barna mye mer innputt i norsk og norsk blir dominantspråk. Samtidig fortsetter de fleste 

foreldre å gi innputt i det andre morsmålet. Det kan ikke kalles hjemmeundervisning fordi det 

betegnes som alternativ eller opposisjon eller protest til skoleundervisning (Beck & Straume 

2004). Men dette er ikke tilfelle med denne gruppen elever. De har ikke noe skolealternativ i 

det andre morsmålet. Som jeg kaller det i oppgaven er denne aktiviteten en ”hobby” for 

foreldrene. 

Det andre begrepet som trenger litt forklaring er ’barn med tospråklighet som morsmål’ og 

min avgrensning i denne oppgaven til de som har norsk og et annet språk som morsmål. Fra 

SSBs (2004) statistikk kommer det frem at denne gruppen ikke inngår i innvandrerstatistikker 

siden de har en norskfødt forelder, og de betegnes ikke som språklige minoriteter heller. (SSB 

2004) kaller dem ’barn med sammensatt bakgrunn’. Det er et vidt begrep og kan omfatte 

veldig forkjellige typer barn. For eksempel kan en norskfødt forelder være en som ikke kan 

norsk språk. ’Barn med sammensatt bakgrunn’ sier ingenting om morsmål. Hvis man har en 

norskfødt forelder og en utenlandsfødt forelder viser ikke dette at barnet automatisk har to 

morsmål. Det finnes ikke noe oversikt over hvor mange som vokser opp med tospråklighet 

som morsmål. 

I oppgaven gjør jeg rede for begrepene morsmål, fremmedspråk og andrespråk. For 

morsmålsdefinisjonen legger jeg til grunn Skutnabb-Kangas (1990) sitt opphavskriterium og 

definerer at morsmålet er det språket barn lærer først. I lingvistikken snakkes det om 

treårsgrensen for morsmålstilegnelse. Når barn lærer et språk etter at han har fylt 3 år, så 

regnes det som andrespråk eller fremmedspråk. Andrespråktilegnelse/-læring skjer i det landet 

hvor språket snakkes som majoritetsspråk. Så alle utlendinger i Norge, som lærer seg norsk, 

har det som andrespråk. Fremmedspråk læres i klasserommet og snakkes ikke som 

majoritetsspråk i landet. 
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Barn med tospråklighet som morsmål mister kontinuitet i språklæringen i det andre morsmålet 

etter at de begynner på skolen. Skolen er det stedet hvor barn utvider sine språklige 

ferdigheter i alle fag og domener. 

”Although most features of syntax may be largely acquired by age five, our lexical knowledge 

continues to expand throughout our lifetimes and schools do play a special role in expanding 

our lexical knowledge”. (Cummins 2000:107) 

Dette signaliserer til barn at norsk har prestisje og er viktig mens det andre språket er et 

bispråk av mindre betydning. Barn kan derfor miste motivasjonen til å fortsette å snakke sitt 

andre morsmål, og derved miste sin etniske identitet og derved å føle mindreverdighet. Det 

siste kan resultere i total assimilering i majoriteten. 

Når det gjelder tospråklig undervisning så har det skjedd mye i verden. I Canada finner man 

den mest kjente språkbad strategien. Der skal engelsktalende majoritetsbarn bli tospråklige og 

tokulturelle ved å bli undervist på fransk. (Engen 2002) De hadde gode resultater, men man 

kan ikke ta dette ut av konteksten og overføre direkte fra et land til et annet. Som Engen og 

Kulbranstad (2002) understreker er det der snakk om to store språk som begge har høy 

internasjonal status, additiv tospråklig kontekst, frivillighet, barn med ganske ensartede 

språklige ferdigheter ved skolestart, respekt for barnets og hjemmets kultur, som har vært 

avgjørende for deres resultater og må tas i betrakting når man vil generalisere. 

Øzerk (2006) viser til flere typer tospråklige opplæringsmodeller, men alle disse er basert på 

gruppetanker med et minoritetsspråk (andrespråk) og et majoritetsspråk. Den gruppen jeg tar 

for meg, trenger individuell tospråklig tilnærming. Det er ikke en homogen gruppe og når det 

gjelder morsmålsundervisning i det andre morsmålet, så trenger de status og akademiske 

ferdigheter i det andre morsmålet. 

Jeg viser til Vygotskys begrep ’den nærmeste utviklingsonen’ og Bruners ’scaffolding’ som 

metoder som foreldrene bruker i sin ’naturlige undervisning’. Foreldre og eldre søsken utgjør 

den kompetente andre som gir språklig innputt som er litt mer avansert enn barnets 

kompetanse, og de støtter barnet med sine språklige handlinger.  
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På basis av teori og undersøkelsen fant jeg ut at: 

• Foreldrene til barn med tospråklighet som morsmål er nesten alle flerspråklige 

• Foreldrenes engasjement er avgjørende i morsmålstilegnelsen av to språk. 

• Nettverk, holdninger og kunnskap om tospråklighet spiller en stor rolle 

• Alle foreldrene i undersøkelsen ønsker morsmålsundervisning på skolen. 

• Barn med tospråklighet som morsmål oppnår normalt kommunikativ kompetanse i det 

andre morsmålet, men akademisk kompetanse eksisterer vanligvis ikke i det andre 

morsmålet. 

• Det finnes ingen forsvarlige pedagogiske eller lingvistiske grunner for å nekte barn 

med tospråklighet som morsmål morsmålsundervisning. 

• Opplæringsloven §2-8 er diskriminerende overfor barn med tospråklighet som 

morsmål fordi den ekskluderer de som kan godt norsk. 

• Skolepolitiske begrensninger overfor barn med tospråklighet som morsmål kan bidra 

til assimilering og fornorsking for den gruppen. 
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Forord 

Barn som vokser opp med mer en ett språk er ikke noen sjeldenhet. Det er mange barn i 

Norge som har mamma med majoritetsspråk og pappa med minoritetsspråk eller motsatt. Hva 

er morsmålet til disse barna? Ikke lett å si. Kan de ha to morsmål? Når barn får innputt i to 

språk fra fødselen av og begynner å snakke to språk så kan man kalle begge disse språkene 

ens morsmål. Det er enkelt å ha språkregler i hjemmemiljøet, men når barnet går ut i ’den 

store verden’ og møter andre barn i barnehage og skole, blir det mer og mer majoritetsspråket 

som dyrkes. Det andre morsmålet blir mindre brukt og hvis foreldrene ikke ’orker’ eller har 

tid nok til å fortsette med å gi innputt i det andre morsmålet, blir barnet totalt assimilert i 

majoriteten. 

Språket er en stor del av ens etniske identitet og kultur. Jeg fikk en tankevekker når min 7 år 

gammel datter med to morsmål (estisk og norsk) ba meg ikke snakke estisk når de andre barna 

hørte, fordi det var flaut. Hun ville bli som alle andre og ikke annerledes. Den norske skolen 

er en flerkulturell skole der det burde være plass til alle barn, også de med flere morsmål. Når 

opplæringsloven sier at morsmålsopplæring bare er for dem som ikke kan godt nok norsk så 

utelater den med en gang de med to morsmål. Det betyr at barn får mye mindre innputt i det 

andre morsmålet og sjelden skriftlig kompetanse i det. Identiteten blir mer og mer bare norsk 

fordi det er det ’normale’. Språket er den største kulturbæreren og identitetsstyrkeren. Hvis 

man mister språket så mister man en del av seg selv. 

Tusen takk til barna mine som har gitt meg det temaet til å reflektere over! 

 

 

Tiina Gether-Rønning 

Oslo, januar 2008 
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“The limits of my language mean the limits of my world.” 

Ludwig Wittgenstein 
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1 Innledning 

1.1 Problemstilling 

Opplæringsloven §2-8 er gammeldags og diskriminerende overfor flerspråklige og elevene får 

morsmålsundervisning bare hvis de er dårlige i norsk. Loven burde legges opp slik at alle får 

lov til å ha morsmålsundervisning uansett hvor dårlig eller godt de snakker norsk. I tillegg 

burde loven inkludere barn med tospråklighet som morsmål.  

Etter opplæringsloven §2-8 om særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter 

har elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk rett til særskilt 

norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen 

i skolen. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig 

fagopplæring eller begge deler. 

I dag er morsmålsundervisning knyttet til norskundervisning. Man kan få 

morsmålsundervisning bare om nødvendig og da som en støtte for norskundervisningen. Idet 

elevene blir gode eller er gode i norsk faller morsmålsundervisningen bort. Når barnet har et 

annet morsmål i tillegg til norsk (tospråklighet som morsmål) har han/hun ikke krav på 

morsmålsundervisning i det andre morsmålet, bare i norsk. Vi lever i et flerkulturelt samfunn 

hvor det å kunne flere språk er helt nødvendig. Det er mye mer tidkrevende og vanskelig å 

lære et språk i voksen alder enn som barn. Familier hvor en forelder er norsk og den andre har 

en annen bakgrunn er ikke en sjeldenhet. Det å lære barna begge foreldrenes morsmål er ofte 

foreldrenes hobby. Barn tilegner seg språk lett og i begynnelsen vet de ikke at de tilegner seg 

to språk. De vet at alle ting har to navn, men når de går til barnehage og skole ser de at ikke 

alle barna kan det andre språket de kan, og at norsk er viktigst. Norsk har status og prestisje. 

Det er ikke tvil om at norsk må være lingua franca i Norge, men hvis man har to morsmål så 

må også det andre språket verdsettes og dyrkes. 

 

1.1.1 Organisering av den videre fremstilling 

Jeg skal begynne med begrepsforklaringer. Jeg ser nærmere på begrepene morsmål, 

fremmedspråk og andrespråk. Jeg skriver om barnas språktilegnelsesutvikling fra fødselen av 

 



12 

både for enspråklige og tospråklige, og tar deretter for meg identitetsbegrepet og tospråklig 

undervisning. Jeg vil også belyse noen pedagogiske teorier og perspektiver som er relevante i 

denne sammenhengen. Deretter går jeg inn i metodevalg og metode og gir en analyse av den 

empiriske undersøkelsen jeg gjennomførte. Til slutt vil jeg belyse språkpolitikk og 

pedagogikk i Norge i tospråklighetssammenheng.  

 

 



13 

2 Teori 

”Teori og empiri er komplekst. De er ikke klare entydige størrelser slik at forholdet mellom 

de to kan være av mange slag.” (Kvenbekk i Lund 2002:53). Jeg har flettet sammen teori og 

empiri og støtter meg til tospråklighetsforskning, pedagogiske teorier, informanter og min 

egen erfaring som mor til to barn med tospråklighet som morsmål. M. Swain lanserte begrepet 

”bilingualism as a first language” (Goodz 1994 sitert i Valvatne & Sandvik 2002:290) og jeg 

bruker dette begrepet i min oppgave og avgrenser det til norsk og et annet språk. Alle de som 

jeg betegner som barn med tospråklighet som morsmål har norsk som ett morsmål og et annet 

språk som andre morsmål. Alle andre som har to morsmål for eksempel tysk og engelsk eller 

urdu og arabisk, men ikke norsk, blir ikke omtalt under begrepet tospråklighet som morsmål i 

denne oppgaven.  

I min oppgave bruker jeg teorier og tanker av Jim Cummins, Kamil Øzerk, Tove Skutnabb-

Kangas, Li Wei, Eve Clark og mange andre som har forsket mye på tospråklighet og 

utdanning. Jeg ser også sammenhenger med tospråklighet og Vygotskys begrep ’den 

nærmeste utviklingssonen’ og Bruners begrep ’scaffolding’ (stillasbygging). Jeg fikk 

bekreftet at den tiden da man snakket om myten ’tospråklighet som en ulempe’ er over og nå 

er det vel ikke mange som tviler på at tospråklighet har kommet for å bli. 

”People’s attitudes towards bilingualism will also change as the society progresses and as our 

understanding of bilingual speakers’ knowledge and skills grows. However one thing is 

certain: more and more people in the world will become bilinguals, and bilingualism will stay 

as long as humankind walks the earth.” (Wei 2000:25) 

Jeg fikk også bekreftet at det ikke finnes mye forskning på akkurat området tospråklighet som 

morsmål. Lingvister er opptatt med å forske på tospråklighet og kodeveksling, pedagoger er 

opptatt av tospråklighet i forbindelse med førstespråk og andrespråk, men ikke gruppen barn 

med tospråklighet som morsmål (simultan tospråklighet). Til slutt fant jeg ut at det ikke finnes 

noe pedagogisk grunnlag for ikke å undervise i barnas begge morsmål. Det baserer seg bare 

på politiske holdninger og preferanser. 
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2.1 Opplæringsloven §2-8 

Opplæringsloven sier:  

”Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til 
særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje 
den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elever også rett til 
morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge deler: 
Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg 
går ved. Når morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring ikkje kan 
givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg 
leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevene.” 
(Helgeland 2006) 

Jeg ser nærmere på den gruppen som har to morsmål; norsk og et annet språk. De er egentlig 

en del av majoriteten fordi de har en forelder som er fra majoritetsgruppen og har lært dem de 

kulturkodene og majoritetsspråket som førstespråk og samtidig tilhører de en 

minoritetsgruppe siden de har klart å tilegne seg det språket som den andre forelderen har. De 

faller mellom to stoler. De betegnes som norske fordi de snakker flytende norsk. Som 

selvfølge får de norsk som hovedspråk på skolen, men uten noen som helst rett til også å søke 

morsmålsundevisning på det andre språket. Det ser ut som det først og fremst er fornorskning 

og assimilering som er hovedmålet i norske skoler fordi skolen er interessert i gode 

norskkunnskaper, men ikke flerspråklighet og den enkeltes identitet. ”Formålet med både 

norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig opplæring er at eleven skal bli god nok i 

norsk til å følge undervisningen med norsk som redskapsspråk.” (Helgeland 2006)  

Eleven kan bare ha ett morsmål på skolen iht. regelverket og den offentlige skolen er ikke 

interessert i denne typen tospråklighet. Dette legges det allerede til rette for i søknadsskjemaer 

som foreldrene fyller ut ved skolestart eller barnehagestart, hvor det bare kan føres opp ett 

morsmål. Når man har skrevet at morsmålet er norsk så er det ikke mer åpning for diskusjon 

om muligheten for morsmålsundervisning. ”Elever som er gode nok i norsk til å følge vanlig 

undervisning i norsk og de andre grunnskolefagene, har ikke rettigheter etter §2-8.” 

(Helgeland 2006) 

Råd til foreldrene som vil at barna blir tospråklige må være at de ikke lærer barna sine norsk 

før skolestart fordi da kan de få særskilt morsmålsundervisning og norskundervisning. 

Dilemmaet for disse foreldrene blir da enten å vente med å lære barna sine norsk før skolestart 
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eller være morsmålslærere hjemme selv. Man er imidlertid ikke sikret 100% å få 

morsmålstimer idet foreldrene bare har rett til å søke morsmålsundervisning, de har ikke krav 

på morsmålsundervisning. Hvis skoleledelse ikke har satset på morsmålsundervisningen og 

ikke en gang ser viktigheten av det, er mulighetene begrenset. Morsmålsundervisning/-

tilegnelse er opp til engasjement, skjønn og hvilken ’tro’ eller partitilhørighet skoleledelsen 

har. ”Den som er tilhenger av et flerkulturelt samfunn, er ofte også tilhenger av 

morsmålsundervisning. Og jo større ønsket om et kulturelt homogent samfunn er, jo mer 

framstår morsmålsundervisningen som en rød klut.” (Engen 2002:163) 

Opplæringsloven §2-8 har mange byråkratiske sider og blir kostbar og urettferdig mot eleven. 

Øzerk (2007:15) avdekker det juridiske papirarbeidet bak lovbestemmelsen. Med krav til 

enkeltvedtak og kartlegging av norskkunnskaper for i det hele tatt å bli vurdert for å bli 

omfattet av rettigheten, signaliserer staten at de er opptatt av begrensede ”rettigheter” og at de 

anser ”kartlegging” og formelle prosedyrer som viktige virkemidler. ”Dagens ’enkeltvedtak’-

ordning opprettholdes ved å henvise til elevrettigheter både av offentlige myndigheter og 

tilsyns- og kontrollinstanser. I realiteten fungerer dette urettferdig og faglig uforsvarlig. 

