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Sammendrag 

Romanene Alle utlendinger har lukka gardiner av Skaranger (2015) og Tante Ulrikkes vei av 

Shakar (2017) har i mange medier blitt fremstilt som de to første romanene på såkalt 

«kebabnorsk», eller det jeg velger å omtale som kontaktbasert talestil. Formålet med denne 

masteroppgaven er å undersøke hvorvidt og hvordan språklige og sosiale stereotypier 

(re)produseres i disse to romanene, og diskutere hvordan disse bøkene eventuelt reflekterer ulike 

språkideologiske forståelsesmåter. For å nå dette målet har jeg valgt å undersøke hvilke språklige 

trekk som karakteriserer talestilen(e) de to forfatterne har gitt de tre protagonistene, og i hvilken 

grad denne/disse talestilen(e) kan sies å samsvare med forskning gjort på ungdommers språklige 

praksis i flerspråklige bymiljøer. Jeg analyserer deretter om det finnes grunnlag for å hevde at de 

ilagte talestilen(e), bidrar til å (re)produsere eller forhandle stereotypier knyttet til denne/disse 

talestilen(e) og dens/deres angivelige brukere. Til sist diskuterer jeg om disse stereotypiene er 

koblet til bestemte (språk)ideologier. For å besvare forskningsspørsmålene har jeg nærlest de to 

romanene, analysert leksikalske, syntaktiske, morfologiske og diskursive trekk. Jeg har anvendt 

perspektiver fra kritisk diskursanalyse og særlig Irvine og Gals (2000) teoretisk-analytiske 

rammeverk for å avdekke (re)produksjon av språklige og sosiale stereotypier, og for å diskutere 

hvorvidt og hvordan disse er farget av eller inngår i ulike språkideologiske forståelsesmåter. 

Analysen viser at alle de tre protagonistene er blitt ilagt ett og bare ett språklig register hver: to av 

protagonistene er ikledd en kontaktbasert talestil, mens den tredje protagonisten er ikledd 

«standard» østnorsk. De projiserte kontaktbaserte talestilene samsvarer på mange måter med 

språklige trekk funnet i tidligere forskning, men de er hyperbole eller overdrevet. De er blant annet 

for systematisk fremstilt. All variasjon som tidligere forskning har påvist, og som er vanlig for 

språkbruk generelt, er utvisket. Den kontaktbaserte talestilen knyttes i begge bøkene på en ikonisk 

måte gjennom utvisking til sted, nemlig til de flerspråklige bydelene Romsås og Grorud. I Tante 

Ulrikkes vei (re)produseres i tillegg binære motsetninger der «standard» østnorsk kobles til 

skolesuksess, utdanning og jobb, mens den kontaktbaserte talestilen kobles til det å ikke lykkes på 

skolen, til arbeidsledighet og kriminalitet. Begge romanene reflekterer (r)enhetsideologiske 

forståelsesmåter der språk fremstilles som enhetlige størrelser uten noen former for variasjon. 

Oppgaven viser også hvordan medias mottakelse av disse romanene reflekterer 

(r)enhetsideologiske forståelsesmåter som reflekterer et etablert «Oss» og «Dem»-forhold: 

Romanene fremstilles som en guide inn til en «fremmed og eksotisk virkelighet».  
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Summary 

The novels Alle utlendinger har lukka gardiner ('All foreigners have closed curtains') by Skaranger 

(2015) and Tante Ulrikkes vei ('Aunt Ulrikke's road') by Shakar (2017) have in the media been 

portrayed as the first two novels in so-called «Kebab-Norwegian», or what I choose to label 

contact-induced speech style. The purpose of this Master's thesis is to examine if and how 

linguistic and social stereotypes are (re)produced in these two novels, and discuss the extent to 

which and how these novels reflect different language ideologies. To reach that aim, I study the 

linguistic features of the protagonists' linguistic voice. I have examined whether the projected 

speech style(s) or varieties of the protagonists are in line with former research on the linguistic 

practices of adolescents in multilingual urban areas. I examine, moreover, whether the speech 

styles of these three protagonists contribute to the (re)production of linguistic and social 

stereotypes. Moreover, I discuss whether these stereotypes reflect certain language ideologies. To 

answer these objectives, or the research questions, I have done a close reading of the novels 

analysing lexical, syntactical, morphological and discursive features. I have used perspectives from 

critical discourse analysis applying Irvine and Gals (2000) theoretical and analytical framework to 

reveal the (re)production of linguistic and social stereotypes, and to discuss whether and how this 

stereotypes are manifestations of certain language ideologies. The three protagonists are projected 

as speakers of one, and only one, language register: two of them contact-induced speech style and 

the third one «standard» eastern Norwegian. The linguistic features of the contact-based speech 

styles in the two novels are in many ways consistent with previous research on adolescents' 

contact-induced speech styles, but the projected speech styles are somehow hyperbolic. This is 

partly because they are presented as too systematic, leaving out the linguistic variation found in 

previous research. The contact-induced speech styles are in an iconic manner linked to place, 

namely the multilingual districts Romsås and Stovner. In Tante Ulrikkes vei, there is additionally 

constructed binary oppositions where «standard» eastern Norwegian is iconically linked to success 

in school, education and career, while the contact-induced speech style is linked to school failure, 

unemployment and crime. Both novels reflect language ideologies of unity and purity where 

language is presented as a fixed unit without variation. The study also points at the ways media’s 

receptions of these novels reflect language ideologies of unity and purity, which again reflects an 

established relationship between «Us» and «Them»: The novels are depicted as a «guide» to a 

«foreign» and «exotic» «reality».       
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Forord 

Det har vært en lærerik og utfordrende prosess å skrive denne masteroppgaven. Jeg har opplevd 

arbeidet som meningsfullt ettersom jeg er av den formening at bevissthet rundt språkideologier, 

særlig dem knyttet til talemåter som ofte blir vurdert negativt, er viktig. Ellers føles det litt rart at 

det ferdige produktet ikke viser alle (som oftest lærerike) omveiene – omskrivningene, flyttingen 

og slettingen. Samtidig føles det helt riktig. Dette semesteret har stort sett bestått av 

masterskriving, så nå ser jeg frem til å hilse på verden og sommeren, og tilbringe mer tid med 

kjæreste, familie og venner.   

 

Stor takk til min tålmodige og hardtarbeidende veileder, Bente Ailin Svendsen. Det har vært stort 

å ha en veileder med så mye kunnskap om temaet for min oppgave og fagfeltet norsk som 

andrespråk. Jeg har også satt pris på ditt gode humør og din uhøytidelighet – Det har gjort hver 

veiledningstime lystbetont og hyggelig. 

 

Tusen takk mamma, for nyttige og interessante faglige diskusjoner, hjelp til å strukturere tankene 

mine og konstruktive forslag til oppgaven. Jeg vil også presisere hvor takknemlig jeg er for at du 

gjennom hele mitt utdanningsløp har vært en stor (både faglig og ikke-faglig) støtte. Jeg setter 

virkelig pris på all tiden du har viet til å gi meg nyttige råd om lesing til eksamener og veiledning 

av oppgaver.  

 

Varm takk til Lars, for at du har vist meg omsorg og støtte gjennom hele semesteret til tross for at 

du selv har hatt et intensivt semester med oppgaveskriving. Jeg setter virkelig pris på at du har 

ordnet med alle huslige sysler og vartet meg opp med middager nå i innspurtsperioden. 

 

Jeg vil også takke UiO og ILN som tilbyr master i norsk som andrespråk. Læringsutbyttet denne 

masteren har gitt meg har vært stort og jeg er sikker på at jeg kommer til å dra nytte av det i 

arbeidslivet, samtidig som det har beriket meg personlig. 
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1 Innledning 

1.1 Formål og forskningsspørsmål 

«I klassen vi er alle norske, men alle utenom Ruben, Nora, Johnny og Marius også regner seg 

som utlendinger enten halvt eller helt» (Skaranger, 2016, s. 22). Slik beskriver Mariana, 

fortellerstemmen i Alle utlendinger har lukka gardiner, åttendeklassen hun går i på Romsås i 

Groruddalen, Oslo Øst. Litt lenger oppe i dalen, på Stovner, bor Jamal og Mo, de to 

protagonistene i Tante Ulrikkes vei. Mo får ordet: «Blokk-Stovner er det stedet som gjør at 

Stovner er mørkerødt på Aftenpostens kart over bydelene i Oslo. Som en dråpe blod har truffet 

avispapiret. Høy tetthet av innvandrere. Høy ungdomskriminalitet. Høy andel skoledropouts. Høy 

andel kassamedarbeidere, hjelpepleiere, vaskepersonale og trygdemottakere» (Shakar, 2017, s. 8). 

Jamal på sin side gir klart uttrykk for at han føler en sterk tilhørighet og kjærlighet til Stovner og 

Tante Ulrikkes vei: «Om jeg skal gå på krig, jeg skal gå på krig for Stovner og T.U.V, da jeg skal 

krige som faen» (Shakar, 2017, s. 158). Med disse tre sitatene har de tre protagonistene selv gitt 

oss et glimt av den språklige formen de ilegges og det stedet de vokser opp på.  

Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt og hvordan språklige og sosiale 

stereotypier (re)produseres i Alle utlendinger har lukka gardiner av Maria Navarro Skaranger 

(2015) og Tante Ulrikkes vei av Zeshan Shakar (2017), og diskutere hvordan disse bøkene 

eventuelt reflekterer ulike (språk)ideologiske forståelsesmåter. Jeg har valgt å analysere nettopp 

disse to romanene fordi de i flere medier er blitt koblet til såkalt «kebabnorsk». I flere anmeldelser 

ble Alle utlendinger har lukka gardiner løftet frem som «Norges første roman på kebabnorsk» (bl. 

a. Pedersen, 2015, Sivola, 2015 og Rødli, 2015). Det ble også foretatt en kobling mellom 

«kebabnorsk» og Tante Ulrikkes vei (eksempelvis Ruud, 2018). I media har det også blitt gjort en 

kobling mellom disse bøkene (f. eks. Hansen, 2018 og Prinos, 2018). Flere medier har omtalt 

miljøet og språket i både Alle utlendinger har lukka gardiner og Tante Ulrikkes vei som noe ukjent 

og «fremmed» (f. eks. Hverven, 2015 og Stølan, 2017). Av denne grunn er grupper knyttet til dette 

miljøet og denne talestilen særlig utsatt for stereotypisering. Ifølge Andoutsopoulos (2010, s. 182) 

kan relativt nyoppståtte måter å snakke på nettopp lett rammes av språkideologier og 

stereotypisering. Dette blir også reflektert hos Irvine og Gal (2000, s. 37): «speakers (and hearers) 
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often notice, rationalize, and justify such linguistic indices, thereby creating linguistic ideologies 

that purport to explain the source and meaning of the linguistic difference». I en verden med 

økende polarisering og populisme er det med andre ord viktig å undersøke språklige og sosiale 

stereotypier og ideologier for å avdekke prosesser som kan bidra til å forsterke utenforskap og 

ekskludering. 

Begge romanene er lagt til henholdsvis Romsås og Stovner, to drabantbyer i Groruddalen, 

nordøst i Oslo. Romsås ligger i bydel Grorud. Per 2015 da Alle utlendinger har lukka gardiner ble 

utgitt, var Grorud en av bydelene i Oslo med høyest tetthet av innvandrere og norskfødte med 

innvandrerforeldre (SSB, 2015). Mellom 60 og 80 prosent av elevene på Romsås’ skoler har 

innvandrerbakgrunn (Danielsen, 2017). Ifølge Oslo kommune er 150 ulike nasjonaliteter 

representert i bydel Grorud (Oslo kommune, 2019). I 2015 hadde 53 prosent av innbyggerne på 

Stovner, som er en egen bydel, innvandrerbakgrunn, den høyeste andelen innvandrere i noen bydel 

i Oslo (SSB, 2015). Alle utlendinger har lukka gardiner er en dagbokroman hvor vi får innblikk i 

13 år gamle Marianas dagboknotater. Vi får lese om alt fra pinnedyr og skadde fugler til 

familieforhold, skolehverdag, vennskap og forelskelse. Tante Ulrikkes vei, som har sin tittel etter 

en gate på Stovner, kan betegnes som en brevroman (se delkapittel 4.2). Vi følger de to 

ungdommene Mo og Jamal fra juli 2001, da de begynner i første klasse på videregående skole, og 

frem til november 2006. Vi får innblikk i deres ganske usensurerte beskrivelser av tanker, håp og 

frustrasjoner knyttet til hverdag, familie, vennskap, kjærlighet, fremtid og følelsen av utenforskap. 

I delkapittel 4.2 omhandler jeg kort tematikk i romanene, men det er viktig å understreke at denne 

oppgaven ikke er en litterær analyse. Fokuset er på språk, språklige og sosiale stereotypier, samt 

(språk)ideologiske forståelsesmåter. Det er relativt få som har undersøkt bruken av kontaktbasert 

talestil i skjønnlitteratur. I Sverige har Källström (2010) undersøkt hvordan det han omtaler som 

«Swedish Multiethnic Youth Language» (’svensk multietnisk ungdomsspråk’) blir representert i 

Alejandro Leiva Wengers noveller Elixir og Borta i tankar, fra novellesamlingen Till vår ära 

(2001) og Jonas Hassen Khemiris roman Ett öga rött (2003). Källström undersøker særlig hvordan 

de to ovennevnte forfatterne bruker brudd på V2-regelen som et litterært virkemiddel. I Norge har 

Pedersen (2016) undersøkt hvordan språk- og kulturkontakt kommer til syne i Skarangers Alle 

utlendinger har lukka gardiner og Khemiris Ett öga rött. Det er så vidt meg bekjent ikke tidligere 

forsket på hvorvidt og hvordan stereotypier og språkideologiske forståelsesmåter kommer til syne 

og (re)produseres i norsk skjønnlitteratur. 
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Gjennom mine studier i norsk som andrespråk har jeg blitt mye mer bevisst på og 

interessert i hvor viktig språk er på så mange ulike måter. Språk er helt sentralt i formingen av 

eg(en/ne) identitet(er) (f. eks. Bucholtz & Hall, 2005 og Norton, 2013). Hvordan vi bruker språk 

former også hvordan andre oppfatter oss. Det språket eller den språklige formen en person bruker 

eller har mulighet til å velge å bruke i ulike kontekster, har betydning for hvordan vedkommende 

blir oppfattet i seg selv, samtidig som det har betydning for oppfatningen av vedkommendes 

rolle(r), gruppetilhørighet og status i samfunnet. Som Bourdieu uttrykker det: «Speech presupposes 

a legitimate transmitter addressing a legitimate receiver, one who is recognized and recognizing» 

(Bourdieu, 1977, s. 649). Mo sier det mye enklere, men smertelig klart: ««Han er flink gutt», sa 

moren min. Det er alltid rart å høre henne snakke med nordmenn, for hun blir liten da, og stemmen 

spakner og hun visker nesten» (Shakar, 2017, s. 151). Videre er språk svært sentralt for hvordan vi 

forstår og konstruerer mennesker, hendelser og handlinger, blant annet gjennom våre 

språkideologiske forståelsesmåter. Det eksisterer mange definisjoner av språkideologier i 

faglitteraturen (se delkapittel 2.3), et eksempel er Irvine og Gals (2000, s. 35) definisjon: «. . . the 

ideas with which participants and observers frame their understanding of linguistic varieties and 

map those understandings onto people, events, and activities that are significant to them». 

Kroskrity (2010, s. 92) anlegger et mer maktsosiologisk perspektiv på språkideologier, og 

definerer det som «. . . beliefs, feelings, and conceptions about language structure and use which 

often index the political economic interests of individual speakers, ethnic and other interest groups, 

and nation states». Jeg støtter meg først og fremst til Irvine og Gals (2000) definisjon siden jeg 

forstår ideologier som en nøytral beskrivelse av sosialt forklarende systemer, men trekker også 

veksler på Kroskritys siden ideologiske forståelsesmåter ofte er relatert til «kollektive 

oppfatninger, maktrelasjoner og kulturelle hegemonier» (Svendsen, 2014, s. 37, jf. Tjora & Willis, 

2007). Språkideologier kan være forbundet med og/eller bestå av språklige og sosiale stereotypier 

som igjen er med på å bestemme hvem og hva som blir plassert i ulike kategorier. I likhet med 

språkideologier finnes det flere ulike definisjoner av stereotypier. Her baserer jeg meg blant annet 

på Schäfer (1994) som definerer stereotypier som «. . . processes which have the function of 

simplifying judgement and which occur in situations characterized by little information, high 

complexity and pressure of time. . . . They are thus tools for the management of one’s environment 

with more og less distorting effects» (oversatt av Franklin, referert i Spencer-Oatey & Franklin, 

2009, s. 140). Ifølge Svendsen (2014, s. 37) er «hverken stereotypiene eller ideologiene . . . gitte 
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avgrensede størrelser, men dynamiske, og potensielt inkonsistente og i opposisjon til hverandre og 

til andre ideologiske forståelsesmåter i sin alminnelighet». For å nå målet med denne studien har 

jeg valgt å undersøke følgende: 

1. Hvilke språklige trekk karakteriserer talestilen(e) de to forfatterne har gitt de tre 

protagonistene Mariana, Jamal og Mo?  

2. I hvilken grad kan denne/disse talestilen(e) sies å samsvare med forskning gjort på 

ungdommers talemåte i flerspråklige bymiljøer?  

3a. Finnes det grunnlag for å hevde at talestilen(e) hver av protagonistene har fått bidrar til å 

(re)produsere eller forhandle stereotypier knyttet til denne/disse talestilen(e) og de 

angivelige brukerne av denne/disse talestilen(e)?   

3b. Hvis ja, hvorvidt er disse stereotypiene koblet til bestemte språkideologier?  

For å kunne svare på mitt første forskningsspørsmål har jeg foretatt en språklig analyse av 

hvilke(n) talestil(er) de tre protagonistene er iført. Kort oppsummert har jeg analysert de 

syntaktiske, morfologiske, leksikalske og diskursive trekkene ved talestilen(e). I arbeidet med det 

andre forskningsspørsmålet har jeg sammenlignet mine funn med tidligere relevant forskning på 

dette området. For å kunne svare på det tredje forskningsspørsmålet har jeg valgt å utforske den 

sosiale «verdenen» de tre protagonistene er plassert inn i, som familieforhold, venner, grad av 

skolesuksess og fremtidsplaner. Jeg har deretter ved hjelp av Irvine og Gals (2000) teoretiske og 

analytiske rammeverk for å avdekke språkideologier og språklige differensieringsprosesser, 

undersøkt hvorvidt og hvordan de projiserte «verdenene» kobles sammen til den eller de 

talestilene protagonistene ikles. Jeg diskuterer deretter hvorvidt og hvordan disse koblingene 

bidrar til å (re)produsere språklige og sosiale stereotypier og om disse stereotypiene i så tilfelle er 

koblet til bestemte (språk)ideologiske forståelsesmåter. Mine forskningsspørsmål utgjør deler i en 

hermeneutisk sirkel (Thurén, 2009, s. 69-70 og s. 104-113). For å kunne svare på mitt andre 

forskningsspørsmål, må jeg allerede ha svart på det første. Videre må jeg har svart på de to første 

forskningsspørsmålene for å kunne svare på forskningsspørsmål 3a og b. Sammen danner 

forskningsspørsmålene en helhet. I delkapittel 1.3 plasserer jeg studien i det 

andrespråksteoretiske landskapet, men først forankrer jeg studien teoretisk gjennom hvordan jeg 

benevner de kontaktbaserte talestilene som har vokst frem i flerspråklige bymiljøer i Norge og i 

resten av Europa gjennom de siste tiårene (f. eks. Nortier & Svendsen 2015).  
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1.2 Språkvitenskapelige betegnelser på senere talestiler i flerspråklige 

bymiljøer 

Ifølge Svendsen og Quist (2010) er betegnelsene på disse talestilene eller varietetene avhengig av 

forskernes bakgrunn og teoretiske og metodiske tilnærming. Flere betegnelser er i bruk som for 

eksempel multietnolekt (Quist, 2000 og Clyne, 2000), multietnolektisk stil (Svendsen & 

Røyneland, 2008 og Opsahl, 2009b), multiethnic youth language (f. eks Aarsæther, 2010), 

contemporary urban vernaculars (Rampton, 2011) og late modern urban speech styles (Madsen, 

2008). I forskningen med en strukturell tilnærming har termer som for eksempel multietnolekt (f. 

eks. Opsahl, 2009b) i stor grad blitt brukt, mens i forskning hvor hovedfokuset har vært på 

språklig praksis ser det ut til at stil-begrepet har blitt favorisert (Quist, 2005 og Maegaard, 2010). 

