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Sammendrag 

I dagens samfunn ser vi en stadig økning av flerspråklige elever i norske klasserom. Som 

følge av mangelen på kunnskap rundt flerspråklighetsopplæring og anerkjennelse av elevers 

språklige repertoar, opplever mange elever at deres språklige identitet blir devaluert i 

klasserommet (Wedin, 2017). Jeg ønsker dermed med denne kvalitative studien å undersøke 

hvordan språklig mangfold kan bli brukt som ressurs i klasserommet. Min problemstilling er: 

Hvordan konstruerer elever sin flerspråklige identitet gjennom kreativ skriving?  

Jeg har valgt en telling case (Mitchell, 1984) som gjorde det mulig å utforske kreativ skriving. 

Jeg utarbeidet et skriveopplegg i samarbeid med en erfaren lærer i voksenopplæring i en 

klasse med nyankomne elever. Tema for skriveoppgaven omhandlet elevenes drømmer og 

virkelighet, og her har elevene blitt oppfordret om å trekke veksler på hele sitt flerspråklige 

repertoar. Datamaterialet består av identitetstekster fra fem kvinnelige flyktninger fra Somalia 

og Syria, supplert med semi-strukturerte intervjuer med artefakter (språkportretter, selvvalgte 

bilder og identitetstekstene) og feltnotater fra deltagende observasjon. 

Analysen viser at elevene har et stort språklig repertoar, men kun noen få deler av repertoaret 

blir utnyttet i konstruksjonen av identitetstekstene. Deltakerne i studien har i større grad 

produsert enspråklig produkter, til tross for at oppgaven åpnet for språklig variasjon. På den 

ene siden kan dette tyde på at elevene har forventninger til skolen og er kjent med den 

dominerende enspråklighet- og språkriktighetsdiskursen (Dewilde, 2016a, s. 39), og forbinder 

derfor skolen med et sted der læring skal skje “på korrekt vis”. På den annen side kan de 

enspråklige produktene skyldes deltakernes utrygghet i de andre språkene de har i sitt 

repertoar, noe som kan være med på å hindre dem fra å utforme systematiske, flerspråklige 

tekster der flere deler av repertoaret blir utnyttet. Et overveiende funn er at det ligger følelser, 

erfaringer og investeringer bak de enspråklige produktene, som kan ha forårsaket de 

enspråklige resultatene. For det første viser funnene mine at elevene investerer i det norske 

språket, et språk som deltakerne assosierer med utdanning, positiv selvfølelse og trygghet. For 

det andre viser funnene mine at deltakerne også skriver og investerer i hjemmespråket, da de 

forbinder det med minner og tidligere erfaringer. Til slutt viser mine funn at når elevene først 

tillater seg å være kreative, uttrykker de seg gjennom emojier, selvvalgte bilder eller trekker 

veksler på språkene som er av stor verdi for dem.  
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1 Introduksjon 

«Barna er alle vente på voksen. [...] Voksen, han er sjef og bestemmer. [...] Jeg tror jeg er her 

som barn.» Disse ordene kommer fra en kvinne som jeg ønsker å kalle Hibaaq. Hibaaq er 

flyktning fra Somalia, og går nå i en innføringsklasse sammen med flere andre flyktninger fra 

en rekke forskjellige land. I Somalia var Hibaaq i stand til å utføre store og små oppgaver på 

egenhånd, men i Norge er ting blitt annerledes. Språket har hindret Hibaaq fra å føle seg som 

den selvstendige, voksne kvinnen som hun engang følte at hun var, språket har fått Hibaaq til 

å føle seg liten. For mange nyankomne innvandrere kan språktilegnelsesprosessen i det nye 

landet by på komplikasjoner. Når språket er nytt og begrenset, har man ikke evnen til å 

uttrykke seg optimalt. Dette problemet eksisterer ikke bare hos Hibaaq, men også mange 

andre som jobber med å lære seg et nytt språk. I Norge gis det særskilte tilbud til nyankomne 

enten i form av særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og grunnskoleopplæring for 

voksne. Nyankomne elev er bærer med seg ressurser, og dette reiser et aktuelt spørsmål, 

nemlig hvordan en lærer kan bruke elevenes flerspråklighet som ressurs i klasserommet.  

Med dagens globalisering og åpne grenser, kan vi se på språk som flytende enheter. Denne 

flyten bidrar til en utstrømming av «mennesker, goder og tanker på tvers av landegrenser» og 

har skapt nye aktiviteter og måter å samhandle med hverandre på (García & Li Wei1, 2019, s. 

7). Som resultat av denne globaliseringen, lever vi i et flerspråklig samfunn, en situasjon som 

utdanningssystemet i Norge har som oppgave å ta hensyn til. Mennesker er sosiale vesener og 

vi er avhengig av å kunne kommunisere med hverandre. Språket er det viktigste og mest 

kompliserte kommunikasjonsredskapet hos mennesket, og hvordan disse ulike kognitive 

systemene dannes, og etterhvert utnyttes, har vært aktuelle temaer i forskningen (H. Siljan, 

personlig kommunikasjon, 13. mars. 2019). Nyere forskning ser på hvordan språket 

signaliserer både status og tilhørighet, men fremfor alt, hvordan det signaliserer vår 

oppfatning av oss selv, og hvordan vi ønsker å bli oppfattet av andre. Med andre ord er 

språket vår viktigste identitetsmarkør.  

Å ha et ønske om å uttrykke sin stemme og identitet er et menneskelig behov. Det er naturlig 

å ha et ønske om å uttrykke seg med sin stemme, og denne muligheten ville jeg å gi en klasse 

med elever med innvandrerbakgrunn. I denne masteroppgaven er jeg opptatt av hvordan språk 

og identitet henger sammen, og vil derfor studere hvordan elevers identiteter kommer til 

uttrykk når de får muligheten til å trekke veksler på hele sitt språklige repertoar. Denne 

 
1 Jeg følger det kinesiske oppsettet for referanser av kinesiske navn 
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studien gir et innblikk i hvordan fem flyktninger fra henholdsvis Somalia og Syria bruker 

kreativ skriving for å uttrykke sine drømmer og opplevelser der de tar i bruk hele sitt 

språklige repertoar.  

 

1.1 Bakgrunn for studien 

Utgangspunktet for denne masteroppgaven er behovet for å styrke flerspråklighet i 

opplæringen. I lys av dagens globaliserende krefter og samfunnssituasjon, står behovet for 

kunnskap om flerspråklighet som ressurs i klasserommet ganske sterkt. Flerspråklighet er et 

fenomen som har eksistert over lang tid, og på et globalt nivå er det i dag mange som vokser 

opp med to eller flere språk (Svendsen, 2008, s. 32), eller tilegner seg nye språk gjennom 

reiser, utdanning, handel og annen kommunikasjon senere i livet. Tidligere har språk blitt 

oppfattet som bare et kommunikasjonsredskap, men den franske sosiologen Pierre Bourdieu 

utfordret denne oppfatningen av språk, og studerte alle de andre funksjonene som eksisterte 

ved språket. Bourdieu påpekte at: 

Language is not only an instrument of communication or even of knowledge, but also an 
instrument of power. A person speaks not only to be understood but also to be believed, 
obeyed, respected, distinguished. (Bourdieu, 1977, 648) 

Bourdieu påpeker at språket er et maktmiddel. Videre fremhever han at vi bruker språket for å 

bli trodd, adlydt, respektert og til slutt bli kjent igjen og behandlet annerledes. Med andre ord 

bruker vi språket som er et redskap for å definere oss selv, og for hvordan vi ønsker å bli 

definert av andre. Flerspråklige elever representerer et stort mangfold av ulike språk og 

kulturer og dette øker behovet for å anerkjenne språkbrukeres språklige bakgrunn, og spesielt 

viktig er det for en språklærer å forsterke sin profesjonsutøvelse og kunnskap om de ulike 

språkene som eksisterer i klasserommet.  

Mange lærere er usikre på hvordan de får utnyttet mulighetene bak elevenes språklige 

bakgrunn og møte utfordringene som ligger i deres språklige mangfold (UiO, 2018). Det er 

nettopp denne usikkerheten hos lærere som denne studien har som formål å overkomme. 

Dermed er studien gjennomført i et godt samarbeid med en dreven flerspråklighetslærer som 

har en bred erfaring blant flerspråklige elever, og som jeg videre i denne studien vil gi navnet 

Kathrine. Kathrine har jobbet lenge med elever fra språklige minoriteter med kort botid i 

Norge, og gjennom dette samarbeidet har jeg utviklet en innsikt i hvordan språklig mangfold 

kan bli brukt som ressurs i klasserommet. 
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1.2 Formål og forskningsspørsmål 

Formålet med denne studien er å utfylle eksisterende forskning innenfor flerspråklig skriving, 

men denne studien tar det neste steget og blir gjennomført i samarbeidet med en lærer med 

faglig bredde innenfor feltet. Studien vil følge det konkrete forskningsspørsmålet som lyder 

som følger: 

Hvordan konstruerer flyktninger sin flerspråklige identitet gjennom kreativ skriving? 

For å besvare denne problemstillingen vil jeg ha en kvalitativ innfallsvinkel. Jeg har 

gjennomført et feltarbeid og tatt del i et skriveprosjekt som ble gjennomført av Kathrine. Jeg 

har mot slutten av perioden samlet inn elevarbeidene og intervjuet 5 deltakere. Jeg har i lys av 

disse valgene valgt å fokusere på følgende teoretiske perspektiver:  

• Transspråking 

• Translingval tilnærming til Literacy 

• Språkinvestering 

 

1.3 Tidligere studier 

Etter en økning av kunnskapsbehov lærerne fikk på grunn av et økende antall elever med 

andre morsmål enn norsk i norsk skole på 1970-tallet, vokste forskning på et spesifikt felt, 

nemlig andrespråksfeltet (Tonne & Palm, 2015, s. 310). Før 1960-tallet ble de fleste studier 

konkludert med at det å være tospråklig hadde negativ effekt på intelligensen (Svendsen, 

2008, s. 50; Engen & Kulbrandstad, 2004, s. 144), da hjernen ble oppfattet som en 

“container”: når noe fylles på, ville med nødvendighet noe annet renne ut (Svendsen, 2008, s. 

50). Denne oppfatningen dominerte flerspråklighetsfeltet i Norge fram til slutten av 1970-

tallet, og det var først nå andrespråksfeltet vokste fram (Golden & Hvistendahl, 2015, s. 232). 

Først rundt årtusenskiftet ble det tatt flere initiativ blant norske andrespråksforskere for å 

konsolidere fagfeltet gjennom blant annet opprettelsen av et mer formalisert forskernettverk 

og en rekke med vitenskapelige konferanser (Kulbrandstad, 2012, s. 50). I 2004 ble NOA 

norsk som andrespråk oppgradert til et forlagsutgitt tidsskrift, og fagmiljøet skulle bidra 

aktivt i et styrket nordisk samarbeid innen andrespråk (2012, s. 50). På den første NOA-

konferansen i 2004 ble de første resultatene fra en faghistorisk studie av norsk 

andrespråksforskning presentert, der en studie ble gjennomført med et forsøk på å ramme inn 

feltet, utforske fagtradisjonene og gjennom det diskutere kjennetegn i lys av trender i den 

internasjonale forskningen (2012, s. 50). Resultatet viste at andrespråksforskningen hadde 
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vært opptatt av å bidra til lærers forskningsbaserte profesjonsutøvelse, en mer 

kunnskapsbasert utdanningsforvaltning og innovasjon i offentlig sektor (2012, s. 50). Siden 

2004 har det blitt arrangert NOA-konferanse annethvert år og siden 2004 har konferansene 

vært utlyst med et tema (2012, s. 52). Først i 2010 og 2012 gjorde temaene «Skriving i 

andrespråkskontekster» og «Andrespråksforskningens relevans» sin entré på NOA-

konferansen (2012, s. 52).  

I 2015 skrev Golden og Hvistendahl en artikkel som løftet frem andrespråksskriving som 

skriving av tekster med innlærertrekk, og dette har i senere tid blitt utbygd av Golden og 

Magnusson (2019). Golden og Hvistendahl påpeker hvordan de første hovedoppgavene 

innenfor andrespråksstudiene ikke fant sted før rundt 1980-tallet, og i dette nye faget ønsket 

forskerne å dokumentere hvilke problemer elevene hadde i møte med norsk språk, og hvordan 

det norske språket dere utviklet seg over tid (Golden & Hvistendahl, 2015, s. 232). Disse 

studiene ble brukt for å utvikle gode undervisningsmateriale for andrespråkselever, og de 

markerer starten på forskningen på andrespråksskriving i Norge, da en stor del av dataene 

som ble brukt i hovedoppgavene kom fra imnlærertekster (Golden & Hvistendahl, 2015, s. 