Ordningen bygger på en instrumentalistisk tilnærming, den omfatter for mange formelle og 

byråkratiske prosedyrer.”(Øzerk 2007:67) 

Man kan oppfatte loven som dobbelt urettferdig ettersom den på den ene siden gjelder bare 

for de elevene som er svake i norsk og på den andre siden at eleven må kartlegges å vurderes 

for å være god nok (egentlig dårlige nok) til å få morsmålsundervisning, når foreldrene har 

søkt morsmålsundervisning. Det er en lang saksbehandling bak hvert vedtak og kanskje derfor 

ikke så populært å gå inn i hos skoleledelsen. 

Skoler satser på additiv tospråklighet gjennom fremmedspråksundervisning isteden. ”Det 

norske utdanningssystemet er et godt eksempel på et utdanningssystem som satser mye på og 

produserer tospråklige og trespråklige majoritetsbarn” (Øzerk 2006) Her er det viktig å merke 

seg at det som oftest er norsk-engelsk, norsk-tysk eller norsk-fransk tospråklighet. Dette er 

tospråklighet som oppstår etter at man har tilegnet seg morsmål og lærer engelsk, tysk eller 

fransk som fremmedspråk på skolen i tillegg til norsk. Denne typen tospråklighet skjer ikke 

på bekostning av det første språket. De barna som har tospråklighet som morsmål (norsk + et 

annet førstespråk) blir da teoretisk trespråklige på skolen, men dette er på beskostning av det 
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ene morsmålet som faktisk lider på grunn av for lite innputt og manglende offentlig 

skoleundervisning i og på det språket. 

 

2.2 Morsmålsbegrepet 

Dette begrepet er mye diskutert og man bruker ulike begreper for å snakke om akkurat det 

samme. Begrepene home language, native language, mother tongue, first language har blitt 

brukt om hverandre. For mange betyr morsmål det språket barnet lærer først, for mange det 

språket en forstår best og for noen det språket barnet identifiserer seg med. Noen barn er like 

kompetente i to språk og identifiserer seg like sterkt med to språk. Lingvister setter grense ved 

treårsalderen i morsmålstilegnelsen og sier at da er førstespråket etablert i sine strukturelle 

hovedtrekk. (Berggreen & Tenfjord 1999:16). Det språket eller de språkene man lærer etter 3-

årsalderen regnes som andrespråk.  

Skutnabb-Kangas (1990:28) setter fire forkjellige kriterier for morsmålsbegrepet; etter 

opphav, kompetanse, funksjon og holdning. Hun sier at i sosiologien regnes morsmålet som 

det språket som man har lært først; i språkvitenskapen som det språket man behersker best; i 

språksosiologien som det språket man bruker mest, i sosialpsykologien som det språket man 

selv eller andre identifiserer seg med. I tillegg bruker allmennheten begrepet for å snakke om 

det språket man regner, tenker og drømmer på. Avhengig av hvilke kriterier man bruker kan 

man altså ha forkjellige definisjoner på morsmålet. Hvis jeg tar meg selv som eksempel så er 

estisk mitt morsmål etter opphavs-, identifiserings- og holdningskriterier og norsk er mitt 

morsmål etter funksjonskriteriet. Selv regner jeg ikke norsk som mitt morsmål selv om jeg 

bruker norsk mest i hverdagen. Morsmål er noe mer enn bare språk. Det er kultur og 

holdninger og begrepsforståelse som man har fått gjennom oppveksten. Man knytter seg ikke 

så nært til de språkene som man lærer som fremmedspråk eller andrespråk og identifiserer seg 

ikke så lett med de språkene selv om man kan snakke dem flytende. Hvis man har 

tospråklighet som morsmål knytter imidlertid barna seg til to språk fra første stund. 

Statistisk Sentralbyrå (URL) legger til grunn stedskriterium for definisjon av morsmålet og 

sier at morsmålet er det språket som brukes i daglig tale i hjemmet til personen. De har ikke 

tatt stilling til tospråklighet som morsmål. 
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I Wikipedia (URL) er det tatt utgangspunkt i opprinnelse i definisjon av morsmålet og tillater 

seg eksplisitt å påstå at man kan ha ett eller flere morsmål.  

Når man har ett språk fra mamma og andre fra pappa er det ikke så rart å lure på hvorfor det 

heter morsmål og ikke farsmål? I følge Askedal (1993) heter det første språket faktisk i 

klassisk latin farsmål og det finnes ikke noe god grunn for hvorfor det på germansk heter 

”morsmål” og ikke ”farsmål”. Den klassiske latinske betegnelse er patrius sermo- ”det 

fedrene språk”. 

”[…] Kronologien sier i og for seg heller ikke noe om den germanske begrepsdannelsen har 

gitt opphav til den romanske, eller om omvendt de romanske uttrykk er avledet av tilsvarende 

romanske, og de germanske uttrykkene kan tenkes å være oppstått uavhengig av hverandre.” 

(Askedal 1993) 

For dem som har flerspråklighet som morsmål er dette begrepsdefinisjonsproblemet 

uvesentlig. Det er en del av deres identitet å uttrykke seg på to forkjellige måter. 

M. Swains formuleringen ”bilingualism as a first language” markerer at identiteten knyttes til 

det å være tospråklig, på tilsvarende måte som den hos ettspråklige knyttes til morsmålet, og 

at det dreier seg om en, ikke om to læringsprosesser. (Goodz 1994 sitert i Valvatne & Sandvik 

2002:290) 

 

2.2.1 Ferdighetene i morsmålet 

Man kan ha forkjellige ferdigheter i de to morsmålene en har. Kommunikative og formelle 

ferdigheter kan være utviklet i forkjellige grader. ”Å ha kommunikative ferdigheter på et 

språk vil si å være i stand til å forstå språket og selv gjøre seg forstått i ulike situasjoner og i 

ulike emner. Formelle språkferdigheter dreier seg om å beherske reglene som bestemmer 

formen på det som sies eller skrives på det aktuelle språket.” (Engen 2002:25). 

Internasjonalt er begrepene BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills) og CALP 

(Cognitive Academic Language Proficiency), lansert av Jim Cummins, er kjent for å 

tydeliggjøre forskjellene mellom muntlige og akademiske (conversational/academic) 
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språkferdigheter. Han sier at skolen spiller en stor rolle i barnas språkutvikling. ”Although 

most features of syntax may be largely acquired by age five, our lexical knowledge continues 

to expand throughout our lifetimes and schools do play a special role in expanding our lexical 

knowledge”.(Cummins 2000:107) 

Skoler bruker 10-12 år for å utvikle barnas grunnleggende lingvistiske repertoar til mer 

avansert funksjonelt språk.  

CALP blir fraværende i stor grad hos barn med tospråklighet som morsmål. Det er en 

kjempeutfordring for foreldrene, men det er nesten uten unntak at de tospråklige får utviklet 

en brukbar grad av kommunikativ kompetanse, mens formell kompetanse ofte henger etter 

eller ikke eksisterer. Dette er trolig av praktiske grunner. Foreldrene kan ikke konkurrere med 

skole og fysisk være til stede for barnet for å drive skrive og lesetrening på det andre 

morsmålet. Det er dessuten mange domener og skolefag som har sine spesifikke fagord som 

barn med tospråklighet aldri kommer bort i på det andre morsmålet.  

Gjennom språklig kontakt med foreldrene bygges barnas begrepssystem opp. 

”Det kontinuitetsbruddet som elevene vil oppleve hvis den forståelsesrammen som de har 

bygd opp gjennom morsmålet, plutselig ikke er språklig relevant når de begynner på skolen, 

vil kunne føre til at elevene blir alvorlig hemmet i sin læring sammenliknet med jevnaldrende 

som ikke får et slik kontinuitetsbrudd.” (Engen 2002:168) Denne kontinuiteten fortsetter på 

det ene morsmålet, men det andre morsmålet blir fraværende i skoletimer og det blir et skjevt 

forhold mellom morsmålene.  

2.2.2 Rett til morsmålsundervisning 

Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet til elever fra språklige minoriteter og 

opplæringsloven gir i §2-8 hjemmel for å gi forskrifter om plikt for kommunene til å gi 

særskilt opplæring i morsmål for elever fra språklige minoriteter, jf kapittel 24 i forskrift til 

opplæringsloven. (SSB 2004)  

Øzerk (2007:25) understreker at betegnelsen ’opplæring i morsmål’ er en juridisk betegnelse 

som betyr språkopplæring i et språk som gir fagstatus i skolesystemet mens 
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’morsmålsopplæring’ er et diffust begrep. For å eksemplifisere dette kan man si at norskfødte 

barn som har norsk som morsmål får opplæring i morsmål i den offentlige norske skolen, 

mens andre som ikke har norsk som morsmål kan få morsmålsundervisning hvis de er svake i 

norsk. 

Morsmålsopplæring og tospråklig opplæring er ikke det samme. Når morsmålsopplæring først 

og fremst er språkopplæring så er tospråklig opplæring det hvor morsmålet til eleven blir 

brukt i opplæringen. Øzerk (2006) utvider begrepet tospråklig opplæring og sier at det er en 

samlebetegnelse for ulike former for opplæring der minst to språk i kortere eller lengre tid er 

involvert som opplæringsspråk i fag. 

Det viser seg at det ikke finnes noe oversikt over reelt antall elever med tospråklighet som 

morsmål i Norge. På en måte kan dette forklares med at siden det ikke finnes morsmålstilbud 

er gruppen barn som har tospråklighet som morsmål veldig dynamisk, og jo eldre barna blir, 

jo mer variert språk/morsmål snakker de. Noen fra denne gruppen med to morsmål mister 

motivasjonen og blir bare passive tospråklige eller blir ettspråklige etter hvert som tiden går 

og majoritetsspråket dominerer i alle domener. Dette bidrar til assimilering og fornorskning i 

den flerkulturelle norske skolen. 

Morsmålsundervisning som er knyttet til norsk, gir signaler om at det er noe unormalt med 

barnet og at barnet derfor må bli fort god i norsk, men morsmålskunnskapene er bare et 

middel til å nå målet. 

”Den dagen eleven defineres som ’flink' i norsk, blir eleven ’friskmeldt’ fra opplæring i 

morsmål! Altså: Eleven mister muligheten til å få opplæring i morsmål, nettopp fordi 

opplæring i morsmål blir sett som en terapi, som et kurativt tiltak for ’språklige syke’!” 

(Øzerk 2006:62) 

I Norge har det vært lite systematisk utprøving og evaluering av opplæringsmodeller, lærernes 

kompetanse er svak og det mangler læremidler og utprøvde metoder i tillegg til at det er 

vanskelig i dag å få oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser retten til 

morsmålsundervisning kunne få. (NOU1995:12) 
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Argumentene at det kan være praktisk vanskelig eller økonomisk krevende å gjennomføre 

morsmålsundervisningen burde ikke være avgjørende for staten. 

Myndighetene kunne før skolestart eller barnehagestart lett kartlegge barnets reelle 

språkbakgrunn og morsmålene som må tas vare på. Hvis barnet har hatt to språk fra fødselen 

av må man gis mulighet til å oppgi to morsmål og søke på morsmålsundervisning. Det er 

vanskelig hvis ikke umulig å velge bort ett av morsmålene. Dette betyr i så fall at foreldrene 

må velge bort en del av barnets identitet. 

”Mens tospråklighet og flerspråklighet blir sett på som noe positivt og ønskelig hos 

majoritetselever, blir tospråklighet hos minoriteter ganske ofte ett på som et mystisk fenomen 

og kanskje en svakhet eller et problem.” (Øzerk 2006:47) 

 

2.2.3 Oversikt over dem som får morsmålsundervisning i dag.  
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I følge SSB (2004) har antallet elever med morsmålsopplæring og/eller tospråklig opplæring i 

grunnskolen økt. I 2002 talte denne gruppen 18 700 elever. Den største gruppen som får 

denne typen opplæring oppgir urdu som morsmål. Deretter følger arabisk, somalisk og 

vietnamesisk. Dette antallet viser bare dem som har norsk som andrespråk og har søkt 

morsmålstimer i tillegg. På det tidspunkt de kommer til å snakke brukbart norsk, må de slutte 

med morsmålstimer, og vil ikke lenger regnes med i statistikken.. 

Når det gjelder barnehager så regnes alle de som snakker et annet språk enn norsk, svensk, 

dansk og engelsk som morsmål med blant minoritetsspråklige barn. Godkjente barnehager 

kan søke om tilskudd til tospråklig assistanse. Barn med svensk, dansk og engelsk som 

morsmål fyller ikke vilkårene for å få tilskudd.  

I Rammeplan for barnehagen 1995 nevnes at barnehagen kan bidra til at barn med andre 

morsmål enn norsk ”utvikler tospråklighet”. Barnehageloven gir barna ingen rettigheter, eller 

forplikter barnehagene til å gjøre noe spesielt for barn som vokser opp med to språk. 

(Valvatne & Sandvik 2002:321). Det kan være helt tilfeldig hvem som faktisk får 

morsmålsundervisning.  

 

2.3 Språktilegnelse og tospråklighet 

På bakgrunn av Clarks (2003) førstespråksutviklingsbeskrivelse vil jeg gi oversikt over barnas 

språktilegnelsesprosesser. 

Barnas språkutvikling skjer ikke i et tomrom. Den lingvistiske utviklingen er sammenfallende 

med barns fysiske, kognitive og sosiale utvikling hos enspråklige (Clark 2003) og tospråklige 

småbarn. 

Barn vokser opp i et samfunn der de får stimulans og språklig innputt fra fødselen av. Det er 

forskjeller mellom kulturer i hvor mye det blir snakket direkte til barnet, men språkhandlinger 

mellom søsken og voksne eksisterer allerede ved spebarnsalder. 

Barns motoriske utvikling er veldig forkjellig. Det er veldig individuelt når barn begynner å 

krabbe, gå, eller gripe etter ting. Det samme gjelder for språkutvikling. Barn må ha visse 
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finmotoriske bevegelser på plass før språket utvikler seg. I tillegg trenger man litt erfaring for 

å legge mening i ordene som tilegnes. Motorikk, språk og sosial utvikling henger nøye 

sammen og det å stimulere barn fremmer språkutviklingen. De barna som babler lite eller 

ingenting, som har få eller ingen ord ved 2-årsalder eller som ikke setter sammen ord til 

toordsytringer ved 3-4 års alder, viser tidlige tegn på språkvansker. (Clark 2003)  

Konseptuelle og sosiale faktorer bidrar til barns kobling mellom innhold og form i tidlig 

tilegnelse. Barn lærer språk mens de bruker språk. Sosial interaksjon og barnets utrustning 

bidrar til språkutvikling. Konvensjoner læres i bruk. De erfarer nye kontekster og forstår 

hvordan og hvilke språklige ytringer som passer i hvilke kontekster. 

I følge Clark (2003) har foreldrene stor betydning fordi de påvirker barnas utvikling av språk. 

Foreldrene bruker ofte barnerettet tale og snakker om hva som skjer ’her og nå’ til barnet. De 

snakker om kjente ting, repeterer og utvider barnets fundament for ytringer. Voksne er 

språklige rollemodeller for barn. Barn får de første samtaleferdighetene ved å snakke med 

foreldre. Barn lærer å vente på tur, være stille når andre snakker og lytte til andre. Barn 

begynner å ta del i samtaler allerede tidlig i tilegnelsesprosessen. Mange ikke-lingvistiske 

virkemidler som håndvinking, smil, babling, gester, blikk og senere ett-ords ytringer regnes 

også som barnas tur. 

Forståelse kommer alltid foran produksjon, det vil si at barn forstår mye mer enn de uttrykker 

selv og asymmetrien mellom forståelse og egen produksjon blir der livet ut. ”Comprehension, 

throughout this process, tends to be far ahead of production. Children understand many words 

long before they can produce them, and this asymmetry between comprehension and 

production is lifelong.” (Clark 2003:16). Voksnes eksplisitte forklaring hjelper barn på deres 

vei mot å forbinde begreper med ord. Barn observerer og hermer etter foreldre og allerede fra 

starten av prøver de å få både uttale og mening på plass. 