Forskere som har anvendt stil-begrepet argumenterer ofte for at man ikke kan trekke klare 

grenser mellom språk. Det vil altså si at de har en såkalt konstruktivistisk tilnærming til språk: 

«Det å bruke språk innebærer innafor et sosialkonstruktivistisk paradigme å dra veksler på det 

språklige repertoaret man som menneske til enhver tid har til rådighet» (Ims, 2013, s. 43). Flere 

forskere har funnet stil-begrepet hensiktsmessig ettersom det understreker det dynamiske ved 

talestilene. I denne sammenheng favner ikke stil-begrepet kun språklig struktur, men også 

språklige ressurser som ilegges sosial betydning (Ims, 2013, s. 43). Dette er i tråd med Eckerts 

(2004, s. 43) stilbegrep:   

 

. . . the meaning of variation lies in its role in the construction of styles, and what I am 

proposing here is a study of the role of variation in stylistic practice. This involves not 

simply placing variables in styles, but in understanding this placement as an integral part of 

the construction of social meaning. This has several implications for our view of variation. 

First, variables do not come into a style with a specific, fixed meaning, but take on such a 

meaning in the process of construction of a style. This leads to the second point, that style 

(like language) is not a thing but a practice. It is the activity in which people create social 

meaning, as style is the visible manifestation of social meaning. And inasmuch as social 

meaning is not static, neither are styles.    

 

Forskningen argumenterer for at kontaktbaserte talestiler må forstås som nettopp tale-stiler 

ettersom majoritetsspråklige ungdommer også anvender disse talestilene ved siden av andre 
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østnorske varieteter avhengig av hvilken rolle og kontekst en befinner seg i (Ims, 2013, s. 43). 

Ifølge forskningen viser dette at talestilen dermed ikke er et uttrykk for manglende 

norskkompetanse hos ungdommer med innvandrede foreldre (Ims, op. cit.). Jeg har i denne 

oppgaven valgt å bruke begrepet kontaktbasert talestil, noe som ut ifra resonnementet ovenfor 

innebærer en semiotisk tilnærming til språklig praksis. Det vil si at jeg anlegger et syn på språk 

som innebærer at språk kun er ett av flere tegnsystemer som ilegges sosial mening. Andre 

semiotiske tegn er for eksempel klær, musikk, frisyre, samt andre tegn som signaliserer sosial 

mening i en gitt sammenheng. Jeg anser språkbruk som dynamisk og flytende. Mennesker bruker 

språk for å oppnå kommunikative mål, men også for å markere sin(e) identitet(er). Man bruker 

språk for å skape en spesifikk oppfatning av seg selv hos mottaker(en/ne). Det er imidlertid ikke 

slik at man alltid oppfattes slik man ønsker. Man veksler mellom de språklige stilene man har 

tilgjengelig ut ifra de verbale målene og/eller den sosiale posisjoneringen man ønsker i en gitt 

kontekst. 

1.3 Plassering av oppgaven i det andrespråksteoretiske landskapet 

Det er vanlig å operere med tre teoretiske hovedretninger i det andrespråksteoretiske landskapet: 

en lingvistisk retning som utforsker det språklige systemet hos innlærere, en kognitiv retning som 

fokuserer på psykolingvistiske aspekter ved andrespråkstilegnelse og en interaksjonell, 

sosiolingvistisk og sosiokulturell retning (Myles, 2013). Tradisjonelt sett har 

andrespråkslingvistikken, både nasjonalt (norsk som andrespråk: NOA) og internasjonalt (second 

language aquisition: SLA), i stor grad hatt en psykolingvistisk eller lingvistisk-kognitiv tilnærming 

til andrespråkstilegnelse (Svendsen, 2018, s. 76). Denne oppgaven plasserer seg innenfor det 

Svendsen (2018) omtaler som sosiokulturell andrespråkslingvistikk. Dette er en term som er 

kalkert over sociocultural linguistics (’sosiokulturell andrespråkslingvistikk’) (Bucholtz & Hall, 

2005). Svendsen (2018, s. 76) definerer sosiokulturell andrespråkslingvistikk som: «. . . det 

tverrfaglige feltet i andrespråkslingvistikken som er opptatt av forholdet mellom språk, 

andrespråkslæring, kultur og samfunn». Videre deler Svendsen (2018) den sosiokulturelle 

andrespråkslingvistikken inn i tre hovedretninger: 1) den variasjonistiske, 2) den interaksjonelle og 

3) den neo-vygotskianske. Innenfor den interaksjonelle tilnærmingen plasserer Svendsen en kritisk 

sosiolingvistisk tradisjon, og det er innenfor denne retningen jeg forankrer min studie (se 

Svendsen, 2018 for en oversikt over den sosiokulturelle andrespråkslingvistikken). Ifølge 
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Svendsen (2018, s. 87) springer den kritiske sosiolingvistiske tilnærmingen ut fra sosiologiske og 

antropologiske teorier om språk og maktrelasjoner, der man særlig har fokusert på betydningen av 

språk i dannelsen av reproduksjonen av sosial ulikhet (Svendsen, 2018, s. 87). I en 

andrespråkssammenheng fokuserer studier med en kritisk sosiolingvistisk tilnærming blant annet 

på forholdet mellom andrespråkslæring, identitet(er) og maktrelasjoner (Svendsen, op. cit.). 

Ideologier og holdninger i samfunnet er sentrale i formingen og reproduksjonen av sosiale og 

språklige hegemoniske hierarkier. Kritiske sosiolingvistiske studier er derfor særlig opptatt av 

forholdet mellom mikro- og makronivå, som hvordan maktrelasjoner på makronivå utspiller seg på 

mikronivå, eksempelvis i verbal samhandling, men også hvordan prosesser og hendelser på 

mikronivå bidrar til å (re)produsere språkideologier og maktrelasjoner på samfunnsnivå (Svendsen, 

2018, s. 87). Dette dynamiske og sirkulære forholdet står sentralt i min oppgave. Andrespråksfeltet 

internasjonalt består primært av studier av andrespråkstilegnelse, men i en nordisk sammenheng er 

også studier av to- eller flerspråklighet vanligvis inkludert (Golden, Kulbrandstad & Tenfjord, 

2007). Det er dessuten flere andrespråksforskere som har studert fremveksten av senere 

kontaktbaserte talestiler i flerspråklige bymiljøer, og som blant annet har sett språklige trekk i 

kontaktbaserte talestiler i lys av språklige trekk som er frekvente i tilegnelsen av norsk som 

andrespråk (f. eks. Nistov & Opsahl, 2014). I en kritisk sosiolingvistisk tilnærming til 

andrespråkstilegnelse fokuserer man på hvilke identitetsopsjoner som er tilgjengelige i en gitt 

interaksjon (Svendsen, 2018, s. 89). Dette kan være både ønskede og uønskede identiteter. Ifølge 

Svendsen er det imidlertid ikke slik at alle ønskede identitetsopsjoner er tilgjengelige. Dette er 

kontekstavhengig og det er ikke alle som blir definert eller identifisert som «legitime» talere i ulike 

kontekster. Her trekker Svendsen veksler på Bourdieu (1977; 1991) som påpeker at dette igjen er 

avhengig av hvem som besitter makten til å definere i en gitt kontekst. Ifølge Svendsen (2018) er 

det med andre ord nødvendig å analysere maktrelasjoner i et gitt samfunn eller en gitt sammenheng 

for å få en forståelse av hvordan språk kan brukes som et maktredskap og hvordan språk fungerer 

sosialt inkluderende eller ekskluderende. I min oppgave står det sentralt å undersøke hvilke roller, 

personlige og sosiale egenskaper eller mangel på sådanne som blir ilagt de tre protagonistene i de 

to valgte bøkene, og hvordan dette igjen blir koblet til den talestilen de ilegges. Denne koblingen 

mellom sosiale, personlige og språklige forhold, og hvordan den blir etablert, gir muligheter til å 

diskutere hvorvidt og hvordan språklige og sosiale stereotypier (re)produseres i romanene, og om 

disse stereotypiene eventuelt er farget av eller består av bestemte språkideologiske 
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forståelsesmåter. Dette vil blant annet kunne belyse hvilke verdier som tilskrives disse talestilene 

og deres brukere, samt ulike sosiale gruppers og talestilers plassering i et samfunnsmessig 

makthierarki. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 2 som omhandler oppgavens teoretiske 

forankring og tidligere forskning på språk, språklige stereotypier og språkideologier. Dette kapitlet 

inneholder også en oversikt over den forskningen som er gjort nasjonalt og internasjonalt på 

språklig praksis i flerspråklige bymiljøer. I kapittel 3 presenterer jeg hvordan jeg metodisk har gått 

frem for å besvare forskningsspørsmålene. I kapittel 4 presenterer jeg analysene jeg har gjort, mens 

det femte kapitlet inneholder en diskusjon av resultatene sett i lys av oppgavens 

forskningsspørsmål.     

2 Teoretiske perspektiver 

I dette kapitlet presenterer jeg først forskning gjort på kontaktbaserte talestiler i flerspråklige 

bymiljøer. Deretter presenterer jeg de teoretiske perspektivene som er anlagt for å besvare 

forskningsspørsmålene (jf. delkapittel 1.1). Til sist gir jeg en fremstilling av hvordan 

kontaktbaserte talestiler har blitt omtalt i media og på folkemunne, og påpeker at betegnelser på 

språklige variteter ikke er nøytrale men iboende ideologiske.  

2.1 Senere kontaktbaserte talestiler i flerspråklige bymiljøer: språk, praksis og 

språkideologiske forståelsesmåter 

Flere forskere i Europa har i løpet av de siste tjue årene, og særlig på 2000-tallet, dokumentert 

fremveksten av nye måter å snakke majoritetsspråket på i byområder hvor en høy andel av 

befolkningen har innvandrerbakgrunn og hvor samfunnet derfor er preget av et mangfold av 

kulturelle praksiser og sosial lagdeling (Svendsen & Røyneland, 2008, s. 36 og Ims, 2013, s. 41). I 

løpet av 1990-årene rettet flere sosiolingvistisk orienterte språkforskere i Skandinavia fokuset mot 

det som i forskningen blant annet omtales som «multietnolektiske» varieteter (f. eks Quist, 2000) i 

flerspråklige bymiljøer med ønske om å beskrive og forklare nye språklige praksiser som utviklet 

seg i de større skandinaviske byene på bakgrunn av de siste 40-50 årenes innvandring (Quist & 

Svendsen, 2015, s. 153). Den skandinaviske forskningen på kontaktbaserte talemåter i flerspråklige 

bymiljøer har hatt tre til dels overlappende fokusområder: 1) språkstruktur, 2) språklig praksis 

og/eller 3) språkideologiske forståelsesmåter (Quist & Svendsen, 2015, s. 151). Alle de tre 
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perspektivene – struktur, praksis og språkideologi – er nyttige for med tanke på 

forskningsspørsmålene jeg skal besvare.   

 De strukturelle studiene har hatt hovedfokus på å undersøke og beskrive språklige trekk 

ved disse kontaktbaserte talemåtene blant ungdommer i flerspråklige bymiljø. Den svenske 

språkforskeren Kotsinas (1988) viste allerede på slutten av 1980-tallet at det eksisterte en 

kontaktbasert talestil knyttet til subkulturelle ungdomsmiljøer i Rinkeby, en forstad til Stockholm. 

Inspirert av Kotsinas diskuterte Quist (2000) fremveksten av en varietet blant flerspråklige 

ungdommer i Nørrebro, København, en bydel med høy tetthet av innvandrere (Svendsen & 

Røyneland, 2008, s. 64). I Norge ble den første studien av det som kan betegnes som en 

kontaktbasert ungdomsvarietet gjort i 1995 (Aasheim, 1995). Det har blitt publisert flere studier 

med utgangspunkt i det norske forskningsprosjektet Utviklingsprosesser i urbane språkmiljø (f. 

eks. Svendsen & Røyneland, 2008; Opsahl, 2009a; Opsahl, 2009b; Opsahl & Nistov, 2010). Disse 

studiene viser at enkelte språklige trekk ser ut til å være karakteristiske for en talestil som 

fortrinnsvis brukes av ungdommer i flerspråklige miljø i de østlige bydelene i Oslo. Videre viser 

studiene at det finnes språklig variasjon hos hver enkelt språkbruker og språkbrukerne imellom. 

Studiene viser at ungdommene ikke bruker én og bare én språklig varietet, men at de besitter et 

bredt språklig repertoar og således har mulighet til å veksle mellom ulike registre avhengig av 

mottaker, kommunikative mål og kontekst (Ims, 2013, s. 42).  

 Studier med en praksisorientert tilnærming til kontaktbasert språkbruk har i stor grad 

fokusert på forholdet mellom språk og identitet(er) (Quist & Svendsen, 2015, s. 168). Dette har 

særlig vært tilfellet blant studiene som undersøker hvordan de kontaktbaserte talestilene brukes i 

verbal og sosial interaksjon. Disse studiene omtales som interaksjonelle og har hatt som mål å få 

en forståelse av hvilke effekter og konsekvenser bruken av de urbane talestilene har for 

språkbrukernes identitet(er) og sosiale posisjonering i en gitt kontekst (Quist & Svendsen, 2015, s. 

168). Flere av studiene med fokus på språklig praksis legger vekt på å utforske og få en forståelse 

av språkbrukernes språkbruk i sitt nærmiljø, eksempelvis i vennegjenger og på skolen, gjennom 

bruk av etnografiske metoder. De følger således forskningstradisjoner som lingvistisk antropologi, 

diskursanalyse og sosialpsykologi (Quist & Svendsen, 2015, s. 169). I Oslo viser de ulike studiene 

at ungdommer på tvers av foreldrebakgrunn tar i bruk urbane kontaktbaserte talestiler (f. eks. 

Svendsen & Røyneland, 2008; Opsahl & Nistov, 2010; Aarsæther, 2010). Både interaksjonelle og 

strukturelle studier viser at ungdommer – uavhengig av foreldrebakgrunn – bruker forskjellige 
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verbale trekk, deriblant kontaktbaserte trekk, men også ikke-verbale identitetsuttrykk som musikk 

og klær for å vise tilknytning til en globalisert populærkultur på den ene siden og det lokale miljøet 

på den andre siden. Således uttrykker ungdommene en glokal identitet (f. eks. Quist, 2005 og 

Opsahl, Røyneland & Brunstad, 2010) (Quist & Svendsen, 2015, s. 169). Ungdommenes 

identitetsarbeid er imidlertid ikke kun knyttet til globalitet og lokalitet. Etnisitet og 

sosioøkonomisk status står også sentralt (Quist & Svendsen, 2015, s. 169). Flere av disse studiene 

har fokus på å avdekke hegemoniske og dermed definerende språkideologier og stereotype 

forestillinger knyttet til språk og språkbrukere (Quist & Svendsen, 2015, s. 170). Et eksempel på 

hvordan språkideologier har vært forankret i politikk for å fremme nasjonalstatens interesser, er at 

de nasjonale minoritetsspråkene ikke ble anerkjent som en del av Norges kulturarv før 1993 (Lane, 

2009, s. 211). Nasjonalstaten som konstruksjon og organiserende prinsipp legger med andre ord til 

grunn en språklig enhetsideologi: en nasjon – ett språk – ett folk (Anderson, 1983). Dette kommer 

jeg tilbake til i neste avsnitt. Således omhandler studiene i stor grad hvordan andre enn 

språkbrukerne selv oppfatter og fremstiller disse talestilene og de angivelige brukerne (Quist & 

Svendsen, 2015, s. 170). 

 Forskning på språkideologier og stereotypisering av språk og språkbrukere i flerspråklige 

bymiljøer har i stor grad tatt utgangspunkt i mediediskurser. De siste ti årene har det vært en 

økende interesse for hvordan media framstiller ulike kontaktbaserte talestiler, hvordan media 

kobler stereotype forestillinger til brukere av kontaktbaserte talestiler og hvordan disse 

stereotypiene er farget av eller består av ulike språkideologiske forståelsesmåter. I Tyskland 

undersøkte for eksempel Andoutsopoulos (2010) hvordan det han omtaler som «etnolektisk tysk» 

(‘ethnolectal German’), samt brukerne av denne talestilen, blir fremstilt i media. Funnene viser at 

etnolektisk tysk blir fremstilt som en iboende egenskap eller essens ved brukerne av denne 

talestilen, samt at media konstruerer et bilde av denne talestilen som avvikende fra «normal 

German» eller «standard German». I Nederland viser Cornips, Jaspers og de Rooij (2015) hvordan 

den opprinnelig vitenskapelige termen straattaal (’gatespråk’), som var ment å være en nøytral 

term, i den offentlige diskursen ble etablert som en term som indeksikaliserte «antisocial or 

dangerous behaviour associated with ethnically mixed groups» (Cornips et. al., 2015, s. 51), samt 

at det i belgisk media blir konstruert et dystopisk bilde av ungdommers kontaktbaserte språkbruk 

som «broken rather than Standard Dutch» (Cornips et. al., 2015, s. 56). Cornips et. al. (2015) 

understreker at alle betegnelser på språkbruk er iboende politiske og ideologiske. I Sverige 
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undersøkte Milani (2010), med utgangspunkt i en debatt om økende økonomisk støtte til 

morsmålsundervisningen som utviklet seg til en debatt om blattesvenska (blatte refererer til 

mennesker som ikke har vestlig opprinnelse), hvordan blattesvenska blir oppfattet som avvikende 

fra «standardsvensk» av noen debattanter i media. Milani påpeker at striden om å definere navnet 

til denne talestilen i stor grad bygger på verdien man ilegger den, samt at talestilens navn har en 

sentral betydning for hvilke bilder som blir projisert av denne talestilens brukere. I Norge foretok 

Svendsen (2014) en diskursanalyse av debatten om «kebabnorsk» som fant sted i norsk presse i 

perioden 4.6-19.6.2009. Ifølge Svendsen blir det i debatten promotert et bilde av den språklige 

praksisen til unge i flerspråklige bymiljøer som uforståelig, avvikende og som «dårlig norsk». I sin 

diskursanalyse viser hun at de unges språklige praksis gjennom konstruerte sammenhenger blir 

presentert som årsak til arbeidsledighet. De unge blir presentert som én bestemt homogen gruppe, 

nemlig «ungdom med innvandrerbakgrunn», og posisjoneres som de etniske «Andre». Gjennom en 

diskursanalyse av TV-programmet «Alle snakker norsk» som ble sendt på norsk TV (NRK1) i 

2010, viser Ims (2014) hvordan språkbruk kobles opp mot sted og at stedet gis avgjørende 

betydning for hva som kan regnes som «god nok» norsk. I programmet blir tre voksne menn og 

deres norske språk fremstilt, diskutert og evaluert. Alle tre har innvandrerbakgrunn. Det blir 

fremstilt som at Ali fra Bærum og Shahab fra Tromsø, bosatt i Oslo, snakker «god» norsk, mens 

Ahmed fra Tøyen i Oslo øst snakker «dårlig» norsk. Ims (2014, s. 23) viser hvordan språkets 

indeksikalitet tydelig blir knyttet til språkets territorialitet og hvordan mediene er sentrale i 

verditilskrivingsprosesser. I artikkelen «A ’new’ speech style is born» undersøker Svendsen og 

Marzo (2015) registerdanningsprosesser gjennom diskursanalyser av ulike diskurser i norsk og 

belgisk media. Agha (2007, s. 55) definerer registerdanning (’enregisterment’) som «processes 

whereby diverse behavioral signs (whether linguistic, non-linguistic, or both) are functionally 

reanalysed as cultural models of action, as behaviours capable of indexing stereotypic 

characteristics of incumbents of particular interactional roles, and of relations among them». 