232). Til tross for denne oppblomstringen, var det særlig analyser av mellomspråkstrekk i 

tekstene som ble utført (2015, s. 232). Fram til 2015 var det mindre enn 10 hoved- og 

masteroppgaver som tok for seg selve andrespråkstekstene og det fantes ennå ingen 

doktorgradsstudier (2015, s. 232). Den samme utviklingen kunne vi også se i resten av 

Skandinavia (Golde & Hvistendahl, 2015). 

Før vi setter oss i hvilke kategorier Golden og Hvistendahl har gitt andrespråksforskningen, er 

det nødvendig å vite noe om deres forståelse av andrespråksskskriving. Golden og 

Hvistendahl (2015) gir fenomenet to definisjoner: På den ene siden kan vi definere begrepet 

med utgangspunkt i skriverens språkbakgrunn (Golden & Hvistendahl, 2015). I dette tilfellet 

blir andrespråksskrivere betraktet som skrivere som skriver på et annet språk enn det som er 

førstespråket (Golden & Hvistendahl, 2015). Denne definisjonen som bygger på skriverens 

språkbakgrunn, er dermed statisk; det vil altså si at en elev etter denne definisjonen alltid vil 

produsere andrespråkstekster (2015, s. 231). Deres andre definisjonen på andrespråksskriving 

legger tyngde på tekstene som bare noen språklige minoriteter produserer. Disse tekstene er 

ofte kjennetegnet av typiske innlærertrekk når mellomspråket er under utvikling. Denne 

definisjonen som baserer seg på kjennetegnene ved selve teksten, blir regnet som dynamisk. 

Den er dynamisk i den forstand at det da vil være variasjon blant skriverne (2015, s. 231).  
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Golden og Hvistendahl (2015) inndeler andrespråksforskningen i fire kategorier og dette er 

først og fremst for å inspirere til videre forskning av andrespråksskriving, og for det andre for 

å vise hvor behovet er størst. Kategoriseringen deres består av studier på språk- og tekstnivå, 

og studier av språkopplæring og til slutt skriving som sosial praksis. Den første kategorien 

viser i hvilken grad innlæreren har tilegnet seg den språklige ressursen for skrivingen, og den 

andre kategorien ser på tekstens helhetlige framstilling og struktur (2015, s. 233). De to siste 

kategoriene flytter fokuset vekk fra selve skriveproduktet til selve sammenhengen som 

skrivingen inngår i (2015, s. 234).   

Av studier fra den første perioden i andrespråksforskningen i Norden, er det studier om 

skriving på språknivå som har vært dominerende. Her har formålet vært å analysere typiske 

innlærertrekk i språket og utviklingen av mellomspråket (2015, s. 234). Disse studiene kalles 

performanseanlyser, mellomspråksanalyser eller analyser av innlærerspråket, og formålet med 

disse studiene har vært å skape gode didaktiske strategier for «å hjelpe skriverne til å 

produsere tekster i mer samsvar med norsk rettskriving, morfologi og syntaks» (2015, s. 234). 

I Sverige har vi forskere som Magnusson (2011) som i sin studie har sammenlignet 

grammatiske metaforer i lys av SFG-teorien2, og Hagberg-Pedersen (2007) som har undersøkt 

språklige ferdigheter hos barn, både muntlig og skriftlig (2015, s. 234). Fellesfunnene for 

disse studiene er forekomsten av de typiske innlærertrekkene. I Norge kan vi trekke inn 

eksempler fra Nordanger (2009), Helland (2005) og Ragnhildstveit (2009) (Golden & 

Hvistendahl, 2015, s. 234). Av studier som fokuserer på skriving på tekstnivå, blir skriverens 

bruk av ulike setningskoblingselementer eller ulike uttrykk for logiske relasjoner vektlagt 

(2015, s. 235). Her forekommer blant annet studier av argumenterende skriving og studier 

som fokuserer på forholdet mellom oppgaveformuleringen og tekstutformingen (2015, s. 

235).  

I 2019 publiserte Golden og Magnusson en oversiktsstudie som hever tre hovedområder 

innenfor andrespråksforskningen som har generert flere studier i Norge og Sverige. Hensikten 

i denne studien har vært å presentere de mest framtredende områdene i feltet for 

andrespråksskriving. Disse områdene er: 1) Forskning relatert til skolefag, 2) Forskning på 

ordforråd i en skolekontekst, og 3) Flerspråklig bruk i skrift (Golden & Magnusson, 2019). I 

den første kategorien inngår studier som har benyttet Halliday sin SFL-modell3 som teoretisk 

og metodisk ramme, for å studere andrespråksbrukeres tekster (Golden & Magnusson, 2019, 

 
2 SFG – Den systematisk-funksjonelle grammatikken 
3 SFL = Systemisk-funksjonell lingvistikk 
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s. 3). Halliday operer med tre metafunksjoner (tekstuelle, ideasjonelle og mellompersonlige) 

og hver enkelt av disse forholder seg til situasjonskonteksten. Språklige trekk som 

forekommer i en viss situajsonskontekst, utgjør et register, og dermed har fokuset på forholdet 

mellom språk og kontekst i SFL gjort det mulig «å beskrive elevtekster som registervariasjon, 

samt å angi i hvilken grad elevene benytter nettopp disse språk- og sjangerkonvensjonene som 

tilhører en disiplin når de skal skape en tekst» (2019, s. 4). I lys av begrepene register og 

metafunksjon, har forskere innenfor denne kategorien lagt vekt på språket i skolen og den 

språklige endringen som skjer oppover i klassetrinnene (2019, s. 4). 

Ordforråd danner grunnlaget for språklig kommunikasjon og har av den grunn fått sin 

spalteplass innenfor andrespråkssforskningen. Målet i disse studiene er på den ene siden å 

avdekke en teksts kompleksitet og vanskelighetsgrad for visse aldersgrupper hvor ulike 

ordforrådsmål anvendes, og på den annen side ønsker disse studiene å undersøke bruken av 

visse ordtyper, flerordsuttrykk og spesielle frekvensbaserte ordgrupper (2019, s. 7).  

Den tredje og siste kategorien som Golden og Magnusson fremhever er et felt som forskere på 

andrespråksskriving i Norden nylig har begynt å engasjere seg i, nemlig flerspråklig 

anvendelse i tekster (2019, s 13). Dette feltet erkjenner flerspråklige elevers bruk av hele sitt 

språklige repertoar i daglige samtaler og lar seg inspirere av nyere internasjonal forskning på 

språkpraksis i flerspråklige situasjoner (2019, s. 13). Denne praksisen går under flere 

betegnelser i den internasjonale og nordiske konteksten:  

Denne praksisen har gått under betegnelsen polylanguaging (Jørgensen, Karrebæk,, 
Madsen & Møller, 2011) og translingual practice (Canagarajah, 2013), mens 
translanguaging (García, 2009; Li Wei, 2011; García & Li Wei, 2014) etter hvert har 
vunnet terreng, ofte kalt «transspråkande» på svensk og «transspråking» på norsk. 
(Golden & Magnusson, 2019, s. 13) 

Disse betegnelsene blir brukt for å foreslå et pedagogisk hjelpemiddel for å fremme elevers 

læring i en flerspråklig kontekst (2019, s. 13). I den internasjonale konteksten har forskere, 

deriblant Li Wei (2017) etterhvert presentert transspråking som en praktisk språkteori, og ikke 

bare en praksis (Golden & Magnusson, 2019, s. 13). Denne teorien av transspråking vil jeg 

nærmere beskrive i kapittel 2.  

I Norge kan vi trekke eksempler fra Dewilde (2019) som har presentert nye metodologiske 

perspektiver, som ellers har vært lite framtredende på feltet i Norden (Golden & Magnusson, 

2019, s. 13). I sin studie av flerspråklige Neda illustrerer Dewilde (2019) hvordan denne 

ungdommen «has developed translation and translingual remixing as discursive strategies to 

express her own opinions, atmospheres and emotions – on the surface – in Norwegian 
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language resources, which are still relatively new to her, while drawing on her entire 

communicative repertoire» (Dewilde, 2019, s. 2). I Sverige har Wedin (2017) undersøkt 

identitetsforhandling og flerspråklig skrivng i en etnografisk inspirert studie og framhever det 

nære forholdet mellom identitet, språkutvikling og læring (Golden & Magnusson, 2019, s. 

14).  

Antallet studier av skriveopplæring på andrespråket har økt de siste årene, men sammenlignet 

med antall studier av skriving på førstespråket, dekker de fortsatt kun en liten brøkdel 

(Golden & Hvistendahl, 2015, s. 237). På den ene siden vil jeg trekke én av Golden og 

Hvistendahl sine konklusjoner om at mangelen på forskning rundt andrespråksskriving som 

fokuserer på den sosiale situasjonen som skrivingen inngår i, er stor. Denne typen forskning 

er viktig da den som kan gi oss et større innblikk i hvilke skriveerfaringer som finnes hos 

språklige minoriteter og hvilken betydning skrift spiller på ulike områder, noe som igjen kan 

skape et grunnlag for å utvikle elevens lese- og skriveopplæring (2015, s. 240).  

Et overordnet mål i studiene som blir gjort innenfor dette feltet, er å utvikle gode 

undervisningsstrategier for andrespråkslærere som på den ene siden er realistiske og på den 

annen side inkluderer både språk og kunnskapsutviklende arbeid, samt et didaktisk fokus på 

skolefagets språklige dimensjoner i fagopplæringen (Golden & Magnusson, 2019, s. 18). 

Krulatz & Iversen (2019) påpeker i sin studie hvordan tidligere forskning har vist at 

engelsklærere «lack formal qualifications, skills, and knowledge about language acquisition 

and multilingualism, and feel inadequately pre- pared to teach in culturally and linguistically 

diverse classrooms» (2019, s. 5). Vi står ovenfor et flerkulturelt samfunn og en flerkulturell 

skole, og dette øker behovet for kunnskap og planlegging innenfor feltet, da et viktig mål for 

skoleopplæringen er å optimalisere lærings- og utviklingspotensialet for alle elever uavhengig 

av språk og kultur (Se tilpasset opplæring, kapittel 1.3). 

Andrespråksutviklingen i skolesammenheng er tidkrevende og krever langsiktig 
planlegging og støtte lenge etter de innledende årene. [...] Et tilbakevendende spørsmål 
i forhold til tid og behersking av et andrespråk er bruk av flere språk i undervisningen. 
(Golden & Magnusson, 2019, s. 18) 

Denne praksisen bør anvendes av lærere for å utvikle undervisning der elever trekker på hele 

sitt repertoar, og for å utnytte elevenes språklige register systematisk og støttende i 

flerspråklige klasserom (Golden & Magnusson, 2019, s. 18). Til nå eksisterer kun et fåtall av 

studier av forskere i samarbeid med lærere som utprøver praksiser som støtter opp for 

flerspråklighetslærer. Et eksempel på dette behovet ser vi i en studie av Dávila (2017). 
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Studien er gjennomført i kjølvannet av de viktige spørsmålene den økende bosettingen av 

nyankomne innvandrere og flyktninger i språklig isolerte skoler har reist om skolekontekstene 

som disse elevene befinner seg i, samt kvaliteten på undervisningen som er tilgjengelig for 

dem (Dávila, 2017, s. 2). Dávila har dermed forsket på perspektivene og læringen til 

nyankomne elever i et språklig isolert klasserom. Studien ble utført på en barneskole i løpet 

av to år, i en innvandrer enklave i et av Sveriges største urbane sentre (Dávila, 2017, s. 4). 

Datainnsamlingen foregikk i to forberedelsesklasser (klasser for nyankomne elever) der 

undervisningen foregikk på svensk av to ikke-innvandrer lærere (Dávila, 2017, s. 4). Elevene 

i disse klasse har vært i Sverige mellom ett til to år, og noen elever hadde jevnlig gått på skole 

i hjemlandet, mens andre hadde fått lite skolegang før de ankom den svenske skolen (Dávila, 

2017, s. 4). 

Studien kommer frem til at klasserommene vil ha en fordel av å være forankret i såkalte 

læringsøkologier som er fremtidsrettet, men som også prioriterer elevenes interesser, 

erfaringer og kompetanser innen språk og literacy (Dávila, 2017, s. 9). Dermed må den videre 

pedagogiske forskningen fortsette med å ta i bruk flerkulturelle, flerspråklige og flersidige 

synspunkter på innvandrerelever og deres literacy-praksiser, fordi ved å gjøre det nytter de de 

største ressursene deres (Dávila, 2017, s. 9). I stedet for å fortelle elevene hvilket språk de 

skal bruke og når hvor de skal bruke det, kan en legitimering av studentens kreative språkbruk 

støtte elevenes språklige og kognitive vekst (Dávila, 2017, s. 9). Dávila fremhever at av å 

tillate konfliktfylte og konkurrerende identiteter i læreplanen, vil ikke de pedagogiske 

holdningene bare bekrefte elevenes flerspråklighet, men det vil også fremme lokal forståelse 

av hvordan studentene utvikler seg kreative språklige repertoarer for å forhandle om 

komplekse sosiale miljøer, inkludert skole (2017, s. 9).  