Ved 1-årsalder kommer enkeltord, og etter hvert som uttalen blir bedre kommer 

flerordskombinasjoner. Ved denne alderen begynner barn også å gå og de har lært seg mange 

sosiale konvensjoner. Alt skjer gradvis og det er kontinuitet i utviklingen. Clark (2003) 

forklarer at barn beveger seg fra et stadium til neste. Når vi ser på like syntaktiske 

konstruksjoner i forskjellige aldere, så ser man at det er mer kontinuitet i funksjon enn form. 

Jo mer barna er eksponert til språk, jo mer erfarer de hvordan språket brukes og forstås.  
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4-åringer vet mye mer om språk og dets bruk enn 1 eller 2 åringer. 1-åringer sier for eksempel 

Is? mens 4-åringer sier Kan jeg få is nå? Barn trenger tid og øvelse. De jobber hardt med de 

ordene de hører for å, analysere og få mening og kontekst på plass. Deretter kommer øvelse 

og de prøver å bruke språket aktivt selv. 

Det finnes forskjellige teorier om språktilegnelse og om det er miljø eller gener som spiller 

den største rollen. Noen legger hovedvekt på biologi mens andre legger mer vekt på miljø. 

(Valvatne & Sandvik 2002: 200). Clark (2003) fokuserer på det sosiale rundt språktilegnelsen 

kombinert med det kognitive fundamentet som barna kan bygge videre på. 

Småbarn har ikke evne til å se sammenhenger i en tekst på samme måte som eldre barn og 

Berman i 1994 (sitert i van Kruistum 2006 URL) brukte M. Mayers bildebok ”Frog where are 

you?” (’Froskehistorien’) for å finne ut om det stemmer. Denne 24 siders boken har en 

handling på hver side og 3, 5, 7 og 9 åringer ble bedt om å fortelle hva som skjedde i hvert 

bilde. 3-og 5-åringene fortalte hva de så på bildene, men de kunne ikke knytte sammen 

historien. Voksne og eldre barn kunne lage historier av disse bildene. (van Kruistum 2006 

URL) 

Dette kan tolkes slik at småbarn ikke har nødvendig kunnskap eller erfaring til å lage historier 

fordi deres kognitive utvikling ikke har kommet så langt enda. Dette skjer gjennom en 

generell modningsprosess. 

”Barn bygger opp et ’fortellingskjema’ gjennom erfaring med muntlige tekster. Det vil si at 

barna utvikler forventninger om hvordan en fortelling vil være strukturert, for eksempel om 

hvilke typer av informasjon som vil inngå, og i hvilken rekkefølge denne vil bli presentert.” 

(Wold 1996) Foreldrene har betydelig ansvar i barnas språkutvikling og det å lese bøker og 

fortelle historier er av enorm betydning for barn. Men det som foreldrene har begynt med 

utvikles videre på skolen og derfor kan manglende morsmålsundervisning ha negative 

konsekvenser for barnets språkutvikling i morsmålet videre i skoletrinnene. 

Førstespråksutvikling hos tospråklige småbarn er sammenliknbar med den hos enspråklige: 

”In general terms, the rate and pattern of language development are the same for monolingual 

and bilingual children [...]. To put it succinctly, the similarities between bilingual and 
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monolingual children are far more striking than the differences.” (Harding & Riley 2001:49-

50). 

I stedet for ett språk får de innputt av to språk fra første stund og knytter to språk til sine 

erfaringer, og helt fra de begynner å bable, bruker de elementer fra begge språkene til å 

utrykke sine behov, ta kontakt med andre, påvirke andre og sette ord på omverdenen. 

(Valvatne & Sandvik 2002). Barnas fysiske, kognitive og sosiale utvikling har stor 

innvirkning på språktilegnelse og det er store forkjeller mellom individer både når det gjelder 

kognitive evner og motorisk utvikling.  

”[…] in development, there are many paths to the same end- point, many differences in 

linguistic skill, and as much individual variation along those paths as there are individual 

differences everywhere else.” (Clark 2003:411)  

Forskning viser at gjennomsnittlig begynner tospråklige å snakke litt senere enn enspråklige, 

men samtidig er de godt inn i de normale variasjonsrammene for enspråklige. Andre ting som 

spiller inn er kjønn, rekkefølge i søskenrekken og individuelle variasjoner: 

”In fact the difference between girls and boys (girls start speaking, in 
average, several weeks before boys) is bigger than the difference between 
monolinguals and bilinguals in this respect. Other causes of variation which 
need to be kept in mind include the child’s position in the family: first-born 
children usually start speaking earlier than subsequent children because they 
do not have to share their parents’ attention.” (Harding & Riley 2001) 

 

2.3.1 Tidlig tospråklighet 

Noen prøver å skille mellom tospråklig og fremmedspråklig. ”Ofte blir betegnelsen 

’tospråklig’ reservert for barn som tilegner seg to språk samtidig, mens ’betegnelsen 

fremmedspråklig’ er reservert for barn som lærer sitt andre språk, dvs. norsk, 

suksessivt.”(Lanza i Hvenekilde 1994:140) Stort sett brukes imidlertid ’tospråklig’ om alle 

som kan mer enn ett språk.  

Engen (2002) viser til seks typer tospråklig utvikling i tidlig barndom: 
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• Type 1: ”Én person – ett språk” 

• Type 2: ”Ikke dominerende hjemspråk” / ”ett språk - ett miljø” 

• Type 3: ”Ikke dominerende hjemspråk uten støtte fra samfunnet” 

• Type 4: “To ikke dominerende hjemspråk uten støtte fra samfunnet” 

• Type 5: “Ikke innfødte foreldre” 

• Type 6: “Kodeveksling” 

I den første typen snakker foreldrene hvert sitt morsmål. Samfunnets dominerende språk er 

morsmålet til en av foreldrene og foreldrene snakker hvert sitt språk til barnet fra fødselen av. 

Den første typen betegnes som den mest effektive metoden for tospråklig utvikling og 

oppdragelse.  

I den andre typen har foreldrene hvert sitt morsmål. Språket til en av foreldrene er 

dominerende i samfunnet, men begge foreldrene snakker det ikke dominerende språket til 

barnet. Barnet får innputt i det dominerende språket gjennom massemedia og utenfor 

hjemmet. 

I den tredje typen har foreldrene det samme morsmålet, men det er ikke samfunnets 

dominerende språk. Foreldrene snakker sitt morsmål til barnet og barnet får innputt av det 

dominerende språket via massemedia og andre enn foreldre. 

I den fjerde typen har foreldrene hvert sitt morsmål, men ikke det som er dominerende i 

samfunnet. Begge foreldre snakker sitt eget språk til barnet fra fødselen av. 

I den femte typen har foreldrene det samme morsmålet og det er også dominerende språk i 

samfunnet. En av foreldrene snakker alltid til barnet på et språk som ikke er vedkommendes 

morsmål. 

I den sjette typen er begge foreldrene tospråklige og visse sektorer i samfunnet kan også være 

tospråklige. Foreldrene kodeveksler og blander språk i samtale med barnet.  

Alle de seks typene er eksempler på tidlig tospråklighet eller simultan tospråklighet dvs. barna 

får innputt i to språk fra starten av. Som nevnt ovenfor er tospråkliges språkutvikling ganske 
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lik ettspråkliges og det finnes hypoteser om at mennesket er utstyrt med en universell, mental 

grammatikk fra fødselen av. 

”The fact that bilingual children seem to pass through the same developmental milestones in 

much the same order and the same way in both their languages as monolinguals do in their 

respective languages is further support for those who attribute a large innate component for 

language acquisition.” (Lenneberg 1967, Chomsky 1980, sitert i Romaine 1995:217)  

Chomsky er innehaveren av den universelle innebygde grammatikkens teori og den består av 

prinsipper som gjelder for alle språk, og noen åpne prinsipper, parametrene, som kan forklare 

en viss variasjon mellom språk. (Berggreen & Tenfjord 1999)  

”Teorien definerer et felles utgangspunkt for alle enkeltindividers språklige kapasitet, men 

også for hvordan en viss prosess leder fra dette utgangspunktet til distinkte, individuelle 

språksystem.” (Berggreen & Tenfjord 1999) Det kan bli illustrert på en enkel måte. Barn kan 

snakke grammatisk riktig fordi den grammatiske kunnskapen sitter inne som en genetisk arv 

og den trigges av språklig innputt som barn får fra voksne. Mange tror at voksnes tale alene, 

uten den universelle grammatikken, kan ikke forklare dette fenomenet. Som Berggreen og 

Tenfjord (1999: 320) sier er dette en teori om mentale størrelser – om de språklige strukturene 

som ligger latent fra fødselen av, og som kun trenger innputt fra et bestemt språk for å utvikle 

seg til en spesifikk grammatikk. 

I følge denne tankegangen har barn med tospråklighet som morsmål tilgang til to 

grammatikker fordi de mentale størrelsene har blitt trigget av to språk fra starten av og det kan 

forklare deres mestring av to språk fra barnsben av. Det er imidlertid nesten umulig å bevise 

at dette faktisk stemmer. 

 

2.4 Metalingvistisk og metakognitiv bevissthet 

Tospråklighet gir barn større forståelse for språkmangfold i samfunnet og samtidig utvikles 

deres metalingvistiske og kognitive forståelse. 
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”[...] The continued development of academic proficiency in bilinguals’ to languages is 

associated with enhanced metalinguistic, academic, and cognitive functioning.”(Cummins 

2000: 182) 

Barna lærer språksystemets mønstre, språkbruksmønstre, lingvistiske mønstre og 

kommunikasjonsmønstre ved å delta i språklig samhandling, ikke ved å få direkte opplæring i 

dem. (Valvatne & Sandvik 2002) Dette er vanligvis på plass før skolestart og da begynner 

skriftspråksinnlæringen. For å lære seg å lese og skrive krever metalingvistisk bevissthet om 

språket. Dette har barna øvd gjennom språklig samhandling med andre og fått mye ubevisst 

kunnskap om morfologi, syntaks og pragmatikk. I de familiene hvor det snakkes mye om 

språk hjemme og foreldrene forklarer og metter barnets nysgjerrighet med en gang det oppstår 

spørsmål, blir barnets språklig bevissthet større. 

Det gjelder også i barnehager og skoler. Uri (2001:167-168) har konkludert i sin 

undersøkelse: ”Children are curious by nature, and their curiosity includes languages. In order 

to avoid prejudice later on, the kindergarten is an important place for growing and developing 

positive feelings towards, for instance bilingualism.” Uri (2001) fant ut at ettspråklige norske 

barn som var i flerspråklig barnehage (barnehage hvor det var barn fra flere nasjonaliteter), 

hadde høyere metalingvistisk bevissthet enn ettspråklige norske barn som gikk i 

språkhomogene barnehager. Det viser at ettspråklige barn som er sammen med tospråklige 

også får positiv påvirkning når det gjelder å forstå språksystemer og språkmangfold. 

Forskning antyder at tospråklige har mer analytisk orientering til språket enn enspråklige og 

har større evne til å bevisstgjøre og styre sine språkprosesser ved hjelp av deres to 

språksystemer. (Engen, 2002:147) 

 

2.5 Fremmedspråk/andrespråk 

Fremmedspråk og andrespråk kan ofte forstås som det samme. I faglitteratturen gjør man 

imidlertid forskjell på dem. Å lære andrespråk er å lære et nytt språk i tillegg til morsmålet 

eller førstespråket. (Berggreen & Tenfjord 1999:16) Konteksten for andrespråkslæring er 

både i klasserommet og via naturlig kommunikasjon utenfor klasserommet.  
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Fremmedspråk er et språk som blir lært utenfor miljøet der språket er i allmenn bruk som 

dagligspråk. Vanligvis er konteksten for fremmedspråkslæring klasserommet og formell 

undervisning. Læringskonteksten er altså forkjellig for fremmedspråkslæring og 

andrespråkslæring. For de som lærer norsk i Norge etter at de har tilegnet seg morsmålet, er 

norsk deres andrespråk. Det forvirrende kan være ordet andre som her ikke har noe med tallet 

2 å gjøre. Norsk som andrespråk kan like godt være det andre som det tredje eller fjerde 

språket man lærer seg. Det betyr at norsk er andrespråk for innvandrere i Norge og spansk er 

andrespråk for innvandrere i Spania og svensk er andrespråk for innvandrere i Sverige. Det 

spiller ikke noe rolle om dette da er språk nummer 2, 3 eller 4 som man lærer seg.  

”[…] ’second’ can refer to any language that is learned subsequent to the mother tongue. Thus 

it can refer to the learning of a third or fourth language. Also, ‘second’ is not intended to 

contrast with ‘foreign’ […]”. Ellis (1997:3). Det tegnes ikke noe klart skille mellom 

andrespråk og fremmedspråk. Man er enig om at andrespråk og fremmedspråk læres etter at 

man har tilegnet seg morsmålet. Det vil si at morsmål er verken andrespråk eller 

fremmedspråk. Man kan ikke lære førstespråk to ganger, for da vil det ikke være førstespråk 

lenger. Ved førstespråkstilegnelsen lærer man konsepter, ideer og begreper som hjelper en å 

tenke mens ved andrespråkstilegnelsen er de tankene der allerede. 

“Is the second language learnt in the same way as the first? Of course seems 
the obvious answer. When we learn a first language we use it to acquire the 
notions, ideas and concepts which help us think. When we learn a second 
language, those notions and thoughts are already there for better or worse; 
are going to come between the learner and the language. You cannot learn 
the first language twice.” (Harding & Riley 2001:64) 

 

2.6 Identitet 

Språk er en del av ens identitet. Store norske leksikon gir definisjonen ”identitet” av latin ’det 

samme’; fullstendig likhet; personlighet; den man er; selvbilde; selvoppfatning. I psykologien 

defineres og brukes identitet om den del av personens selvoppfatning som oppleves som 

sentral, ekte og typisk for vedkommende. ”Å finne sin identitet” vil si å danne et selvbilde 

man føler at man kan akseptere og leve opp til, og så etablere en livsstil som svarer til dette 
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bildet. Et individ har flere identiteter som for eksempel sosial identitet, kulturell identitet og 

etnisk identitet som assosieres med som en del av en gruppe. 

”Å tilhøre en etnisk gruppe innebærer en spesifikk identitetsopplevelse. Den 
springer ut av de forventninger og reaksjoner vi møter både når vi beveger 
oss på ”innsiden” av den etniske grensen og når vi krysser den. Vår etniske 
identitet vil være preget av både det livsmønster vi som gruppemedlem blir 
underlagt – eller klarer å tilkjempe oss – utenfor vårt eget leveområde, og 
livsmønsteret slik det arter seg innenfor vårt leveområde.” (Erke & Høgmo 
1986:12) 

”Identitet betyr egentlig likhet eller samsvar. Å utvikle eller få en identitet innebærer at vi 

opplever samsvar mellom det bildet vi etter hvert danner oss av oss selv og omgivelsene 

gjennom forventninger og reaksjoner forteller oss at vi er.” (Erke & Høgmo 1986:12) 

Alle mennesker har mange roller – ektefelle, barn, barnebarn, arbeidstaker, nabo osv. Det er 

en del av deres identitet. Man kan si at en gradvis begynner å kjenne seg selv og å forstå 

hvordan andre oppfatter deg. I denne relasjonen dannes selvbildet. 

”Identitet er først og fremst et subjektivt spørsmål. Det vil si at den enkelte 
selv må føle tilhørighet til den ene eller den andre kategorien. Men det er 
også et spørsmål om hvordan andre ser på en. Andres bedømmelse bygger 
på hvordan ens atferd blir oppfattet […] men bedømmelsen kan også bygge 
på kunnskap folk har om ens bakgrunn, ’hvem en stammer fra?’.” (Thoen i 
Erke & Høgmo 1986:18) 

Når man har røtter i to kulturer dvs. mor og far med ulik etnisk bakgrunn og ulike språk så 

blir barnet påvirket av det å være i kontakt med foreldrene. Barn får førstespråket fra 

foreldrene og det knyttes til deres identitet. Det er det første språket/språkene man oppdager 

selv og begynner å forstå verden rundt seg gjennom. Barn tenker ikke bevisst på det som et 

språk, men en måte å kommunisere på og forklare seg. Det er deres måte å gjøre seg forstått 

til andre. Hvis det er et flerspråklig miljø hjemme, skjønner barn med en gang at den måten 

må jeg snakke med mamma og den andre måten med pappa. De førstespråkene ligger i bunn 

for deres etniske identitet. Man blir mer bevisst på sin egen etniske identitet i det de kommer i 

kontakt med andre som har en annen etnisk identitet. 