Ideologi er en sentral del av slike prosesser. Registerdanningsprosesseser handler således om mer 

enn å gjenkjenne og navngi språk, språkbrukere og språkbruk (Ims, 2013, s. 39). Svendsen og 

Marzo finner at media er en sentral aktør i registerdanningsprosesser og at media er påvirket av 

språkideologier med enhet og renhet som ideal, altså at media i stor grad har en enspråklig 

orientering. En slik (r)enhetsideologi har som nevnt ovenfor opphav i nasjonalstatens opprinnelse 

og konstruksjonen av nasjonal identitet (Svendsen, 2006, s. 230), og utgjør det som kan kalles for 
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en nasjonalromantisk språkideologisk forståelsesmåte. I det følgende presenterer jeg de teoretiske 

perspektivene som er forankret i forskningsspørsmål 3a og 3b (jf. delkapittel 1.1). Først presenterer 

jeg kritisk diskursanalyse ettersom dette blir brukt som teoretisk og analytisk rammeverk og 

redskap. Deretter presenterer jeg Irvine og Gals (2000) teoretisk-analytiske rammeverk om 

språkideologi og differensieringsprosesser som i stor grad fungerer som et analytisk verktøy i min 

oppgave.  

2.2 Kritisk diskursanalyse – en multiperspektivistisk tilnærming 

Diskursanalyse dreier seg, logisk nok, om å analysere diskurser. Men hva er en diskurs? 

Diskursbegrepet blir flittig brukt i vitenskapelige tekster og debatter, ofte uten noen spesifikk 

definisjon. Diskursbegrepet blir tidvis brukt vagt og tvetydig i flere kontekster. I andre kontekster 

har det imidlertid mer presise, men forskjellige betydninger (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 9). 

Begrepet diskurs forstås oftest som språket vi bruker innenfor ulike sosiale domener, eksempelvis 

innenfor politikk – politisk diskurs, helsevesenet – medisinsk diskurs eller språkvitenskapen – 

språkvitenskapelig diskurs (Jørgensen & Phillips, op. cit.). Diskursanalyse er dermed studiet av de 

språklige mønstrene innenfor et gitt sosialt domene. Man kan på et overordnet nivå forklare 

diskurs som: «. . . en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på» 

(Jørgensen & Phillips, 1999, s. 9, opprinnelig kursivert). Et sentralt aspekt ved diskursanalyse er 

tverrfaglighet. Diskursanalyse kan brukes på flere forskjellige sosiale områder og i en rekke 

forskjellige studier. Diskursanalyse karakteriseres altså ved at det er flere tilnærminger, ikke bare 

én (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 9). Tilnærmingene man velger å bruke, avhenger av 

forskningsspørmålet. 

 For å kunne oppnå formålet med oppgaven har jeg valgt et kritisk diskursanalytisk 

perspektiv. Ved å bruke kritisk diskursanalyse ikler man seg et kritisk syn på den/de diskursen(e) 

man forsker på og fokuserer på hvordan makt og ideologi er forankret i diskurs (van Dijk, 2001, s. 

96). Diskursanalyse og kritisk diskursanalyse er i stor grad ansett som en metode. Det kan 

imidlertid være hensiktsmessig, blant annet i mitt tilfelle, å anvende kritisk diskursanalyse som et 

overordnet perspektiv og videre ha en multiperspektivistisk tilnærming til 

forskningsspørsmåle(t/ne). Dette begrunner jeg i det følgende. Ifølge van Dijk (1995, s. 17-19) kan 

enhver teoretisk eller metodisk tilnærming som har et kritisk utgangspunkt, være passende for å 

studere diskurs. I likhet med van Dijk, ser også Ehrlich og Romaniuk (2013, s. 478) på kritisk 
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diskursanalyse som teoretiske prinsipper heller enn spesifikke analyseteknikker. Videre blir 

betegnelsen kritisk diskursanalyse på forvirrende vis brukt på to ulike måter (Jørgensen & Phillips, 

1999, s. 72). Fairclough bruker den både som en betegnelse på den metoden han selv har utviklet, 

samtidig som han bruker det som en betegnelse på en bredere retning som favner flere kritiske 

tilnærminger til diskurs (Jørgensen & Phillips, op. cit.). Min oppgave er plassert innenfor den 

bredere retningen. Jeg kommer altså ikke til å anvende Faircloughs metode. Dette kommer jeg 

tilbake til i neste avsnitt. Kritisk diskursanalyse har en sosial orientering. Jeg har derfor valgt å 

bygge på Schiffrins definisjon av diskurs. Hun definerer diskurs som språk integrert i sosial 

interaksjon (Schiffrin, 1994, s. 414-416). Videre velger jeg å betegne skjønnlitteratur som diskurs. 

Ved å betegne skjønnlitteratur som en diskurs anser en skjønnlitteratur som en av flere språklige 

sjangere som er sentrale i å (re)produsere eller forhandle sosial praksis i samfunnet (Ajtony, 2013, 

s. 256). Skjønnlitteratur er en offentlig diskurs og ettersom det er en skrevet diskurs, kan den leses 

langt fra stedet og tiden hvor den opprinnelig ble produsert (Ajtony, op. cit.). Ifølge Fairclough, 

referert i Locke (2004, s. 1), er formålet med kritisk diskursanalyse:  

 

. . . to systematically explore often opaque relationships of causality and determination 

between (a) discursive practices, events and texts, and (b) wider social and cultural 

structures, relations and processes; to investigate how such practices, events and texts arise 

out of and are ideologically shaped by relations of power and struggles over power. 

 

Innenfor kritisk diskursanalyse ses diskurser – både produksjonen og tolkningen – som en viktig 

sosial praksis som er konstituerende for hele den sosiale verden (Jørgensen og Phillips, 1999, s. 

73). Diskurser konstrueres imidlertid også av andre sosiale praksiser som ikke utelukkende har en 

diskursiv karakter. Andre sosiale praksiser kan for eksempel være strukturen i det politiske 

systemet og medienes institusjonelle struktur (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 74). Innenfor kritisk 

diskursanalyse står forskjellige sosiale praksiser således i et dialektisk forhold til hverandre 

(Jørgensen & Phillips, op. cit.). Diskurser fører til (re)produksjon og forhandling av sosiale 

identiteter og relasjoner (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 73). De bidrar imidlertid ikke kun til å 

forme og omforme sosiale praksiser, men avspeiler dem også (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 74). 

Diskurser blir også sett på som sentrale for (re)produksjonen av ulike maktforhold mellom 

forskjellige grupper i samfunnet. Dette kan for eksempel være makten til ulike aktører som media 
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eller en politisk maktelite, eller maktforholdene mellom forskjellige sosiale klasser, mellom 

kjønn og mellom minoriteter og majoriteten (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 75). Denne 

(re)produksjonen er ideologisk forankret. I kritisk diskursanalyse skal man avdekke diskursens 

rolle i produksjonen og opprettholdelsen av sosiale makthierarkier. Nettopp ved å avdekke og 

dermed skape bevissthet rundt hvordan ideologier og maktforhold virker i samfunnet kan man 

skape mer egalitære forhold i kommunikasjon og i samfunnet som helhet (Jørgensen & Phillips, 

1999, s. 76).  

I diskursanalyse skal det teoretiske og metodologiske grunnlaget ha en felles forankring, 

for eksempel et kritisk samfunnssyn (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 12). Så lenge teori og metode 

har samme synsvinkel, kan man gjerne kombinere ulike diskursanalytiske metoder og/eller 

anvende andre elementer enn de diskursanalytiske: «Det er ikke bare tilladt, men værdsat, da 

forskellige perspektiver giver forskellige former for indsigt i et område og tilsammen danner en 

bredere forståelse» (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 12). I likhet med kritisk diskursanalyse har 

Irvine og Gals (2000) teoretiske rammeverk et kritisk syn på de sosiale praksisene som studeres. Et 

sentralt fokus innenfor Irvine og Gals teoretiske rammeverk, er hvordan ideologier og 

maktstrukturer i samfunnet forenkler vår forståelse av språk og videre hvordan dette kan få 

politiske følger. Innenfor både kritisk diskursanalyse og Irvine og Gals teoretiske rammeverk står 

det sentralt å avdekke de ideologiske interessene som bidrar til å skape maktstrukturene i 

samfunnet. Jeg vil derfor argumentere for at kritisk diskursanalyse og Irvine og Gals teoretiske 

rammeverk harmonerer med hverandre. I det følgende delkapitlet presenterer jeg Irvine og Gals 

teoretiske rammeverk. Først gir jeg imidlertid en kort fremstilling av språkideologier generelt. 

2.3 Irvine og Gals teoretisk-analytiske rammeverk om språkideologi og 

språklige og sosiale differensieringsprosesser 

Ideologisering er en prosess som omhandler hvordan forskjellige måter å bruke språk på blir kjent 

igjen, klassifisert, evaluert og debattert, altså hvordan man snakker om (ulike) språk 

(Androutsopoulos, 2010, s. 182). En slik prosess er nært knyttet til språkets sosiale liv (Cameron, 

2004, s. 316). Språkideologiforskningen har sitt opphav i lingvistisk antropologi. Et sentralt aspekt 

ved språkideologiforskningen er at språkets strukturelle trekk ikke blir studert isolert, men at en 

utforsker koblinger mellom språklige former og sosiale fenomener. Kvalitative, kritiske studier av 
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offentlige og institusjonelle diskurser er en styrke ved språkideologiforskningen og kan bidra til å 

avdekke maktforhold og identitetskonstruksjoner (Androutsopoulos, 2010, s. 184).  

 Noen former for språkbruk blir ansett som nøytrale. Andre former for språkbruk blir målt 

opp mot denne «standarden» og betegnet som avvikende. Bak en slik vurdering kan det ligge en 

standardspråksideologi. I en slik ideologi blir et abstrakt, idealisert og homogent «standardspråk» 

brukt som et normativt referansepunkt (Androutsopoulos, 2010, s. 184). Språkideologier – særlig 

de knyttet til dialekter, kontaktvarieteter og «ikke-standardspråk» generelt – kan brukes til å 

konstruere sosiale og kulturelle identiteter og således ekskludere, stigmatisere eller bidra til å 

skape binære skiller mellom et forestilt «Oss» og de «Andre» (’Othering’) (Androutsopoulos, 

2010, s. 184). Gjennom «Othering» kan man blant annet «eksotisere», altså projisere fremstillinger 

av den «Andre» som annerledes og eksotisk ved å eksempelvis anlegge et slags utenforstående 

turistblikk (Svendsen, 2014, s. 46).  

 Irvine og Gal (2000, s. 35) påpeker at identifikasjon av et språk forutsetter at språket 

kontrasterer med andre språk. Hvordan språklige varieteter blir oppfattet, og hvordan disse 

oppfatningene blir projisert over på mennesker, aktiviteter eller hendelser, er et sentralt aspekt ved 

språklig differensiering. Denne projiseringen er ideologisk ettersom den er preget av politiske og 

moralske holdninger, samt holdningsbærerens sosiale posisjon (Irvine & Gal, 2000, s. 35). Irvine 

og Gal er nettopp opptatt av at både språkbrukeres og -forskeres oppfatninger og beskrivelser av 

språk ikke skjer i et holdnings- og verdimessig ideologisk vakuum. I møte med språk har 

språkbrukere og -forskere med seg en «ramme» med forestillinger som blir et fundament for deres 

forståelse av ulike språklige varieteter: «There is no «view from nowhere», no gaze that is not 

positioned» (Irvine & Gal, 2000, s. 36). Den «rammen» velger Irvine og Gal å kalle for 

språkideologier. Ifølge Irvine og Gal finnes det likheter i måten man ut fra et ideologisk 

utgangspunkt betrakter og gjenkjenner språklige forskjeller. Likhetene finnes i hvordan 

sosiolingvistisk kompleksitet blir lokalisert, tolket og rasjonalisert, hvordan språklige varieteter 

blir identifisert med «typiske» personer og aktiviteter, samt hvordan ideologier redegjør for 

forskjeller mellom språk og deres angivelige brukere. Det finnes altså et system i hvordan 

språkideologiene gjenkjenner og etablerer lingvistiske forskjeller. Dette systemet består, ifølge 

Irvine og Gal, av tre semiotiske prosesser. Disse semiotiske prosessene oppstår fordi mennesker 

oppfatter en sammenheng mellom språkformer og sosiale fenomen. Språktrekk blir således mye 

mer enn språktrekk, de blir et totalt bilde av forskjellige sosiale grupper: deres moral, estetiske 
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preferanser, oppførsel og holdninger (Irvine & Gal, 2000, s. 37). De tre semiotiske prosessene 

består av: ikonisering (’iconization’), gjentatt produksjon av motsetninger (’fractal recursivity’) og 

utviskning (’erasure’) (oversatt til norsk av Svendsen, 2014, s. 38). Ikonisering handler om hvordan 

språklige trekk blir sett på som en representasjon av brukerne av disse språklige trekkene. Språket 

blir således sett på som beskrivende for språkbrukerens iboende natur. Ikonisering fremstiller en 

persons eller gruppes språkbruk som representativt for hvordan den/disse språkbruker(en/ne) er, 

blant annet hvilke moralske holdninger de har, hvilke egenskaper de har (eller ikke har), og hvilke 

estetiske preferanser de har. Gjentatt produksjon av motsetninger handler om at etablerte binære 

motsetninger blir reaktivert gjentagende ganger i større eller mindre skalaer. Slike dikotomier blir 

så produsert og projisert på ulike nivåer, det være seg språklige og sosiale, og kobles deretter 

sammen. Utvisking representerer en prosess der ideologi, gjennom å forenkle det sosiolingvistiske 

feltet, utvisker personer, aktiviteter eller generelt sosiolingvistiske fenomen. Fakta som ikke 

«passer inn» i det ideologiske skjemaet blir enten utelatt eller bortforklart (Irvine & Gal, 2000, s. 

38). Man kan således bruke utvisking for å «rydde» i virkeligheten og skape en egen versjon av 

den. Det eller de som ikke passer inn, blir visket ut. En språkideologi fremmer et totaliserende syn. 

Målet er således å gi en helhetlig fremstilling av en angivelig «virkelighet». Elementer som ikke 

passer inn i den ønskede fremstillingen må derfor ignoreres eller endres (Irvine & Gal, 2000, s. 

38).   

De tre semiotiske prosessene griper inn i hverandre og påvirker hverandre gjensidig. 

Ikonisering er ikke mulig uten utvisking, og gjentatt produksjon av motsetninger kan kun oppstå 

om det allerede har foregått en stor grad av ikonisering og dermed også utvisking på begge sider av 

dikotomien. Prosessene virker simultant, men de er ikke linære med en tydelig struktur. De er 

derimot uforutsigbare, og man kan ofte ikke se dem før man tar et skritt til siden eller tråkker ut av 

sitt eget ståsted. Sammen skaper prosessene forenklede og essensialiserte bilder av språk(bruk) og 

språkbrukere (Irvine & Gal, 2000, s. 39). Slike forestillinger om språklige stereotypier er ikke 

statiske – de skapes, reproduseres og reforhandles kontinuerlig, mer eller mindre bevisst, av ulike 

aktører i samfunnet. Bidragsyterne kan være alt fra nære relasjoner som familie og venner, til mer 

overordnede offisielle instanser som skolesystemet, språkpolitiske organ og medieinstitusjoner 

(Ims, 2014, s. 12).  
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2.4 Stereotypisering, indeksikalisering og definisjonsmakt 

Sentralt i ideologisering står konstruksjonen av stereotypier. Språklige stereotypier er generaliserte 

og konvensjonaliserte oppfatninger av språklige registre, altså ulike måter å snakke på (Svendsen, 

2014, s. 34, Agha, 2007 og Irvine & Gal, 2000) og blir til i prosessen hvor et språklig register blir 

gjenkjent som en spesifikk talemåte. Videre blir denne talemåten vurdert og tilskrevet verdi 

(Svendsen, 2014, s. 34). Stereotypiene baseres på en kobling mellom en gitt måte å snakke på og 

angivelige aktiviteter eller inaktiviteter, spesifikke egenskaper eller mangel på sådanne, verdier og 

estetiske preferanser som antas å være identiske hos brukerne av en bestemt talemåte eller varietet 

(Svendsen, 2014, s. 34). Ifølge Bhabha (2006, s. 248) er en stereotypi:  

 

. . . a form of knowledge and identification that vacillates between what is always ‘in 

place’, already known, and something that must be anxiously repeated… as if the essential 

duplicity of the Asiatic or the bestial sexual license of the African that needs no proof, can 

never really, in discourse be proved. 

 

Det finnes altså en ambivalens knyttet til stereotypier. De er konstruert som åpenbare sannheter, 

blir stadig bekreftet, men kan allikevel ikke bevises. Av den grunn er stereotypien avhengig av 

gjentakelse for å overleve. Bhabha vektlegger således det repetitive ved stereotypier. For at en 

stereotypi skal kunne overleve, må den gjentas i flere forskjellige kontekster (2006, s. 248).  

Ifølge Silverstein (2003) peker alt ytret språk mot noe utenfor det rent språklige, alt ytret 

språk indeksikaliserer altså noe. Indeksikalisering handler om at måten en person (velger å) 

bruke(r) sine språklige ressurser på, peker mot spesifikke karakteristikker ved den personen som 

menneske. Man tar hele tiden språklige valg. Man kan for eksempel velge å si vin for å referere til 

en vinflaske. Men kan kan også velge å kalle vinflasken for en Sauvignon-Blanc. Ved å omtale 

vinen som en Sauvignon-Blanc forteller man mer om vinen i seg selv, samtidig som man forteller 

mer om seg selv som person, nemlig at man har litt kunnskap om vin som man av ulike grunner 

mener det er viktig å dele (School for Linguists, 2013). Indeksikalisering kan defineres som en 

semiotisk prosess der visse måter å snakke på blir tillagt varierende symbolsk innhold og verdi på 

et lingvistisk marked (Ims, 2014, s. 10, jf. Silverstein, 2003). Gitte språklige trekk kan fungere 

negativt i en sosial sammenheng, mens de samme språklige trekkene kan fungere positivt og som 

en sosial ressurs i en annen sosial sammenheng (Mæhlum & Røyneland, 2011, s. 76). Hvis man for 
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eksempel bruker betegnelsen Sauvignon-Blanc istedenfor simpelthen en flaske hvitvin, kan dette i 

noen kontekster indeksikalisere at man har litt kunnskap om vin og fungere positivt, mens det i 

andre kontekster kan indeksikalisere at man er snobbete. Silverstein beskriver ulike grader av 

indeksikalitet. Indeksikalitet i første grad (first-order index) handler om variasjon som utelukkende 

knyttes til geografi, eller det at en gitt populasjon eller gruppe mennesker knyttes til et bestemt sted 

og dermed knyttes til visse språklige trekk. En økende gradsindeksikalitet (second-order index, 

osv.) forekommer når språklige trekk også blir en del av en sosial statusvurdering. Økende 

gradsindeksikalitet av språklige trekk illustrerer hvordan språk knyttes til gitte 

befolkningsgruppers sosiale status. Dette blir igjen til kulturelle forestillinger om språk og 

språkbruk som kollektivt kommer til uttrykk i et gitt samfunn i en gitt tidsperiode. Slike stereotype 

oppfatninger av språklig praksis er således mer enn enkeltindividers personlige oppfatning av 

språk og språkbruk (Ims, 2014, s. 10).    

Et sentralt aspekt ved språkideologier er at de er påvirket av individers, gruppers eller 

nasjonalstaters ønske om å besitte makt, blant annet til å ha makt til å definere hvilke måter å 

snakke på som anses som «legitime». Av den grunn er Bourdieus (1977) teori om kapital og 

maktforhold i samfunnet relevant i studiet av eventuelle språkideologier i Alle utlendinger har 

lukka gardiner og Tante Ulrikkes vei. Det finnes tre hovedformer for kapital i samfunnet ifølge 

Bourdieu: økonomisk kapital, sosial kapital og kulturell kapital (Bourdieu, 1977). Økonomisk 

kapital omfatter penger og andre materielle ressurser, sosial kapital omfatter medlemskap i en 

gruppe eller et nettverk og kulturell kapital omfatter utdannelse, dannelse og kjennskap til 

kulturelle koder. Språklig kapital er en underkategori av kulturell kapital og omfatter kunnskap om 

hvilke talemåter som blir tilskrevet verdi i ulike kontekster, samt beherskelse av disse talemåtene. 

De tre formene for kapital står i et gjensidig påvirkningsforhold. Høy kapital i en av formene kan 

føre til økning i kapital i de andre formene. Man kan altså «omsette» ulike typer kapital, høy 

kulturell kapital kan for eksempel gi en økning i økonomisk kapital. 