Funnene til Dávila demonstrerer også behovet for mer empirisk arbeid som teoretiserer de 

langsiktige utdanningsmessige og sosiale gevinstene forbundet med plassering av nyankomne 

elever i språklige isolerte skoler, inkludert nyankommerklasserom (2017, s. 9). Til slutt er 

også behovet høyt for forskning som identifiserer hvilke språk og literacy-praksiser som 

anerkjennes av og for hvem, og hvordan migrasjon bidrar til forskyvinger i språklige 

identitetsparadigmer blant minoritetsungdommer i et stadig mer mangfoldig samfunn (Dávila, 

2017, s. 9). Det sistnevnte, kombinert med Veum, Siljan & Maagerø (2020) sitt funn om at 

«immigrant students who have received little or no formal schooling in their countries of 

origin could benefit from developing creative and multimodal literacy practices» (2020, s. 14) 

har jeg et ønske om at min studie skal bidra med. Veum, Siljan & Maagerø (2020) påpeker en 
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fordel av å utføre en enkel pedagogikk og tegne «on the immigrant students’ interests and 

experiences when working with identity texts.» (2020, s. 14). Jeg ønsker dermed å utprøve 

kreativ skriving i en klasse med nyankomne elever sammen med en flerspråklighetslærer som 

har lang og god erfaring med denne typen skriving. Hensikten er å fremheve det nære 

forholdet mellom identitet, språkutvikling og læring. I likhet med Dávila (2017), Golden og 

Magnusson (2019), Veum, Siljan og Maagerø (2020) ser jeg på det som nødvendig å 

inkludere flere språk i undervisningen der elevenes mangfoldige språklige repertoar kan bli 

anerkjent og gi plass til.   

 

1.4 Den norske konteksten 

I Norge har vi to offisielle språk, norsk og samisk, og to målformer, nynorsk og bokmål. På 

den annen side har vi en rekke nasjonale minoriteter som kan dokumenteres minst 100 års 

tilknytning til riket, nemlig kvener, jøder, sigøynere, de reisende (tatere) og skogfinner 

(Svendsen, 2008, s. 33). I andre halvdel av 1900-tallet vokste det frem en periode med 

innvandring. Migrasjon og menneskeforflytninger har alltid eksistert i menneskets natur. 

Svendsen skiller mellom tre ulike perioder i migrasjonen i Norge; 60-tallets pakistanske 

innvandrere, arbeidsinnvandringen etter EØS og EU-markedet, og til sist; syriske flyktninger 

(B. A. Svendsen, personlig kommunikasjon, 11. januar. 2019). Dette medførte en sterk økning 

i den språklige situasjonen i Norge (B. A. Svendsen, personlig kommunikasjon, 11. januar. 

2019). Innvandrerspråkene plasserer vi under kategorien for språklige minoriteter. I dette 

kapittelet vil jeg starte med å belyse språkstatus hos de største språkgruppene i Norge, før jeg 

går over til å påpeke lovene rundt språket. 

I Norge er det ikke flere enn 12 prosent av befolkningen som har nynorsk som sitt hovedmål i 

grunnskolen (Gunnerud, 2018). Nynorsk er formelt likestilt med bokmål ifølge den offentlige 

språkpolitikken, men nynorskbrukere har opp gjennom tidene opplevd diskriminering, 

stigmatisering og noe press til å gå over til bokmål (Språkrådet, 2017, s. 124).  

Det samiske språket er i Norge vernet, men selv om samisk i de siste tiårene har vunnet en 

sterkere posisjon, er det fortsatt uklart om utviklingen er bærekraftig over tid (Språkrådet, 

2017, s. 138). Dette kommer av at det samisktalende i samiske samfunn veksler mellom 

samisk og norsk avhengig av situasjon og behov, så vel som det utenfor forvaltningsområdet 

eksisterer et flertall med samisk bakgrunn som ikke har kunnskaper i språket (Språkrådet, 

2017, s. 137).  
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Som følge av tidligere assimilasjonspolitikk, er det kvenske språket svært utsatt, men i 2017 

ble det rapportert at det skulle iverksettes språkpolitisk oppvåkning med tegn til språklig 

revitalisering både på individ- og samfunnsplanet (Språkrådet, 2017, s. 138). På den ene siden 

bruker romanifolket norsk som dagligspråk, men språket har fortsatt overlevd delvis som 

hemmelig, internt gruppespråk, og på den annen side snakker romfolket romanes mye bedre 

enn norsk (Språkrådet, 2017, s. 139).  

Et overordna språkpolitisk mål er at alle  

skal ha rett til språk, å få utvikla og tileigna seg det norske språket, bokmål og 
nynorsk, å få utvikla og bruka sitt eige morsmål eller førstespråk, inkludert teiknspråk, 
sitt eige urfolksspråk eller nasjonale minoritetsspråk, og alle skal få høve til å læra seg 
framande språk. (Språkrådet, 2017, s. 137) 

Barn kommer til den norske skolen med ulike forutsetninger, og i utformingen av politikken 

for språkopplæring, har det alltid vært en forutsetning at opplæringen skal legges til rette slik 

at elever fra språklige minoriteter får en skolegang på linje med elever med norsk som sitt 

førstespråk (Kunnskapsdepartementet, 1999).  

Dette innebærer at disse elevene skal ha de samme muligheter, rettigheter og plikter 
som elever med norsk som morsmål. [...] Også disse elevene har rett til en opplæring 
som er tilpasset den enkeltes forutsetninger. [...] Målet er at elevene, uavhengig av 
språklig bakgrunn, skal gå ut av grunnskolen med et fullverdig vitnemål og gode 
kunnskaper i norsk og i andre fag. (Kunnskapsdepartementet, 1999) 

Utdanningssystemet skal bidra med å stimulere den enkelte til å strekke seg lengst mulig for å 

realisere sitt potensial, da utdanning er et av de viktigste virkemidlene vi har for å redusere 

sosiale og økonomiske forskjeller i samfunnet, uavhengig av sosial bakgrunn 

(Utdanningsdirektoraret, 2017, s. 2). Tall fra 2020 viser at innvandrere og norskfødte med 

innvandrerforeldre står for 14,7 prosent av folkemengden i Norge (Statistisk sentralbyrå, 

2020). Dette utgjør 790 497 av befolkningen.  

I 2015 hadde 15 prosent av elevene i grunnskolen innvandrerbakgrunn, mens 17 prosent av 

elever med innvandrerbakgrunn gikk på videregående skole (Utdanningsdirektoraret, 2017, 

s.2). 97 prosent av de voksne deltakerne i ordinær grunnskoleopplæring hadde 

innvandrerbakgrunn (Utdanningsdirektoraret, 2017 s. 2).  

Alle elever har rett på undervisning. Opplæringen skal jf. § 1-3 tilpasses alle elever (1998, § 

1-3), og dette legger premisser for at alle elever inkluderes i utdanningen. Opplæringsloven § 

2-8 og 3-12 påpeker at elever i grunnskolen og videregående «med anna morsmål enn norsk 

og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å 
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følgje den vanlege opplæringa i skolen» (Opplæringsloven, 1998). Videre legger paragrafene 

til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan organisere innføringstilbud og særskilt 

norskopplæring for nyankomne elever i egne grupper, klasser og skoler (Opplæringsloven, 

1998, § 2-8 & § 3-12) enten i form av særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og 

tospråklighetsopplæring (Utdanningsdirektoraret, 2012). Nyankomne elever har rett til 

grunnskoleopplæring hvis eleven er i en grunnskolealder og skal være i Norge i mer enn tre 

måneder (Opplæringsloven, 1998, § 2-1). Dersom elevene er over 18 og har behov for 

grunnskoleopplæring på grunn av mangel på fullverdig skole, sykdom eller skade, eller for å 

ha grunnleggende ferdigheter for å kunne utdanne seg eller få jobb, må den voksne være over 

opplæringspliktig alder, ha behov for grunnskoleopplæring og ha lovlig opphold i Norge 

(Utdanningsdirektoraret, 2016). Utdanningsdirektoraret påpeker deretter at det ikke kan stilles 

krav om norskferdigheter for å få rett til grunnskoleopplæring for voksne 

(Utdanningsdirektoraret, 2016). I så fall er skolene nødt til å være utstyrt med tilstrekkelige 

ressurser for å kunne nå denne befolkningsgruppen og for å kunne tilby den opplæringen de 

har krav på.  

De øvrige beskrivelsene har vært grunnleggende ved konstruksjonen av prosjektets 

forskningsdesign. Ønsket om å utprøve aktiviteter som både utnytter elevers språklige 

repertoar, og samtidig forsterker deres kompetanse i norskfaget, har dermed vært rådende.   

 

1.5 Oppgavens oppbygning 

Kapittel 2 vil redegjøre for studiens teoretiske grunnlag og er delt i tre hovedtematikker. 

Kapittel 3 vil løfte frem studiens metodiske tilnærming, der jeg først vil redegjøre for de 

metodiske valgene som er tatt for så å begrunne dem. I kapittel 4 vil jeg presentere mine funn 

som er hentet fra feltnotater, identitetstekster og intervjutranskripsjoner. Til slutt vil jeg i 

kapittel 5 først og fremst diskutere mine funn i lys av teori og tidligere forskning, og deretter 

avrunde oppgaven med en oppsummering av mine funn, implikasjonene funnene har for 

praksisfeltet og gi forslag til videre forskning.  
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2 Teori 

I dette kapittelet skal jeg gjøre rede for det teoretiske rammeverket i denne studien, som 

tegner på nyere teorier om flerspråklighet. Jeg vil aller først beskrive en utvikling fra en 

monolingval til translingval forståelse av språk (2.1), før jeg trekker en linje til en translingval 

tilnærming til literacy (2.2). Helt til slutt vil jeg presentere et tredje viktig aspekt i denne 

studien, nemlig elevenes investering i språk, begrepet, språkinvestering.  

 

2.1 Fra monolingval til translingval forståelse av språk 

I språkvitenskapen har det oppstått strid om hvordan termen språk kan bli forstått (García & 

Li Wei, 2019, s. 23). På slutten av 1800-tallet introduserte Saussure begrepet semiotikk, læren 

om kulturskapte tegn. Han så på språk som menneskeskapt, noe som igjen vokste frem som 

følge av våre kommunikasjonsbehov. I lys av hans moderne språkvitenskap utbroderte de 

senere språkstudiene enten i opposisjon til hans teori eller som en videreutvikling av den. Det 

sistnevnte tilfellet har preget de senere språkstudiene som setter oss i møte med et nytt 

perspektiv på språk. Dette perspektivet signaliserer en overskridelse av språk i motsetning til 

det tradisjonelle tospråklighet- og flerspråklighetssynet, altså snakker vi om et transspråklig 

syn (García & Li Wei, 2019, s. 6). Det transspråklige synet betrakter flerspråkliges ressurser 

som ett helhetlig språklig repertoar på tvers av språk (García & Li Wei, 2019, s. 6) og endrer 

tradisjonelle oppfatninger av flerspråkligopplæring, noe som igjen forutsetter både kreativitet 

og kritisk tenkning (García & Li Wei, 2019, s. 6).  

Enspråklig kommunikasjon har lenge vært betraktet som den korrekte formen for 

kommunikasjon. Tidligere har forskere innad tospråklighet- og flerspråklighetssynet 

behandlet flerspråklighet som to eller flere avgrensede enheter (Canagarajah, 2019, s. 6; 

García & Li Wei, 2019, s. 6, s. 29). De tradisjonelle oppfatningene av tospråklighet og 

flerspråklighet er dermed additive, som vil si «at talerne oppfattes som å «legge til» hele 

autonome språk eller delstrukturer av slike språk» (García & Li Wei, 2019, s. 29). Denne 

oppfatningen av språk er kjent under betegnelsen monolingval orientering, som for første 

gang ble brukt av språkforskeren Canagarajah. Denne orienteringen legger vekt på at «for 

communication to be efficient and successfull we should employ a common language with 

shared norms» (Canagarajah, 2013, s. 11). Disse forventningene og tankene rundt språk og 

kommunikasjon stammer fra og har blitt forsterket av nøkkelbevegelser som romantikken, 

industrialiseringen, strukturalismen, imperialismen og nasjonalstatsdannelsen (Canagarajah, 



side 17 
 

2013, s. 29), og her har tanken vært at tekstlig og muntlig kommunikasjon tekst skal være 

konstruert på ett språk av gangen og at den skal være transparent. I denne orienteringen blir 

språk nemlig sett på som et selvstående system som skal opptre alene, rent og separert fra 

hverandre, og det kommunikative fokuset skal ligge på grammatikk framfor praksis 

(Canagarajah, 2013, s. 29). Et spørsmål vi dermed kan stille oss selv er: Hvis språk alltid er i 

kontakt med hverandre, og kommunikasjon alltid innebærer en forhandling om mobile codes, 

har den monolingvale orienteringen dermed noe mer enn en akademisk og ideologisk 

betydning (Canagarajah, 2013, s. 17)? Dette spørsmålet har åpnet opp for nye tanker rundt 

språkpraksis, dermed har den monolingvale orienteringen etterhvert blitt utfordret av et nytt 

tospråklighetsfenomen som ikke lenger ser på tospråklighet som lineært, men dynamisk 

(García, 2009, a. 53). Hva denne dynamiske retningen er, og hva som skiller den fra den 

monolingvale orienteringen, vil jeg presentere i de kommende avsnittene!  