Viserektor i the Central Institute of Indian Language Debi Prasanna Pattanayak skrev i 1992: 

"Places are not geographical concepts; they exist in people's consciousness. So does the 
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concept of 'mother tongue'. It is not a language in the general sense of the word, neither is it a 

dialect. It is an identity signifier waiting to be explained" (Terralingua URL) 

Identitet er ikke en fast eller statisk egenskap, men dynamisk og kan forandre seg over tid. At 

identitet ikke er noe konkret har læreren en stor utfordring. Læreren må kjenne sine elever 

godt for å kunne vite deres etnisk-kulturelle bakgrunn. Lærerens oppgave er først og fremst å 

være klar over de individuelle etniske realitetene og vise respekt i forhold til elevenes 

bakgrunn og prøve å bruke denne mangfoldige ressursen i å generere ny kunnskap blant 

elever. 

“Students’ identities are affirmed and academic achievement promoted when teachers express 

respect for the language and cultural knowledge that students bring to the classroom and when 

the instruction is focused on helping students generate new knowledge, create literature and 

art and act in social realities that affect their lives.” (Cummins 2000) 

I følge Engen & Kulbranstad (2002) er beherskelse av morsmålet et delaspekt både ved målet 

om en etnisk identitet, ved selvkategoriseringsprosessen som sådan og ved skolens innhold 

når det gjelder kunnskapsgrunnlaget for etnisk identitetsdannelse. 

 

2.6.1 Mindreverdighet 

I Norge er det heldigvis ikke lov å straffe barn fysisk. Manglende morsmålsundervisning, der 

barnets andre morsmål usynliggjøres, kan imidlertid oppfattes som en psykisk belastning. 

”Man skiller ikke længere minoritetsbørnene fysisk fra forældrene og 
gruppen. Man gjør det psykisk ved å få dem til at skamme sig over dem. 
Man hindrer dem ikke længere fysisk fra at lære om deres egne kulturer. 
Man gjør det ved at tie sproget og kulturen ihjel, usynliggjøre dem, ved at 
gjøre dem uinteressante, eller ved at gjøre dem til eksotiske 
museumsgenstande.”(Skutnabb-Kangas 1990:177) 

Jeg vil ikke kalle dette rasisme, men det eksisterer utvilsomt en uvitenhet eller minimalisering 

av fenomenet. Tospråklighet ses ikke som en ressurs og hvis noen er opptatt av tospråklighet 

så er det majoritetstospråklighet eller elitetospråklighet som er ’politisk korrekt’. Allerede i 
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barnehagen får barn det språklige mindreverdighetskomplekset der det bare er norsk som 

verdsettes. Språkutviklingen til barn med tospråklighet som morsmål er opp til foreldrene å 

jobbe med. Foreldrene må jobbe spesielt hardt med det andre morsmålet og vise viktigheten 

av tospåklighet. Om de orker å være tålmodige nok og konsekvente nok til å gi nok innputt i 

det andre morsmålet slik at det blir naturlig utvikling i begge språk, er deres egen sak. 

Siden denne gruppen ikke er synlig nok i samfunnet, og det er en utbredt holdning at ’de er jo 

norske’, så kan politikere ta en subjektiv vurdering og bare gå den enkleste og billigste veien 

’her og nå’ uten å tenke på langsiktige konsekvenser på individer og samfunnet. Det er riktig 

at de er norske, men de har en kjemperessurs med i bagasjen som burde videreutvikles og 

ikke ignoreres og bremses. 

 

2.7 Statistikk 

Statistisk Sentralbyrå (2004) har sine definisjoner når det gjelder flerspråklige. De bruker 

betegnelser som innvandrere, minoritetsspråklige og språklige minoriteter. Innvandrere 

defineres ved hjelp av landsbakgrunn mens minoritetsspråklig ved hjelp av språket som 

snakkes hjemmet. Dette betyr at minoritetsspråklige ikke faller sammen med 

innvandrerbefolkningen, og at betegnelsene og kategoriene ikke er overlappende. (Dzamarija 

& Kalve 2004 URL). Mange har sammensatt bakgrunn dvs. en norsk og en utenlands 

forelder. SSB har registrert 84600 barn med en norskfødt og en utenlandsfødt forelder. De 

aller fleste av disse er født i Norge.  

Nesten 45 prosent av personene med blandet bakgrunn var under myndighetsalder. Den 

utenlandsfødte forelderen var fra et vestlig land i 63 prosent av den blandede befolkningen, og 

personer fra Norden utgjorde alene 31 prosent. Denne gruppen tilhører ikke innvandrer-

befolkningen ettersom en av foreldrene er født i Norge. (Dzamarija & Kalve 2004 URL) 
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Antallet 84600 barn med en norskfødt og en utenlandsfødt forelder kan gi oss en pekepinn om 

hvor mange det er som teoretisk har to morsmål og hadde vært interessert i 

morsmålsundervisningen. Begrepet norskfødt er ikke nærmere forklart og er ikke entydig når 

vi snakker om morsmål. Vi kan for eksempel under den kategorien også ha to pakistanske 

foreldre hvor en er norskfødt og den andre utenlandsfødt og begges morsmål er urdu. Bedre 

begrepsbruk hadde vært etnisk norsk i stedet for norskfødt når det gjelder morsmål. Da kunne 

vi med større sikkerhet si at de 84600 potensielt har norsk og et annet språk som morsmål. 

Vi vet ikke hvor mange av disse barna som har tospråklighet som morsmål i dag, men det er 

absolutt behov for å finne det reelle antallet for at de skal kunne få deres rettmessige 

oppmerksomhet og plass i det flerkulturelle samfunnet. 
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Som nevnt ovenfor er ikke denne gruppen regnet som innvandrere, og de er heller ikke regnet 

som språklige minoriteter. I tillegg er begrepet språklig minoritet på vei ut av statistikken. 

(Dzamarija & Kalve 2004 URL) Grunnen til det er at registreringen av elever fra språklige 

minoriteter kan være noe basert på skjønn. Elever som ble rapportert av skolene som 'elever 

fra språklige minoriteter' var som regel kun de som fikk morsmålsopplæring eller særskilt 

norskopplæring og eller begge deler. Hvis for eksempel et tysk, tyrkisk eller iransk barn ikke 

fikk noen form for slik undervisning, ble vedkommende som oftest heller ikke telt som ’elev 

fra språklig minoritet’.(Dzamarija & Kalve 2004 URL) 

I statistikken er den sammensatte gruppen som har en norskfødt og en utenlandsfødt forelder, 

ikke regnet som innvandrere, og ikke språklige minoriteter heller. Samtidig er det ikke riktig å 

kun regne de med i språk majoriteten. Gruppen burde få en tydeligere betegnelse, for 

eksempel tospråklige barn med norsk som et av morsmålene. De må differensieres fra 

gruppen barn med sammensatt bakgrunn fordi denne gruppen ikke sier noe om morsmål. 

Deler av denne gruppen har begge foreldrenes språk som morsmål, men ikke alle. En annen 

betegnelse som benyttes er fremmedspråklige, men den gruppen omfatter ikke de som har 

norsk som et av sine morsmål. Det må ryddes opp i begrepene rundt flerkulturell og 

flerspråklighet for å tydeliggjøre forskjellige behov og rettigheter. 

 

2.8 Undervisningspraksis, tospråklig opplæring 

”[…] Her i Norge er de fleste mest opptatt av om barn får lært seg nok norsk til å klare seg i 

skole og samfunn. Det er ikke så mange som er opptatt av hvordan det går med morsmålet.” 

(Valvatne & Sandvik 2002:306).  

Hvis en har to morsmål (norsk + et annet) må man oppgi at morsmålet er norsk fordi man iht. 

opplæringsloven ikke kan ha to morsmål. Hvis du oppgir et annet morsmål enn norsk så er 

ikke norsk morsmålet ditt. Det er enkelt og greit for byråkratene, men ikke så enkelt for de 

familiene eller de barna det gjelder.  

Et utvalg i regi av kunnskapsdepartementet har definert og foreslått definisjonen for 

morsmålet: I følge NOU (1995:12) er morsmålet til et minoritetsbarn er språket som snakkes i 
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barnets hjem, enten av begge foreldrene eller av den ene av foreldrene i kommunikasjon med 

barnet og barnet kan derfor ha to morsmål. Det er et av de få dokumentene hvor det står 

eksplisitt uttalt at barnet kan ha to morsmål. 

Personer som befinner seg i en tospråklig livssituasjon vil oppleve tospråklighet som noe 

naturlig. Utvalget påpeker at det derfor er viktig at de får videreutviklet de mulighetene denne 

livssituasjonen gir til å bli kompetente språkbrukere på begge språkene sine.  

”For individene kan dette oppleves som en berikelse, og tospråkligheten kan gi en kognitiv 

tilleggsgevinst fordi en kan se et samfunn utenfra samtidig som en også kjenner det innenfra. 

For samfunnet kan dette som nevnt innebære en kreativ kraft ” (Befring m.fl. 1993 sitert i 

NOU 1995:12) 

Dessverre for tospråklige har det ikke skjedd så mye siden 1995 på den fronten og 

fokuseringen på tospråklighet har gått en vei — mot elitetospråklighet. 

I det samme dokumentet ’Opplæring i et flerkulturelt Norge’ erkjenner utvalgsgruppen at 

minoritetsspråket blir tatt som minoritetenes eget ansvar på deres eget område, men det blir 

ikke aktivt støttet i fellesinstitusjonene. ”Dette innebærer et indirekte assimileringspress, som 

i verste fall kan signalisere at enspråklighet på majoritetsspråket er målet, mens tospråklighet 

er hemmende for individet og truende for samfunnet, i samsvar med 

undergrunnspluralismen.” (NOU 1995:12) Denne kritikken har dessverre ligget i bero i 

arkivene til Kunnskapsdepartementet siden. 

Tospråklig opplæring eksisterer, men i begrenset omfang. Tospråklig opplæring er definert av 

Øzerk (2006)som opplæring i og på to språk. Forskjellen mellom i og på viser da henholdsvis 

rene språktimer i et språk og på det språket som opplæringsspråk/undervisningsspråk. Det 

finnes mange tospråklige modeller som har blitt brukt forkjellige steder i verden.  

Den mest omtalte modellen er kanskje språkbad i Canada hvor målet var at engelsktalende 

majoritetsbarn skulle bli tospråklige og tokulturelle ved å bli undervist på fransk. (Engen 

2002) Ved begynnelsen av 1900-tallet ble om lag 300000 engelsktalende kanadiske barn i 

2000 skoler undervist en eller annen variant av språkbad. De hadde gode resultater og ofte blir 

deres suksess brukt som argument for andrespråksundervisning til språklige minoriteter andre 
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steder. Man kan imidlertid ikke overføre anvendelsen av en modell fra et land til et annet uten 

å se på detaljene. Som Engen og Kulbranstad (2002) understreker er det der snakk om to store 

språk som begge har høy internasjonal status, additiv tospråklig kontekst, frivillighet, barn 

med ganske ensartede språklige ferdigheter ved skolestart, respekt for barnets og hjemmets 

kultur, som har vært avgjørende for deres resultater og må tas i betrakting når man vil 

generalisere. 

Det finnes mange forskjellige typer tospråklighetsmodeller: førstespråksmodell, 

språkbadmodell, tospråklige overgangsmodeller, språkdrukningsmodell og 

gjensidighetsmodell for tospråklig opplæring. (Øzerk 2006) Alle disse modellene forutsetter 

at det er en større minoritetsgruppe med samme morsmålet og en majoritetsgruppe som skal 

organiseres i språkundervisningen. Førstespråksmodellen (eller språkbevaringsmodellen) kan 

man for eksempel illustrere med så kalt samiske klasser, hvor det bare var minoritetselever i 

klassen og opplæringsspråket var minoritetsspråket.  

I tospråklige overgangsmodeller er enspråklighet hovedmål i følge Skutnabb-Kangas (sitert i 

Øzerk 2006:107) og hun kaller denne modellen et middel til en myk assimilering. Øzerk 

(2006) deler ikke helt denne oppfatningen og synes at det kan være begge deler og at 

målsetningen i Sverige og Norge med de modellene var aktiv tospråklighet og funksjonell 

tospråklighet. I overgangsmodeller er det blandede klasser og to språk blir brukt i en 

avgrenset periode.  

Språkdrukningsmodell er en konsekvens av utdanningspolitikken.(Øzerk 2006) Der er 

opplæringsspråket majoritetsspråk og det er organisert med blandede klasser og målsetning er 

enspråklighet i majoritetsspråket. Elevene får støtteundervisning i og på majoritetsspråket 

gjennom ’ta-ut’-strategien eller ’stikk-innom’-strategien. Spesielt de elevene som er svake i 

majoritetsspråket opplever dette som språkdrukning. 

Gjensidighetsmodell for tospråklig opplæring (Two-way model)går ut på at to grupper elever 

med ulikt morsmål i en og samme klasse lærer hverandres språk. Øzerk (2006) påpeker at det 

kan være to høystatusspråk, to sterke offisielle språk eller det ene majoritetsspråket og andre 

et minoritetsspråk representert med enten innvandrere eller nasjonale minoriteter i område. 
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Alle de tospråklige modellene tar utgangspunkt i additiv tospråklig opplæring. De tospråklige 

modellene passer ikke direkte for barn med tospråklighet som morsmål fordi modellene tar 

utgangspunkt i andrespråkslæringen, mens denne gruppen trenger morsmålsopplæring. Den 

gruppen er ikke homogen og det kan derfor ikke organiseres som felles undervisning. 

Gruppen trenger en individuell tilnærming når det gjelder det andre morsmålet. De trenger en 

læreplan for morsmålet, men resten av læreplanen vil gjelde for dem som for alle andre. De 

trenger å ha tillit og respekt for det andre morsmålet sitt. Det kunne for eksempel organiseres 

som et frivillig språkfag når andre lærer fremmedspråk. En tidligere introduksjon til flere 

fremmedspråk vil gi bedre mulighet for dette. Skutnabb-Kangas (1990:110) påpeker at 

prinsippet for en undervisningsplanlegging som sikter på tospråklighet bør være mest mulig 

støtte til det språket som ellers har mindre sjanse for at utvikles til høyt formelt nivå i det 

samfunnet barna lever i. 

 

2.9 Pedagogiske teorier og perspektiver  

Når vi snakker om måten man utvikler språkevnen på i sitt morsmål, må vi bruke begrepet 

tilegnelsen som er en prosess i underbevisstheten. Det er Stephen Krashen som skiller klart 

mellom tilegnelse og innlæring. (Øzerk 1993) Øzerk forklarer at uformell læring, naturlig 

læring og implisitt læring står som synonymer til tilegnelse. Innlæring er derimot en bevisst 

læring som er lik eksplisitt læring og formell kunnskap. Den ubevisste læringen er også en del 

av den progressive pedagogikken med John Dewey og hans slagord ’learning by doing’. 

”Progressive pedagogy learning is constructed collaboratively through interaction with peers 

and teachers”. (Cummins 2000:257) Det er i stor grad språklig interaksjon mellom foreldre og 

barn og interaksjon mellom søsken i tospråklige familier som utgjør deres utvikling i 

minoritetsspråket (andre morsmål). Gjennom praktisk bruk av språket får de kunnskaper og 

kompetanse i sitt andre morsmål som ikke er skolefag. Deweys slagord kunne bli døpt til 

’learning by speaking’ i den forbindelsen. 

Interaksjon og språkbrukernes fellessamarbeid ved læring er også sentralt i sosiokulturell teori 

som er inspirert av Lev Vygotsky. Han går ut fra at læring har et sosialt opphav. (Berggreen 

& Tenfjord 1999) Det man lærer først i gruppen blir individuell indre utviklingsprosess etter 
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hvert. Den nærmeste utviklingssonen som er Vygotskys begrep baserer seg på forholdet 

mellom forløpet i barnets utvikling og mulighetene som barnets lek innebærer. 