Ifølge Bourdieu er ikke språk et verktøy som utelukkende brukes til kommunikasjon eller 

til å overføre kunnskap, men et verktøy som kan brukes i maktutøvelse (Bourdieu, 1977, s. 648). 

Verdien som blir tilskrevet tale, kan ikke ses uavhengig av personen som snakker, og personen 

som snakker kan ikke ses uavhengig av større, sosiale samfunnsstrukturer (Norton, 2013, s. 48). 

«A person speaks not only to be understood but also to be believed, obeyed, respected, 

distinguished» uttrykker Bourdieu (1977, s. 648). For å bli trodd, adlydd, respektert og sett kreves 
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det imidlertid at man besitter språklig kapital. Denne språklige kapitalen kan som påpekt ovenfor, 

konverteres til andre former for kapital, ved at en for eksempel blir akseptert som medlem av en 

bestemt sosial gruppe eller at en får tilgang på materielle ressurser. Ved å inneha en gitt språklig 

kapital kan man bli ansett som en legitim taler og en legitim lytter og dermed bli inkludert i 

samtalen. På den annen side kan man bli ekskludert fra samtalen ved å ikke inneha språklig 

kapital. Ifølge Bourdieu (1977) er det viktig med slike premisser i enhver samtalesituasjon. Disse 

ligger til grunn for at kommunikasjon, nettopp at man ønsker å forstå og lytte til hverandre, i det 

hele tatt kan oppstå: «. . . that those who speak regard those who listen as worthy to listen and 

those who listen regard those who speak as worthy to speak» (Bourdieu, 1977, s. 648). Sosiale 

maktstrukturer i samfunnet kan ifølge Bourdieu styre om man får tilgang på eller blir ekskludert 

fra språklig kapital. Maktstrukturer er med på å styre hvem som blir ansett som legitime eller ikke i 

ulike kontekster og er på den måten med på å utestenge visse individer eller grupper fra tilgang på 

kapital. Mennesker med lite språklig kapital anses ikke som egnet til å ytre seg, eller må vinne 

publikummet sitt, mens andre får oppmerksomheten uten å anstrenge seg (Bourdieu, 1977, s. 650). 

Bourdieu hevder altså at en talers mulighet til å få oppmerksomhet av en potensiell lytter, avhenger 

av symbolske maktrelasjoner mellom dem. Det vil være vanskelig for en taler med lite symbolsk 

makt å få oppmerksomheten til en person med mer symbolsk makt. 

Det språklige «markedet» definerer graden av språklig kapital man besitter. For å få tilgang 

til markedet må man ha den riktige språklige kapitalen. Det finnes mange språklige marked. 

Innenfor et språklig marked har en språklig varietet hegemoni, mens andre varieteter har lavere 

status. I Tante Ulrikkes vei ser vi et eksempel på at ei jente fra Oslos vestkant som ikke behersker 

bruken av kontaktbasert talestil (i dette tilfellet altså ikke vet at poteter blir brukt som en 

betegnelse på etnisk norske nordmenn), besitter lite språklig kapital i det språklige markedet hvor 

ungdommers kontaktbaserte talestil har hegemoni: 

 

Så vi spør hun om det samma, og hun sier dem er fra Persbråten. Jeg bare: «Hvor er det? 

Hun bare, det er… Det er der det er.» Fjern vettu, hun dama. «Det er sånn potetsted på 

vestkanten der», sier Rash til oss, og hun hører det, og hun sier: «Hæ? Potet? Hvorfor 

snakker dere om poteter?» Vi får lættis, bare shit, dama veit ikke vi snakker om hun 

engang, og hun bare: «Hva ler dere av?» «Vi ler av poteter», sier vi, og hun sier: «Æsj, jeg 

liker ikke poteter så godt.» Da vi knekker helt ass (Shakar, 2017, s. 136).    



 20 

 

I et flerkulturelt ungdomsmiljø vil bruk av den gjeldende kontaktbaserte ungdomsvarieteten altså 

gi høy språklig kapital, mens man på jobbintervju må kunne beherske et formelt språk for å få 

anseelse og språklig kapital. Vi vet som regel ubevisst hvilke språklige former som dominerer 

forskjellige marked. Mennesker manøvrerer seg gjennom forskjellige språklige marked i 

hverdagen, og markedet avgjør graden av språklig kapital man besitter. Har man flyttet til et nytt 

land og er i en en språklæringsprosess, kan det være utfordrende å ha kunnskap om hvilke 

språklige former som er gjeldende innenfor forskjellige språklige marked. Bourdieu påpeker at 

språket ikke er verdt noe uten markedet sitt (Bourdieu, 1977, s. 651). Hvis markedet opphører, vil 

språket dø. I det neste delkapitlet tar jeg for meg hvordan betegnelser og verditilskriving er en 

sentral del av registerdanningsprosesser (Agha, 2007) og språkideologisering. Ifølge Bourdieu er 

betegnelser på språk sentrale for hvilken makt som blir ilagt dem og kan videre være delaktige i å 

styrke et «standardspråk» som andre språklige varieteter til stadighet blir målt opp mot. Dette kan 

igjen utvide «standardspråkets» språklige marked: «To speak of the language, without further 

specification . . . is tacitly to accept the official definition of the official language of a political unit 

(Bourdieu, 1991, s. 45)».         

2.5 Betegnelser og verditilskriving 

Betegnelsene vi bruker på forskjellige talemåter, er ikke nøytrale, men reflekterer blant annet 

stereotypier og bestemte språkideologiske forståelsesmåter. Termen vi bruker på en gitt talemåte, 

har merkelapper og verdier knyttet til seg (Ims, 2014, s. 40-45). I en norsk sammenheng har 

termen «kebabnorsk» om ungdommers kontaktbaserte talestil i stor grad blitt brukt i media og i 

allmennheten (Kulbrandstad, 2004, s. 119 og s. 121, Mæhlum & Røyneland, 2011, s. 80 og 

Svendsen, 2014). Termen «kebabnorsk» ble importert til Norge på midten av 1990-tallet og er 

skapt som en ekvivalent til den svenske termen «kebabsvenska» (Ims, 2013, s. 38). Den ble først 

anvendt av Aasheim (1995) i hennes hovedfagsoppgave som betegnelse på slangord fra sentrale 

innvandrerspråk, brukt blant ungdommer som ofte opphold seg på kjøpesenteret Oslo City ved 

Oslo S (Svendsen, 2014, s. 34). I 2005 gav filosofen og oversetteren Andreas Østby ut Kebabnorsk 

ordbok, og temaet «kebabnorsk» er representert i flere norskbøker for videregående skole (Opsahl 

& Røyneland, 2016). Gjennom sin internettbaserte storskalaundersøkelse med 100 002 besvarelser 

om språk i Oslo fant Ims (2013) at respondentene gjenkjente enkelte språkstrukturelle og 
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leksikalske trekk som en særegen måte å snakke norsk på. Disse trekkene er gjennom tidligere 

forskning nettopp knyttet til flerspråklige ungdomsmiljø i Oslos østlige bydeler (se delkapittel 2.1 

ovenfor). Ims’ (2013) analyser bekrefter at det på folkemunne er etablert flere ulike betegnelser på 

denne måten å snakke norsk på. Slike betegnelser representerer ofte stereotype kategoriseringer og 

forestillinger om språkbruk og språkbrukere. Ifølge Ims (2013, s. 37 og s. 53-58) blir flere termer 

brukt om denne måten å snakke norsk på, eksempelvis «innvandrernorsk», «pakkisnorsk», 

«wallahnorsk», «jallanorsk» og svært nedsettende karakteristikker som «apespråk» og «retarded». 

Den mest frekvente betegnelsen på denne talestilen viser seg imidlertid å være «kebabnorsk». 

Denne termen har blitt assosiert med «dårlig norsk» (Mæhlum & Røyneland, 2011, s. 80, Ims 2013 

s. 38 og Svendsen, 2014 s. 56), og vi har tidligere sett at det i media er blitt konstruert en 

årsakssammenheng mellom innvandrerungdom, «kebabnorsk» og arbeidsledighet (Svendsen, 

2014, s. 41 og 51). Svendsen og Røyneland (2008, s. 70) hevder at termen i liten grad blir brukt av 

språkbrukerne selv, samt at noen finner den stigmatiserende. De fraråder derfor å bruke den. Til 

tross for at forskere har forsøkt å unngå og heller erstatte termen «kebabnorsk» med vitenskapelige 

termer (som nevnt i delkapittel 1.2), har journalister ofte insistert på å bruke den (Svendsen, 2014, 

s. 34). Et interessant aspekt ved Ims’ funn er at termen «kebabnorsk» er knyttet til både negative, 

positive og mer nøytrale karakteristikker (Ims, 2013, s. 57). Dette kan karakteriseres som det Agha 

(2007, s. 157-158) kaller konkurrerende verditilskriving (’competing valorization’). Ifølge Agha 

betyr konkurrerende verditilskriving at ulike individer, aktører eller grupper i samfunnet ilegger 

forskjellige språklige registre, og dermed også betegnelser som knyttes til spesifikke registre, ulik 

verdi. I likhet med forestillinger om språklige stereotypier er verdier knyttet til språklige registre 

og betegnelser ikke statiske, men mulige å forhandle om. Således kan det skje en endring i 

verdiene knyttet til et gitt språklig register, og dermed et gitt språklig registers betegnelse over tid.  

3 Metodiske tilnærminger 

I dette kapitlet beskriver jeg rent praktisk hvordan jeg foretok den språklige analysen og den 

språkideologiske analysen for å besvare forskningsspørsmålene (jf. delkapittel 1.1). Videre 

reflekterer jeg over min egen rolle i forskningen og hvordan jeg har forsøkt å oppnå at funnene på 

minst mulig måte blir påvirket av mine subjektive oppfatninger og vurderinger. Kapittelet er 

relativt kort ettersom jeg har presentert både diskursanalyse og Irvine og Gals (2000) teoretisk-
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analytiske rammeverk i kapittel 2. Jeg har som nevnt anvendt Irvine & Gals (2000) analytiske 

redskaper, de tre semiotiske prosessene ikonisering, gjentatt produksjon av motsetninger og 

utvisking (jf. delkapittel 2.3).  

3.1 Fremgangsmåte 

I den språklige analysen av Alle utlendinger har lukka gardiner og Tante Ulrikkes vei foretok jeg 

en nærlesning av bøkene. På det syntaktiske nivået studerte jeg blant annet brudd på V2-regelen og 

plassering av nektingsadverb i leddsetninger ettersom tidligere forskning har funnet at disse 

trekkene er frekvente i ungdommers kontaktbaserte talestil. På det morfologiske nivået hadde jeg i 

utgangspunktet fokus på bruk av genus ved substantiver og særlig maskuliner, men noterte meg 

også ukonvensjonell bøying av verb i begge bøkene. På det leksikalske nivået hadde jeg i størst 

grad fokus på lånord fra sentrale innvandrerspråk, men noterte meg også lån- og slangord som 

kjennetegner ungdommelig språkstil generelt (Hasund, 2006b, s. 9 og s. 59). Videre merket jeg 

meg bruk av eller mangel på fremmedord. På det diskursive nivået hadde jeg fokus på alle 

diskursmarkørene som har frekvente forekomster i de tre protagonistenes språkbruk. I analysen 

valgte jeg imidlertid å kun presentere diskursmarkøren wollah/wallah som kan knyttes til 

kontaktbasert språkbruk (Opsahl, 2009a og Quist & Svendsen, 2015). Jeg foretok først en analyse 

av protagonisten Marianas språk i Alle utlendinger har lukka gardiner. Så snart jeg var ferdig å 

analysere et dagboknotat, noterte jeg ned funnene i et eget dokument før jeg begynte på analysen 

av neste dagboknotat. Jeg noterte ned antall brudd på V2-regelen og eventuelle forekomster av 

ivaretatt inversjon, samt antall lån- og slangord og så videre. Jeg brukte samme framgangsmåte i 

analysen av den språklige formen som er ilagt protagonisten Jamal i Tante Ulrikkes vei. Jamal 

bruker diktafon til å fortelle om livet og hverdagen sin, så jeg analyserte en «innspilling», noterte 

ned funnene og fortsatte med neste «innspilling». Så snart jeg var ferdig med å analysere den 

språklige formen Jamal er ilagt, begynte jeg å analysere den språklige formen protagonisten Mo er 

ilagt. Mo forteller om livet sitt gjennom e-poster. Jeg analyserte opp til fire av hans e-poster før jeg 

noterte ned funnene mine. Grunnen til dette er at jeg ikke fikk særlig mange treff i analysen av Mo 

sin språklige form, eksempelvis ikke brudd på V2-regelen, preverbal negasjon, overforbruk av 

maskuliner eller flere ulike lånord fra sentrale innvandrerspråk (se delkapittel 4.3.2 nedenfor). Rent 

praktisk foretok jeg de språklige analysene ved å farge funnene i forskjellige farger: grønn strek 

under setninger med brudd på V2-regelen, oransje strek under setninger med preverbal negasjon, 
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blå strek under ord eller fraser med genusforenkling eller ambivalent genusmarkering, rosa strek 

under ord og uttrykk som ikke står oppført i Bokmålsordboka, gul markeringstusj på a-endelser av 

bestemt form entall av femininer og bestemt form flertall av maskuliner og nøytrer, samt rød strek 

under øvrige funn. Det er mulig at analysene hadde hatt større validitet om bøkene hadde vært 

tilgjengelige elektronisk for ulike lingvistiske søk. Jeg kan ha oversett noen trekk. Samtidig fører 

en slik nærlesning som jeg har foretatt til at man får tilgang på større kontekster for de enkelte 

trekkene enn det man for eksempel får ved kvantitative kollokasjonsanalyser (Baker, 2006). Jeg 

har hatt særlig fokus på eventuelle setninger uten brudd på V2-regelen i Marianas og Jamals 

språkdrakt, siden begges ilagte språk kjennetegnes ved tilnærmet konsekvent brudd på V2-regelen 

(se delkapittel 4.3.1 nedenfor). 

 I mine analyser av ideologisering og stereotypisering foretok jeg en ny nærlesning av 

bøkene. Jeg noterte meg hvor i bøkene jeg eventuelt fant eksempler på de tre prosessene 

ikonisering, gjentatt produksjon av motsetninger og utvisking. Et eksempel på ikonisering, gjentatt 

produksjon av motsetninger og utvisking finner man eksempelvis på side 7 og 15 i Tante Ulrikkes 

vei. Mo uttrykker at «Jeg liker å skrive» (Shakar, 2017, s. 7), mens Jamal har en annen holdning til 

skriving: «Jeg liker ikke skriving» (Shakar, 2017, s. 15). Mo blir gjennom et «standard»-nært 

østnorsk eller tilnærmet talt bokmål (se delkapittel 4.3.2 nedenfor) og det å like å skrive satt opp 

som en motsetning til Jamal som er ikledd en kontaktbasert talestil og ikke liker å skrive. 

Karakterene blir framstilt som binære motsetninger. Ikoniseringen blir tydeligere med flere 

eksempler videre ut i romanen. Videre har jeg forsøkt å se større «bilder» og sammenhenger, og 

jeg har sett tekstene i lys av hverandre (se delkapittel 4.4.4). Kritisk diskursanalyse er forankret i 

sosialkonstruktivismen som har som fundament at vår kunnskap om verden ikke er objektiv, men 

farges av vår historie, kultur og sosiale praksiser (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 13-14). Dette 

forutsetter at forskning på språkideologier ikke er nøytralt. Således er det svært viktig å være 

bevisst sin egen rolle som forsker. Dette tar jeg for meg i neste delkapittel.  

3.2 Bevissthet om og refleksjon rundt egen rolle 

Det er en utfordring å studere diskurser man har en nærhet til. Ifølge Irvine og Gal (2000, s. 36) er 

det: «. . . always easier to detect positioning in the views of others, such as the linguists and 

ethnographers of an earlier era, than in one’s own». Følgelig må man prøve å sette parentes rundt 

egne erfaringer og egen kunnskap så godt som mulig slik at ens egne subjektive vurderinger ikke 
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påvirker analysen (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 31). En må altså prøve å fremmedgjøre seg fra 

materialet (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 32). Problemet med forskerens subjektivitet versus 

objektivitet er nok imidlertid uløselig. Forskeren har nemlig alltid et forhold til det hun eller han 

studerer. Dette er med på å forme hva vedkommende ser i dataene, og hvordan resultatene blir 

fremstilt (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 32). Det vil alltid finnes andre posisjoner hvor en ser 

«virkeligheten» på en annen måte (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 32-33). Jørgensen og Phillips 

(1999, s. 33) argumenterer imidlertid for at en rigid anvendelse av teori og metode legitimerer 

vitenskapelig produsert kunnskap: «Det er ved at se verden gennem en bestemt teori, at man kan 

fremmedgøre sig fra nogle af sine selvfølgeligheder og stille andre spørgsmål til materialet, end 

man kan gøre ud fra sin hverdagsforståelse» (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 33). Gjennom å 

anvende Irvine og Gals teoretiske rammeverk som hovedverktøyet i min analyse mener jeg at mine 

egne subjektive vurderinger i så liten grad som mulig påvirker analysen.  

4 Analyse 

Dette kapittelet består først av et handlingsreferat av begge bøkene (se delkapittel 4.1). Videre 

beskriver jeg kort tematikk, sjanger og komposisjon (se delkapittel 4.2). Jeg foretar deretter en 

kortfattet analyse av den språklige formen hver av protagonistene er tildelt (se delkapittel 4.3), før 

jeg undersøker eventuelle stereotypier og språkideologier i bøkene (se delkapittel 4.4). 

4.1 Handlingsreferat 

Alle utlendinger har lukka gardiner handler om Mariana som bor i Røverkollen borettslag på 

Romsås sammen med lillebroren Matias, deres norske mor og chilenske far. Som nevnt går 

Mariana i åttende klasse. Dagbokromanen gir innblikk i Marianas dagboknotater hvor hun skildrer 

livet og hverdagen. Noen dagboknotater er ganske filosofiske, mens andre beskriver trivielle 

hverdagshendelser. Sentralt i Marianas skildringer er intriger med Dardan-gjengen, tanker rundt 

hvem som er homofil, og hvem som er forelsket i hvem, særlig hennes altoppslukende forelskelse i 

Mu2. Skildringer av familielivet har også en sentral plass i boka. Mariana har en storebror, Alvaro 

– «andre broren» –, som sitter i fengsel, uvisst av hvilken grunn. Foreldrene snakker i svært liten 

grad med Mariana og Matias om storebroren deres. Mariana og Matias vet imidlertid mer om 
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storebroren sin enn foreldrene velger å ta inn over seg. Etter hvert begynner foreldrene å snakke 

mer med barna om Alvaro og hans situasjon.  

 Tante Ulrikkes vei handler om de to tenåringsguttene Mohammed (som regel kalt Mo) og 

Jamal som begge bor i Tante Ulrikkes vei på Stovner i Oslo. Mo bor sammen med sin mor og far, 

lillesøster Asma og lillebror Ayan, mens Jamal bor sammen med den psykiske syke moren sin og 

lillebroren Suleiman som oftest blir kalt Suli. Den voldelige faren til Jamal og Suli forlot familien 

før Suli ble født. Mo og Jamal blir spurt av en forsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om 

oppvekst, velferd og aldring) ved Høyskolen i Oslo og Akershus om å bli med i et 

forskningsprosjekt som har som mål å kartlegge hverdagen til ungdom med minoritetsbakgrunn i 

Groruddalen ved bruk av ungdommenes egne historier om egen hverdag. Vi får innblikk i dialogen 

mellom forskeren og guttene, men det er guttenes historier som blir vektlagt. Som tidligere nevnt 

velger Mo å skrive e-post, mens Jamal velger å bruke diktafon. Mo og Jamal blir, som nevnt 

innledningsvis, fulgt fra juli 2001 til november 2006, gjennom skolehverdagen på videregående 

skole og i livet etterpå. Vi blir kjent med guttene, livene deres og tankene og følelsene de har om 

sin egen hverdag, om det å være andregenerasjons innvandrer og om å vokse opp på Stovner. 

4.2 Tematikk, sjanger og komposisjon 

Alle utlendinger har lukka gardiner og Tante Ulrikkes vei kan begge karakteriseres som 

oppvekstromaner. De skildrer begge hvordan det kan være å vokse opp i flerkulturelle 

Groruddalen, på Romsås og på Stovner.  