I den nye språklige vendingen blir det tidligere tospråklighetssynet vendt ryggen mot og blir 

heller definert som  

Ressurs-sett som tas i bruk av sosiale aktører, under sosiale og historiske vilkår som 
både begrenser og muliggjør den sosiale reproduksjonen av eksiterende konvensjoner 
og relasjoner, samt produksjon av nye. (García & Li Wei, 2019, s. 31) 

Den dynamiske begrepsliggjøringen av tospråklighet ser på tospråklige personers 

språkpraksiser som komplekse og interrelaterte (García & Li Wei, 2019, s. 31). De er nemlig 

komplekse og interrelaterte som følge av at globaliseringen i økende grad oppfordrer 

mennesker til å samhandle med andre på, noe som bryter med de tradisjonelle kategoriene, og 

derfor innebærer tospråklighet i det tjuende århundre en mye mer dynamisk syklus der 

språkpraksiser er «multiple and ever adjusting to the multilingual multimodal terrain of the 

communcative act» (García, 2009, s. 53). I lys av disse oppfatningen, oppstod dannelsen av 

den translinguale orienteringen. Denne nye utviklingen stammer opprinnelig fra det walisiske 

ordet trawsieithu, formulert av Cen Williams, og ble opprinnelig brukt om en pedagogisk 

praksis der elevene ble bedt om å veksle språk avhengig av om de skulle ta til seg eller 

produsere (García & Li Wei, 2019, s. 36). I dag viser begrepet både til de komplekse 

språkpraksisene til flerspråklige individer og grupper og til de målbevisste pedagogiske 

tilnærmingene som utnytter disse komplekse praksisene (García & Li Wei, 2019, s. 36) «in 

spoken and written, receptive and productive modes» (Hornberger & Link, 2012, s. 262). Nå 

er det snakk om en betraktning av individers språk som et samlet repertoar med større eller 

mindre bruddstykker, framfor atskilte språk, som kan telles og brukes på bestemte måter i 
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visse situasjoner (Dewilde, 2016a, s. 28). Busch har gjort et forsøk på å utvide vår forståelse 

av språklig repertoar ved å rette søkelyset mot den kroppslige og emosjonelle forutsetningen 

for å bruke og oppleve språk når individer forflytter seg fra et rom de er kjent med rommets 

sosiale regler og språkpraksiser, og over til et annet rom der de ikke er like kjent (Dewilde, 

2016a, s. 29). Dette bringer frem spørsmålene om hvordan språklig variasjon kan konstruere 

tilhørighet eller forskjellighet, og hvordan individer kan oppleve disse konstruksjonene som 

ekskluderende eller inkluderende på bakgrunn av språket (Dewilde, 2016a, s. 29). Dette 

frembringer et nytt fokus som gjør det mulig å rette oppmerksomheten mot den biografiske 

dimensjonen ved individers kommunikative repertoar (Dewilde, 2016a, s. 29), da de som 

skriver, transspråker for å forstå seg selv og/eller for å bli forstått av sitt publikum (García & 

Li Wei, 2019, s. 43).  

 

2.2 En translingval tilnærming til literacy 

I dagens globaliserende verden har vi en økende mulighet for å eksperimentere med praksiser 

som utfordrer grensene mellom språk, andre symbolsystemer og modaliteter (Dewilde, 2016a, 

s. 28). Med andre ord er de tekstlige praksisene vi forholder oss til i situerte literacy-

hendelser, ikke monolittiske, enspråklige og uforanderlige, men heller i stor grad 

hybridiserende og framvoksende (Dewilde & Igland, 2015, s. 111). Men som nevnt i 

delkapittel 2.1, eksisterer det fremdeles en orientering som er bygget på den oppfatning om at 

enspråklige praksiser fører til den mest effektive kommunikasjonen. I dette delkapittelet vil 

jeg starte med å presentere den monolingvale tilnærmingen til skriving, og foreta meg dens 

utvikling til en translingval tilnærming til literacy.  

I en monolingval orientering og forståelse av skriving blir det forestilte fellesskapet bygget på 

en visjon om et språk, en kultur og en nasjon, imens andre identiteter er «actively 

dismantled» (Dewilde, 2017, s. 1). Denne visjonen er fremtredende i norske klasserom som i 

stor grad opptrer som «`Norwegian only´zones, especially when it comes to teaching and 

learning» (Dewilde, 2017, s. 1). Tidligere fremhevet jeg et spørsmål om en monolingval 

orientering av språk hadde noe mer enn en akademisk og ideologisk betydning. Et mulig svar 

er at det i dagens samfunn ses det å kunne skrive på et dominerende språk som «en nødvendig 

betingelse for utdanning og kultur», men det gjelder ikke på alle områder (García & Li Wei, 

2019, s. 42). Interessen for skriving har i bunn og grunn «vært rettet mot skriftens egenskap 

som teknologi eller kode for det dominerende språket, og ikke som en serie ideologiske 

sosiale praksiser» (García & Li Wei, 2019, s. 42). Når elevteksten blir rettet på et mer lokalt 
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nivå4 begrenses mulighetene for eksperimentering med språk, da fokuset i stedet rettes mot 

riktighet og å finne feil framfor eksperimentering av kreativ skriving og identitetsforhandling. 

Selv om den monolingvale tilnærmingen er vanlig på det akademiske planet, betyr det ikke at 

elever passivt forholder seg til disse homogeniserende kreftene i klasserommet; for eksempel 

viser en studie av Creese & Blackledge (2010) at «young people tapped into the rich 

communicative ecologies» bak lærerens rygg i kompletteringsklasserom (Dewilde, 2017, s. 

2). Med andre ord praktiserer elever såkalte skjulte literacy-praksiser (Dewilde, 2016a, s. 30) 

både bevisst, men også ubevisst ubevisst. Det blir gjort ubevisst også ettersom slik 

Canagarajah påpeker, har samfunn og kommunikasjon alltid vært heterogene (2013, s. 17). 

Han legger videre til at 

Those who are considered monolingual are typically proficient in multiple registers, 
dialects, and discourses of a given language. Even when they speak or write in a single 
“language,” and grammatical structures from Scandinavian, Latin, French, and other 
languages. (Canagarajah, 2013, s. 17-18) 

Derfor er det Canagarajah omtaler som transspråklig kompetanse tilgjengelig for alle, selv 

om det det er snakk om forskjeller i grader, og ikke slag (Canagarajah, 2013, s. 18). I lys av 

dette kan vi fremheve utviklingen til det jeg skal ta for meg i neste avsnitt, nemlig translingval 

tilnærming til literacy.  

En translingval orientering til literacy krever og åpner for nye pedagogiske muligheter 

(Dewilde, 2019, s. 3), for eksempel kreativitet. Først og fremst er det nødvendig å påpeke 

grunnen til å trekke en linje mellom et transspråklig perspektiv og literacy, som nettopp er 

fordi skriveopplæring skal bidra til å ivareta de tre sentrale danningsdimensjonene; på det 

personlige planet individuell myndiggjøring, på samfunnsplanet aktiv deltakelse, og til slutt 

på det ideologiske planet med vektleggingen på økt sosialt likeverd og utjevning gjennom 

tilnærmet like utdanningsmuligheter (Dewilde & Igland, 2015, s. 112). På denne måten 

styrkes elevenes «rike og varierte språkpraksis for å legge til rette for vellykkede 

skoleopplevelser og større akademisk prestasjon» (Hornberger & Link, 2012, s. 262, min 

oversettelse). Dette gjennomføres gjennom såkalte transnational literacies (Hornberger & 

Link, 2012). Dette er literacy praksiser «that draw on funds of knowledge, identities, and 

social relations rooted and extending across national borders» (Hornberger & Link, 2012, s. 

262). Med andre ord blir transnasjonale literacy-praksiser i våre mobile og globaliserende 

tider referert til literacy-praksiser der referanser og betydninger strekker seg over 

 
4 Lokalt nivå: Kommentarer på tekstens syntaks, ordforråd og rettskriving og tegnsetting (Bueie, 2016, s. 9) 



side 20 
 

landegrenser og tilbake til opprinnelseslandet (Hornberger & Link, 2012, s. 264). Dette er 

spesielt tydelig hos transmigranter som flytter eller har beveget seg kroppslige over 

landegrensene mens de opprettholder og dyrker praksis bundet til hjemlandet (Hornberger & 

Link, 2012, s. 264) eller andre land de har krysset på veien.  

I en studie av Hornberger & Link (2012) blir det fremhevet fem scenarioer der elever og 

lærere fra en rekke ulike skole settinger og klasserom engasjerer seg i transspråking og 

transnasjonal literacy. Ikke bare tegner studenter og lærere på mer enn ett språk eller literacy, 

men de bruker også flere og dynamiske varianter av de ulike språkene og literacy-formene for 

varierende formål i forskjellige sammenhenger (2012, s. 263). Canagarajah (2019) påpeker at 

ens livserfaringer kan føre til veldig forskjellige fortellinger om forskjellige temaer (2019, s. 

19), og som jeg nærmere skal beskrive i neste underkapittel om identitetstekster, behandles 

disse erfaringene og fortellingene som et formidlingsverktøy for å utvikle identitet 

(Canagarajah, 2019, s. 18). Vi kan dermed rette fokuset på language-in-motion – som 

innebærer et fokus på mobiliteten til språklige og kommunikative ressurser der språklige 

fenomener blir sett på innenfra de sosiale, kulturelle, politiske og historiske sammenhenger de 

er en del av – framfor language-in-place (Hornberger & Link, 2012, s. 263), ettersom 

mobilitet av mennesker, ideer, goder og praksiser påvirker literacy-praksiser, 

identitetskonstruksjoner og utdanning (Dewilde, 2016a, s. 29). Dette påpekes også hos og 

Creese og Blackledge (2010) der det kommer frem hvordan transspråkingen hjelper studenter, 

deres familier og lærere på en kulturskole i Storbritannia, med å forhandle flerspråklige og 

flerkulturelle identiteter på tvers av hjemme- og samfunnssettinger (Hornberger & Link, 

2012, s. 264).  

Hornberger & Link påpeker at 

refusing to acknowledge the language resources of students and their families limits 
the possibilities for students´educational success and achievement and shuts down 
opportunities for the development of multilingualism. (2012, s. 262) 

Det er dermed nødvendig at lærere skifter fokuset fra produkt-orienterte, monolingvale og 

normbasert undervisningsmetoder – som står til hindring for komplekse og kreative 

disposisjoner og strategier – og over til de strategiene og disposisjonene som elevene bringer 

med seg (Dewilde, 2019, s. 2).  

Det eksisterer et rom som Li Wei omtaler som a translingual space. Her kan elevene samle 

forskjellige dimensjoner av egne personlige historier, erfaringer og miljø, holdninger, tro og 

ideologi i en koordinert og meningsfull aktivitet, og gjøre den til en levd opplevelse (García & 
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Li Wei, 2019, s. 40; Dewilde, 2017, s. 2; Dewilde, 2016a, s. 29). Dette er ikke et rom der 

separate identiteter, verdier og praksiser sameksisterer (Dewilde, 2017, s.2), snarere er dette et 

rom som har en egen transformerende kraft fordi det alltid er aktivt og både fører sammen og 

skaper identiteter, verdier og praksiser (García & Li Wei, 2019, s. 40). Et viktig moment å 

påpeke er at det ikke er slik at «det transspråklige paradigmet forkaster språkbruk der 

bestemte normer følges i bestemte situasjoner, for eksempel bruken av standardisert bokmål i 

en norskoppgave» (Dewilde, 2016a, s. 29), men heller at det eksisterer for å omfavne 

kreativitet – ved at det lar deg følge eller bryte med språknormene – og kritisk tenkning – ved 

å bruke forskjellig belegg for å stille spørsmål ved, problematisere eller uttrykke synspunkter 

(García & Li Wei, 2019, s. 31; Dewilde, 2017, s. 3). Konseptene kreativitet og kritisk 

tenkning henger sammen, som vil altså si at det ikke er mulig å være kreativ uten å tenke 

kritisk, og omvendt (Dewilde, 2017, s. 3).  

I dag eier de aller fleste en smarttelefon. Den skriftlige hverdagskommunikasjonen har 

dermed gått fra ren verbaltekst, til å omfatte både de tradisjonelle språklige tegnene 

(bokstaver) og bilder, emojier og fotografier (García & Li Wei, 2019, s. 48).  