”Det første er barnets aktuelle utviklingsnivå, det utviklingsnivået som viser hva et barn eller 

en elev kan gjøre selvstendig [...]. Forskjellen mellom dette aktuelle nivået for selvstendig 

løsning av oppgaver og det andre nivået, der en er i stand til å løse oppgaver under veiledning 

og ved voksnes hjelp, er sonen for barnets nærmeste utvikling. (Dale i Bråten 2002:54) 

I tospråklige hjem er foreldrene og eldre søsken de mer kompetente som gir språklige og 

kulturelle impulser og ’oppgaver’. Det vil si de har større ordforråd enn barnet og når de 

snakker og bruker språket aktivt hører barn nye begreper og uttrykk hver dag og det skaper 

grunnlaget for effektiv læring på det individuelle plan som forhåpentligvis resulterer i det 

faktum at barnet bruker det vokabularet selv til slutt.  

Hovedprinsippet for utviklingen i denne teorien er at det sosiale kommer først, deretter det 

individuelle i motsetning til Jean Piaget for eksempel, som fremstiller barnets sosialisering 

som en prosess fra det individuelle til det kollektive.  

Vygotsky ser at barnet allerede fra starten av må forstås som et sosialt og kollektivt vesen og 

barnets nærmeste utviklingssone vil utvides konstant etter hvert som den lærende utvikler seg. 

Øzerk (forelesning 13.9.2004) har påpekt at kunnskap ikke øker i den nærmeste 

utviklingssonen hvis veiledningen eller hjelpen ikke kommer i tide for å ha nytte av den. 

Dette kan forstås slik at når et barn er opptatt av noe og spør og ikke får svar der og da, så blir 

det ikke internalisert på samme måte etterpå eller læringen bremses. I morsmålssammenheng 

er dette veldig spesielt. Barn med tospråklighet som morsmål kan som regel ikke stille noen 

spørsmål om det andre morsmålet på skolen og det er bare mulig med den ene forelderen eller 

når de treffer andre som snakker det språket. Så det blir veldig begrenset mulighet til å stille 

sine spørsmål. Da er det ikke sikkert at det treffer akkurat det barnets nysgjerrighetsøyeblikk.  

Den tenkningen om den nærmeste utviklingssonen er metoden som lærere bruker på skolen 

med sammensatte aldersblandede grupper. Læringen skjer gjennom problemløsning og 

utvikling av tenkning og språk og gradvis større selvstendighet i mestring av aktiviteter. 

(Berggreen & Tenfjord 1999) Det kunne også være den beste måten å begynne å organisere 
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morsmålsundervisning for de barna med tospråklighet som morsmål på skolen. Flere med 

samme morsmål blir plassert i samme klasse og de utfyller hverandres kunnskap og støtter 

hverandre. Morsmålsundervisningen er allerede organisert noen steder i tråd med dette 

prinsippet, men som nevnt før har ikke barn med tospråklighet som morsmål denne 

rettigheten. 

Den sosiale formidlingen, prosessen der barnet blir støttet i sine gjøremål ved ledsagende 

samtale med mer kyndige individer, er blitt døpt ”scaffolding” (Bruner 1985 sitert i Berggreen 

& Tenfjord 1999). Man ser for seg at forklaringer, tilrettelegginger og demonstrasjoner på en 

måte utgjør et stillas som barnet kan støtte seg til. Over tid blir barnet selvstendig nok til å 

utøve aktiviteten alene. (Berggreen & Tenfjord 1999) Man kan overføre dette til både 

enspråkliges og tospråkliges språktilegnelsesprosess der familien på en måte fungerer som 

stillas for barnet og gir språklige utfordringer som barn etter hvert kommer til å mestre selv.  

”Vygotsky anså tospråklighet som et menneskelig og overkommelig 
fenomen, og hevdet at det er et gjensidig påvirkningsforhold mellom 
førstespråksutviklingen og fremmedspråksutviklingen [...]. Vygotskys syn 
på førstespråket og fremmedspråkets utvikling går ut på at de har en rekke 
felles trekk, og at menneskets språklige utvikling, uansett hvor mange språk 
det gjelder, har et felles fundament.” (Øzerk i Bråten 2002:183-184) 

Han snakket ikke om to førstespråk, men han snakket om forholdet mellom to språk en kan. 

For å utvide dette kan vi si at når førstespråk og fremmedspråk påvirker hverandre, så skjer 

det samme med to førstespråk (morsmål). Jeg vil overføre den tankegangen til to morsmål og 

si at det er et sirkulært forhold mellom to førstespråk.  

Øzerk (i Bråten 2002:181) illustrerte førstespråks- og andrespråksforholdet med en figur hvor 

han viste den rollen bakgrunnskunnskap, opplevelser og erfaringer spiller for morsmålets og 

andrespråkets utvikling. Jeg vil illustrere det på liknende måte, men med to førstespråk i 

sirkulært forhold.  
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I relasjon til den sirkulære tenkningen mellom de to morsmålene barn kan, er det også 

interessant å nevne lingvistisk relativisme og spesielt Sapir-Whorf hypotese som er mye 

debattert blant språkforskere og filosofer. Etter den teorien styrer språkstrukturer 

tenkningen.(Store Norske 1999) Hvis det er tilfelle, så er barn med tospråklighet som 

morsmål ’utstyrt’ med to sett av språkstrukturer fra starten av og deres tenkeverden er 

påvirket av dem og som følge av dette er deres tankehorisont bredere enn ettspråkliges. I 

pedagogikken kan det merkes på ulike vis, for eksempel at tospråklige har flere perspektiver 

og løsninger på en oppgave, eller at de kan se relasjoner i ting som enspråklige ikke så lett ser. 

 

2.10 Oppsummering 

Jeg belyste de temaene som mest kan relateres til fenomenet barn med tospråklighet som 

morsmål, dvs. barn som har norsk som ett morsmål og et minoritetsspråk som andre morsmål.  

Morsmålsbegrepet, andrespråk, fremmedspråk, tospråklig opplæring, identitet, 

mindreverdighet, metalingvistisk og metakognitiv bevissthet og tospråklig opplæring ble sett 

nærmere på. Morsmål er førstespråk og derfor kan ikke blandes med fremmedspråk og 

andrespråk. Tospråklighetsforskning viser positive resultater når det gjelder barnas kognitiv 

og språklig utvikling. 
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Det er litt forvirring og rot med begrepene rundt minoritetsspråklig, innvandrer og barn med 

sammensatt bakgrunn når det gjelder statistikk. Tospråklig opplæring er basert på additiv 

tospråklighet og disse modellene passer ikke til gruppen barn med tospråklighet som morsmål 

fordi de har tilegnet disse språkene spontant og derfor trenger morsmålsundervisning og ikke 

andrespråksundervisning. 

Opplæringsloven §2-8 er både ekskluderende for gruppen barn med tospråklighet som 

morsmål, og diskriminerende for de som i dag har rett til morsmålsundervisning. Øzerk 

(2007) forklarer at retten til å få morsmålsundervisning er forbundet med norsk og at 

foreldrene må søke rettigheten og få enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Deretter må barnet 

kartlegges og alt dette krever tid og penger som egentlig kunne ha vært brukt til undervisning. 
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3 Metode 

3.1 Valg av metode, informanter og spørreundersøkelse  

En metode, rent allment, er en fremgangsmåte, et prinsipp for hvordan aktiviteter skal 

organiseres. (Moe 2000) 

Jeg valgte kvalitativ metode hvor man istedenfor å undersøke flest mulig forekomster 

konsentrerer seg om noen få, og undersøker disse grundigere. Ettersom hensikten min ikke 

var å måle noe, passet denne metoden best. 

Informantene mine fikk anonymitet og derfor har jeg grunn til å tro at de svarte ærlig. Det 

finnes ikke noen riktige eller gale svar i denne sammenhengen, men svarene viser familiens 

situasjon og deres strategier for barn med tospråklighet som morsmål eller potensielle 

tospråklige. De delte frivillig sine praktiske erfaringer med meg.  

Med kvalitativ metode tar det ofte tid til å samle inn materialet og analysere dette. Jeg 

gjennomførte undersøkelsen sommeren 2006, men jeg begynte å lese om tospråklighet og å 

observere min førstefødte allerede i 2000. 

Hensikten med undersøkelsen er å forsøke å forstå hvordan noen tospråklige familier klarer å 

lære sine barn to morsmål og hva slags ’metoder’ de bruker. Intervju og observasjon er de 

mest vanlige metodene, men jeg har valgt skriftlig undersøkelse samtidig som min erfaring 

med å lære egen barn to språk fra barnsben av uten noe som helst offentlig støtte til 

språklæringen. Jeg gjennomførte en kvalitativ–empirisk undersøkelse.  

Representativitet var av mindre betydning fordi dette er en sammensatt gruppe hvor det er 

interessant å se informantenes unike erfaringer. Alle disse erfaringene er av like stor gyldighet 

selv om de kan være svært forskjellige. Alle tospråklige familier er ulike og gjør ting på sin 

måte. 

Jeg ville kartlegge tospråklige familier hvor en av foreldrene er norsk og den andre 

utenlandsk. Dette var et kriterium. Jeg var interessert i å få vite hvorfor de har lært eller ikke 
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lært barna sine to språk og hva som er bakgrunnen for barnas språkutvikling. Har det vært 

tilfeldig eller har foreldrene et bevisst forhold til tospråklighet. Det har også vært viktig for 

meg å se hva slags metoder og hjelpemidler foreldrene har brukt for å lære barna sine to 

førstespråk. Jeg kunne ikke teste graden av tospråklighet, men det er heller ikke viktig i denne 

sammenhengen. Det mest interessante er at til tross for manglende offentlige tilbud om 

morsmålsundervisning til barn med tospråklighet som morsmål, klarer noen familier å lære 

sine barn to språk. Derfor valgte jeg en skriftlig spørreskjema/undersøkelsesskjema som 

kartleggingsmetode. Å utføre undersøkelsen skriftlig var tilsiktet for ikke å påvirke familiene 

med mine holdninger eller tilleggsinformasjon og bare få deres autentiske svar på de konkrete 

spørsmålene. 

 

3.2 Utarbeidelse av spørreskjemaundersøkelse 

For å finne ut hva tospråklige familier gjør og hvilke metoder som brukes for å lære barna 

sine to morsmål laget jeg et spørreskjema hvor jeg tok utgangspunkt i Harding & Riley 

(2001:81) sitt spørreskjema. Foreldrene var de som svarte og de evaluerte både sine egne og 

barnas språkkunnskaper.  

Det er ikke mulig å få total oversikt over antallet familier i interessefeltet, derfor måtte jeg ta 

et valg og konsentrerte meg om noen foreldres strategier i barnas språktilegnelsesprosess med 

to språk som førstespråk. 

Svarene er anonyme og ikke identifiserbare og betegnes som familie nr 1, 2, 3 osv. Den 

eneste som ikke er anonym er mitt eget eksempel hvor jeg vil belyse mine egne erfaringer ved 

morsmålstilegnelse for mine barn. Spørsmålene er ganske generelle, nøytrale og kartleggende. 

Det er noen lukkede spørsmål hvor man bare kan svare ja eller nei. For eksempel: Har du 

vokst opp som flerspråklig? Samtidig er det ganske mange åpne spørsmål hvor informantene 

kan svare fritt hva de måtte mene og kunne komme med sine opplysninger og kommentarer. 

For eksempel: Hva bestemmer hvilket språk barna snakker? Noen av de åpne spørsmålene har 

mulige valgsvar for at informanten kunne forstå hva jeg mener med spørsmålet? For eksempel 

hvor jeg lurer på hvordan de holder barnas andre språk (det som ikke blir snakket av 

majoriteten i landet) ved like, gir jeg eksemplene - besøker slektninger, leser bøker, hører på 
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kassetter, går på spesialskoler, ser på TV osv. Ut i fra tospråklighetsforskning er det de 

vanligste strategiene foreldrene bruker. Det kunne være en sovepute for noen informanter, 

men det var flere som tilføyde sine strategier og erfaringer.  

Bare et av spørsmålene er av hypotetisk art fordi jeg ville finne ut hvilken interesse foreldrene 

hadde for morsmålsundervisning på skolen. Det finnes ikke tilbud for denne målgruppen per i 

dag. 

Jeg spurte også om de har drevet med hjemmeundervisning. Dette er ikke et helt presist 

begrep, men jeg ville vite om de gjorde noe aktivt for at barna også skulle få noe akademiske 

/skriftlige kunnskaper i det andre språket  

 

3.2.1 Spørreskjema  

På neste side gjengis en skjematisk fremstilling av spørreskjemaet som ble sendt ut for 

besvarelse. Dette viser sammensetningen litt mer oversiktelig måte enn skjema som ble laget 

for utfylling. Dette brukte jeg for å lage oversikt familievis. 
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3.3 Gjennomføring av undersøkelsen 

Jeg sendte spørsmålene til mitt tospråklige nettverk og ba dem sende dette videre til 

tospråklige familier. I følgebrevet presenterte jeg meg og introduserte oppgavetema, forklarte 

informantenes anonymitet, la ved spørsmålene og ba dem svare på dem i ro og fred når det 

måtte passe. Jeg kan si at jeg brukte snøballmetoden, hvor informantene rekrutteres ved å 

forhøre seg om hvilke personer som vet mye om det temaet som undersøkes, og disse 

personene kan igjen vise til andre informanter som det kan være aktuelt å ha med i 

undersøkelsen. (Johannessen m.fl. 2007) Nesten alle som responderte på brevet jeg sendte ut 

til nettverket, brukte jeg som informanter. Jeg måtte sile ut noen tilbakemeldinger av totalt 10 

fordi de ikke oppfylte kriteriene som jeg hadde satt: en norsk – en utenlandsk forelder. 

Tilbakemeldingene var av forkjellig omfang/kvalitet. Noen var med lange gjennomtenkte svar 

og mange kommentarer og noen med bare korte svar. Engasjementet blant foreldrene som 

svarte var stort og alle var villige til å bidra med sine erfaringer. Det virket som noen foreldre 

hadde tenkt gjennom språkbruken og morsmålslæringen av sine barn allerede da de fikk barn 

og skjemaet ble bare en skriftlig bekreftelse på dette, mens andre hadde tatt barnas tospråklig 

læring på sparken og hadde ikke reflektert over det noe særlig før. Jeg ville ikke påvirke 

informantene med mine holdninger og ville skape mest mulig avslappet forhold rundt det å 

svare på undersøkelsesskjemaet. Jeg valgte ikke muntlig intervju som metode ettersom jeg 

selv er svært interessert i temaet og derfor ville risikert å påvirke deres svar gjennom egne 

holdninger.  

Etter at jeg fikk svarene, trengte jeg å få presisert noen svar. Jeg benyttet e-post for å få 

utdypet hva de mente. Den bulgarske informanten skrev for eksempel først at han ikke hadde 

noe å svare siden barna ikke snakket annet enn norsk, men da var det interessant å finne ut 

hvorfor, og jeg fikk et par e-post om deres tanker rundt tospråklighet som morsmål og deres 

ønske om morsmålsundervisning i begge språkene i skolen. 

 

3.4 Troverdighet (validitet) og pålitelighet (reliabilitet) 

Reliabilitet eller pålitelighet er alltid et spørsmål som stilles med undersøkelser. Reliabilitet 

knytter seg til undersøkelsens data, hvilke data som brukes, den måten den samles inn på, og 
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hvordan de bearbeides. (Johannessen m.fl. 2007) Jeg hadde planlagt en 

kartleggingsundersøkelse for å finne ut om problemstillingen om tospråklig 

morsmålstilegnelse og interesse for morsmålsundervisning og på hvilken måte noen foreldre 

klarer å lære sine barn to morsmål og holde det ved like. 

”Validitet kan imidlertid dreie seg om hvorvidt en metode undersøker det den har til hensikt å 

undersøke. Validitet i kvalitative undersøkelser dreier seg om i hvilken grad forskernes funn 

på en riktig måte reflekterer formålet med studien og representerer virkeligheten.” 