Hybriditet er et sentralt tema i Alle utlendinger har lukka gardiner. Ungdomsmiljøet på 

Romsås preges av flere ulike kulturer som smelter sammen. Leseren får innblikk i et miljø hvor 

ulike kulturer og religioner lever i en slags symbiose i tilsynelatende aksept og toleranse. Til tross 

for dette er det tydelig at Mariana kategoriserer de ulike kulturene som er representert i hennes 

omgangskrets. Marianas prosjekter er å vinne Mu2s kjærlighet og å holde familien sammen. 

Følgelig blir disse temaene viet en del oppmerksomhet og er gjennomgående i hele romanen. Mu2, 

«Egentlig han heter Muhammed, men det er fire Muhammeder» (Skaranger, 2016, s. 17), går i 

niende klasse og er en sentral skikkelse fra romanens start til slutt. Et sentralt aspekt ved prosjektet 

som handler om å holde familien sammen, er å ta vare på Matias som gjennom romanen har 

eskalerende angstlignende plager, trolig som følge av storebrorens situasjon. Det er tydelig at både 

Mariana og Matias kjenner på bekymringer og sorg knyttet til sin storebror i fengsel som de får 
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vite så lite om. Naturlig nok er Alvaros situasjon også en stor belastning for foreldrene. Romanens 

tittel kan tolkes som en metafor på familiens stillhet rundt Alvaro (Pedersen, 2016, s. 6). Etter 

hvert blir imidlertid «gardinene trukket til side», og familien etablerer er mer åpen dialog om 

Alvaro. Samtidig spiller tittelen, som jo i seg selv er en stereotypi, på oppfatningen om at mange 

innvandrere har gardinene trukket for. Temaet om de «lukkede» gardinene blir tatt opp ved flere 

anledninger i romanen. 

 Mo og Jamal kommer begge fra lavinntektsfamilier, og sosial klasse er et sentralt tema i 

Tante Ulrikkes vei. Leseren får innblikk i hvordan begge familiene disponerer økonomien sin, og 

hvordan økonomi, i størst grad for Jamal og hans families vedkommende, er en utfordring i 

hverdagen. Teksten vektlegger også hvilken betydning økonomiske støtteordninger, eller mangelen 

på sådanne, har for lavinntektsfamilier. Til tross for at begge guttene har minoritetsbakgrunn og 

vokser opp i lavinntektsfamilier i samme blokk på Stovner, oppleves de som svært forskjellige. 

Mens Jamal sliter med skolen, dropper ut av videregående og senere har vanskeligheter med å få 

en fast jobbe det er mulig å leve av, går Mo ut av videregående med toppkarakterer og begynner å 

studere på Blindern. Språket forfatteren har gitt hver av protagonistene, manifesterer seg i 

protagonistenes identitet: Mo har et anstrengt forhold til Stovner og ønsker i størst mulig grad å 

distansere seg fra Stovner. Som leser kan man få inntrykk av at det er derfor han benytter seg av et 

«standard»-nært østnorsk som ikke kan knyttes til stedet han kommer fra. Jamal er imidlertid en 

stolt Stovner-representant: «. . . jeg er Jamal. Svarting, muslim, fra Stovner, T. U. V., Tante 

Ulrikkes vei, du veit, representerer alltid» (Shakar, 2017, s. 15). Jamal bruker en kontaktbasert 

talestil som kan knyttes til det flerkulturelle ungdomsmiljøet på Stovner. Således blir språk brukt 

som en sentral identitetsmarkør i romanen. Det er tydelig at Jamal definerer seg som en minoritet i 

Norge. Mo har imidlertid et stort ønske om å passe inn i og være en del av det norske samfunnet. 

På tross av at guttene kan virke ganske forskjellige sett utenfra, kjenner de begge på et stort 

utenforskap og har vanskeligheter med å føle seg integrert i det norske samfunnet. Utenforskap og 

integrering er således sentrale temaer i romanen. Det blir særlig vektlagt hvordan makrostrukturer i 

samfunnet som for eksempel politiske strukturer og media, hindrer integrering og inkludering.  

I Alle utlendinger har lukka gardiner formidler den personale fortelleren sine egne 

opplevelser og refleksjoner gjennom dagboksfragmenter som innenfor fiksjonen blir presentert 

som «sanne» (Lothe, Refsum & Solberg, 1998, s. 39). Fortelleren er tydelig tilstede i teksten fra 

start til slutt. En dagbok anses som et uformelt medium hvor fortelleren ofte skriver til seg selv 
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(Herman, Jahn & Ryan, 2005, s. 106). Dette bidrar til å gjøre tekstene fortrolige og 

virkelighetsnære. I dagboken bruker Mariana det språket hun anvender seg av i uformelle 

kontekster med venner. Dette er et språk som består av lån- og slangord, syntaks og morfologi som 

bærer preg av at hun har vokst opp i et flerspråklig miljø (se delkapittel 4.3.1). Ettersom leserne 

kun får innblikk i Marianas dagboknotater, får ikke vi som lesere innblikk i hvordan hun 

(eventuelt) bruker språk i ulike kontekster og videre om hun besitter flere språklige registre. 

 Tante Ulrikkes vei kan som nevnt innledningsvis betegnes som en brevroman. 

Karakteriserende for en brevroman er at handlingen blir fortalt helt eller delvis gjennom brev 

skrevet av karakterene (Herman, Jahn & Ryan, 2005, s. 140). I Tante Ulrikkes vei blir hele 

handlingen fortalt gjennom Mos e-poster og Jamals innspillinger til NOVA-forskeren Lars 

Bakken. Til tross for at forskningsprosjektet guttene deltar i skal publiseres, får man inntrykk av at 

de blir anonymisert i forskningen. De forteller om svært personlige hendelser og refleksjoner til 

forskeren. Slik fungerer protagonistenes meddelelser til forskeren som en slags dagbok. Det er 

også tydelig at de har fått instrukser om å tenke på sine meddelelser som nettopp en dagbok: 

«Ehh… Du sa jeg skal fortelle om livet mitt liksom. Dagbok liksom . . .» (Shakar, 2017, s. 15). Det 

kan imidlertid tyde på at konteksten har et visst formelt preg ettersom guttene deltar i et 

forskningsprosjekt. Det finnes eksempler i romanen på at noen hendelser føles ubehagelige å 

fortelle forskeren om: «Shit, jeg veit ikke hvorfor jeg sier dem tinga her til deg ass» (Shakar, 2017, 

s. 93). Som leser får man allikevel inntrykk av at protagonistene i stor grad anvender et uformelt 

språk i sine meddelelser til forskeren. Brevromanen har likhetstrekk med dagbokromanen, og det 

er utfordrende å skille disse fra hverandre (Herman, Jahn & Ryan, 2005, s. 106). I likhet med Alle 

utlendinger har lukka gardiner får vi i Tante Ulrikkes vei kun innblikk i protagonistenes gjengitte 

historier. Vi får som lesere med andre ord ikke innblikk i om protagonistene «behersker» 

eventuelle andre registre. Det skal også nevnes at leseren bare får innblikk i Mariana og Mos 

skrevne språk. Til tross for dette kan det i stor grad oppfattes som et muntlig språk ettersom det 

oppstår i en tilsynelatende uformell kontekst. Det finnes imidlertid noen få tilfeller hvor 

protagonistene forteller om hverandres språk. Dette bidrar til å forstørre bildet leseren får av 

språket til de to guttene. Gjennom hele romanen bruker Mo et «standard»-nært østnorsk mens 

Jamal bruker en kontaktbasert talestil. Dette går jeg dypere inn på i den språklige analysen 

nedenfor. Romanens komposisjon karakteriseres ved at Mo og Jamals historier i hovedsak er 

plassert etter hverandre, at de alternerer i separate kapitler, men noen ganger plasseres flere av 
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protagonistenes historier etter hverandre. Det forekommer noen svært få ganger at forskeren 

Bakken sender mail med praktisk informasjon til guttene. Omtrent midt i boka er det plassert en 

midtveisrapport om forskningsprosjektet fra Bakken til Barne- og familiedepartementet. Ellers 

finnes det en lengre sekvens i romanen hvor vi kun får lese Mos historier. Dette er fordi Jamal i 

denne perioden har sluttet å følge opp forskningsprosjektet. 

4.3 Språklig form i Alle utlendinger har lukka gardiner og Tante Ulrikkes vei 

Som påpekt innledningsvis har både Alle utlendinger har lukka gardiner og Tante Ulrikkes vei blitt 

koblet til «kebabnorsk» i media. I analysene nedenfor kommer jeg først til å undersøke hvorvidt 

Marianas og Jamals språk kan kobles til en kontaktbasert talestil slik det fremkommer i 

forskningen. Deretter kommer jeg til å undersøke om Mos ilagte språk har fellestrekk med 

«standard-østnorsk. Se tabell 1 i Appendiks 1 for en sammenfatning av hver av protagonistenes 

språklige trekk.  

4.3.1 Kontaktbasert talestil i Alle utlendinger har lukka gardiner og Tante Ulrikkes vei 

I begge bøkene er brudd på V2-regelen tilnærmet konsekvent gjennomført ved Mariana og Jamal. 

V2-regelen står sterkt i skandinaviske språk. Den går ut på at det finitte verbalet i deklarative 

helsetninger skal stå på andre plass i setningen, uavhengig av setningens leddfølge for øvrig 

(Hagen, 2002, s. 27). Når et annet ledd (X) enn subjektet (S) står på første plass i ytringen, 

kommer dermed subjektet etter verbalet (V). I Alle utlendinger har lukka gardiner kan det være 

opp til flere ledd foran verbalet: «I dag på oppvisninga, på slutten av uka, alle sammen ble samla i 

storsalen på skolen . . .» (Skaranger, 2016, s. 41). Det finnes imidlertid i begge bøkene tilfeller av 

at V2-regelen blir fulgt når protagonistene siterer andre. Et eksempel på dette er Marianas sitering 

av læreren sin, Solveig: «. . . hvis dere ikke skjerper dere nå, så sender jeg dere begge til rektor og 

dere får ikke være med til Polen neste år» (Skaranger, 2016, s. 78). I Jamals sitering av Mustafa, 

som er storebroren til en venn av Jamal, finnes det et eksempel på at V2-regelen blir fulgt: «Og når 

vi gjør det, må vi gjøre det på en ordentlig måte» (Shakar, 2017, s. 404). V2-regelen blir imidlertid 

brutt i en senere sitering av Mustafa: «Skal du leve som muslim, Jamal, da du må gå på moskeen 

og du må faste og du må gjøre sånne ting» (Shakar, 2017, s. 405). Her ser vi altså et eksempel på 

variasjon. Man kan imidlertid ikke hevde at dette er eksempler på protagonistenes egen språkbruk. 
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Dette er heller eksempler på at protagonistene «behersker» V2-regelen når de ikler seg andres 

stemmer.  

Ifølge Hagen (2002, s. 28) er V2-regelen vanskelig å tilegne seg for andrespråksinnlærere. 

Samtidig er manglende inversjon blant de mest fremtredende trekkene ved ungdommers 

kontaktbaserte språkstil i heterogene bymiljø i Skandinavia (Quist & Svendsen, 2015, s. 162). I en 

komparativ artikkel om manglende inversjon blant unge i heterogene bymiljø i Norge, Sverige, 

Tyskland og Nederland argumenterer Freywald, Cornips, Ganuza, Nistov og Opsahl (2015) for at 

den syntaktiske variasjonen de finner, er systematisk. Setningsstrukturen XSV blir i hovedsak 

brukt i samtaler venner imellom, men er sjelden eller fraværende i formelle intervju (Quist & 

Svendsen, 2015, s. 162). Det er ikke funnet noen eksempler på unge som konsekvent lar være å 

invertere i alle samtaler (Quist & Svendsen, 2015, s. 163). Den hyppige bruken av brudd på V2-

regelen i bøkene avviker således fra forskningslitteraturens beskrivelser av dette fenomenet. 

Preverbal plassering av nektingsadverbet i helsetninger er et fremtredende trekk i Alle 

utlendinger har lukka gardiner: «Jeg ikke kommer over fuglen jeg drepte . . .» (Skaranger, 2016, s. 

52); «Det ikke finnes noen ting som vil hjelpe . . .» (Skaranger, 2016, s. 72). Dette trekket er ikke 

like fremtredende i Tante Ulrikkes vei, men det forekommer, og da igjen ved Jamal: «Liksom, ikke 

ofte vi kriter da . . .» (Shakar, 2017, s. 101). Det er kjent at andrespråksinnlærere av norsk på 

begynnernivå ofte plasserer nektingsadverbet i helsetninger pre-verbalt, og etterhvert lærer seg å 

plassere nektingsadverbet post-verbalt, før de så lærer seg å plassere nektingsadverbet pre-verbalt i 

leddsetninger (Berggren, Sørland & Alver, 2012, s. 20 og s. 100-102). Grunnet V2-regelens 

robusthet blir setningsadverb generelt i skandinaviske språk som regel plassert postverbalt. For 

eksempel: Hun likte ikke å trene og Hun likte selvfølgelig å trene. I begge bøkene finnes det noen 

eksempler på postverbal negasjon i leddsetning, eksempelvis: «. . . gutter blikker ikke om det er 

ikke noe . . .» (Skaranger, 2016, s. 80) og «Kom hjem til meg og sjof der, og si etter det hun er 

ikke nok syk liksom» (Shakar, 2017, s. 27). Ifølge Svendsen & Røyneland (2008) blir 

nektingsadverbet tidvis plassert postverbalt i leddsetninger blant unge i flerspråklige miljøer i 

Oslo. De understreker imidlertid at dette fenomenet behøver mer forskning (Svendsen & 

Røyneland, 2008, s. 77). 

 Utelatelse av ord er også et syntaktisk trekk vi finner i begge bøkene. Dette gjelder ofte 

artikler, preposisjoner eller subjunksjoner. Her vil jeg rette fokus mot bruken av preposisjoner da 

dette er et iøynefallende trekk i romanene. I tillegg til utelatelse av preposisjoner, hender det at 
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andre preposisjoner enn de konvensjonelle er brukt: «Dajjal bare har ett øye, som skinner som 

vakreste stjerna i himmelen . . .» (Skaranger, 2016, s. 81); «send på tante ulrikkesvei 42a» (Shakar, 

2017, s. 6). Det kan fremstå som om Jamal har en forkjærlighet for preposisjonen på. Det er denne 

preposisjonen han bruker mest, også i kontekster hvor andre preposisjoner konvensjonelt blir 

brukt. Ifølge Kotsinas er «felval av preposition» (1988, s. 267) et vanlig trekk ved ungdommers 

kontaktbaserte talestiler. Golden, Mac Donald, Michaelsen & Ryen (1990, s. 19) påpeker dessuten 

at svært mange norskinnlærere har vanskeligheter med å tilegne seg riktig bruk av preposisjoner. 

 Et annet syntaktisk trekk vi finner i begge bøkene, er at subjektsformen av tredjepersons 

pronomen blir brukt i stedet for objektsformen (hun/henne og de/dem) og omvendt: «Etterpå, 

mamma skulle gå til kirken og ville ha med meg for samtale med presten og de andre bikkjene, så 

jeg dro med hun» (Skaranger, 2016, s. 12); «Jentene, Allah, alle sammen fra åttende og niende, 

inkludert Sara, alle gråt for at guttene i tiende skulle legge merke til de . . .» (Skaranger, 2016, s. 

28); «. . . selvfølgelig henne hadde settet seg på første rad og slikka ræva til Solveig. . .» 

(Skaranger, 2016, s. 31). Jamal bruker generelt dem både på subjektsplassen og objektsplassen: 

«Eller dem lager stress om å skaffe venninner, sier dem skal være med neste gang, og at jeg 

liksom blocker dem om jeg ikke gjør det» (Shakar, 2017, s. 53); «Så liksom, jeg hustla dem 

heftig da!» (Shakar, 2017, s. 55). Han bruker også generelt hun på objektsplassen: «Egentlig, jeg 

trengte ikke si til hun at dem på skolen snakka om det med barnevernet» (Shakar, 2017, s. 148). 

Ifølge Svendsen (2015) er ikke dette trekket knyttet til kontaktbasert språkbruk, men kan heller 

sies å representere generelle språkendringsprosesser.  

På det morfologiske nivået forekommer bruk av hankjønn der bokmål konvensjonelt har 

intetkjønn i begge bøkene: «Tissa i senga så mamma måtte bytte lakenen og var skikkelig grinete 

da han våkna . . .» (Skaranger, 2016, s. 43); «Det er ikke det som er problemen» (Shakar, 2017, s. 

28); «Dem henger på den husen like ved Elvebakken der, du veit, den med masse tagging og sånn 

utapå» (Shakar, 2017, s. 281). Bruk av hankjønnsendelser på intetkjønnssubstantiver har flest 

forekomster i Tante Ulrikkes vei. Jeg har ikke funnet flere eksempler på dette enn de ovenfor 

nevnte i Alle utlendinger har lukka gardiner, bortsett fra når Mariana stiliserer faren sin: «. . . hva 

er det du forstår ikke i hoden din a . . .» (Skaranger, 2016, s. 12); «. . . jeg kommer til å ta hoden 

din i bløtkaka fra kjøleskapet . . .» (Skaranger, 2016, s. 13). Rampton (2009, s. 149) definerer 

stilisering som en «. . . reflexive communicative action in which speakers produce specially 

marked and often exaggerated representations of languages, dialects, and styles that lie outside 
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their own habitual repertoire (at least as this is perceived within the situation at hand)». Det kan 

virke som om Mariana bevisst bruker hankjønnsendelse på intetkjønnssubstantivet hode for å 

stilisere faren sitt fossiliserte mellomspråk (se Selinker, 1972). Det finnes flere eksempler på at 

Mariana selv bøyer substantivet hode som et intetkjønnssubstantiv, for eksempel: «. . . Chuka må 

ha store problemer i hodet sitt . . .» (Skaranger, 2016, s. 31); «Helt ærlig, jeg tror også henne fikk 

litt sjokk av halshugga bamsen, men hun tok med seg den på kjøkkenet og sydde hodet på igjen» 

(Skaranger, 2016, s. 65). Det finnes også noen tilfeller av ambivalent genusmarkering i begge 

bøkene: «I dag jeg og Ruben og Isa ble igjen etter skolen for vi fant ut ingen stenger klasserommet 

så vi kunne bruke pc-ene i den . . .» (Skaranger, 2016, s. 70); «Etterpå, vi går fra det steden . . .» 

(Shakar, 2017, s. 121). I Tante Ulrikkes vei finnes det også eksempler på at adjektivet blir bøyd 

maskulint til tross for at substantivet det står til er et intetkjønnssubstantiv, eksempelvis: «Hun fikk 

stor blåmerke på ansiktet» (Shakar, 2017, s. 274). Ifølge Opsahl (2009a), Opsahl og Nistov (2010) 

og Hårstad og Opsahl (2013) har ungdom i flerspråklige miljøer i Oslo en tendens til overforbruk 

av maskuliner sammenlignet med «standard» østnorsk. Dette stemmer til en viss grad overens med 

Marianas språk i Alle utlendinger har lukka gardiner og definitivt med Jamals språk i Tante 

Ulrikkes vei, som helt tydelig har et overforbruk av maskuliner. Videre hevder Opsahl og Nistov 

(2010) at ambivalent genusmarkering også er observert i heterogene ungdomsmiljøer. Dette 

samsvarer altså også med de kontaktbaserte talestilene i bøkene, i tillegg til å være et trekk ved 

norsk som andrespråk (f. eks Uri, 2001). 

 I begge romanene finnes det eksempler på at sterke verb blir bøyd svakt i preteritumsform: 

«Når prata de normalt jeg legget øret inntil døra, noen ganger jeg til og med settet døra litt opp . . 