Elevtekstene kan forstås som et kreativt og kritisk uttrykk når de utfordrer sjangere og 

konvensjonell språkbruk som de er vant med ved å trekke veksler på tidligere literacy 

erfaringer i nye kontekster (Dewilde, 2016a, s. 30). For eksempel erstatter emojier den 

grammatiske statusen til «ordet» som den assosieres med (García & Li Wei, 2019, s. 49) og 

den generer empati hos talerne, samt som den uttrykker følelser i form av tegn. Slike 

eksempler understreker variasjonen og kreativiteten til talerne i det at de bringer sammen flere 

elementer av mangfoldige og komplekse kommunikasjonsressurser (García & Li Wei, 2019, 

s. 49).  

Enspråklige praksiser også inneholde transnasjonale spor, for eksempel hvordan en 

refleksjonstekst som er skrevet på norsk av en ungdom med krot botid i Norge, kan være 

inspirert av koranen eleven leser på arabisk i fritiden (Dewilde, 2016a, s. 30). Dette peker i 

retning mot sammenhenger mellom skole- og fritidspraksiser (Dewilde, 2016a, s. 30). 

Canagarajah påpeker nemlig at disse praksisene er veldig ofte praktisert i lokalsamfunn og 

kommunikative kontekster hver eneste dag, men ignorert i klasserom (Dewilde, 2016a, s. 30).  

I mange klasserom blir oversettelse sett på som den diskrediterte grammatikk- og 

oversettelsesmetoden og dermed uønsket i som læringsstrategi (Dewilde, 2019, s. 3). Vi kan 

trekke et eksempel fra en tospråklig opplæringssituasjon i USA der elevene jobber enten på 

hjemmespråket sitt eller engelsk, men allikevel blir de sjelden oppmuntret til å benytte seg av 
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oversettelse som en del av sine meningsskapende prosesser (García & Li Wei, 2019, s. 68). 

Det er ikke uvanlig å tenke på oversettere som brobyggere; de konstruerer broer mellom språk 

og kulturer når de sikter mot en gjensidig forståelse og harmoni ved å krysse grenser 

(Dewilde, 2019, s. 3). Oversettelsesprosessen forutsetter at det er mulig, og derfor ønskelig, å 

gå fra et språk til et annet og gi en nøyaktig gjengivelse, og «The more successful the 

translation, the greater the semblance of identicality» (Dewilde, 2019, s. 3). Allikevel har 

globaliseringen tvunget oss til å rette et nytt blikk mot oversettelse (Dewilde, 2019, s. 3). Selv 

om språkmønstre til en språkbruker blir til over tid, eksisterer det alltid en åpen mulighet for 

at disse reforhandles og rekonstrueres av språkbrukere i nye sammenhenger (Dewilde, 2016a, 

s. 29). På samme måte har det oppstått nye forståelser rundt oversettelse:  

Der oversettelse tidligere ble betraktet som en prosess der eksisterende kunnskap ble 
overført fra ett språk til et annet, tar nyere forståelser den ideologiske dimensjonen av 
oversettelse på alvor, gjennom å vektlegge at prosessen kontinuerlig bidrar til å skape 
ny kunnskap. (Dewilde, 2016a, s. 29) 

Dermed kan man si at en teksts mening aldri er gitt, men den er under konstant forhandling 

(Dewilde, 2016a, s. 29).   

 

2.3 Skape rom for identitetsskriving 

I anvendt språkvitenskap og kritisk teori har identitet blitt et viktig analytisk og teoretisk 

begrep (Wedin, 2017, s. 46) for å beskrive språkutviklingsprosesser, og for å forklare 

språkutvikling og akademisk læring, og dermed akademisk prestasjon (Wedin, 2017, s. 47). 

Dette har gitt utslag i arbeidet med flerspråklige identitetstekster, utviklet i Canada av 

forskere og lærere «in order to to create opportunities for students’ academic, intellectual and 

personal identity development» (Wedin, 2017, s. 46). I dette underkapittelet vil jeg presentere 

en læringsmetode som har som mål å anerkjenne elevenes kunnskap, identiteter og bakgrunn, 

nemlig arbeidet med identitetstekster.  

Å inkludere elevers flerspråklige ressurser i undervisningen, er en pedagogikk som styrker 

kommunikasjonen (Wedin, 2017, s. 47). Dette skyldes at ved å gjennomføre 

undervisningsmetoder som gir rom for elevers hele språklige repertoar, skapes det muligheter 

for elevene å se seg selv som mer dyktige og kompetente (Wedin, 2017, s. 47), da en stor 

andel minoritetsspråklige elever opplever at identiteten deres blir devaluert i samfunnet, for 

eksempel når det gjelder deres språklige repertoar, religiøs tilknytning og sosial status 

(Wedin, 2017, s. 46). Å bekrefte deres forskjellige identiteter og kunnskapsrelaterte språk i 
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utarbeidingen av multimodale identitetstekster er nødvendig for å styrke elevenes identiteter 

faglig, intellektuelt og personlig (Wedin, 2017, s. 46).  

Cummins og Early definerer identitetstekster som «products of students´ creative work or 

performances carried out within the pedagogical space orchestrated by the classroom teacher» 

(2011, s. 3). Elever investerer sine identiteter i konstruksjonen av disse tekstene som kan være 

«written, spoken, signed, visual, musical, dramatic or combinations in multimodal form» 

(Cummins & Eearly, 2011, s. 3). En vektlegging av andre uttrykkelsesformer er dermed 

nødvendig for å muliggjøre undersøkingen av kommunikasjonens multimodale natur, noe 

som er særlig tydelig i komplekse flerspråklige kontekster (García & Li Wei, 2019, s. 44). 

Identitetstekstene vil oppmuntre elever til å koble ny informasjon og ferdigheter til sin 

bakgrunnskunnskap i tillegg til at de vil bekrefte elevenes identiteter som intelligent, 

fantasifull og språklig talentfull (Cummins & Early, 2011, s. 4).  

Identitetstekster går under termen literacy autobiography (LA) hos Canagarajah, og den 

fungerer som en redegjørelse for viktige faktorer og hendelser som har bidratt til ens utvikling 

som leser og skriver (2019, s. 17). Han legger til at én vil med disse tekstene kunne utforske 

opprinnelsen til noen av holdningene og teoriene sine om lesing og skriving, så vel som sin 

egen lese- og skriveskikk (2019, s. 17). LA kan være personlig og fortsatt akademisk, 

fortelling samt et argument, litterært og analytisk (Canagarajah, 2019, s. 4). Disse tekstene 

kan være beskrivende for læringsopplevelser, men også performative for projiserte repertoarer 

og stemmer (Canagarajah, 2019, s. 4).  

Canagarajah påpeker at «in my case, the processes of brainstorming and outlining this 

autobiography in response to the prompts given by the editors, helped me draw from the 

deepest areas of my experience» (2019, s. 18). En kreativ og sensitiv strategi slik som arbeidet 

med identitetstekster beskriver Canagarajah (2019) som nødvendig for transnasjonale 

skrivere. For eksempel kan det i noen tilfeller oppleves som ubehagelig å diskutere sin 

udokumenterte innreise i et land med økt overvåking, og andre kan ha hatt smertefulle 

opplevelser på andre måter som de ønsker å unngå å diskutere (Canagarajah, 2019, s. 18). 

Identitetstekster åpner rom for å åpne opp om tidligere opplevelser og erfaringer på kreative 

måter, og som Cummins og Early argumenterer, vil elever med stor sannsynlighet motta 

positive tilbakemeldinger med sine identitetstekster, noe som igjen vil bekrefte elevenes egne 

selvoppfatning og -følelse (2011, s. 3).  

Et sosiokulturelt mediert agency trengs for å forstå seg på hvordan elever som utnytter sine 

kulturelle ressurser, får makt i et samfunn (Wedin, 2019, s. 3). For å forstå samspillet mellom 
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agency og litercy, er det viktig å studere literacy-rollen i lys av forhandlingene om identiteter 

og i kjølvannet av å skape menneskers sosiale liv (Wedin, 2019, s. 3). Norton bruker 

investering i stedet for motivasjon for å illustrere hvordan skrivere forholder seg til det sosiale 

miljøet og til andre i deres virkelighet, og dette er relevant når man ønsker å utforske hvordan 

skrivere forhandler om sosiale stillinger og makt, som følgelig gir en analyse av literacy i 

forhold til agency en forståelse av hvordan miljø, fellesskap og dialoger flettes sammen med 

individets unike opplevelser (Wedin, 2019, s. 4). Fordi det er nettopp det agency handler om, 

å se på en tekst med et blikk som forteller oss at alle språklige valg er gjort bevisst.  

Agency og arbeidet med identitetstekster styrker de grunnleggende aspektene ved 

identitetsbekreftelse, sosiale maktforhold og literacy-engasjement i identitetstekster som gir 

rom for «uttryckande av identitet, projektion av identitet samt återskapande av identitet» 

(Wedin, 2017, s. 47), noe som forskningen viser har en positiv effekt på 

kunnskapsutviklingen i skolen, spesielt for elevgrupper som opplever sitt språk, sin kultur og 

religion som svekket (Wedin, 2017, s. 47). Dette fremheves ytterligere hos Cummins og Early 

som også hevder at identitetstekster representerer et kraftig pedagogisk verktøy for å fremme 

likestilling for elever med marginalisert sosial bakgrunn (2011, s. 4). Da snakker vi igjen om 

marginalisering som stammer fra diskriminering basert på faktorer som sosioøkonomisk 

bakgrunn, rasistisk status, språklige, kulturelle og religiøse forskjeller (Cummins & Early, 

2011, s. 4). Undervisningsmetoder som gjør det mulig for elevene å lage identitetstekster der 

de kan vise frem sine intellektuelle, språklige, multimodale og kunstneriske talenter, utfordrer 

devalueringen av identitet som mange språkligmangfoldige og andre marginaliserte elever 

opplever i sammenhenger der deres morsmål eller språk ikke blir eksplisitt anerkjent som en 

intellektuell og kulturell ressurs (Cummins & Early, 2011, s. 4).  

 

2.4 Språkinvestering   

Norton (2013, s. 86) påpeker at  

interest in identity in the field of English language teaching represents a shift in the 
field from a focus on psycholinguistic models of second language acquisition (SLA) to 
include greater interest in sociological and anthropological dimensions of language 
learning. (Norton, 2013, s. 86) 

Språkforskere som har interesse for språktilegnelse og identitet vil ifølge Norton (2013) også 

være opptatt av forholdet mellom språktilegneren og den større sosiale verden. Norton har 

dermed i flere av sine studier (se Norton Peirce, 1995; Norton, 2000; Norton & Gao, 2008; 
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Norton & Toohey, 2011) forsøkt å integrere poststrukturalistiske forestillinger om identitet og 

human agency5 ved å utvikle en konstruksjon som hun senere har valgt å kalle for 

«investment» (2013, s. 86). Fenomenet forklares som evnen til å handle selvstendig og ta frie 

valg, og i kombinasjon med identitetsbegrepet. setter Norton spørsmålstegn rundt hvordan vi 

kan forstå forholdet mellom investering og identitet. Investeringsbegrepet vil jeg i dette 

kapittelet utdype ytterligere der jeg aller først vil starte med å definere det, før jeg går over til 

å belyse sammenhengen mellom denne såkalte «investeringen» i lys av identitet, og til slutt 

literacy. 

Hva ligger i ordet «investment»? Begrepet gir en milliard treff på Google, og jeg kan trygt si 

at de første sidene med søketreff viser til flere synonymer av den ene og samme betydningen, 

altså investering som «the commitment of money or capital to purchase financial instruments 

or other assets to gain profitable returns in the form of interest» (“Investment”, u.å.). Det er 

for det meste økonomirelaterte forklaringer som råder i søketreffene, og dette skyldes at 

investering blir best forstått med referanse til de økonomiske metaforene som Bourdieu (se 

Bourdieu, 1977) bruker i sitt arbeid, men med spesielt vekt på forestillingen om kulturell 

kapital (Norton, 2013, s. 87). Bourdieu fokuserer på det asymmetriske maktforholdet i 

samfunnet og hvordan lingvistisk utveksling kan utnyttes til økonomisk og symbolsk kapital 

(Bourdieu, 1977). Språk blir dermed sett på som et maktredskap som på lik linje med én gode, 

ettertraktes og kan utveksles til andre former for kapital (1977).  