(Johannessen m.fl. 2007:199) 

Virkelighetsoppfatning kan være forkjellig og er påvirket av ståsted og muligheter. 

Virkelighet kan være subjektiv og objektiv. I den forbindelse er det nødvendig å presisere 

hvem som har definert en objektiv virkelighet. Er det majoriteten, minoriteten, en gruppe eller 

et enkeltindivid. ”De fleste av våre ideer om det virkelige stammer fra vår interaksjon med 

verden og våre evner til å endre den.” (Kvenbekk sitert i Lund 2002) 

Popper (Kvenbekk i Lund 2002: 63) sier at sannheten er vitenskapens mål, samtidig som han 

sier at vi aldri kan vite om våre teorier er sanne. Jeg tror at teorier er sanne i en kontekst og 

via operasjonalisering av begrepene. Uten kontekst blir mening ganske redusert. 

Jeg valgte spørreskjema som verktøy fordi jeg ikke kunne teste graden av tospråklighet og 

derfor var det ikke så viktig å møte informantene i et intervju. Det er tidsperspektivet som er 

viktig i den sammenhengen. Barn blir ikke tospråklige over natten og det er foreldrene som 

sitter med informasjonen og de kjenner sine barn fra første stund. Dette er ikke en lingvistisk 

oppgave, men en oppgave for å sjekke metoder, strategier og hvorvidt det er noe interesse 

eller etterspørsel etter morsmålsundervisning i det hele tatt i denne gruppen. Besvarelsen gir 

et bilde av et lite utvalg av den kategorien jeg var interessert i. Det er ikke noen grunn til å 

tvile på troverdigheten av informantene. 

Det er et stort hull i statistikken når det gjelder å finne antallet mennesker med to morsmål. 

Staten har ikke oppdaget dem som gruppe og på grunn av manglende offentlige bevissthet og 

tilbud er disse barna ikke registrert som gruppe noe steder  
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Svarene jeg fikk fra informantene var autentiske, og som jeg ser det er spørreskjemaet 

bekreftbart slik at andre som ser på problemstillingen kan komme til liknende resultater hvis 

de operasjonaliserer begrepene på liknende måte.  

Alle de som svarte sa at de absolutt hadde brukt et morsmålsundervisningstilbud dersom det 

hadde eksistert. Det kan ikke være tilfeldig at alle svarte ja til det spørsmålet. Det lille 

utvalget med deres erfaringer er en del av den sammensatte gruppen - familie med barn med 

tospråklighet som morsmål og hvis 7 tilfeldig valgte informanter svarer det samme tyder det 

på at det er mange som har like holdninger. En kan lure på om det kanskje er slik at bare de 

som er interessert i morsmålsundervisning i utgangspunktet svarte, og de andre som er imot 

morsmålsundervisning ikke brydde seg om å svare, men dette spørsmålet kan vanskelig 

besvares. 

Validitet og reliabilitet henger sammen. Høy validitet er et uttrykk for hvor godt det faktiske 

datamaterialet svarer til intensjonene, og høy validitet innebærer også at 

undersøkelsesopplegget og datainnsamlingen resulterer i data som er relevante for 

problemstillingene.(Wikipedia URL) ”Begrepsvaliditet dreier seg om relasjoner mellom det 

generelle fenomenet som skal undersøkes, og de konkrete dataene.” (Johannessen m.fl. 2007) 

Men ingen undersøkelse eller arbeid kan ha absolutt sannhet og validitet. Det er 

operasjonalisering og fokus som bestemmer mye av resultatet. 

”However, no theory, is ’valid’ or ’true’ in any absolute sense. A theory represents a way of 

viewing phenomena that may be relevant and useful in varying degrees depending on its 

purpose, how well it communicates with its intended audience, and the consequences for 

practice of following through on its implications.”(Cummins 2000:3) 

 



48 

4 Empiri 

4.1 Analyse  

I forskning brukes begrepet empiri som betyr forsøk eller prøve En sentral del av empirisk 

forskning er å samle inn, analysere og tolke data. (Johannessen m.fl. 2007). Med 

utgangspunkt i problemstillingen med manglende morsmålsundervisningstilbud og på 

bakgrunn av teorivalg vil jeg analysere det empiriske materialet. Jeg prøver å gi en nyansert 

bilde av barn med tospråklighet som morsmål og deres virkelighet og legge vekt på erfaringen 

min og belyse særtrekk og fellestrekk i innsamlet data. Det er mulig at andre kan tolke flere 

ting annerledes, men av egen kjennskap og erfaring til temaet har jeg funnet frem til de 

resultatene.  

 

4.2 Datamaterialet  

FAMILIE 1 

I den første familien er det 2 barn. To gutter på 14 og 12 år som begge kan engelsk og norsk 

fra starten av. Engelsk bruker de hjemme og med venner og på skolen. Mammaen deres er 

amerikansk med engelsk som morsmål og hun snakker også flytende norsk. Hun er ikke selv 

vokst opp som tospråklig. Pappa er norsk, men snakker flytende engelsk. Han er ikke vokst 

opp som tospråklig. Barna snakker norsk seg i mellom fordi det er mest naturlig for dem. 

Mamma snakker engelsk med barna og pappa norsk, og barna svarer på det språket som ble 

brukt av foreldrene.  
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Begge foreldre ser positivt på tospråklighet. De kjenner mange flerspråklige familier og har 

mye kontakt med dem. De holder barnas engelsk ved like ved hjelp av amerikansk kirke, 

video/DVD, musikk, lydbøker på engelsk, leser til barna på engelsk, besøker USA, får besøk 

fra USA, kino. Foreldre snakker engelsk med dem så mye som mulig. De har ikke drevet med 

hjemmeundervisning. De hadde valgt morsmålsundervisning hvis det hadde vært mulig på 

engelsk. Barna får engelsk som fremmedspråk som alle andre på skolen, men nivået på det 

faget er mye lavere enn engelsk som morsmål. 

FAMILIE 2 

I den andre familien er det 2 barn: en 7 år gammel jente og en 14 år gammel gutt. Han har lært 

engelsk og tysk som fremmedspråk, men har bare norsk som morsmål. Pappa har bulgarsk 

som morsmål og snakker flytende norsk i tillegg. Mamma har norsk som morsmål. Foreldrene 

bruker kun norsk med barna.  

 

 



50 

Begge foreldrene ser på tospråklighet som vanskelig. De verken kjenner eller har kontakt med 

tospråklige familier. Barna kan kun norsk. Pappa som er tospråklig hadde ikke tid til å lære 

barna sine bulgarsk på grunn av 100 % jobb og kveldstudier i flere år. Mamma kan ikke 

bulgarsk. En annen faktor for at barna deres ikke snakker bulgarsk er mangel på bulgarske 

familier i nærheten, synes foreldre. Barna kan mange ord på bulgarsk, men klarer ikke å 

snakke dette språket. Av og til lærer de nye bulgarske ord, men dette er lite prioritert. Pappa 

ønsker at barna skulle lære flere språk. Hvis skolen hadde hatt tilbud om 

morsmålsundervisning hadde de valgt dette for barna sine. 

FAMILIE 3  

De har to barn. Jente på 5 år snakker norsk og finsk som hun lærte seg fra starten av. Hun 

snakker norsk i barnehagen og finsk hjemme. Det andre barnet er en jente på 14 år som lærte 

seg norsk som 4-åring og finsk som ettåring. Hun snakker norsk på skolen og med venner og 

finsk hjemme. 

Pappa er vokst opp som tospråklig med norsk og engelsk. Mamma har finsk som morsmål, og 

kan også flytende norsk og engelsk. Hun er ikke vokst opp som tospråklig. 

Barna snakker finsk seg i mellom. Av og til snakker de norsk for eksempel hvis det er 

norsktalende venner til stede. Det har vært slik hele tiden. Mamma bruker finsk når hun 

snakker til barna og pappa både norsk og engelsk. Barna svarer til mamma på finsk og til 

pappa på norsk.  
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Begge foreldrene ser på tospråklighet som enkel og nyttig. De kjenner flere flerspråklige og 

har ofte kontakt med dem. Barna leser finske bøker, ser på finske filmer, besøker slektinger 

og går på Finskeskolen. Foreldre sier at de ikke har drevet med hjemmeundervisning, men 

mamma har tatt initiativet til å lære barna både norsk og finsk muntlig og skriftlig og dette 

kan betegnes som litt hjemmeundervisning. Hvis det hadde vært et tilbud om 

morsmålsundervisning på skolen hadde de absolutt valgt slik undervisning. 

FAMILIE 4  

De har to barn. Det første barnet er ei jente på 7 år som tilegnet seg begge språkene som baby. 

Hun snakker norsk som en vanlig 7 åring og finsk som en middels 7 åring. Hun bruker norsk 

hele tiden, men finsk nesten daglig med mamma og en nabo. Hun bruker finsk også når hun 

snakker med sin finske familie på Skype (internettelefon). Det andre barnet er en gutt på 6 år 

som tilegnet seg begge språkene som baby.. Han snakker norsk som en vanlig 6 åring og finsk 

som en middels 6 åring.  

Pappa har norsk som morsmål. Han bor ikke sammen med familien. Han har ikke vokst opp 

som tospråklig. Mamma snakker flytende norsk, men morsmålet er finsk. Hun lærte seg norsk 

for 10 år siden da hun flyttet til Norge. Har ikke vokst opp som tospråklig. Vanligvis snakker 

barna norsk til hverandre. I Finland eller hvis det er flere finskspråklige til stede hender det at 

de snakker finsk til hverandre.  

 

Pappa liker ikke at barna lærer seg finsk. Mamma synes at tospråklighet er bra, nyttig og 

enkel. De har en nabo som er en eldre dame uten egne barn. Hun har finsk som morsmål. 
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Barna treffer henne nesten daglig. De kjenner også noen norsk-finske familier i Oslo-området, 

men treffer dem ikke så ofte. Barna ser på DVD filmer på finsk. Mor forteller morsomme 

historier på finsk. Barna går på Finskeskolen 6 ganger per år. Barna snakker finsk i telefonen 

med sin finske familie og besøker familien i Finland og de besøker dem i Norge. Hele 

familien reiser også sammen til to ukers ferie til Spania hver sommer. Der snakker alle finsk 

eller spansk. De får lekser i finskeskolen og lærer litt grammatikk og skriftlig finsk gjennom 

den skolen. Foreløpig er det stort sett muntlig fordi barna er så unge. De hadde absolutt valgt 

morsmålsundervisning hvis dette hadde vært mulig. 

FAMILIE 5  

De har tre barn. Det første barnet er en gutt på 11 år. Han tilegnet seg finsk først og norsk da 

han var 3,5 år. Han snakker både finsk og norsk flytende. Det andre barnet er en gutt på 9år. 

Han tilegnet seg først norsk, og finsk da han var 3 år. Han snakker litt finsk til mamma og når 

han er på ferier i Finland. Det tredje barnet er en gutt på er 6 år. Han tilegnet seg norsk først 

og finsk da han var 4 år. Han snakker lite finsk hjemme, men han snakker litt når han er på 

ferie i Finland.  

Pappa og mamma er ikke vokst opp som tospråklige. Pappa snakker norsk som morsmål og i 

tillegg flytende svensk og engelsk. Han kan også litt finsk som han lærte på egen hånd og på 

kurs. Mamma er finsk, snakker norsk flytende og lærte dette på egen hånd, og kan også 

engelsk og svensk. Barna snakker norsk seg i mellom. På ferie i Finland kan de snakke finsk 

hvis det er andre barna tilstede. Først var ”hjemmespråket” engelsk mellom mamma og 

pappa. Mamma snakket finsk til barna, men etter at familie flyttet til Norge måtte hun lære 

seg norsk og etter hvert ble norsk som hjemmespråk. Besteforeldre ønsker at barna skulle 

snakke bare norsk, men moren prøver å bruke mer finsk til barna. Pappa snakker norsk til 

barna. Mamma snakker norsk og finsk til barna. Barna svarer norsk til pappa og finsk til 

mamma hvis hun har brukt finsk.  
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Mamma og pappa er begge positive til tospråklighet, men pappa synes at det er vanskelig men 

nyttig, og mamma at det er lett og nyttig. De kjenner flere tospråklige og har kontakt med 

dem og alle kan bare veksle mellom språkene når de vil. Barna ser ofte finske filmer. 

Familien er en måned i Finland hver sommer. Barna går på finskeskolen i Oslo. De har ikke 

drevet med hjemmeundervisning, men mamma hjelper barna med lekser fra finskeskolen, 

(grammatikk og muntlig) og også med norske lekser. De hadde absolutt valgt 

morsmålsundervisning. De snakket begge språkene til barna da barna var små.  

FAMILIE 6  

De har en gutt på 3,5 år som snakker flytende finsk og norsk og tilegnet seg begge språkene 

samtidig fra starten av. Pappa har norsk som morsmål og kan også snakke flytende engelsk. 

Er selv ikke vokst opp som tospråklig. Han har bodd i USA som utvekslingsstudent.  

Mamma har finsk som morsmål, kan flytende engelsk og svensk og godt tysk. Hun lærte seg 

tysk ved å bo i Tyskland som au pair. 

Når barnet leker alene og ”mumler” går det ofte på norsk. Etter lengre ferieopphold i Finland 

skjer dette ofte på finsk for en stund. Mamma snakker alltid finsk med barnet, og barnet 

svarer på finsk, også til andre som snakker finsk til ham. Med pappa og andre slektninger i 

Norge snakker han alltid norsk. 
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Både pappa og mamma synes at tospråklighet er enkel, nyttig og hyggelig. De kjenner flere 

finsk-norske familier, har noe kontakt med dem. I Norge finnes det en finsk-norsk barneklubb 

som samles på søndager. I løpet av det siste halvåret har de ikke hatt tid til å være med veldig 

mange ganger. 

I barnehagen hvor barnet går er det flere flerspråklige barn. Barna snakker nok alltid norsk 

med hverandre fordi norsk er deres eneste fellesspråk. Barnet og moren snakker bare finsk 

sammen hver dag. I tillegg besøker de Finland 2-3 ganger i løpet av året, og finske 

slektninger/venner besøker Norge ofte (de har ca 4-5 finske besøk i løpet av året.) Mamma 

har også alltid lest masse på finsk til barnet, helt fra ett-årsalderen. I tillegg ser barnet finske 

barnefilmer og hører på finske kassetter og CD’er. 

De har ikke drevet med hjemmeundervisning, men det er mulig at dette blir aktuelt senere når 

gutten blir eldre. I Norge er det også en finsk-norsk ”skole” for barn i skolealder som samles 

på lørdager. Det er 3-4 timer på lørdager (ikke hver uke). For moren har det alltid vært en 

selvfølge at hennes barn skal bli tospråklige, ergo har hun alltid bare snakket finsk med barnet 

og kommer til å fortsette med det. Grammatiske regler kommer senere hvis det er behov for 

det. Hennes mål er at barnet kan flytende kommunisere på finsk, selv om han bor i Norge. 

Foreldre hadde selvfølgelig valgt morsmålsundervisningen hvis dette hadde vært tilgjengelig. 

Flerspråklighet er en stor fordel for barnet synes foreldre. Mamma kjenner flere som ikke har 

lært barnet sitt det andre språket. Slik hun ser det, er dette gjort hovedsakelig av tre grunner: 

• De opplever det som vanskelig. De synes det er enklere å bare bruke ett språk, spesielt 

hvis moren og faren har forskjellige morsmål. I begynnelsen var det litt rart for mammaen 
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i denne familien også å bruke to språk i hverdagen, men det ble naturlig veldig fort, selv i 

situasjoner hvor det er andre til stede. Nå oversetter hun heller, dvs. gjentar samme tingen 

på to språk hvis det er behov for det hjemme eller andre steder. 

• Hvis man ikke er konsekvent, og synes det er vanskelig å bruke det andre morsmålet på 

lik linje med det første, blir språkkunnskapene naturligvis dårligere. 

• Gir dårlig ”identitet” med sitt eget språk og nasjonalitet. Man vil kanskje ikke skille seg ut 

og vil heller late som man er norsk i Norge. Noe som selvfølgelig ikke går, er man 

utlending så er man det.  