.» (Skaranger, 2016, s. 7) og «. . . den som stådde på tunnelen på Stovner sykehjem der» (Shakar, 

2017, s. 186). I Alle utlendinger har lukka gardiner er det også flere svake verb som får endelsen -

et i preteritum: «En gang jeg og Hong diskuteret hvor kommer vi fra . . .» (Skaranger, 2016, s. 31); 

«. . . på veien jeg møtte noen store gutter med skrikmaske som skremmet meg . . .» (Skaranger, 

2016, s. 57). Slike generaliseringer er et vanlig trekk ved innlæreres språkbruk (Berggren, Sørland 

& Alver, 2012, s. 23). Ifølge Svendsen (2015) er svake verb produktive i norsk. Dette trekket kan 

følgelig representere generelle språkendringsprosesser i tillegg til kontaktbasert språkbruk. Dette 

må imidlertid undersøkes nærmere. I Alle utlendinger har lukka gardiner er imidlertid svake verb 

så pass ofte gjennomført, og kanskje på en måte som ingen ville ha uttalt dem, som for eksempel «. 

. . da han svarer det skulle været lov med flerkoneri» (Skaranger, 2016, s. 61). Ifølge Svendsen 
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(2015) er det derfor mulig at forlaget har bidratt til en overdreven systematikk i valget av 

språkformer. I Tante Ulrikkes vei er det heller en tendens til at svake verb får endelsen -te i 

preteritum: «. . . og så holdte han hånda si på, du veit, greia si» (Shakar, 2017, s. 138). En tendens i 

Tante Ulrikkes vei er også at det blir lagt endelser på verb som ikke har endelse i preteritum: «Til 

klokka tre, ikke sant, så jeg sovde, hva, fire timer eller noe, men jeg drar på skolen likevel» 

(Shakar, 2017, s. 65). Man kan også betegne dette som generaliseringer. 

For øvrig finner man eksempler på språktrekk som tradisjonelt har blitt forbundet med 

talemåten i de østlige delene av Oslo hos både Mariana og Jamal. Dette er eksempelvis a-endelser 

på substantiver i bestemt form entall av femininer og bestemt form flertall av maskuliner og 

nøytrer (Opsahl & Røyneland, 2009, s. 101), eksempelvis morra, skoa, pinnedyra (fra Alle 

utlendinger har lukka gardiner) og dama, kompisa, knæra (fra Tante Ulrikkes vei). 

På det leksikalske nivået finner vi i begge bøkene en rekke lån- og slangord. Ifølge Hasund 

er slang «. . . bevisste avvik fra normalspråket» (2006a, s. 7). Slang er alltid et stilistisk avvik i 

retning «mer uformelt» og «mer muntlig» språk og har en ekspressiv og sosial funksjon (Hasund, 

2006a, s. 8-9). Bruken av slangord er ikke bare typisk for brukere av kontaktbaserte talestiler, men 

blir ofte fremhevet som et typisk trekk ved «ungdomsspråk» (Hasund, 2006b, s. 59). De mest 

brukte lån- og slangordene i Alle utlendinger har lukka gardiner er wollah, la, lagela, tæsje, bæde, 

blikke, inshallah og læpse, mens de mest brukte lån- og slangordene i Tante Ulrikkes vei er, og da 

ilagt Jamal, forskjellige former av ordet fuck (fuck, fucka, fuckings), sjofe, avor, keef, forskjellige 

former av ordet chill (chill, chille, chillern), flus, schpaa og tishar. Wollah, la, lagela, tæsje, sjofe, 

avor, flus, schpaa og tishar er lånord fra sentrale innvandrerspråk. Bæde, læpse, fuck og chill er 

lånord fra engelsk. Blikke er et norsk slangord. Bruk av lånord fra sentrale innvandrerspråk er et av 

de mest fremtredende trekkene ved kontaktbasert språkbruk (Svendsen & Røyneland, 2008, s. 67 

og Mæhlum & Røyneland, 2011, s. 80). Ungdommer referer selv til dette trekket i sine 

beskrivelser av ungdommers kontaktbaserte talestiler (Svendsen & Røyneland, 2008, s. 68).  

I begge bøkene finnes det en utbredt bruk av diskursmarkører. Dette er også et 

karakteristisk trekk ved «ungdomsspråk» (Hårstad & Opsahl, 2013, s. 30). Flere av 

diskursmarkørene i begge bøkene kan knyttes til generelt «ungdomsspråk». Jeg har som nevnt i 

delkapittel 3.1 valgt å fokusere på diskursmarkøren wollah (Alle utlendinger har lukka gardiner) 

eller wallah (Tante Ulrikkes vei) ettersom den nærmest har blitt en sjibbolet for kontaktbasert 

talestil (Quist & Svendsen, 2015, s. 165). Det finnes ingen konvensjonell skrivemåte for dette 
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ordet. Ifølge Opsahl (2009a) er denne diskursmarkøren et fremtredende trekk ved ungdommers 

kontaktbaserte talestil.  Noen eksempler på bruk av diskursmarkøren er: «Wollah, han alltid skal 

ødelegge for meg» (Skaranger, 2016, s. 12); «. . . wallah, aldri noen har syngi så bra» (Shakar, 

2017, s. 80). I NoTa-Oslo-korpuset, som er et talespråkskorpus bestående av intervjuer og samtaler 

med 166 informanter født og oppvokst i Oslo og Oslo-området (Norsk talespråkskorpus - 

Oslodelen, Tekstlaboratoriet, ILN, Universitetet i Oslo, 2019), kommer det fram at wollah/wallah 

er blant de mest frekvente lånordene fra andre språk enn engelsk (Opsahl, 2009a og Svendsen & 

Røyneland, 2008). Ordet stammer fra arabisk og betyr ‘sverger ved Allah’. Det brukes for det 

meste i betydningen ‘jeg sverger det er sant (det jeg sier)’ (Quist & Svendsen, 2015, s. 165). Unge 

i flerspråklige bymiljøer bruker dette ordet som en forsterker, altså for å understreke riktigheten 

eller viktigheten av det som blir sagt. Wollah/wallah har fått en slags emblematisk signalfunksjon 

for kontaktbasert talestil i Oslo ettersom mange som ikke ellers kjenner til kontaktbasert talestil, 

kjenner dette uttrykket (Opsahl, 2009a). 

En observasjon ved Tante Ulrikkes vei er at Jamal tidvis tilsynelatende mangler eller endrer 

på ord for å beskrive ulike gjenstander og fenomener. Istedenfor for å bruke ordet perrong, sier 

Jamal: «Vi går ned på der togene er» (Shakar, 2017, s. 426). Til erstatning for ordet betennelse 

bruker Jamal betenning: «Jeg tror jeg begynner å få betenning på skuldern eller no» (Shakar, 2017, 

s. 223). Ifølge Hårstad og Opsahl (2013) bruker ungdommer få fremmedord. Videre uttrykker 

Hårstad og Opsahl at det kan se ut som om ungdommer i visse sammenhenger har et mindre 

ordforråd enn voksne språkbrukere. Men dette kan også sees som logisk ettersom ungdommers 

språkkunnskap er i utvikling (Svendsen, 2014, s. 43). Det er verdt å nevne at Jamal innehar et rikt 

vokabular av lån- og slangord som flere voksne trolig ikke besitter. Jamal kan med andre ord synes 

å ha høy språklig kapital i heterogene ungdomsmiljø, men har en lavere grad av språklig kapital i 

andre kretser (se nedenfor).  

4.3.2 Mos språkstil i Tante Ulrikkes vei  

Mo, den andre protagonisten i Tante Ulrikkes vei, har et ganske annerledes språk enn Jamal. Mo 

har imidlertid også som oftest a-endelser i substantivkategoriene bestemt form entall av femininer 

og bestemt form flertall av maskuliner og nøytrer: sola, natta, tinga, gutta, øra, øya. Dette 

språktrekket har fungert som en sjibolett for østlige deler av Oslo (Opsahl & Røyneland, 2009, s. 

99). I løpet av de siste 50-60 årene har dette språktrekket imidlertid spredd seg fra øst mot vest 
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(Opsahl & Røyneland, 2009, s. 104-105). I følge NoTa-materialet er det flest forekomster av a-

substantiver i øst, men de under 50 år bruker langt flere a-substantiver enn de over 50, uavhengig 

om de bor øst eller vest for Akerselva (Opsahl & Røyneland, 2009, s. 105). Dette språktrekket kan 

derfor ikke anvendes som et argument for at Mo snakker et typisk «østkantmål». 

Mo bruker subjektsformen de på subjektsplassen og objektsformen dem på objektsplassen: 

«Jeg røska meg selv ut av transen og gikk sakte i retning av dem. De var lenger unna enn det hadde 

hørtes som» (Shakar, 2017, s. 175); «De er oppskrifter, på en måte, så lenge jeg følger dem, 

kommer jeg stort sett frem til riktig sted» (Shakar, 2017, s. 180). Det er altså tydelig at Mos språk 

ikke er påvirket av generelle språkendringsprosesser eller språkkontakt slik som Jamals språk. 

Dette trekket kan tale for at Mos språk ligger nær talt bokmål. Man må imidlertid ha i mente at Mo 

skriver mail til forskeren, og at leseren derfor kun får innblikk i Mos skrevne språk. Det kan tenkes 

at språket hadde vært annerledes om han, i likhet med Jamal, var ilagt diktafon. Ganuza (2010) 

finner i sin studie av inversjon og ikke-inversjon i språkbruken til unge i flerspråklige bymiljøer i 

Sverige at brudd på V2-regelen er mye mer frekvent i tale enn i tekst. Ifølge Jamal ligger 

imidlertid Mos talespråk nære det man kan betegne som «standard» østnorsk: «Liksom, han 

snakker sånn som folka på NRK jo, jeg kødder ikke» (Shakar, 2017, s. 110). 

Mo bruker et slangord en gang i romanen: «Jeg sa til faren min jeg kunne chippe inn siden 

jeg bruker den mest». (Shakar, 2017, s. 304). Chippe er et engelsk lånord og således ikke et lånord 

fra sentrale innvandrerspråk. Bruken av dette ordet taler derfor for at Mo sitt språk er påvirket av 

generelt «ungdomsspråk» heller enn kontaktbasert talestil. Det er ellers tydelig at Mos ordforråd 

gir ham språklig kapital innenfor akademia: linoleum, bifallende, idealtilstand, derivasjon, 

lavmælt, generisk er eksempler på noen fagord og fremmedord han bruker. Dette påpeker Mo 

imidlertid selv også: «Et språk med flere ord fra skolebøkene inne på rommet enn fra gata utafor» 

(Shakar, 2017, s. 26). 

Mine funn tilsier at Mo sitt språk ligger nært et «talt» bokmål eller et «standard» østnorsk. 

Det diskuteres imidlertid om det i det hele tatt finnes et «standardtalemål» i Norge. Ifølge Opsahl 

& Røyneland (2009) blir imidlertid talemål i Oslo som minner om talt bokmål, ofte oppfattet som 

«standardtalemål». 
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4.3.3 Mangel på språklig variasjon 

Ifølge Svendsen (2014, s. 38-39) er det  

 

. . . velkjent at man endrer talestil (eventuelt språk) avhengig av hvem man snakker med, 

hva man snakker om og hvor samtalen finner sted, og ved å fremstille språkbrukere som 

om de snakker på én og bare én måte i alle sammenhenger, utelates denne språklige 

variasjonen. 

 

Som nevnt i delkapittel 2.1 viser tidligere forskning at ungdommer som regel bruker kontaktbasert 

talestil i uformelle kontekster med venner (eksempelvis Svendsen & Røyneland, 2008 og Opsahl 

& Nistov, 2010). Basert på følgende utdrag fra Alle utlendinger har lukka gardiner, kan man 

imidlertid få inntrykk av at Mariana ikke endrer talestil i mer formelle kontekster:  

 

Jeg slår nummeret til dyresentralen og først det bare er radio som sier jeg er på ventelista, 

men heldigvis jeg er nr. to, så jeg venter kanskje ett minutt, og så det kommer dame på 

tråden med ordentlig sossestemme, og jeg forteller om fuglen. Dama sier det er ikke noe 

jeg kan gjøre. . . . Du må drepe den, dama sier med schtøggeste sossestemmen, og jeg blir 

sint og kaller telefondama morraknuller og ber hun hoppe i havet og legge opp (Skaranger, 

2016, s. 50). 

 

Det finnes også eksempler på at Mariana anvender kontaktbasert talestil når hun snakker med 

lærere (se f. eks. Skaranger, 2016, s. 97). Som leser får man altså inntrykk av at Mariana holder 

seg til én talestil i ulike situasjoner, nemlig kontaktbasert talestil. Man får det samme inntrykket av 

Jamals språkbruk i Tante Ulrikkes vei. Han snakker kontaktbasert talestil med arbeidsgiver og med 

lærere. Det ser imidlertid ut til at Jamal veksler til mer «standard» østnorsk når han jobber i Norsk 

Gallup: «Jeg bare sa sånn: «Hei, jeg heter Jamal. Jeg ringer fra Norsk Gallup institutt.» Med 

skikkelig sånn sossemåte å snakke på. Ha ha, du veit ikke ass, mann, jeg var så nærme å få lættis 

av meg selv» (Shakar, 2017, s. 301). Det både Mariana og Jamal omtaler som «sossestemme» eller 

«sossemåte å snakke på» er trolig en talemåte som ligger nært «talt» bokmål og således et 

«standard»-språk. Aarsæther (2010) viser at ungdom i Oslo indre øst bruker det han omtaler som 

«Multiethnic Youth Language» (‘multietnisk ungdomsspråk’) for å posisjonere seg selv i kontrast 
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til Oslo vest og en «sossete» måte å snakke og være på. Ifølge Opsahl og Røyneland (2009, s. 97) 

blir talt bokmål sett på som «vanlig», «nøytralt», «korrekt» og «pent», men også som «sossete» og 

«jålete». Vi kan altså få inntrykk av at Jamal veksler til et slags talt bokmål i en jobbsituasjon, men 

vi får ikke innblikk i hvordan Jamal bruker og behersker dette «talte» bokmålet. Det finnes ikke 

eksempler på at Mo veksler mellom forskjellige språklige registre. Han bruker aldri kontaktbasert 

talestil. Det er viktig å understreke at hentydningen til at Jamal behersker enn annen talestil enn 

den kontaktbaserte, er det eneste eksemplet på veksling mellom ulike språklige registre hos alle de 

tre protagonistene i de to romanene. Det blir altså framstilt som om protagonistene har et ensidig 

og enhetlig språklig repertoar, noe som kan bidra til en stereotypisering av brukere av 

kontaktbasert talestil. Dette kommer jeg tilbake til i de to følgende kapitlene. 

4.3.4 Svar på forskningsspørsmål 1 og 2 

Mine analyser viser at Marianas og Jamals språk samsvarer med de mest fremtredende trekkene 

beskrevet i ungdommers kontaktbaserte talestil. Den språklige formen til disse protagonistene kan 

imidlertid sies å være hyperbolsk, altså språklig overdrevet. Et eksempel på hyperbolsk språk er 

tilnærmet konsekvent brudd på V2-regelen som vi finner i begge bøkene og ofte flere ledd foran 

verbalet i Alle utlendinger har lukka gardiner. Det er mulig dette er et litterært valg forfatterne 

og/eller forlaget har tatt for å skape en effekt hos leseren (Källström, 2010). Videre har mine 

analyser vist at Mos språk i stor grad samsvarer med det jeg har valgt å kalle «standard» østnorsk. 

Det er også viktig å påpeke at de tre protagonistene ikke veksler mellom ulike språklige registre, 

men er hver især tildelt ett og bare ett register i sitt språklige repertoar. 

4.4 Stereotypisering og ideologisering i Alle utlendinger har lukka gardiner og 

Tante Ulrikkes vei 

I dette kapitlet undersøker jeg hvilke bilder som projisers av de tre protagonistene innenfor tre 

domener: familieforhold, skole/jobb og fritid/omgangskrets. Dette gjør jeg ved å se på hvilke 

livssituasjoner, livsførsler, egenskaper eller mangel på egenskaper, samt holdninger de er plassert 

inn i og ilegges (se tabell 2 i Appendiks 2 for en oversikt over bildene som blir projisert). Deretter 

undersøker jeg hvordan Irvine og Gals (2000) tre semiotiske prosesser ikonisering, gjentatt 

produksjon av motsetninger og utvisking virker i fremstillingene av protagonistene.  
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4.4.1 Familieforhold 

Vi får ikke vite så mye om den sosioøkonomiske situasjonen i Marianas familie. Det kommer ikke 

tydelig fram hva foreldrene jobber med eller hvilken utdanningsbakgrunn de har. Vi vet at 

Marianas far satt fengslet i Chile fordi han var opposisjonell, men det er lite fokus på dette. Videre 

preger naturlig nok «andre broren» som sitter i fengsel, familiesituasjonen. I familien til Mariana 

verdsettes skole, og faren belønner henne om hun får gode karakterer: «Dessuten vi fikk tilbake 

lekseprøve i matte i dag, jeg fikk fem minus og gjorde til fem pluss så pappa ble glad igjen» 

(Skaranger, 2016, s. 45); «Jeg fikk karakter 5 og er fornøyd, og nå jeg skal gå hjem og krige for 

femti kroner av pappa» (Skaranger, 2016, s. 52). Man får inntrykk av at foreldrene følger opp 

barna ettersom de møter opp på skolearrangementer: «Alle foreldra til oss norskingene kom, og så 

noen afrikanere for de også er mer norske, og noen utlendinger som prøver å bli potet» (Skaranger, 

2016, s. 41). Dette sitatet kobler en slik deltakelse til de som Mariana kaller «norskinger» og gir 

leseren en forståelse av at Mariana knytter sentrale aspekter ved sin(e) identitet(er) til det å være 

norsk. Sitatet er for øvrig et av mange eksempler på Marianas stereotypisering av ulike grupper i 

omgivelsene.  

Jamals familiesituasjon er utelukkende dyster. Som nevnt bor han sammen med lillebroren 

Suli og moren som lider av depresjon og ikke får behandling. Jamal husker at faren mishandlet 

moren, samt at han var svært aggressiv og skapte frykt i familien. Moren har ikke kapasitet til å 

følge opp barna sine, og Jamal bekymrer seg for lillebroren sin:  

 

Noen ganger moren min ass. Jeg veit ikke hva skal jeg si… Du veit, jeg er hard, jeg trenger 

ikke en dritt ass, egentlig, men Suli… Han er liten vettu. Det er litt dårlig for han. Han 

bruker bleie fortsatt liksom, og han skal starte på skolen om en år (Shakar, 2017, s. 54). 

 

Man får altså inntrykk av at det står svært dårlig til hjemme hos Jamal. Når Jamal blir innkalt til 

sesjon, vet han at han ikke kan være borte fra Suli i et helt år: «Men liksom jeg tenkte, en hel år, 

mann, jeg kan ikke være borte en hel år. Du veit, ting hjemme er litt bra nå og sånn, men liksom en 

hel år? Nei ass, det går ikke» (Shakar, 2017, s. 158). Familien sliter naturlig nok med å få pengene 

til å strekke til ettersom moren til Jamal ikke jobber og får avslag på søknaden sin om uføretrygd: 

«. . . jeg avor til sosialen. Ja ass, fuckings sosialen. Liksom, hva skal vi gjøre? Vi må spise og sånn, 

og den regninga for husleie, den er altfor gammel. Det har kommi to nye liksom, og ingen av dem 
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er betalt» (Shakar, 2017, s. 339). Videre har Jamals mor og, trolig av den grunn, også Jamal stor 

mistillit til sentrale velferdsinstitusjoner som skolen og barnevernet. Jamal og moren har for 

eksempel følgende samtale etter at Jamal har vært på et møte med skolen i forbindelse med Suli: 

«Jeg sier til hun dem greiene med utredning. «Nei, han skal ikke på noen utredning», sier hun, helt 

sånn, det skjer ikke. Liksom, jeg veit ass, utredning er fucka opplegg . . .» (Shakar, 2017, s. 284). 

Et annet eksempel viser familiens holdninger til barnevernet: «Dem kom hjem til oss og sjekka på 

ting, første gangen kanskje en halv år etter hun var på sykehusen. Moren min, alltid hun sa til meg 

sånn: «Ikke si noen ting til de folka. De er ikke brae folk. Hvis du sier mye ting, dem kan ta deg 

igjen» (Shakar, 2017, s. 148). Jamal er heller ikke positivt innstilt til NAV og velferdssamfunnet 

Norge: «Liksom, hvorfor skal jeg betale skatt til staten. Hva gjør staten for meg liksom? Ikke en 

dritt. Gir ikke moren min skikkelig uføretrygd engang» (Shakar, 2017, s. 113). I Jamals innledende 

sitat til oppgaven forteller han at han ikke vil gå i krigen for Norge, men derimot for Stovner og 

Tante Ulrikkes vei (Shakar, 2017, s. 158).  