Hvordan kan dette økonomiske begrepet vinkles til andrespråkslæring? I mye av forskningen 

som er blitt gjort på SLA-feltet, har motivasjon blitt sett på som et viktig karaktertrekk hos 

den individuelle språkeleven. Etterhvert har Norton (2010, 2013) sine studier kommet frem til 

at høy motivasjon ikke nødvendigvis resulterer i god språkinnlæring (2013, s. 4). Hun har 

argumentert for at språklæring må bli plassert på nytt, men denne gangen i de større sosiale 

rammene som omgir eleven. Dette har ifølge Norton vært en mangel i de tidligere SLA-

studiene, ettersom disse heller hadde en kognitivistisk orientering (Flubacher, Duchêne & 

Coray, 2018, s. 8). Som følge av denne mangelen konstruerte Norton begrepet «investment» 

som på norsk har blitt oversatt til språkinvestering eller språkbruk i lys av investering (se 

Lexander, 2020; Kjenstadbakk, 2016). Norton hevder at dersom språkinnlæreren investerer i 

et andrespråk, vil de gjøre det med en forståelse for at de vil skaffe seg symbolske og 

materialistiske ressurser, som igjen vil forsterke og øke deres kulturelle kapital (Norton, 2013, 

s. 87). Med andre ord snakker Norton om en form for kapital som gir «a good return on that 

 
5 Human agency er kapasiteten for mennesker til å ta valg og å pålegge disse valgene i verden (Psychology wiki) 
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investment—a return that will give them access to hitherto unattainable resources» 

(Flubacher, et.al, 2018, s. 8). Når verdien av deres kulturelle kapital øker, blir elevenes følelse 

av seg selv, identiteten og mulighetene deres for fremtiden, bli revurdert (2013, s. 87).  

Tidligere har motivasjon blitt ansett som et karaktertrekk av den individuelle språkinnlæreren, 

og at de som feilet med å lære målspråket, ikke var fullstendig forpliktet eller motivert til å 

lære det nye språket, men Norton fant i sine studier at høye nivåer av motivasjon ikke 

nødvendigvis betød god språkinnlæring av målspråket (Norton, 2010, s. 4). 

Investeringskonseptet bidrar med å gi et annet sett med spørsmål knyttet til elevens 

forpliktelse til å lære seg målspråket:  

Instead of asking, for example, “To what extent is the learner motivated to learn the 
target language?” the researcher asks, “What is the learner’s investment in the target 
language practices of this classroom or community?”. (Norton, 2010, s. 4) 

Norton legger til at språkklasserommet ofte vil være en rekonstruksjon av imagined 

communities (Norton, 2010, s. 6; Norton, 2013, s. 87) som jeg heretter vil oversette med 

forestilte samfunn. Dette er «a desired community that offers possibilities for an enhanced 

range of identity options in the future» (Norton, 2010, s. 6). I all hovedsak blir et innbilt 

samfunn antatt med en innbilt identitet, og en elevs investering i målspråket må derfor forstås 

innenfor denne konteksten (Norton, 2010, s. 6). Denne henvisningen til forestilte samfunn 

viser til mennesker – som ikke nødvendigvis trenger å være håndgripelige eller reelle – men 

som vi kobler oss opp mot gjennom kraft av fantasien (Norton, 2013, s. 87). Når elever 

forestiller seg knyttet til medmennesker som de ennå ikke har møtt, vil de kunne få en følelse 

av fellesskap, og dette forestilte fellesskapet er ikke noe mindre reelt enn de fellesskapene 

som elevene har tilknytning til i realiteten, og kan til og med ha sterkere innvirkning på deres 

nåværende forutsetnnger for språkinnlæringen (Norton, 2013, s. 87). Dermed vil en 

investering i et innbilt samfunn forutsette en investering i en forestilt identitet (Norton, 2013, 

s. 87). Dette peker mot at investering blir knyttet til identitetskonstruksjon og at investering i 

målspråket også er investering i en elevs egen sosiale identitet (Flubacher et.al, 2018, s. 8).  

Forskere innenfor språk og identitet har interessert seg ikke bare for forholdene som 

språkinnlæreren snakker, men også i «the extent to which identities and investments structure 

their engagement with texts, whether these be written, oral, or multimodal» (Norton, 2010, s. 

8). Derfor har det blitt en økende erkjennelse av at når en språkinnlærer arbeider med 

tekstpraksiser, blir konstruksjonen og forståelsen av teksten formidlet av elevens egen 

investering i teksten men også elevens identitet, noe som igjen påvirker forholdene utenfor 

klasserommet også (Norton, 2010, s. 8). Forskningen til Norton (2013) er et forsøk på å 
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utfordre engelske lærere til å vurdere hvilke pedagogiske praksiser som er ettertraktet og 

hensiktsmessige i literacy-undervisning, og hvilke praksiser som vil hjelpe elevene å utvikle 

evnen til å forestille seg et bredere spekter av identiteter på tvers av tid og rom (Norton, 2013, 

s. 86). I Norge er denne typen forskning gjort hos bl.a. Dewilde (se Dewilde, 2016a) som har 

studert skrivepraksis i ulike rom – som for eksempel fritidsskriving - og deretter undersøkt 

hvordan disse praksisene bidrar til viktige innsikter i analysene av skoleskrivingen (2016, s. 

28). 
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3 Metode  

Formålet med denne studien er å undersøke hvordan elever konstruerer sin flerspråklige 

identitet gjennom kreativ skriving. Denne studien er skrevet i tilknytning til Mi Lenga-

prosjektet, ledet av Joke Dewilde, med mål å styrke flerspråklighet i opplæring grunnet det 

økende behovet for kunnskap om flerspråklighet som ressurs i opplæringen. Dette er ett av tre 

kjernekomponenter i Mi Lenga forsknings- og utviklingsprosjekt, der studenter ved 

lektorprogrammet samarbeider med skoler og andre aktører om å skrive masteroppgaver som 

belyser flerspråklighet i ulike fag. Studentene har med Dewilde som prosjektleder og veileder, 

utviklet kreative design, der de i samarbeid med praksisfeltet, innhenter data og utforsker 

aktuelle problemstillinger rundt flerspråklighet på ungdomstrinnet, videregående skole og 

voksenopplæring (UiO, 2020). Dette forskningsdesignet er dermed konstruert nettopp for å 

styrke flerspråklighet i opplæringen, og den er utarbeidet og utprøvd i et godt samarbeid med 

en dreven flerspråklighetslærer.  

I dette kapittelet vil de metodiske valgene som er tatt, først bli redegjort for, så begrunnet. I 

det første delkapittelet vil jeg presentere forskningsdesignet. I delkapittel 3.2 vil jeg ta for 

meg innsamling av data og i delkapittel 3.3 vil jeg gjøre rede for analyse av data der jeg vil 

presisere hvilken analysetilnærming som er benyttet. Delkapittel 3.4 vil konkretisere studiens 

validitet og reliabilitet. Til slutt vil jeg i delkapittel 3.5 betone etiske prinsipper og 

betraktninger som jeg har tatt hensyn til.  

 

3.1 Forskningsdesign 

I dette delkapittelet vil jeg starte med å presentere hovedtrekkene ved et kvalitativt 

forskningsdesign. Her vil jeg presentere forskningens definisjon på et kvalitativt 

forskningsdesign, telling case og forskergenererte aktiviteter, noe som vil danne en inngang til 

denne studiens tilnærming, som først vil presentere et opplegg som er gjennomført i en klasse 

med nyankomne, og deretter fremheve hvordan denne studien har gjennomført en telling case 

og forskergenererte aktiviteter. Jeg vil deretter presentere utvalget i denne studien og til slutt 

gi en oversikt over studiens datamateriale.  

 
3.1.1 Et kvalitativ forskningsdesign 

Den sosiale og pedagogiske verden er et rotete sted fullt av motsetninger, rikdom, 

kompleksitet og tilknytninger som eksisterer i flerlags «and not easily susceptible to the 
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atomization or aggregation processes inherent in much numerical research. It has to be studied 

in total rather than in fragments if a true understanding is to be reached» (Cohen, Manison & 

Morrison, 2017, s. 288). For å studere helheten i et prosjekt, må et kvalitativt design til. I dette 

underkapittelet vil jeg starte med å definere hva et kvalitativt forskningsdesign innebærer, før 

jeg går videre inn på definisjonen av en telling case og forskergenererte akitvitieter.  

I kvalitative forskningsmetoder er forskeren opptatt av hvordan noe gjøres (Cohen, Manion, 

& Morrison, 2017; Creamer, 2016, s. 4), og hvordan det sies, oppleves, framstår eller utvikles 

(Cabiao, 2018, s. 27). Her står dybdeforståelse i sentrum sammen med spørsmål knyttet mot 

detaljer (Patton, 2014, s. 257). De kvalitative forskningsmetodene anvendes for å undersøke 

og beskrive sosiale prosesser, opplevelser og erfaringer – slik det oppfattes og uttrykkes av 

individer (Berg & Munthe-Kaas, 2013, s. 132) og opptrer i en kombinasjon av metoder som 

observasjon, tekst- og dokumentanalyse, intervjuer (Maxwell & Reybold, 2015, s. 685) og 

fokusgrupper, og bearbeiding av lyd, video og andre visuelle materialer (Silverman, 2011, s. 

42). Disse metodeformene gir et resultat av detaljerte data om en smal og begrenset antall 

mennesker eller caser (Patton, 2014, s. 257; Berg & Munthe-Kaas, 2013, s. 132). Forskeren 

vil dermed stå tett i tett med sine deltakere, og møter dem helst ansikt til ansikt (Larsen, 2017, 

s. 29).  

 

Casestudie: Telling case 

«Case studies are detailed presentations of ethnographic data relating to some sequence of 

events from which the analyst seeks to make some theoretical inference» (Mitchell, 1984, s. 

237). Enhver casestudie er en beskrivelse av en spesifikk konfigurasjon av hendelser som et 

distinkt sett av deltakere har vært involvert i, i en bestemt situasjon, på et bestemt tidspunkt 

(Mitchell, 1984, s. 237). Casestudier - som er opptatt av det uforståelige i hverdagen - er 

detaljerte presentasjoner av data som er relatert til «some sequence of events from which the 

analyst seeks to make some theoretical inference» (Andrews, 2017, s. 457). Med dette 

påpeker Mitchell at når analytikeren legger ut en casestudie, må han på forhånd bestemme seg 

for tidspunktet til han skal gå inn i den pågående strømmen av hendelser, og tidspunktet for 

når han skal trekke seg ut (Andrews, 2017, s. 457; Mitchell, 1984, s. 237).  

Mitchell har tre innfallsvinkler på casestudien: Den første blir beskrevet som apt illustration 

der forskeren velger ut de tilgjengelige bevisene passende illustrasjoner av prinsippene som 

blir undersøkt; den andre beskrivelsen vektlegger den teoretiske sammenhengen mellom «the 

events rather than in the attributes of the events themselves», der den spesielle situasjonen for 
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analyse er en avgjørende taktisk vurdering for analytisk formål (Andrews, 2017, s. 457; 

Mitchell, 1984, s. 238). Den tredje måten beskriver Mitchell som en form der case-materiale 

kan bli brukt i extended case analysis (Andrews, 2017, s. 457; Mitchell, 1984, s. 238). Den 

siste beskrivelsen skiller seg ut fra beskrivelse nummer to ved at den utvidede case analysen 

(min oversettelse) «covers the same actors of a series of different situations» (Mitchell, 1984, 

s. 238), i motsetning til en case-analyse i en sosial situasjon som konsentrerer seg kun om én 

situasjon eller på det meste, et begrenset sett med hendelser som ligger i samme situasjonen 

(Mitchell, 1984, s. 238). 

Vi kan skille mellom typisk og telling casestudier. En casestudie i sin typiske form fokuserer 

på «the ways in which a deep analysis of a particular case informs subsequent general 

theories» og er i dag en type studie som er mye brukt i forskning og som tar for seg sosiale 

forhold (Andrews, 2017, s. 456). De er gjerne tolket som en grundig og kontekstuelt lokalisert 

empirisk undersøkelse av et fenomen av interesse for forskeren (Andrews, 2017, s. 456). 

Mitchell fremhever at «generelle prinsipper som stammer fra en eller annen teoretisk 

orientering manifesterer seg i et gitt sett av spesielle omstendigheter» (Mitchell, 1984, s. 239, 

min oversettelse). Dette muliggjør for analytikeren å etablere gyldige, teoretiske 

sammenhenger mellom hendelser og fenomener som tidligere var umulige å operere med, 

som fører til at søket etter en typisk case for analytisk uttrykk vil være mindre fruktbart enn 

søket etter en telling case der de spesielle omstendighetene rundt en sak tjener til å gjøre 

tidligere uklart teoretisk forhold tydeligere (Mitchell, 1984, s. 239).  

Denne studien er gjennomført med en telling case som klasseromspraksis (Mitchell, 1984, s. 

239; se også f.eks. Beiler, 2019, s. 8), og her har særlig Kathrine bidratt til at det blir en 

telling case. Gjennomføringen av studien med en telling case oppløfter studiens 

generaliserbarhet, men dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 3.4.2. Samarbeidet vårt har 

vært bestående av planlegging og idemyldring, men hvor selve undervisningspraksisen ble 

som påpekt iverksatt av Kathrine. Gjennomføringen av dette prosjektet - som fant sted tidlig 

på høsten - var hennes første gang med denne nye klassen. I lys av hennes forhold og 

kunnskap rundt sine elever og sin erfaring, ble det naturlig å la henne styre undervisningen. 