FAMILIE 7 

Min egen familie, hvor det er to barn. Jenta på 7 år og gutt på 4 år. De har begge fått innputt i 

begge språk, norsk og estisk, fra fødselen av. Jeg snakker estisk med dem og de svarer på 

estisk, mens pappa snakker norsk og de svarer på norsk. Når jeg ber barna si noe til pappa og 

bruker estisk, så oversetter de til norsk med en gang de snakket til ham. De bare vet at 

mamma snakker på den ene måten og pappa på den andre måten. Vi har som foreldre alltid 

vært veldig bevisste med språkbruken og prøvd å oppmuntre barna. Etter at barna har begynte 

i barnehage og skole har det vært mye mer norsk. Norsk har blitt dominantspråk. Jeg snakker 

fremdeles estisk, men barna svarer stort sett på norsk. Barna snakker norsk seg i mellom når 

de leker. Når vi årlig reiser til Estland tar det et par dager der barna er stillere enn vanlig og så 

begynner de å snakke estisk og leke med andre barn på estisk. De mangler ord i flere domener 

som for eksempel i skolen, i butikken, hos legen etc., men de klarer å tilpasse seg fort. Når det 

gjelder uttale så har de litt norsk aksent fordi norsken har vært dominantspråket siden de 

begynte i barnehage og skole, men det hindrer ikke kommunikasjonen. De blander språk av 

og til og kodeveksler, men det er bare sjarmerende siden det stort sett skyldes manglende 

ordforråd. 
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Mamma, har estisk som morsmål og snakker flytende norsk og engelsk. Pappa har norsk som 

morsmål og snakker også flytende engelsk. Foreldrene er ikke vokst opp som tospråklige, 

men tilegnet seg de andre språkene på skolen eller i voksen alder. 

Foreldre, har lest både estiske og norske bøker til barna hver kveld siden de var bitte små og 

sang norske og estiske barnesanger. Barna har også mange DVD’er og CD’er med estiske 

barnefilmer og musikk. Barna har ikke hatt mye kontakt med andre estisktalende i Norge. 

Familien har flere besøk fra Estland hvert år og reiser til Estland hvert år og det stimulerer 

også den estiske språkbruken.  

 

4.3 Resultater og drøfting av problemer 

4.3.1 Konkrete funn 

• Foreldrene til barn med tospråklighet som morsmål er nesten alle flerspråklige 

• Foreldrenes engasjement er avgjørende i morsmålstilegnelsen av to språk 

• Foreldrenes holdning og kunnskap om tospråklighet er avgjørende 

• Nettverk, holdninger og kunnskap til tospråklighet har en stor rolle 
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• Alle foreldrene til barn med tospråklighet som morsmål ønsket morsmålsundervisning 

på skolen 

• Familiekontakter med minoritetssiden spiller en stor rolle i språkutvikling  

• Barna oppnår kommunikativ kompetanse (BICS) i det andre morsmålet, men 

akademisk kompetanse (CALP) henger etter eller eksisterer ikke i det språket 

 

4.3.2 Generell drøfting  

I undersøkelsen var det 7 familier. Alle barn hadde norsk som ett av språkene og finsk, estisk, 

engelsk og bulgarsk som andre morsmål eller potensielt morsmål. Alle barn i Norge får 

engelsk som fremmedspråk på skolen, men nivået er åpenbart mye lavere enn for 

morsmålsbrukere. Morsmålsbrukere trenger en annen tilnærming enn nybegynnere i et 

fremmedspråk. Vi kan tenke oss en arabisk språktime hvor vi, som ikke kan et ord arabisk, 

sitter sammen med arabisktalende og lærer etter samme pensum. Spriket mellom nybegynnere 

og morsmålsbrukere er altfor stort. 

Estisk og finsk er finno-ugriske språk og er majoritetsspråk i Estland og Finland. Bulgarsk er 

et indoeuropeisk språk og er majoritetsspråk i Bulgaria. Bulgarsk bruker det kyrilliske alfabet. 

Bare en av foreldrene/informantene er selv vokst opp som tospråklig, men alle foreldre 

behersker flere språk. Foreldrene med minoritetsspråk har høy språklig bevissthet og prøver å 

videreføre sine respektive språk til barna. Med unntak av den norsk-bulgarske familien har 

alle lykkes. Jeg kan ikke si at den familien mislyktes, men pappaen hadde ikke nok tid til å 

være sammen med barna for å gi grunnlag til språkutvikling i bulgarsk. 

Foreldrene bruker mye av de samme strategiene - å gi mest mulig innputt i begge morsmål, å 

lese og se filmer på minoritetsspråket, ha hyppig kontakt med venner og slektninger på 

minoritetssiden og språkkontakt gjennom andre med samme språk i Norge.  

Språkvalg hjemme skjer ofte med ’en person- ett språk strategien’. Hjemmene er tospråklige 

med et minoritetsspråk og et majoritetsspråk som likeverdige hjemmespråk. Barnas tidlige 
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tospråklighet blir støttet fra første stund. Romaine (1995) påpeker at ofte i ’en person - ett 

språk’ strategien, forstår barna begge foreldrenes språk, men snakker bare det språket som er 

dominerende i samfunnet. Det var ikke helt tilfelle her. I noen familier svarte barna alltid i det 

språket som det ble spurt på mens i andre familier svarte barna som regel også på norsk når de 

ble spurt på minoritetsspråket. Dette kan forklares med det faktum at barna er hele dagen i 

skolen eller barnehagen og innputt på norsk er mye mer omfattende enn på minoritetsspråket. 

Alle fag unntatt fremmedspråk er på norsk og barn er i norskspråklige domener hele dagen. 

Barnas språkkompetanse blir derfor åpenbart større i norsk som blir dominantspråket. 

Foreldrene har imidlertid gode strategier og gir ikke opp. Det klokeste er sannsynligvis å 

fortsette å snakke språket til barnet, men akseptere svar på majoritetsspråket. (Valvatne & 

Sandvik 2002). Foreldrenes store utfordring er å holde barnas motivasjon for å holde på 

minoritetsspråket oppe. Så lenge foreldrene helt naturlig fortsetter å bruke sine respektive 

språk hjemme og har gjort det helt siden barna var små, blir det ikke noe krise. For barna gir 

dette sannsynligvis språkkontinuitet og fungerer som en identitetsstyrker. 

Foreldrenes engasjement og holdning til tospråklighet er avgjørende for om barna får nok 

innputt i to språk eller ikke. Det går mange myter rundt blant foreldrene, bl.a. at barna blir 

halvspråklige dvs. ikke vil kunne noen språk godt nok hvis de forsøker å lære barna to språk 

samtidig. Det snakkes også mye om kodeveksling eller språkblanding og mange er redde for å 

ødelegge barnas normale språkutvikling. Å veksle mellom språkene er imidlertid ikke noe 

negativt, men viser tvert imot gode språkkunnskaper. 

”’Kodeveksling’ (bruk av elementer fra begge språk i samme samtale) er 
ofte et språklig virkemiddel som fremhever en tospråklig identitet. En 
tospråklig vil ofte veksle frem og tilbake mellom språkene. Forskning i 
tospråklige samfunn har påvist at også folk som har høy kompetanse på 
begge språk ’blander’ språkene på denne måten.” (E. Lanza i Hvenekilde 
1994).   

’Finskeskolen’ eller barneklubben ble nevnt av flere som en møteplass hvor de får både 

skriftlige, muntlige og kulturelle impulser fra andre finskspråklige. Det er uten tvil en god 

måte å bevare og berike barnas morsmål. Dette er imidlertid ikke et regelmessig tilbud og kan 

ikke erstatte skoletilbud på morsmålet. 
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Alle foreldrene vil det beste for sine barn og vil ikke bruke dem som forsøkskaniner. Det er 

kjent at noen barn har senere språkutvikling enn andre, men det behøver ikke å være noen 

sammenheng mellom dette og tospråklighet. Noen enspråklige kan også være sent ute med 

språkutviklingen. Foreldrene har ofte ikke nok kunnskaper om tospråklighet og de mangler 

tospråklig nettverk og erfaring. Det viste seg at de foreldre som så på tospråklighet som nyttig 

og viktig også syntes at det var lett. De foreldre som var positive til tospråklighet hadde 

kjennskap til andre tospråklige familier og hadde nettverk der de kunne utveksle erfaringer 

om barnas tospråklighet. Noen foreldre var ikke positive til tospråklighet og noen hadde ikke 

prioritert det. 

Det å være konsekvent og snakke til barnet på to språk krever tid og bevissthet om språket. 

Det er en jobb som aldri tar slutt. Det er lett å bare bytte språket hvis barnet for eksempel 

svarer på det andre språket. Foreldre er ikke pedagoger og kjenner ikke didaktikken eller 

språklæringsmetoder, men forbausende mange utøver ’lærerjobben’ veldig bra hjemme. De 

som har forsket på hjemmeundervisning påstår at foreldrene oppnår gode akademiske 

resultater ofte uten at foreldrene har noen pedagogisk skolering, og ofte uten at de har mye 

formell faglig kompetanse. (Beck & Straume 2004). 

Det vil imidlertid ikke være riktig å kalle dette hjemmeundervisning fordi de tospråklige barn 

også går på skolen. ”Hjemmeundervisning dreier seg om foreldre som på egen hånd gir egne 

barn grunnskoleopplæring gjennom det som det opplæringsloven kaller ’tilvarende 

undervisning’.(Beck & Straume 2004:1) De som sender barna sine på skolen omfattes ikke av 

definisjonen hjemmeundervisning. ”Den nye moderne hjemmeundervisning utgjør en 

opposisjon, en protest og et alternativ til tidens skoleundervisning.” (Beck & Straume 2004:1) 

Vi mangler formulering av den aktiviteten som foreldrene gjør med morsmålsundervisning 

hjemme. Det kan ikke hete hjemmeundervisning, men det er ikke skoleundervisning heller. Så 

egentlig driver foreldre med opplæring hjemme på frivillig basis og ingen har kalt det annet 

enn en hobby. 

En av mammaene i undersøkelsen drev med å gi barna sine skriftlig kompetanse. Når vi 

snakker om foreldrenes innsats med å gi barn metaspråklige kunnskaper i det andre språket så 

blir det ofte begrenset. Og det skyldes sannsynligvis ikke at foreldre er spesielt svake 

formidlere av språket, men oftere tidsklemma. Tiden barn bruker i og på norsk er ikke 

sammenliknbare med den tiden barn kan bruke på det andre morsmålet.  
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Alle foreldre, til og med de som ikke hadde lært barna sine bulgarsk, svarte at de hadde valgt 

morsmålsundervisningen, hvis det hadde vært et tilbud på skolen. Det er viktig å merke seg at 

de svarte ikke bare ja, men ABSOLUTT ja! Det gir grunn til å tro at det er en etterspørsel og 

behov som ikke er dekket. Det er politikk i Norge at alle må bli gode i norsk og må bli 

assimilert inn i det norske samfunnet. Det kan diskuteres om det er fornorskning på 

bekostning av andre språk eller integrering som myndighetene snakker om. Det tyder på at 

myndighetene lever i en virkelighet og tospråklige i en annen. 

Disse barna tilhører en gruppe som er gode i norsk, så det er ikke noe fare for dårlige 

norskkunnskaper. Det å kunne videreutvikle begge morsmål på skolen, og danne 

begrepsgrunnlag i begge språk, er viktig. I motsatt tilfelle blir bare norsk dyrket og det andre 

språket blir svakere og barn tilegner seg ikke de abstrakte skolebegrepene på det andre 

morsmålet. Dette kan på lang sikt føre til språkdød. ”Studies done on bilingual children’s loss 

of language skill show that as one language become more dominant, some of the more 

complex aspects of the other language do not develop or are lost.” (Romaine 1995:224) 

Det viser seg at sosiale relasjoner mellom barn og familien fra minoritetssiden er av stor 

betydning. Reiser til hjemlandet og sosiale sammenkomster hjelper å holde språket ved like. 

Siden barna ikke får bruke det andre språket i alle domener i Norge er det kjempeviktig at 

barn får mulighet til å bruke det i det landet språket er hovedspråk.  

En av foreldrene fremhevet ekstra sterkt begrepet identitet og det kom frem at hvis foreldre 

ikke ’lærer’ barna sine deres andre morsmål, så gir dette foreldrene et dårligere selvbilde og 

identitet. Det er to voksne i familien og dette er en avgjørelse som begge to må være 

komfortable med. En grunn til å la være å lære barna det andre språket kan være ønsket om å 

ikke skille seg ut, men derimot ‘å være som alle andre’. ”Some immigrants, for instance, 

desperately want to loose the identity of their native country and become assimilated and 

identified with the new home country, while some others want to develop a new identity and 

feel more comfortable with being culturally hyphenated. (Wei 2000:24) 
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4.3.3 Refleksjon enkeltvis 

Jeg vil reflektere over familiene enkeltvis og drøfte deres særtrekk.  

I den første familien er barna ’heldige’ å ha et stort språk som et av morsmålene fordi de da i 

hvert fall får en form for undervisning på skolen. De med engelsk, tysk og fransk som 

morsmål møter sine respektive språk som ”fremmedspråk” i systemet. Men det er verken 

inspirerende eller sammenliknbar med morsmålsundervisning på de språkene. Dette er 

imidlertid bedre enn ikke noe.  

”Dette resulterer ikke bare i at de beholder sin tospråklighet, men også i det at de møter deres 

morsmål med status som skolefag i skolen.”(Øzerk 2006) 

Foreldrene i den første familien har prioritert begge språk og gitt dem innputt i begge språk 

hele veien. I tillegg får de mye omgang med andre engelskspråklige gjennom nettverket. 

Foreldrene bruker mange hjelpemidler som DVD, CD og leser mye. 

I den andre familien var det pappa som hadde bulgarsk som morsmål. Det er vanligvis 

mamma som er hjemme med barnet det første året. Hvis pappa er i fulltidsjobb, så krever det 

ekstra innsats av pappa å snakke til barnet og gi mye innputt i hans morsmål i fritiden. Pappa i 

den familien sa at han ikke hadde tid til dette og prioriterte derfor ikke språket. Det er grunnen 

at barna ikke kan ’farsmålet’. Vi kan si at disse barna er ’minimal bilingual’ (Wei 2000) 

(minimale tospråklige) dvs. kan bare noen ord og uttrykk i det andre språket.  

Mamma kan ikke snakke dette språket, så hun kunne ikke hjelpe heller. Manglende nettverk 

og ingen kjennskap til andre flerspråklige er også en grunn til at foreldrene var skeptiske til 

tospråklighet og syntes at det var vanskelig å få til. Foreldrene var imidlertid ikke negative til 

tospråklighet, men mer misunnelig på de andre som har fått det til. ”Hvis det mislykkes for 

barnet at blive tosproget og h bliver ”etsproget” eller stærkt dominant i storsamfundets sprog 

(for det er den almindeligste situation), er konsekvenserne ikke katastrofale set fra samfundets 

synspunkt. Barnet kan også klare sig som etsproget. Derimod har det negative konsekvenser 

for familien.” (Skutnabb-Kangas 1990: 52) Spesielt kan man tenke seg reiser til pappas 

hjemland hvor han må være tolk til barna og relasjoner med besteforeldrene og øvrige familie. 
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I følge Skutnabb-Kangas (1990) er det største problemet at den ene forelderen tvinges til å 

snakke storsamfunnets språk og uansett hvor flytende det måtte være går det ut over 

kulturelle, følelsesmessige og identitesmessige planer mellom barn og forelderen. 

I den tredje familien har eldstebarnet finsk som morsmål og norsk som andrespråk etter den 

lingvistiske 3-årsgrensen fordi hun lærte seg norsk som fireåring. Men etter 

identitetskriterium er det sannsynlig at han identifiserer seg med to språk. De har en pappa 

som selv har vokst opp som tospråklig og det hjelper med nettverket. Mamma har tatt 

initiativet til i å lære også metalingvistiske kunnskaper til barna. De har også fått skriftlige 

ferdigheter i finsk. At barna snakker finsk seg i mellom stort sett hele tiden hjemme er positivt 

for deres språkutvikling og kontinuitet av språket. 