Til tross for at Mo, i likhet med Jamal, vokser opp i en lavinntektshusholdning, er Mos 

familiesituasjon ganske annerledes. Jamal kommer i en periode hjem til Mo slik at Mo kan hjelpe 

ham med skole. Dette er en av Jamals flere positive beskrivelser av Mos hjem: «Det er den mest 

chille steden liksom. Han er heldig, han karen der ass» (Shakar, 2017, s. 361). Man får inntrykk av 

Mos hjem som trygt og stabilt. Foreldrene planlegger sin pengebruk, og de har alltid mat på bordet. 

Det finnes mange eksempler på at foreldrene, og særlig faren, er svært opptatt av at Mo skal gjøre 

det bra på skolen: «De har sagt det hundrevis av ganger fra jeg var liten, gå på et universitet, få en 

grad, bra jobb, stort hus, fin bil, pen kone» (Shakar, 2017, s. 21). De legger derfor til rette for at 

Mo skal få konsentrere seg om skolearbeidet:  

 

Og jeg har fått rommet for meg selv og pc-en har blitt flytta inn dit. . . . Asma og Ayan er 

flytta inn på rommet til foreldrene mine, og faren min sover på sofaen i stua. Jeg ba ikke 

om noe av det. Virkelig ikke. Det var faren min sin idé. «Du trenger mer ro nå som du skal 

på universitetet», sa han, og det er sant (Shakar, 2017, s. 168). 
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4.4.2 Skole og jobb 

I Alle utlendinger har lukka gardiner finnes det, som nevnt, to eksempler på at Mariana får 

karakteren 5 på skolen. Leseren får inntrykk av at Mariana mestrer skolen. I motsetning til Mariana 

sliter Jamal på skolen:  

 

For meg, skole er svette greier ass. Jeg sverger, hoden min blir varm der. Jeg sitter der 

liksom, og jeg følger med og sånn, hvert fall noen ganger jeg gjør det, og jeg skjønner ikke 

alt lærern sier, men mange ganger jeg skjønner litt, ikke matte da, men utenom det, jeg 

skjønner hva dem sier når dem sier det, liksom jeg tror det, men når vi skal gjøre 

oppgavene eller lese og sånn, det blir liksom varmt i hoden og kroppen blir så sliten 

(Shakar, 2017, s. 28). 

 

Jamal dropper også ut av Bredtvet videregående skole: «Snakkes a Bredtvet. Jævla drittsted med 

bare drittfolk. Ferdig med det fucka stedet der ass» (Shakar, 2017, s. 67). Mo får imidlertid 

toppkarakterer både på videregående skole og på universitetet: «Ble ferdig med tre eksamener før 

jul. Fordypning i makroøkonomi, blant annet, den var ganske vanskelig. Det gikk bra da. Èn B, 

men… Greit nok» (Shakar, 2017, s. 296).  

Mo jobber ikke ved siden av skole/studier. Han ønsker å få seg en deltidsjobb mens han går 

på videregående skole, men faren mener at han må bruke all sin tid på å konsentrere seg om 

skolearbeidet. Jamal og hans familie trenger penger, og han jobber en periode svart med å vaske 

biler. Han får «. . . betenning på skuldern eller no» (Shakar, 2017, s. 223) på grunn av jobben, og i 

tillegg føler han at kunder behandler ham nedlatende. Derfor slutter han. En liten stund etterpå 

begynner han å jobbe i Norsk Gallup. Det er heller ingen suksess:  

 

Det er vanskelig, jeg lover deg. Dem ordene som kommer på skjermen og jeg skal lese, 

dem kommer fort, og noen ganger jeg klarer ikke å følge med skikkelig, eller jeg loker når 

jeg skal lese spørsmålen, du veit, liksom sier dem på feil måte eller no (Shakar, 2017, s. 

322). 

 

Jamal sliter altså med lesing. Ettersom samfunnet i dag er så tekstbasert, er det ikke bare viktig å 

beherske lesing og skriving i skolesammenheng, men også i jobbsammenheng. Jamal opplever 
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også å bli møtt med rasisme i denne jobben og slutter da han får tips fra den nærmeste sjefen sin i 

Norsk Gallup om å prøve å presentere seg med et «norsk» navn. I tiden etter har han vansker med 

å komme seg inn på arbeidsmarkedet.  

4.4.3 Fritid og omgangskrets 

Mangfold er sentralt i Marianas omgangskrets. Hun har venner med forskjellig etnisk bakgrunn, 

hun drømmer å bli sammen med Mu2 som er tyrkisk muslim, til tross for at hun selv er katolikk, 

og ser for seg at hun gjerne kan kalle sin eventuelle fremtidige sønn for Muhammed:  

 

Jeg sitter på do og tenker ut meg selv som voksen, for hundre prosent sikkert jeg kommer 

til å gifte meg med mann som ikke er helt potet og da det er mulig han er muslim og 

hvorfor da ikke kalle sønnen min for Muhammed . . . (Skaranger, 2017, s. 30). 

 

Ungdomsmiljøet på Romsås kan fremstå som ganske tøft med en røff språkbruk: «Først han bare: 

Marey, si du har to kroner, og jeg bare: fuck off, og ble jævlig nervøs . . .» (Skaranger, 2016, s. 

18), men det gis inntrykk av at det er knyttet en slags selvfølgelig aksept til ulike kulturelle 

grupper. Denne hybriditeten i ungdomsmiljøet er, som nevnt i delkapittel 4.2, et gjennomgående 

tema i hele romanen. Romanen setter dessuten stereotypier i spill ved å tegne overdrevne og 

entydige bilder som på sett og vis stiller stereotypiene i relieff, og på grunn av overdrivelse får 

leseren til å trekke på smilebåndet, og som derigjennom kan bidra til en ufarliggjøring av 

stereotypiene, kanskje til og med redusere dem:  

 

Huset til Mu2 var typisk alle tyrkere, jeg ikke hadde forventa noe annet, det var lukka 

gardiner med blonder, blå sofa, to stykker, dritsvær tv, ingen plante, nytt kjøkken og lite 

bilde med koranen midt i veggen som var hvit, pluss bilde av Mu2 som barn. Hjemme vi 

har skikkelig norskinghus med liten tv og rotete og åpne gardiner, pluss pappa har drassa 

med seg bilder av Valparaíso som er i veggen, og hjemme hos Bebi J, siden hun er 

gambier, de har bare gull overalt. Gullsofa, gullbord, gull-tv, lamper og store koranbilder 

på veggen, men også bilder av familien huns og alle damene med store afrikanske hatter. 

De også har bilde av presidenten i Gambia og lukka gardiner i gull (Skaranger, 2016, s. 

86).  
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Jamals omgangskrets er stort sett «gutta» fra Stovner. De fleste av Jamals venner har 

foreldre med innvandrerbakgrunn, men noen av dem har foreldre med norsk bakgrunn. Det er flere 

eksempler på at Jamal og hans nærmeste venner røyker marihuana og er litt på kant med loven. 

Kompisen Majid stjeler for eksempel en mobiltelefon, mens Rash, en annen kompis, får førerkort 

ved å la storebroren ta oppkjøring for ham. Det projiseres bilder av dem som respektløse og frekke: 

 

Hele tida vi ser to gamle folk driver og sjofer på oss. Liksom, først dem flytter seg til andre 

seter lenger borte, så når dem går av, dem sier: «at det går an», sånn høyt, så vi skal høre 

det. Majid bare, helt shkækk og sånn: «Fuck dere a, thug life biaatch!» (Shakar, 2017, s. 

132).  

 

Jamal slutter, som nevnt, også i en periode å følge opp forskningsprosjektet, men starter igjen da 

han får tilsendt en MP3-spiller av forskningsinstituttet: «Helt ærlig da, jeg var litt sånn lei av å 

prate til deg. Liksom, jeg veit ikke hva mer jeg skal si. Jeg har sagt så mange ting til deg siste åra. 

Men ja ass, takk for den MP3-spillern» (Shakar, 2017, s. 268). Det er videre mange eksempler på 

at Jamal befinner seg på kanten av loven. Han kjøper ikke billett på kollektivtransport: «Og 

egentlig, jeg skal ha enda mindre, men jeg sparer litt fordi jeg kjøper ikke månedskort. Fuck it, jeg 

sniker ass» (Shakar, 2017, s. 55). Han gir ikke beskjed til Lånekassen om at han har sluttet på 

videregående: «Du veit, jeg skal ikke si fra til Lånekassa, så liksom, jeg håper dem ikke finner ut 

enda ass, og fortsatt dem sender meg flus . . .» (Shakar, 2017, s. 71). De stjeler øl i en russebuss: 

«Når vi kom der, vi finner en sixpack. Og vi tar den» (Shakar, 2017, s. 137). Han bruker også 

tidvis vold: «Jeg slår han. Helt ærlig, det var bra slag da. Den trefte sånn rett under øyen hans» 

(Shakar, 2017, s. 139). Det finnes altså mange eksempler på at Jamal, men også de nærmeste 

kompisene hans, som gjennom de gjengitte replikkene i Jamals innspillinger bruker kontaktbasert 

talestil, og blir framstilt som upålitelige, småkriminelle, litt voldelige, marihuana-røykende 

ungdommer med minoritetsbakgrunn. 

I romanen kommer det også frem at Jamal har tilbøyeligheter til ekstremisme: «Det var så 

heftig ass. Liksom, når dem flya bare flydde inn på dem svære blokkene liksom, bæm, eksplosjon, 

og alt bare blæsta, det var som fuckings knulling, mann» (Shakar, 2017, s. 60). Det er tydelig at 

Jamal har mye aggresjon rettet mot Norge og «norske folk»: «Norske folk er fucka folk. Sorry ass, 
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jeg må si det. Dere er fucka folk» (Shakar, 2017, s. 65). Som sagt definerer han seg som medlem i 

en minoritetsgruppe og har et klart «Oss» og «Dem»-forhold til etnisk norske nordmenn: «. . . dem 

der og meg, nei ass, vi er ikke det samma» (Shakar, 2017, s. 66).  

Mo vier mesteparten av sin tid til skolearbeid og har et lite sosialt nettverk. Han er ikke 

opptatt av å ta vare på vennskapsrelasjoner på Stovner av den grunn at han vil bort fra Stovner: «. . 

. jeg pugger til prøver som om det står om livet, for det er liksom det jeg veit om for å komme meg 

ut fra skogen på Stovner» (Shakar, 2017, s. 23). Det har han ønsket siden han gikk i andre klasse 

på Rommen skole og overhørte en samtale mellom to eldre lærere. Mo refererer fra samtalen:  

 

Så mange utlendinger det hadde blitt på Rommen. Evnesvake elever. Foreldre som ikke 

forsto noe. Nabolagene som var slum. De grudde seg for å gå til T-banen hvis sola hadde 

gått ned og gjengene kommet frem. De kunne nesten ikke vente på å gå av med pensjon og 

komme seg vekk (Shakar, 2017, s. 10).   

 

Det er også tydelig at Mo misliker angivelige måter å snakke på på Stovner: «Nå som hun snakka 

mye mer, hørte jeg hvor Stovner hun var. Fullt av «ass» og «jævlig» og «heftig» hele tida. Det 

plagde meg, merka jeg» (Shakar, 2017, s. 171). Da han begynner på universitetet, blir nettverket 

hans etter hvert utvidet, og han får en etnisk norsk kjæreste. Han fokuserer veldig på hvordan 

Stovner fremstår i media og for folk som ikke bor på Stovner (ref. delkapittel 1.1 hvor Mo siterer 

Aftenposten). Han blir også oppslukt av medias negative fokus på innvandring, innvandrere og 

islamisme. I en debatt om trykte Muhammed-tegninger i media sier redaktøren for Dagbladet at det 

er viktig at mediene får komme til orde også når det gjelder muslimer og innvandrere, til tross for 

at det kan føre til konflikt. Mo reagerer på følgende vis: «Da ble jeg så rasende at om det ikke 

hadde vært for resten av familien som satt ved siden av meg, hadde jeg slått hånda rett gjennom tv-

en. De har hatt ordet fra jeg var åtte» (Shakar, 2017, s. 409). Første gang han treffer Maria, som 

han blir kjæreste med, er det tydelig at han synes det er ubehagelig å fortelle at han kommer fra 

Stovner: ««Hvor bor du? Jeg nølte litt. så sa jeg Stovner, som om navnet ikke betydde noe som 

helst. Om hun tenkte noe, røpte hun det ikke» (Shakar, 2017, s. 216).       
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4.4.4 Ikonisering, gjentatt produksjon av motsetninger og utvisking 

Bildene av protagonistene i Tante Ulrikkes vei viser et klart mønster. Jamal, representanten for 

kontaktbasert talestil, er plassert inn i en tilværelse hvor lite og ingenting fungerer. Mo, som 

representanten for «standard» østnorsk, er i en helt annen situasjon. Jamal og Mo settes med andre 

ord gjennomgående opp som binære dikotomiske størrelser. 

 Utenforskapet til Jamal og familien hans er så totalt. De deltar i svært liten grad i 

samfunnet og blir også i svært liten grad innlemmet i samfunnet. Ettersom Shakar lar brukren av et 

«standard»-nært østnorsk komme fra et velfungerende hjem med foreldre som, trass i dårlig 

økonomi, evner å følge opp barna og har store forhåpninger knyttet til deres integrering og framtid 

i det norske samfunnet, blir bildet på den andre siden av dikotomien, representert ved Jamal, 

forsterket: brukeren av kontaktbasert talestil kommer fra en familie som karakteriseres ved å ikke 

være integrert, ikke klare å forsørge seg selv, å ha kontakt med barnevernet, en voldelig og 

fraværende far og en enslig mor som ikke klarer å følge opp barna sine. På den ene siden av 

dikotomien blir brukeren av et «standard»-nært østnorsk et ikon på en gutt/ung mann som kommer 

fra et trygt hjem med foreldre som evner å løfte frem og legge til rette for barna sine. På den andre 

siden av dikotomien blir brukeren av kontaktbasert talestil et bilde på en gutt/ung mann som 

kommer fra et vanskeligstilt hjem. De binære motsetningene på det språklige nivået blir altså 

gjentatt på et sosialt nivå. Marianas familiesituasjon er mye mer sammensatt: på den ene siden har 

hun foreldre som viser at de er glade i henne, stiller opp for henne og støtter henne, blant annet i å 

gjøre det godt på skolen. På den andre siden opplever familiemedlemmene sorg og bekymring 

knyttet til en storebror i fengsel. Denne sammensatte familiesituasjonen gjør at det etter min 

mening ikke opprettes noen ikonisk kobling mellom taleren av kontaktbasert talestil og spesifikke 

familiekarakteristikker. 

I Tante Ulrikkes vei kommer også dikotomien tydelig til syne innenfor skole og jobb-

domenet. Det blir etablert en ikonisk kobling mellom Jamal, representanten for kontaktbasert 

talestil, og det å være skoletaper og arbeidsledig. Det blir også etablert et en-til-en forhold eller en 

ikonisk kobling mellom Mo, representanten for «standard»-nært østnorsk og det å være skoleflink 

og å studere på universitetet. I den tidligere nevnte «Kebabnorskdebatten» fant Svendsen (2014) en 

konstruert årsakssammenheng mellom å snakke «kebabnorsk» og både det å ikke meste skole og 

ikke få innpass i arbeidslivet. I Tante Ulrikkes vei blir således eksisterende stereotypier 

reprodusert, nemlig at talere av kontaktbasert talestil ikke mesterer skole og ikke får innpass i 
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arbeidslivet. Som nevnt i delkapittel 2.4 er stereotypier avhengig av gjentakelse for å kunne 

eksistere (Bhabha, 2006). De kan nemlig ikke «bevises» på andre måter. En slik reproduksjon av 

en stereotypi vil kunne forsterke den. Ettersom Mariana ikke er en skoletaper, blir imidlertid ikke 

denne stereotypien reprodusert i Alle utlendinger har lukka gardiner og således forhandler 

Skaranger med allerede etablerte stereotypier. De ulike egenskapene som blir koblet til 

protagonistene Jamal og Mariana innenfor skole- (og jobb)domenet er et eksempel på 

konkurerrende verditilskriving. 

Som vist delkapittel 4.4.3 blir det indeksikalisert at Jamal, brukeren av kontaktbasert 

talestil, besitter følgende egenskaper og holdninger: respektløs oppførsel, upålitelighet, 

rusmisbruk, småkriminalitet, vold, tilbøyeligheter til ekstremisme, samt aggresjon knyttet til og 

avstandstaging fra majoritetssamfunnet. Flere av disse trekkene blir ikke opprettet som nye 

ikoniske koblinger mellom kontaktbasert talestil og egenskaper, holdninger og livsførsel. Dette er 

allerede etablerte stereotypier. Cornips et. al. (2015) fant som nevnt i delkapittel 2.1 at 

kontaktbasert språkbruk kobles til kriminalitet og farlig oppførsel i flerkulturelle grupper. 

Androutsopoulos (2010, s. 197) har også vist at  

 

The process of iconization links linguistic and ethnic otherness based on a similarity (i. e. 

an iconic relationship) between evaluations of the linguistic and the social. Thus language 

that is deemed non-standard stands for people depicted as uncultivated, non-integrated, 

ghettoized or downright criminal.  

 

En slik sammenkobling mellom kontaktbaserte talestiler og de «farlige Andre», som gangstere og 

kriminelle, er også påpekt i norsk sammenheng av Hårstad (2010), Ellingsen (2015) og Cutler og 

Røyneland (2015). Sammenkoblingen i Tante Ulrikkes vei er et eksempel på at stereotypier blir 

reprodusert og dermed forsterket. Til tross for at Mariana har en storebror som sitter i fengsel, er 

det ingen andre koblinger mellom Mariana, som representant for kontaktbasert talestil, og 

kriminalitet, rus, vold, upålitelighet og så videre. Jeg vil således hevde at denne ikoniske koblingen 

ikke er til stede i Alle utlendinger har lukka gardiner.  

 I Tante Ulrikkes vei blir det også etablert en dikotomi knyttet til sted. Jamal som er bruker 

av kontaktbasert talestil, kommer fra en dysfunksjonell familie, er skoletaper, arbeidsledig, 

småkriminell og så videre, representerer Stovner. Han er glad i Stovner som for ham representerer 
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tilhørighet og fellesskap. Det blir altså opprettet en ikonisk kobling mellom Jamal og Stovner. Mo 

som snakker «standard»-østnorsk, kommer fra en funksjonell familie, er skoleflink og så videre, 

vil komme seg bort fra Stovner og den kontaktbaserte talestilen. Det opprettes en ikonisk kobling 

mellom stedet Stovner og alt det Jamal representerer. Det blir konstruert et bilde av at Mo ikke kan 

få det livet han ønsker seg på Stovner. Det blir således opprettet en ikonisk kobling mellom Mo og 

Oslo Vest, representert ved akademia (Blindern) og kjæresten Maria som har leilighet i 

Homansbyen.  