Allikevel skulle hun denne gangen tre i kraft et opplegg til fordel for mitt studieformål, og nå 

bestod opplegget av en god blanding av forskergenererte aktiviteter, som hun tidligere har 

prøvd ut, men enten aktivitetene hver for seg, til andre formål og/eller i andre kontekster. Min 

tid og tilstedeværelse i klasserommene var ment for å observere aktivitetene og skape relasjon 

med deltakerne, men dette er informasjon som vil jeg komme tilbake til i kapittel 3.2.1.  
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Som jeg tidligere har påpekt, har opplegget for timen vært et forsøk på å forberede deltakerne 

til en skriveoppgave. I denne skriveoppgaven har deltakerne arbeidet med å produsere 

personlige og kreative tekster. Under viser jeg til Figur 3.1 som gir en oversikt over de dagene 

som er blitt tilbrakt på skolen, og hva de ulike dagene bestod av.  

 

Dato Innsamlingsmetode 

10. september 2019 Bli kjent med klassen; 

Samtale og ustruktert intervju med klasselærer; 

Bli kjent med klassen + observasjon. 

21. november 2019 Deltagende observasjon: Observere og delta i opplegget som 

klasselærer gjennomfører: Introduksjon av skriveprosjekt.  

5. desember 2019 Tekstinnsamling 

11. desember 2019 Runde 1 med intervju 

17. desember 2019 Runde 2 med intervju 

Figur 3.1 Datainnsamling på skolen 

Som Figur 3.1 illustrerer, har datainnsamlingen hatt et tidsspenn på 3 måneder og én uke. 

Tidsspennet mellom første og andre besøk var på over en måned, men et såpass langt 

tidsspenn skulle sikre at deltakerne fikk opparbeidet sine skriveferdigheter. Dette grunner 

deltakernes kompetanse i norsk som Kathrine beskrev som svakere enn den hun vanligvis 

opererer med. Derfor skulle deltakerne få perioden fra 10.september til 5.desember til å jobbe 

med skriveprosjektet. Mellom 5.desember og 11.desember foretok jeg et delutvalg som jeg 

nærmere skal beskrive i delkapittel 3.1.2.  

I det første møtet diskuterte Kathrine og jeg oppleggets gang, jeg ble kjent med klassen og 

observerte forholdene og miljøet i klasserommet. I løpet av denne samtalen kom vi først fram 

til tema for skriveopplegget, nemlig «Drømmer og virkelighet». Dette store temaet skulle 

åpne opp for tanker og en mulighet for å skrive en personlig, identitetstekst. For å være i stand 

til å skrive om et slikt tema, trengte deltakerne god tid til å opparbeide både språket, selve det 

å kunne skrive og det å skape mening bak en tekst. Kathrine så for seg at deltakerne trengte to 

uker til selve oppgaveskrivingen, men ville trenge litt over to måneder til å opparbeide 

skriveferdighetene. I den forbindelsen satt vi av de datoene som jeg har illustrert i Figur 3.1.  
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Gjennom dette feltarbeidet så jeg på det aller først som aktuelt å observere klassen i helhet for 

å gjøre meg kjent med deltakernes komplekse identiteter, og deretter arbeidet med opplegget 

når den først skulle bli introdusert. Deretter samlet jeg inn alle identitetstekstene, og plukket 

ut 5 stykker for videre analyse. For å berike og utfylle disse dataene, har jeg til slutt 

gjennomført halvstrukturerte intervjuer sammen med de aktuelle deltakerne. Ustrukturerte 

intervjusesjoner med kontaktlærer har pågått kontinuerlig gjennom skriveopplegget.  

 

Utvalg 

I kvalitative studier opptrer man med et mindre utvalg, dermed blir det satt krav om at 

utvalget er representativt for den befolkningen den trekkes fra (Cohen et al., 2017, s. 208).  

Utvalget i denne studien har opptrådt gjennom to runder. Først har jeg foretatt meg et generelt 

utvalg og deretter et delutvalg.  

I denne studien har valg av lærer vært grunnleggende på grunn av den særegne rollen hen 

kom til å ha i studien. Det ble dermed stilt et krav om lang og rikelig erfaring med 

transspråklig skriving, dermed tok jeg i lys av dette kravet kontakt med Kathrine gjennom 

min veileders profesjonelle nettverk. Kathrine jobbet på en voksenopplæring og skulle følge 

en ny innføringsklasse det året jeg gjennomførte studien. Deltakerne fra klassen kom fra en 

rekke forskjellige land og var i ung voksen til voksen alder. Et viktig kjennetegn på denne 

klassen var at de var nyankomne elever, men også deres transspråklige hverdag. Et annet 

kjennetegn er deres flerspråklige bakgrunn: Deltakerne veksler mellom to eller flere språk 

daglig.  

Siden jeg ville gå i dybden hos hver enkeltdeltaker og på grunn av oppgavens omfang, har jeg 

foretatt meg et innskrenkningsutvalg der jeg ønsket å legge vekt på fem deltakere. Dette 

delutvalget utspringet i kjølvannet av et samtykkeskjema som deltakerne fikk utdelt. 

Samtykkeskjemaet vil jeg si mer om i kapittel 3.5, men her ønsker jeg å påpeke at skjemaet 

var med på å påvirke delutvalget mitt. To punkter som særlig var gjeldende ved delutvalget, 

var tilgang til identitetsteksten, samt intervju av deltakeren. I vedlegg 1 har jeg lagt ved en 

oversikt over alle deltakerne og hva de haket av på, men i Figur 3.2 viser jeg til en oversikt 

over deltakerne som ble en del av sluttutvalget. Videre vil jeg i denne studien benytte meg av 

fiktive navn på elevdeltakerne som anført i figuren.  
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Fiktive navn Kjønn Alder Språklig repertoar Tidligere 
skolegang 

Interesse for 
skriving 

Hibaaq Kvinne  Somali, arabisk, norsk, 
engelsk, italiensk, swahili  

Koranskole Liker å skrive dikt 

Hoodan Kvinne  Arabisk, engelsk, norsk, 
somali  

8 år grunnskole Moderat 

Mariam Kvinne 27 Kurdisk, arabisk, norsk, 
engelsk 

7 år grunnskole Skriver lite 

Rahma Kvinne 26 Kurdisk, fransk, arabisk, 
norsk, russisk, engelsk, 
italiensk 

6 år grunnskole Skriver på arabisk, 
men lite på norsk 

Yasmin Kvinne 35 Arabisk, norsk  5 år grunnskole Liker å sende 
tekstmeldinger med 
venninner.  

Figur 3.2 Deltakeroversikt 

Som Figur 3.2 illustrerer, har alle deltakerne ferdigheter i opptil seks språk. Disse fem 

deltakerne haket av alle boksene med unntak av Yasmin. Hun ønsket verken å gi tillatelse til 

lydopptak eller deling av teksten med en oversetter, men etter en ny forespørsel gjennom 

Kathrine fikk jeg til slutt Yasmins tillatelse til oversettelse. Til slutt ønsker jeg å fremheve at 

jeg i bunn og grunn startet med seks deltakere, men endte med fem. Den sjette deltakeren har 

jeg ikke beskrevet i figuren ovenfor, ettersom han ble valgt ut. Han kom opprinnelig fra 

Litauen, og hadde de samme avkrysningene som Yasmin. Til å begynne med ble han en del 

av delutvalget på grunn av det harde arbeidet han hadde gjort med teksten, som på mange 

måter var en veldig god tekst. Men på grunn av korte og mangelfulle svar bestemte jeg meg 

for å velge han ut og bare forholde meg til fem deltakere.  

 

Forskergenererte aktiviteter  

Kvalitative studier er opptatt av å få en forståelse for hvordan menneskers opplevelser er 

formet av deres subjektive og sosiokulturelle perspektiver (Lester, Muskett & O´Reilly, 2017, 

s. 88). Ulike metodologiske tilnærminger blir presentert av forskjellige epistemologiske og 

ontologiske fundamenter, og dette påvirker hvordan forskningen utføres og arten av dataene 

som blir samlet (Lester et.al., 2017, s. 88). Lester et al. (2017) legger derfor et skille mellom 

natural occuring data og research generated data.  
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Naturally occuring data er den typen data som ville forkommet uavhengig av forskerrollen 

(Lester et.al., 2017, s. 89). Med andre ord ville disse dataene eksistert selv om forskeren ikke 

hadde vært født, eller hvis forskeren ikke hadde hatt muligheten til å møte opp eller fått med 

seg situasjon det blir forsket på; derfor vil ikke disse dataene kreve at forskeren strukturerer 

miljøet i håp om å generere datakilder (Lester et al., 2017, s. 89).  

På den annen side har det i kvalitativ forskning vært en preferanse for forskergenererte data, 

med intervjuer som den mest vanlige og benyttede metoden (Lester et.al., 2017, s. 89). 

Forskergenererte data er data som er bevisst satt opp besvare et forskningsspørsmål, da 

forholdet mellom forskningsspørsmål og forskningsmetode står hverandre nært. Med andre 

ord eksisterer disse dataene fordi det falt for forskerens smak å samle inn akkurat disse 

dataene, og fordi de er avhengige av forskerens eksistens, ettersom denne datatypen kun 

eksisterer i lys av forskerens handlinger (Lester et.al., 2017, s. 90). Forskergenererte data blir 

dermed data som blir samlet inn under forskergenererte aktiviteter, altså er dette aktiviteter 

som forskeren generer for å adressere en problemstilling. Med andre ord har forskeren alltid 

en hensikt med aktivitetene som trer i kraft.  

I lys av forskergenererte aktiviteter, vil forskerrollen få en sentral posisjon. Forholdet mellom 

forskeren og deltakerne beskriver Maxwell (2009) som komplekst og foranderlig, og disse 

relasjonene er med på å påvirke forskeren som et forskningsinstrument, så vel som det vil ha 

konsekvenser for andre komponenter i forskningsdesignet (2009, s. 234). Maxwell bruker sin 

egen erfaring som eksempel og påpeker at disse forholdene ikke bare påvirket hans 

sinnstilstand, men også hvem han var i stand til å intervjue, hans muligheter for observasjon 

av sosialt liv, kvaliteten på dataene han samlet, forskningsspørsmålene han var i stand til å 

svare på, og hans evne til å teste konklusjonene sine (2009, s. 234). I kjølvannet av disse 

beskrivelsene framhever han begrepet reflexivity som gjerne brukes om denne uunngåelige, 

gjensidige påvirkningen fra forskningsdeltakerne og forskeren på hverandre (2009, s. 234). 

Derfor blir det en avgjørende komponent i forskningen å være bevisst på hva slags forhold og 

relasjon forskeren ønsker å ha til sine deltakere.  

Opplegget i denne studien er gjennomført på en skole som tilbyr undervisning for nyankomne 

elever. Helt konkret, ble opplegget utarbeidet og gjennomført i et tett og godt samarbeid med 

en dreven flerspråklighetslærer. Denne læreren – som vi fra og med nå vil gi det fiktive 

navnet Kathrine – jobber på en mellomstor kommune på Østlandet. Kathrine har lange og 

betydelige erfaringer med undervisning av nyankomne elever, utvikling av flerspråklige 

ressurser og kjenner godt til feltet for transspråklig skriving. I det transspråklige feltet ser vi 
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på det språklige repertoaret hos et individ som ressurser (García & Li Wei, 2019, s. 2), og 

dette synet står sentralt hos Kathrine, som gjennom sin karriere har utarbeidet og utviklet 

læringsressurser til flerspråklige klasserom.  

Opplegget har bestått av en rekke ulike aktiviteter som på hver sin måte inngår i den 

transspråklige læringen. Design for opplegget har jeg illustrert i Figur 3.3, og vil nærmere 

beskrive i det følgende.  

Som vi ser i Figur 3.3 startet opplegget med at Kathrine spilte en sang fra YouTube. Denne 

oppstarten tok veien videre til de neste aktivitetene som bestod av arbeid med 

illustrasjonsbilder, språkkartlegging og deling av tanker rundt temaene drømmer og 

virkelighet. Disse aktivitetene er gjennomført med den hensikt om å ruste deltakerne for det 

kommende skriveprosjektet.  