I den fjerde familien har barna to morsmål, men snakker norsk seg i mellom. Det hender at de 

snakker finsk til hverandre av og til hvis andre finsktalende er til stede. Deres pappa har ikke 

en positiv holdning til tospråklighet, men mamma har gjort det til sin hjertesak. De 

hjelpemidlene de bruker er de vanlige DVD, bøker og reiser med finsk familie, men de nevnte 

også Skype telefon som er en billig internett-telefon som åpenbart hjelper familier å holde 

hyppig kontakt med familien på minoritetssiden og ikke minst spare penger på dyre 

utenlandssamtaler. Finskeskolen ser også ut til å være inspirerende for barn.  

Når en av foreldrene ikke er med på å støtte det den andre forelderen gjør kan det være ekstra 

krevende og stressende å få det til. Positive holdninger til eget morsmål og til den andre 

forelderens morsmål gir mer styrke i å lære barn morsmål hjemme. 

I den femte familien er det tre barn. De to eldste har to morsmål, mens den yngste tilegnet seg 

finsk da han var 4 og har dårligere språkferdigheter i finsk enn sine søsken. Etter lingvistiske 

definisjoner kan vi si at dette er andrespråket hans. Det bekrefter også teorien om at det siste 

barnet vanligvis må kjempe for foreldrenes oppmerksomhet og ikke får til den ’en til en’ 

kommunikasjonen med foreldrene som det førstefødte får. (Harding & Riley 2001) I tillegg 

kommer i den familien besteforeldrenes holdninger som ikke er positive til minoritetsspråk og 

de ønsker at barna helst hadde vært enspråklige. 

Den sjette familien har ett barn og foreldrene er begge veldig engasjerte og språkbevisste. De 

bruker varierte metoder og prøver å gi innputt i begge språk så mye som mulig både hjemme 

 



63 

og ute og mamma prøver å si ting på begge språk og oversette til barnet utenfor hjemmet. 

Mamma har reflektert grundig rundt begrepene tospråklighet og morsmål og identitet. De 

reiser ofte til Finland og har et stort nettverk av flerspråklige rundt seg. 

Som syvende og siste familie, mitt eget eksempel som likner veldig på den sjette familien 

hvor foreldrene er engasjerte og språkbevisste. Min erfaring sier at det som er mest naturlig 

for familien å gjøre er riktig. Når foreldrene begynner å snakke to språk til barnet fra fødselen 

av og det faller naturlig for begge foreldrene, så er det beste for barnet. Barnet får tilknytning 

til to språk og identifiserer seg med de språkene. Problemene kommer når barna begynner i 

majoritetsspråklige barnehager og skoler fordi der føler barnet at det ene språket har prestisje 

og er viktig å kunne, mens det andre språket ikke er viktig. Ingen andre er i denne situasjonen 

tilsynelatende interessert i hva slags ferdigheter barna har i det andre morsmålet. Det blir et 

skjevt forhold mellom morsmålene. Mine barn begynte for eksempel å snakke norsk seg i 

mellom etter at minstemannen begynte i barnehagen. Da var begge barna hele dagen i kontakt 

med det norske språket og det falt naturlig for dem å fortsette å snakke norsk hjemme. Jeg 

fortsetter å snakke estisk til dem til tross for at de svarer på norsk. Samtidig skjer det motsatte 

etter at vi har vært på ferie i Estland. Når vi kommer tilbake så snakker de estisk seg i mellom 

en stund fremover. Det er de språklige ’sprøytene’ som vekker det passive morsmålet til live 

igjen. Dette er imidlertid ikke nok. Disse barna kan utvikle et eget språk, en etnolekt, som 

ikke er hundre prosent identisk med morsmålet, men har noen ord og særpreg fra det andre 

morsmålet. Barna er kreative og prøver å kompensere sitt manglende ordforråd med lån fra 

det andre språket eller lager sine egne. 

Samfunnet har ikke oppdaget eller ønsket å oppdage den gruppen barn med tospråklighet som 

morsmål. Det har også sine økonomiske konsekvenser og staten sparer mye penger på 

morsmålsundervisningen som gjøres på frivillig basis. På den annen side mister samfunnet 

mange potensielle tospråklige som en ressurs i fremtiden. Hvenekilde (1994: 201) påpeker at 

undervisning for elever fra språklige minoriteter kan, som resten av skolens 

undervisningstilbud, vurderes som en investering. Og det gjelder også for målgruppen i denne 

undersøkelsen. 
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4.3.4 Finskopplæring 

I undersøkelsen min var det tilfeldigvis 4 finsk-norske familier blant de 7 informantfamiliene. 

Det finske språket har litt spesiell plass i Norge på grunn av historien og det kvenske folket. 

Det står i Opplæringsloven §2-7 at når minst tre elever med kvensk-finsk bakgrunn ved 

grunnskoler i Troms og Finnmark krever det, har elevene rett til opplæring i finsk. 

”Rettighetene omfatter opplæring i finsk som andrespråk etter læreplanverket for 

Kunnskapsløftet.” (Helgeland 1998:80) De som velger finsk som andrespråk har rett til å bli 

fritatt fra opplæring og vurdering i norsk sidemål og de kan søke om fritak fra opplæring i 

fremmedspråk/språklig fordypning. Den særskilte undervisningsgruppen for finskopplæring 

kan være satt sammen av elever fra ulike årskull. (Helgeland 1998:80) 

”Når det ikke er mulig å gi finskundervisning med eget personale ved skolen, har elevene rett 

til alternative former for opplæring i finsk. Det kan være fjernundervisning, 

intensivundervisning eller leirskoleopphold med finskundervisning.” (Helgeland 1998:80) 

Det viser at det er mulig å finne alternativer for tospråklige. Når det gjelder mine 

informantfamilier så bor de ikke i Troms og Finnmark og de har ikke kvensk-finsk bakgrunn 

men finsk-norsk. Så den paragrafen omfatter ikke dem. Det siste, jeg la merke til, var at de 

finskspråklige barna i Troms og Finnmark får finsk som andrespråk. Andrespråksdidaktikk er 

ikke det samme som morsmålsdidaktikk og andrespråk læres etter at førstespråket har etablert 

seg. De finsk-norske familiene som var i undersøkelsen hadde barn som kan kalles barn med 

tospråklighet som morsmål og de trenger morsmålsundervisning og ikke 

andrespråksundervisning. Samtidig må det sies at noe undervisning er bedre enn ikke noe. Så 

andrespråksundervisning i Troms og Finnmark er et bedre tilbud til tospråklige enn ikke noe 

undervisningstilbud som er tilfellet for resten av Norge. 

 

4.4 Pedagogikk og politikk 

De fleste foreldre vil at deres barn skal kunne deres språk Det finnes ingen gode pedagogiske 

grunner for ikke å ha morsmålsundervisning for barn med tospråklighet som morsmål. Det er 
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bare politiske vedtak. Valvatne & Sandvik (2002) bekrefter at forskning på dette feltet har vist 

at det er fullt mulig for barn som vokser opp med mer enn ett språk, å klare seg minst like bra, 

både språklig, kognitivt og sosialt, som ettspråklige barn. 

Opplæringsloven §2-8 gir et klart signal om skjev språkpolitikk og ignoranse fra 

storsamfunnets side. Tospråklige må holde seg innenfor de språkrammene som samfunnet 

pålegger dem. 

”Hele undervisningen foregår indenfor majoritetsskolens rammer. Den falske 

ligestillingstænkning (=alle skal behandles ens for at blive jævnbyrdige) er stadig en stor 

hæmsko for tænkningen.” (Skutnabb-Kangas 1990) 

Tankegangen bak norsk enhetsskole er lik utdanning for alle og like muligheter for alle. Men 

akkurat det kan diskuteres og oppfattes som at skolen er diskriminerende overfor mange 

grupper fordi barn ikke er like i utgangspunktet. Alle barn er unike med sine sammensatte 

språkbakgrunn og med ignorering av barnas språk diskriminerer skolen barnas annerledeshet. 

”What educators bring into the classroom reflect their awareness of and 
orientation to issues of equity and power in the wider society, their 
understanding of language and how it develops in academic contexts among 
bilingual children, and their commitment to educate the whole child rather 
than just teach the curriculum. To educate the whole child in a culturally 
and linguistically diverse context it is necessary to nurture intellect and 
identity equally in ways that, of necessary, challenge coercive relations of 
power.” (Cummins 2000:6) 

Det er ikke nok å bare undervise pensum, men barnet må sees som en helhet med sin etniske 

identitet.  

Barn har egentlig ikke språklige menneskerettigheter. I Unescos (URL) universelle erklæring 

av kulturelt mangfold fra 2001 om kulturelt mangfold og menneskerettigheter står det - alle 

mennesker skal ha rett til en kvalitetsmessig høyverdig opplæring og utdanning som fullt ut 

respekterer deres kulturelle identitet. En av Unescos målsetninger er å ivareta menneskehetens 

språklige arv og fremme språklig mangfold på alle nivåer i opplæringen, der det er mulig, 

samtidig som morsmålet respekteres, og fremme læring av flere språk fra ung alder. Men 

Unescos mål og erklæringer er bare veiledende og det er opp til hvert enkelt land å følge sine 

politiske preferanser. 
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I Stortingsmelding nr. 17 (1996-97), Om innvandring og det flerkulturelle Norge hvor man 

snakker om morsmålets plass og prinsipp står det: 

”I den pågående debatten har det festet seg et bilde av at morsmålsundervisningens rolle 

primært skal være å beholde og videreutvikle hjemlandets kultur og språk i Norge. Disse 

språk og kulturer har, i motsetning til samisk språk og kultur, sin base i andre land. 

Vurderingen av hva som skal være et offentlig ansvar må sees i lys av dette, i tillegg til 

internasjonale forpliktelser. Det offentlige har ansvaret for enkeltelevenes utviklings- og 

utdanningsmuligheter i Norge der norsk er felles språk for kommunikasjon og samhandling. 

Det er derfor viktig at minoritetsspråklige lærer seg godt norsk. Et vel utviklet morsmål har 

imidlertid en verdi i seg selv for alle grupper og bidrar til å utvikle identitet og selvfølelse. I 

tillegg har vi behov for personer med tospråklig og tokulturell kompetanse.” 

Dette er et selvmotsigende utsagn. Man sier at det eksisterer en ’base’ i et annet land hvor 

barnet kan utvikle sine språkkunnskaper i morsmålet, og samtidig hyller man morsmålets 

viktighet for identiteten og behov for tospråklige og tokulturelle. Da betyr det at staten 

fraskriver seg ansvaret for morsmålsundervisningen og overlater dette til foreldrene. De barna 

bor i Norge og har og har altså to morsmål. ”Ansvaret for videre utvikling av elevenes 

morsmål er begrenset. Hovedansvaret må ligge i hjemmet og hos de ulike minoritetsspråklige 

gruppene.” (St.meld.nr. 17 URL) I et demokratisk land burde man finne en bedre løsning enn 

å overlate ansvaret til andre. Myndighetene bidrar til enda mer urettferdighet fordi de som 

ikke har så gode økonomiske ressurser og ikke kan reise til ’baselandet’ hvert år, eller ikke 

kan kjøpe nødvendig litteratur til barna sine, blir taperne. Det vil si at sosioøkonomiske 

forhold spiller en rolle i tospråklighetsutvikling og myndighetene foretrekker elitetospråklige 

dvs. de som tilegner seg flere språk i tillegg til morsmålet sitt gjennom utdanning via 

fremmedspråksopplæring. 

“Attitudes towards the bilingualism change when the political ideology changes.” (Wei 

2000:21) Det er et paradoks at man må kjempe for å bli hørt uavhengig av hvor urettferdig det 

kan virke. De foreldrene med barn som har tospråklighet som morsmål må synliggjøre seg 

selv og snakke om sine utfordringer. De må bevise at ikke bare elitetospråklighet er det 

normale. (Engen 2002) 

 



67 

”Heldigvis er det mange barn som tar vare på og videreutvikler morsmålet 
sitt uten å få noen støtte til det i barnehage og skole, fordi de vokser opp i et 
miljø som stimulerer dem til å bruke dette språket, kanskje både muntlig og 
skriftlig. Men situasjonen er ikke slik for alle barn, og myndighetene burde, 
slik vi ser det, sørge for lovbestemmelser og tilskuddsordninger som gir 
minoritetsspråklige barn anledning til å ta vare på og videreutvikle 
morsmålet sitt, både muntlig og skriftlig, uavhengig av hvilket miljø de 
vokser opp i.” (Valvatne & Sandvik 2002:321) 

 

4.5 Oppsummering 

Etter Opplæringsloven §2-8 får elevene rettigheten til morsmålsundervisning hvis de har et 

annet morsmål enn norsk og samisk, og i tillegg må et vilkår være oppfylt -svake ferdigheter i 

norsk.  

Denne loven utelukker barn som har tospråklighet som morsmål dvs. norsk og ett til. 

Tospråklighetsforskning viser positive resultater og samfunnet forøvrig er opptatt av det 

flerkulturelle, men det gjelder i dag ikke for barn med tospråklighet som morsmål fordi deres 

tospråklige utgangspunkt ikke blir videreutviklet på skolen på grunn av manglende 

morsmålsundervisning. Det signaliseres bare at norsk er et prestisjespråk. Etnisk identitet 

forverres og mindreverdighet assosieres med det andre morsmålet. 

Jeg prøvde å vise med både teorier og praktiske undersøkelsen at det er en gruppe barn med 

tospråklighet som morsmål (simultane tospråklige) som er uten rettigheter til et offentlig 

tilbud for morsmålsundervisning, men de har like store utfordringer som alle andre 

tospråklige. De har en fordel - de har norsk som et av morsmålene og de får dekket sine 

morsmålsbehov i norsk. Samtidig blir dette paradoksalt nok deres ulempe fordi da mister de 

rettigheten til å få morsmålsundervisning etter Opplæringsloven §2-8 i deres andre morsmål. 

Jeg kunne ikke finne noen pedagogiske grunner til å utelate gruppen fra denne rettigheten. 

Det er bare politiske avveininger som har bestemt disse reglene.  

Hvis barnet ikke lærer den ene forelderens språk vil det normalt ikke ha følger for barnas 

skolegang og deltagelse i samfunnet for øvrig. (Engen 2002). Dette er åpenbart det største 

argumentet myndighetene kan bruke mot å innføre morsmålsundervisning for gruppen. Fra 
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enkeltmenneskets ståsted kan det få konsekvenser både for forholdet til forelderen det gjelder 

og familien fra den ene forelderens side. 

”Det er et utbredt fenomen at minoriteters tospråklighet blir gjort til et ikke-
tema i utdanningspolitiske saker. Eksplisitt og implisitt får de signaler fra 
det omkringliggende samfunnet og det etablerte skolesystemet om at deres 
førstespråk og at deres tospråklige utgangspunkt eller tospråklige 
potensialer, ikke er det beste utgangspunktet man kan ha.” (Øzerk 2006:47)  

De som har lært barna sine to morsmål har gjort det som en fritidsaktivitet eller hobby som 

skolesystemet ikke er interessert i å overta. Dette har bidratt til at denne gruppen er ’usynlig’ 

og at deres behov for å dyrke begge sine morsmål blir ignorert av politiske vedtak.  
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5 Konklusjon 

• Det finnes ingen forsvarlige pedagogiske eller lingvistiske grunner for å nekte barn 

med tospråklighet som morsmål morsmålsundervisning. 

• Opplæringsloven §2-8 er diskriminerende overfor barn med tospråklighet som 

morsmål fordi de ikke omfattes av loven siden de kan godt norsk. 

• Opplæringsloven §2-8 er byråkratvennlig på grunn av alt papirarbeid og 

saksbehandling forbundet med enkeltvedtak og kartlegging 

• Sosioøkonomiske forhold kan spille inn om barnet vokser opp som tospråklig med to 

morsmål. 

• Det mangler betegnelse for den språkopplæringen foreldrene driver med hjemme. Det 

kan ikke kalles hjemmeundervisning, men det er ikke skoleundervisning heller.  

• Det mangler betegnelser for den gruppen barn som har tospråklighet som morsmål der 

ett av morsmålene er norsk 

• Skolepolitiske begrensninger overfor barn med tospråklighet som morsmål bidrar til 

assimilering og fornorsking av denne gruppen. 
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