 Det produseres med andre ord gjentatte motsetninger mellom språk og sted. Jamal som 

representant for kontaktbasert talestil, dysfunksjonell familie, nederlag på skolen, arbeidsledighet, 

småkriminalitet, rusmisbruk og Stovner er plassert på den ene siden av dikotomien. Mo som 

representant for «standard» østnorsk, funksjonell familie, akademia og Oslo Vest (ettersom han 

ønsker å komme seg bort fra Stovner) er plassert på den andre siden av dikotomien. De språklige 

motsetningene mellom kontaktbasert talestil og «standard» østnorsk blir altså gjentatt på flere 

sosiale nivå der også motsetninger er konstruert (se Figur 1 nedenfor): knyttet til familie, til skole, 

til egenskaper og holdninger, samt til sted. Skarangers beskrivelse av Romsås gjennom Mariana 

fremstiller, etter mitt syn, Romsås som en slags eksotisk smeltedigel av flere kulturer hvor alle 

ungdommene kun snakker kontaktbasert talestil. Som vist i delkapittel 4.3.3 har forfatterne gitt 

sine protagonister ett og bare ett språklig register. Det faktum at mennesker endrer talestil ut fra 

mottaker, situasjon, emne og sted blir utvisket. Denne utviskingen virker sammen med og 

forsterker eksemplene på ikonisering og den gjentatte produksjonen av motsetninger som jeg har 

trukket frem i Tante Ulrikkes vei. De tre semiotiske prosessenes virkning er således at Jamal og 

Mo blir presentert som essensialistiske og enhetlige størrelser hvor språk, livssituasjon, egenskaper 

eller mangel på egenskaper, holdninger og sted er koblet sammen og forklarer hverandre. I Alle 

utlendinger har lukka gardiner er bildet mye mer sammensatt. Der er det ingen gjentatt produksjon 

av motsetninger, men tydelig utvisking av språklig variasjon gjennom ikonisering der Romsås 

(sted) er lik kontaktbasert talestil (språk). 
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Figur 1: Gjentatt produksjon av motsetninger i Tante Ulrikkes vei 

 

 

JAMAL  MO 

Språk: 

- Kontaktbasert talestil  

- Mangelfullt 

«hverdagsordforråd» 

- Ingen variasjon 

 Språk:  

- «Standard» østnorsk 

- Rikt ordforråd med 

flere fremmedord 

- Ingen variasjon 

Sosialt:  

- Vokser opp i en 

vanskeligstilt familie 

- Skoletaper 

- Arbeidsledig 

- Småkriminell, 

misbruker marihuana, 

tilbøyeligheter til 

ekstremisme 

Sosialt: 

- Vokser opp i en 

lavinntektshusholdning 

med kjærlige og 

støttende foreldre 

- Skolevinner 

- Student med 

toppkarakterer 

- Etnisk norsk kjæreste 

Sted: 

Stovner 

Sted:  

Oslo Vest 

(Blindern og 

Homansbyen) 
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5 Diskusjon: De(t) eksotiske «Andre» 

Så langt har jeg vist at hver av protagonistene har fått utdelt ett språklig register hver. Jeg har 

videre konkludert med at sosiale stereotypier knyttet til henholdsvis kontaktbasert talestil og 

«standard» østnorsk blir (re)produsert og dermed forsterket i Tante Ulrikkes vei, men ikke i samme 

grad i Alle utlendinger har lukka gardiner. Dette leder videre til følgende spørsmål: Hvor stor grad 

av kapital er ilagt disse språkformene? Hvor er deres «plass» språklige i makthierarkier? Hvilke(n) 

språkideologi(er) påvirker vår oppfattelse av dem? Som nevnt påpeker Opsahl og Røyneland 

(2009) at oslomål som minner om «talt» bokmål, av mange blir sett på som Norges 

«standardtalemål». Videre påpeker de at et standardtalemål er «en varietet som i kraft av sin 

hegemoniske status gjerne blir akseptert som mer «korrekt» og «nøytral» enn andre varieteter» 

(Opsahl & Røyneland, 2009, s. 95). Andre varieteter blir målt opp mot standardtalemålet. 

Kontaktbasert talestil blir imidlertid ofte oppfattet som «. . . a manifestation of lack of competence 

rather than as a new Norwegian dialect» (Svendsen & Røyneland, 2008, s. 80). Kontaktbasert 

talestil har ifølge Svendsen (2014, s. 51) en lav semiotisk verdi. I Tante Ulrikkes vei kommer dette 

til syne ved at Mo representerer det hegemoniske språket med sine «språklig korrekte, 

velformulerte setninger» (Prinos, 2017), mens Jamal representerer den kontaktbaserte talestilen: 

«et ugrammatikalsk blandingsspråk» (Prinos, 2017). Denne dikotomien reflekterer en språklig 

(r)enhetsideologi (ref. delkapittel 2.1) hvor det hegemoniske språket anses som «rent» og 

«fullstendig» mens «blandingsspråk» nedvurderes (Svendsen, 2014, s. 50-51). I romanen selv, 

samt i medias mottakelse av romanen, blir Jamals «avvikende» måte å snakke på målt opp mot 

Mos «korrekte» og «nøytrale» språk som settes som et normativt referansepunkt. I medias 

mottakelse av Alle utlendinger har lukka gardiner blir også (r)enhetsideologien reflektert. Språket 

i romanen blir målt opp mot «standardspråket»: «Maria Navarro Skaranger har skrevet en nær og 

virkelighetstro liten roman der språket er ujålete, ukorrekt og ekte» (Nettmagasinet Folkepressen, 

2015, min kursivering). Her settes altså den språklige formen opp som en enhetlig størrelse, og 

som «ukorrekt». Implisitt settes altså dette «ukorrekte» opp mot noe «korrekt», en norm som den 

språklige formen vurderes i forhold til. Sitatene hentet fra media viser at media fremmer 

(r)enhetsideologiske forståelsesmåter som de måler språkformene i romanene opp mot.  
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 En (r)enhetsideologi fremmer et snevert og ensidig identitetsbegrep hvor språk blir sett på 

som reflekterende for hvem man er (Svendsen, 2006, s. 231-232). Dette kan vi også se reflektert i 

Den norske Forfatterforenings begrunnelse for å gi Tarjei Vesaas debutantpris for 2017 til Shakar:  

 

. . . Problemstillingene kan ikke ses løsrevet fra språket de viser seg i. Forfatteren setter 

ulike språkpraksiser opp mot hverandre for å vise personenes ulike perspektiv, og særlig 

Jamals måte å uttrykke seg på, vil kunne gi mange lesere et litt annet syn på sider ved norsk 

virkelighet (Egeland, 2018).  

 

Bucholtz & Hall (2005) taler imidlertid for et identitetsbegrep som i større grad vektlegger det 

dynamiske og forhandlende ved identitet(er): «. . . identity is a discursive construct that emerges in 

interaction» (Bucholtz & Hall, 2005, s. 587). Ved å forstå identitet(er) på denne måten anser man 

ikke identitet som en stabil struktur som har sitt opphav i en indre kjerne men som noe som 

produseres og forhandles i sosial interaksjon. Det er etter min mening tydelig at Tante Ulrikkes vei 

bygger på et smalt identitetsbegrep som harmonerer med (r)enhetsideologi. Mo fremstilles som at 

han ikke kan være en del av et miljø på Stovner eller snakke kontaktbasert talestil slik flere 

ungdommer på Stovner gjør hvis han skal kunne oppnå sine drømmer om fremtiden: «Jeg har 

penger. Jeg har en bra jobb og går i dress. En bil folk snur seg etter. Jeg står i den store hagen min 

og småprater med en smilende nabo» (Shakar, 2017, s. 21). Mos identitet blir konstruert som en 

enhetlig størrelse bestående av karakteristikker som harmonerer med hverandre: «standard» 

østnorsk, akademia og Oslo Vest. I denne koblingen er det ikke plass til noe som er knyttet til 

Stovner, heller ikke kontaktbasert talestil. Dette snevre identitetsbegrepet reflekteres i det faktum 

at protagonistene har blitt tildelt ett og bare ett språklig register hver. Dette kan være interessant å 

sammenligne med Jonas Hassen Khemiris roman Ett öga rött. I denne romanen kommer nemlig 

språklig variasjon tydelig til syne. Ett öga rött er, i likhet med Alle utlendinger har lukka gardiner, 

en dagbokroman. I Ett öga rött får leseren imidlertid innblikk i mer enn protagonistens 

dagboknotater. Slik beskriver Källström (2010, s. 51) språket til protagonisten i Ett öga rött:  

 

Halim’s language is not used exclusively in the diary. Halim’s use of Standard Swedish for 

Arabic and for the speech of ’Swedes’ is a case in point. There are also many instances of 

direct speech fram Halim himself. In most of these, subject and finite verb are noninverted 
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(but generally, the most contrived features, lexical distortions and odd topicalizations are 

lacking). In other cases Halim uses Standard Swedish (notably with inversion) strategically 

when it serves his purposes. Thus, Halim has considerable linguistic resources at his 

disposal and makes use of them skilfully. 

 

I Ett öga rött er protagonisten altså tildelt flere språklige registre som han bruker på en effektiv 

måte for å oppnå sine mål mens han manøvrerer seg gjennom ulike språklige marked. I den norske 

oversettelsen av Østby (2005) er imidlertid variasjon i brudd på V2-regelen utvisket. Dette skriver 

Nergård (2008, s. 99) om manglende inversjon i den norske oversettelsen: «Et av de mest markante 

syntaktiske avvikene i Halims språk er at V2-regelen systematisk er neglisjert». I oversettelsen fra 

svensk til norsk blir det altså utelatt et sentralt aspekt ved språklig variasjon som er vesentlig for å 

gi leseren en forståelse av protagonistens språklige kapital (man kan også stille spørsmål ved om 

ikke den litterære kvaliteten forflates ved en slik utvisking). Man kan argumentere for at 

forfatterne (og/eller forlagene) av Tante Ulrikkes vei, Alle utlendinger har lukka gardiner og Et 

øye rødt (den norske oversettelsen) reflekterer (r)enhetsideologiske forståelsesformer som altså 

kobler ett språk til én identitet. Ettersom kontaktbasert talestil ofte blir vurdert negativt kan de 

litterære «innsidefortellingene» (se f. eks. Skjeldal, 2015, Stølan, 2017 og Vangen, 2018) med 

dette hyperbole og ensidige språket forsterke oppfatningene om at talere av kontaktbasert talestil 

har manglende kompetanse i norsk, et ensidig språklig repertoar og lav språklig kapital (ref. 

Svendsen & Røyneland, 2008, s. 95). Det finnes eksempler på at media har tolket språket i Alle 

utlendinger har lukka gardiner og Tante Ulrikkes vei nettopp slik: «I tillegg er språket 100 prosent 

gjennomført på en type mellomnorsk, en slags kebabnorsk, hvor det lånes ord og uttrykk fra andre 

språk» (Tjønn, 2015) og  

 

Samtidig avsløres sider ved norskopplæringen som må skape bekymringer. Mens 

Mohammeds språk nærmer seg akseptabelt norsk når det gjelder formverk og ordforråd, 

sliter Jamal med i stedet for å skrive notater heller å operere med et kebab-språk som ikke 

bare tar farge av kun muntlig sosialt samvær, men også tar form av voldelige 

slangfragmenter (Grønli, 2018). 
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Ved i tildele protagonisten i Ett öga rött flere språklige registre viser Khemiri en transspråklig 

orientering som ifølge Svendsen og Marzo (2015, ref. delkapittel 2.1) bidrar til å styrke 

språkbrukerens anseelse ettersom språkbrukerens språklige ressurser anerkjennes som kapital. 

 Som nevnt i delkapittel 1.1 har det i media blitt vektlagt at Alle utlendinger har lukka 

gardiner og Tante Ulrikkes vei gir oss innblikk i en «fremmed virkelighet». En slik retorikk bidrar 

til å underbygge mekanismer som skaper et avstandsforhold mellom «Oss» og «Dem». Man kan 

tolke dette dit hen at «Vi» får innblikk i «Deres» språk, kultur og sted. Mariana er vår turistguide 

til det flerkulturelle og hybride Romsås og vi følger henne med vårt eksotiserende turistblikk (jf, 

Stroud, 2004 og Svendsen, 2014) – «Romsås verkar ikkje fullt så ugjennomtrengeleg etter dette» 

(Norheim, 2015). I Tante Ulrikkes vei blir dikotomien mellom «Oss» og «Dem» representert ved 

Mo og Jamal. Mens Jamal definerer seg som en del av «Dem», strever Mo med å bli en av «Oss». 

Bildet som blir projisert av «Dem», representert ved Jamal, er ikke særlig positivt. Det uttrykker 

Shakar selv også: «Jamal er ikke noe forbilde» (Ruud, 2018). Ser man bildet som projiseres av 

taleren av kontaktbasert talestil – representert ved Jamal –  i Tante Ulrikkes vei i lys av tidligere 

forskning gjort på stereotypier og språkideologier knyttet til kontaktbasert talestil, vil man se at 

bildet av Jamal harmonerer med tidligere funn: Taleren av kontaktbasert talestil er en ung, 

kriminell innvandrermann (Cornips, et. al., 2015 og Milani, 2015) som ikke mestrer skole og 

videre er arbeidsledig (Svendsen, 2014) – Han representerer «the deviant Other» (Milani, 2010, s. 

135 og Androutsopoulos, 2010). Det stilles ikke spørsmål ved det bildet som blir projisert av 

taleren av kontaktbasert talestil gjennom Tante Ulrikkes vei ettersom det oppleves og 

karakteriseres (i media) som en «autentisk innsidebeskrivelse» (Stølan, 2017). Det finnes flere 

eksempler i media på at de to romanene blir oppfattet som svært autentiske ettersom de er skrevet 

av forfattere som selv har delvis innvandrerbakgrunn og har bodd på Romsås og Stovner (jf. 

Skjeldal, 2015 og Vangen, 2018). I likhet med Ims’ (2014) artikkel «Alle snakker norsk» 

indeksikaliserer språket i Alle utlendinger har lukka gardiner og Tante Ulrikkes vei territorialitet, 

og det blir projisert et bilde av at talemålet på Romsås og Stovner er kontaktbasert talestil og bare 

det. 

 Jeg har inntrykk av at Shakar med Tante Ulrikkes vei blant annet har ønsket å rette fokus 

mot hvordan makrostrukturer i samfunnet påvirker ungdom fra minoritetsfamilier med lav 

sosioøkonomisk status. Det er eksempelvis helt tydelig at økonomiske støtteordninger bidrar 

positivt til Mos utdanning. Man kan også lure på hvordan det ville gått med Jamal om 
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myndighetene ikke hadde kuttet bevilgningene til moskeen som igjen skulle betale for Jamals 

skolegang og støtte familien hans økonomisk. I Mos siste e-post til forskeren Bakken forteller han 

at han ikke har levert bacheloroppgaven sin og bruker dagene til å ligge på soverommet og se på 

tv: «Det er alt jeg gjør, egentlig. Aldri på nyheter. Hva skal jeg gjøre? Jeg orker ikke løpe, og jeg 

er for pinglete til å slåss» (Shakar, 2017, s. 429). Leseren får inntrykk av at Mo (nesten) går til 

grunne fordi han leser, hører, ser så mye negativt om innvandrere – seg selv – i media:  

 

Politikere og samfunnsdebattanter sier og skriver at vi må tørre å snakke om det negative 

med innvandring. Om religion, rasisme, manglende integrering, hatretorikk, 

tvangsekteskap, omskjæring og sosial kontroll. Sannheten er at det snakkes og skrives så 

mye om dette at det er umulig å åpne en avis eller høre en nyhetssending på radio eller tv 

uten at temaene er med. I tillegg kommer alt som legges ut på sosiale medier, sier Shakar 

(Ruud, 2018).  

 

I det man gjennom Tante Ulrikkes vei kan tolke som Shakars implisitte kritikk av makrostrukturer i 

samfunnet, eksempelvis politiske strukturer og medieinstitusjoner, blir negative stereotypier 

knyttet til ungdommers kontaktbaserte talestil i flerspråklige bymiljøer (re)produsert – gjennom 

ikonisering, utvisking og gjentatt produksjon av motsetninger – og bidrar således ikke til å løfte 

identitet(ene) til ungdommer som bruker kontaktbasert talestil. Dette blir et sirkulært forhold hvor 

stereotypiene på makronivå bekreftes på mikronivå for så igjen å forsterke stereotypiene på 

makronivå. Slik sett blir hegemoniske språkideologier og asymmetriske forhold bekreftet og 

snarere forsterket gjennom romanen.  

6 Avslutning 

I denne oppgaven har jeg undersøkt hvilke språklige trekk som er karakteristiske for talestilen(e) 

til protagonistene i til de to romanene som gjentatte ganger i media har blitt koblet til såkalt 

«kebabnorsk», nemlig Alle utlendinger har lukka gardiner og Tante Ulrikkes vei. Studien min 

viser at den språklige formen forfatterne har gitt Mariana og Jamal har flere likhetstrekk med 

tidligere forsknings beskrivelser av ungdommers kontaktbaserte talestil i flerspråklige bymiljøer. 

Et fremtredende trekk ved språket som er ilagt disse to protagonistene er videre at det hyperbolsk. 
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Den språklige formen Mo har fått samsvarer i stor grad med det man kan betegne som «standard» 

østnorsk. Videre er det ingen av protagonistene som har fått flere språklige registre å veksle 

mellom. Dette reflekterer en (r)enhetsideologi og et smalt identitetsbegrep. Èn gruppe mennesker 

på ett sted har ett språklig repertoar og én identitet. Det reflekterer én pakke og er basert på en 

nasjonal(romantisk) språkideologi som forutsetter en en-til-en kobling mellom språk, sted og folk 

(Anderson, 1983). Å koble talestiler til spesifikke egenskaper (eller mangel på egenskaper), 

holdninger og preferanser, fører til (re)produksjon av språkideologier og stereotypier. Dette er 

særlig tydelig i Tante Ulrikkes vei hvor Jamal på den ene siden blir tildelt flere negative 

karakteristikker, hvor mange av dem, ifølge tidligere forskning, er allerede etablerte koblinger. 

Mens Mo på den andre siden har blitt tildelt «standard» østnorsk – den hegemoniske 

språkvarieteten – som indeksikaliserer skolemestring og vellykkethet. Mo har med andre ord blitt 

ilagt en talestil som gir ham språklig kapital som igjen kan omsettes i sosial og materiell kapital. 

Jamals talestil besitter imidlertid kun kapital «på gata». Slike ikoniske koblinger kommer ikke til 

syne i Alle utlendinger har lukka gardiner. Media omtaler i stor grad bøkene som om vi som lesere 

får innblikk i noe «eksotisk». Dette bidrar til å forsterke et allerede etablert forhold mellom «Oss» 

og «Dem», et bilde som kan føre til økt polarisering. Ved å undersøke medias mottakelse av disse 

bøkene kan man få en dypere forståelse for hvordan slike i (r)enhetsideologier (re)produseres og 

svekker eller styrker asymmetriske maktrelasjoner og strukturer i samfunnet. Denne 

masteroppgaven er et bidrag til samlingen av tidligere forskning som viser at kontaktbasert talestil 

blir framstilt som noe avvikende og som blir målt opp mot «det korrekte og nøytrale» 

«standardtalemålet». Videre viser oppgaven, i likhet med tidligere forskning presentert i denne 

oppgaven, at (r)enhetsideologiske forståelsesmåter står sterkt i samfunnet. Gjennom arbeidet med 

oppgaven har jeg blitt mer bevisst språkideologier. Videre mener jeg at det er en utfordring at det i 

samfunnet generelt tilsynelatende er svært lite bevissthet rundt språkideologier og hvordan disse 

påvirker grupper av mennesker. Manglende bevissthet rundt språkideologier og stereotypier 

knyttet til disse kan nemlig føre til stadig økende polarisering, opplevelse av utenforskap og 

manglende integrering, eller slik Jamal uttrykket det, at «folk snakker dritt» (Shakar, 2017, s. 17).   
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Appendiks 1: Språklig form i Alle utlendinger har lukka 

gardiner og Tante Ulrikkes vei 

Tabell 1: 

Roman  

 

Språklige trekk  

Alle utlendinger har lukka 

gardiner 

Tante Ulrikkes vei 

Mariana Jamal Mo 

Syntaktiske trekk - V2-brudd 

- Preverbal negasjon 

- Ukonvensjonell bruk av 

preposisjoner 

- V2-brudd 

- Preverbal 

negasjon 

- Ukonvensjonell 

bruk av 

preposisjoner 

- V2 ivaretatt 

- Konvensjonell negasjon 

 

Morfologiske trekk - Overforbruk av maskuliner 

og ambivalent 

genusmarkering 

- Generalisering i verbbøying 

- a-endelser 

- Overforbruk av 

maskuliner og 

ambivalent 

genusmarkering 

- Generalisering i 

verbbøying 

- a-endelser 

- Ikke overforbruk av 

maskuliner og ambivalent 

genusmarkering 

- Ikke generalisering i 

verbbøying 

- a-endelser 

Leksikalske trekk wollah, la, lagela, tæsje, bæde, 

blikke, inshallah, læpse 

fuck, sjofe, avor, 

keef, chill, flus, 

schpaa, tishar 

chippe 

Diskursive trekk wollah wallah  
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Appendiks 2: Oppsummering av bilder som blir projisert av 

de tre protagonistene i Alle utlendinger har lukka gardiner og 

Tante Ulrikkes vei  

Tabell 2: 