 

Aktivitet Materiell Transspråking  
Lytte til sang knyttet til krig 
og flyktninger 
Plenumsdiskusjon 

Youtube-video, Elias av 
Lars Bremnes 

Sangversjon på norsk og 
arabisk 

- Elevene velger det 
bildet de liker best 

- Pararbeid: diskutere 
det de assosierer med 
det bildet de har 
valgt  

Plenumsdiskusjon 

8 illustrasjonsbilder skrevet 
ut, innhentet fra Google med 
søkeordet Drømmer 

Samtaler på norsk og 
hjemmespråket 

Fargelegge ulike språk i en 
kroppssilhuett-mal som er 
viktig for eleven 

Språkportrett Noen språknavn skrives på 
hjemmespråket 

- Lærer tegner en 
luftballong på tavlen 

- Elevene skriver ned 
drømmer/opplevelser 
fra virkeligheten på 
rosa lapper 

- Elevene skriver  

Post-it-lapp Notatene skrives på norsk, 
men muntlig aktivitet 
mellom elevene på 
hjemmespråket 

Elevene skriver en tekst  Identitetstekst    Tekster på norsk og 
hjemmespråket  

Figur 3.3 Design for opplegg 
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Den første aktiviteten ble iverksatt rett etter at deltakerne lyttet til sangen Elias av Lars 

Bremnes. Kathrine la frem åtte illustrasjonsbilder og deltakerne gikk og valgte det bildet de 

likte best. På baksiden av bildet stod det ett tall. Deltakerne skulle sette seg sammen med den 

personen som hadde det samme tallet og da fikk de i oppgave å diskutere det de assosierte 

med bildet, hvorfor de valgte og likte det. Bildene er for øvrig hentet fra google med 

søkeordet Drømmer, men på grunn av bildenes opphavsrett, har jeg ikke gjengitt bildene.   

I den neste aktiviteten illustrerte deltakerne sitt språklige repertoar i et såkalt språkportrett. Et 

språkportrett er i sin enkleste form en tom kroppssilhuett som blir fargelagt og kommentert på 

av en språkbruker med det formål å tegne et bilde av de språkene og språkvarietetene som 

inngår i personens språklige repertoar (Daugaard, 2018, s. 9). 

Som en siste aktivitet fikk deltakerne utdelt en rosa og en blå post-it-lapp hver. På tavlen 

hadde Kathrine tegnet en stor luftballong som ble fylt med post-it-lapp. På de rosa skrev 

deltakerne ned ideer for hva de kunne skrive om i skriveoppgaven, som de straks ble 

introdusert for og skrev de ned sine drømmer. Disse ble plassert på selve ballongen. På de blå 

lappene skulle deltakerne fokusere på virkeligheten, og skrive hvordan de kunne nå sine 

drømmer. Disse ble plassert på kurven. Drømmene skulle være et middel til å heise opp 

deltakernes realiteter. 

  

3.1.2 Datamateriale  
Materialet i denne studien består av feltnotater fra feltsamtaler med Kathrine, og deltagende 

observasjon. Ikke minst består materialet av fem identitetstekster, fem språkportretter og til 

slutt fire intervjutranskripsjoner. Intervjuet med Yasmin har jeg kun som notater. 

Intervjutranskripsjonene danner grunnlaget den senere analyse. Som jeg i det følgende 

kapittelet vil påpeke ytterligere, har språkportrettene og identitetstekstene blitt benyttet som 

artefakter i studien. Feltnotatene er brukt for å kontekstualisere materialet. Under vil jeg legge 

ved en oversiktsfigur over materialet mitt.  

  

Metode Feltnotater Intervjutranskripsjon Identitetstekst Språkportrett 

Mengde 2 økter 4 stk. 5 stk. 5 stk. 

Varighet/lengde 1647 ord 95 min, 8 sek.   

Figur 3.4 Oversikt over materiale 
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Som Figur 3.4 viser, har jeg feltnotater bestående av 1647 ord fra mine to første besøksturer. 

Transkripsjonene er fra intervjuer som er tatt opp med diktafon og de har til sammen en 

varighet på 95 minutter og 8 sekunder. Intervjuet med Yasmin hadde en varighet på 23 

minutter. Nærmere beskrivelser av datamaterialet vil komme i de følgende kapitelene. 

 

3.2 Innsamling av data 

I dette delkapittelet vil jeg presentere strategiene som er benyttet for innhenting av data: 

feltarbeid og deltagende observasjon (3.2.1), innsamling av identitetstekster (3.2.2) og 

halvstrukturerte intervjuer (3.2.3). 

 

3.2.1 Feltarbeid og deltagende observasjon 

Et grunnleggende trekk ved feltarbeidet, er at forskeren er «ute i felten» blant deltagerne i 

situasjoner slik de naturlig fremstår for dem (Fangen, 2011, s. 38). Begrepet brukes ofte 

synonymt med etnografi, som er en studie der forskeren trer inn i en ny verden og forsøker å 

vise hvordan sosial handling i én verden kan være forståelig fra en annen verdens synspunkt 

(Fangen, 2011, s. 38). Her tilpasser forskeren seg situasjonen og tar del i det uten å virke 

forstyrrende (Fangen, 2011, s. 37).  

Denne studien består av deltagende observasjon der jeg går ut og observerer, samtidig som 

jeg tar del i undervisningen og hendelsene. Gjennom deltagende observasjon blir forskeren 

kjent med deltakerne, som medvirker både forskerens engasjement i situasjonen deres og det 

som skjer med dem, på et følelsesmessig plan (Fangen, 2011, s. 37).  

Fangen (2011) beskriver to prinsipper – observasjonsprinsippet og deltagerprinsippet – og en 

deltagende observatør må være i stand til å finne gode måter å kombinere disse to prinsippene 

på. Som observatør blir forskningssubjektene oppmerksom på at de blir observert, og dette vil 

kunne påvirke de hverdagslige fenomenene som ellers ville eksistert i det miljøet det 

observeres. Dette kan nedtones ved inngå i tett samhandling med forskningssubjektene og bli 

en av dem («go native») (Fangen, 2011, s. 38). I det sistnevnte tilfellet vil 

forskningsdimensjonen ved din tilstedeværelse gradvis bli utvisket, da du nå har blitt «en av 

de innfødte» (Fangen, 2011, s. 38). 

Under det første møtet med klassen dominerte observasjonsprinsippet. Her deltok jeg i 

undervisningen i svært liten grad, da målet var å observere aktivitetene i klasserommet, og bli 



side 38 
 

kjent med de ulike deltakerne. Allikevel var en god del av observasjonen preget av 

deltakerprinsippet. At forskeren er til stede i den sosiale settingen er med på å påvirke 

situasjonen på flere måter (Fangen, 2011, s. 39), derfor ønsket jeg å gli inn i situasjonen på 

den mest naturlige måten ved å sette meg i sammen med deltakerne i hestesko-rekken, og 

minske sjansen for at hverdagslige fenomener ble utelatt til fordel for sjeldnere hendelser 

(Godejord, 2015). På denne måten var jeg i stand til å bli «en av dem» (Fangen, 2011, s. 39), 

samtidig som jeg beholdte forskerrollen ved å kun observere.  

«Hvis du vil vite hvordan folk oppfatter verden og livet sitt, hvorfor ikke spørre dem?» (Kvale 

& Brinkmann, 2019, s. 18). Samtale og kommunikasjon er en grunnleggende form for 

menneskelig kommunikasjon, og gjennom kvalitativt forskningsintervju vil forskeren få 

muligheten til å forstå verden sett fra intervjupersonens side (Kvale & Brinkmann, 2019, s. 

20). I intervjusesjonen vil intervjueren lytte til deres drømmer, frykt og håp, mens 

intervjupersonen vil få muligheten til å uttrykke sine oppfatninger og meninger (Kvale & 

Brinkmann, 2019, s. 18). Som jeg tidligere har påpekt, brukte jeg tiden og tilstedeværelsen på 

å skape relasjon gjennom feltsamtaler. Feltnotatene mine består av til sammen 1647 ord, og 

disse ble nedskrevet etter at observasjonsøkten ble foretatt. Fokuset var dermed flyttet fra 

notatskriving, til å faktisk skape en relasjon med deltakerne, og dermed vil jeg fastslå at 

feltsamtaler fungerte heller som en dagligdags prat mellom forsker og deltager. Ved å 

kommunisere fritt uten forhåndsforberedte spørsmål, la samtalen opptre naturlig og overveie 

den deltagende observasjonen, ville mine etterfølgende semi-strukturerte intervjuer i slutten 

av datainnsamlingsperioden, dermed bli styrket. Copland og Creese (2015) betegner denne 

samtaleformen som informal interviews. Uforelle intervjuformer har lenge vært brukt i det 

etnografiske feltet, og krever «no list of written questions but rather ´a repertoire of question-

asking strategies from which you draw as the moment seems appropriate» (Copland & 

Creese, 2015, s. 33). Copland og Creese beskriver rollen ytterligere og legger til at 

intervjueren i dette tilfellet ikke vil ta rollen som intervjuer, men vil i stedet posisjonere seg 

som uvitende, og lar intervjuobjektet ta ledelsen i samtalen (2015, s. 34). Denne 

intervjuformen preger mine samtaler med Kathrine. Samtalene våres fant sted i mange 

forskjellige kontekster og situasjoner, enten i pausene eller gjennom undervisningen. Dette er 

typiske trekk ved den uformelle intervjuformen. Ved å benytte denne metoden, fikk jeg en 

større fleksibilitet i samtalesituasjonen, da denne intervjuformen åpner opp for at intervjueren 

kan følge opp interessante emner som dukker opp underveis (Kleven, 2014, s. 39). Kathrine 

fikk spørsmål om å delta i uformelle intervjuer, da hun har hatt en viktig rolle i dette 
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prosjektet (Se samtykkeskriv for lærer). Hun har fulgt opp deltakerne siden august og kjenner 

dem best. Gjennom de uformelle intervjuene som har funnet sted både underveis i prosjektet, 

og etter tekstinnsamlingen, har jeg fått muligheten til å forstå deltakerne og 

undervisningsgangen mye bedre. Dermed har disse feltsamtalene hatt en avgjørende posisjon i 

forskningsdesignet. 

 

3.2.2 Identitetstekster 

Tekstdataene mine er en samling av identitetstekster skrevet av fem kvinner, Mariam, Hibaaq, 

Hoodan, Yasmin og Rahma. Alle deltakerne med unntak av Hoodan har skrevet tekstene på 

både hjemmespråket og på norsk. Med andre ord operer jeg med 9 identitetstekster. Tekstene 

har vært et viktig utgangspunkt for etterkommende semi-intervjuer og dermed har de fungert 

som artefakter i intervjuets andre halvdel, men dette vil jeg komme tilbake til i delkapittel 

3.2.3. Tekster kan gi kunnskap om faktiske, konkrete forhold, og ved å tolke og filtrere 

informasjon fra tekster, får vi tak på «det som er bortenfor de nærmeste omgivelsene og vårt 

sanseapparat» (Bratberg, 2017, s. 11).  

Gjennom identitetstekstene har jeg først og fremst hatt som hensikt å få innsikt i deltakernes 

flerspråklige identitet under temaene drømmer og virkelighet, og deretter finne ut av hvordan 

disse identitetene blir konstruert i kreativ skriving. Analysen baserer seg i hovedsak på 

identitetstekstene; dermed er disse tekstene den viktigste kilden til svar på problemstillingen 

min.  

Deltakerne har fått to uker på skrivearbeidet, jobbet med den på skolen og fått veiledning av 

Kathrine underveis. Kathrine og jeg har vært åpne når det gjaldt formelle krav til oppsett. 

Deltakerne har stått fritt til å bestemme lengde, skrivestil og språk. Vi har fokusert på et 

kriterium, og det har vært å skrive en tekst som omhandler drømmer og/eller virkelighet på 

det(de) språket(språkene) deltakerne ønsker å uttrykke seg på.  

Tekstene til Mariam, Hoodan og Yasmin er skrevet for hånd, men Yasmin sin tekst fikk jeg 

tilsendt av Kathrine på melding. Kathrine tok bilder av hennes tekst og sendte dem til meg 

som melding, ettersom Yasmin ikke var tilstede under selve tekstinnsamlingen. Tekstene til 

Rahma og Hibaaq er skrevet digitalt, men disse ble skrevet ut på forhånd før jeg samlet dem 

inn. Alle tekstene er blitt samlet inn i en mappe bestående av selve identitetsteksten, 

språkportrettene som deltakeren har laget, også har noen deltakere valgt å inkludere det 

selvvalgte bildet fra timen (se kapittel 3.1.1, under Opplegg).  
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Tidligere påpekte jeg at fire av deltakerne valgte å oversette tekstene fra hjemmespråket til 

norsk, eller motsatt. Jeg ønsket å finne ut om oversettelsene var lik originaltekstene, og hvis 

ikke, ville jeg vite hvor og hva forskjellen var, og hva det hadde å si for konstruksjonen av 

deltakernes flerspråklige identitet. Tekstene som var skrevet på arabisk eller somali, valgte jeg 

å dele med to forskningsassistenter. Jeg sendte begge teksten som var skrevet på henholdsvis 

somali og arabisk, men ikke den norske teksten. 

 

3.2.3 Semi-strukturert Intervju med artefakter 

Cohen et al. (2017) beskriver et intervju som en ikke-hverdagslig samtale. De beskriver 

intervju som en metode som anvendes med en spesifikk hensikt, den er ofte spørsmålsbasert 

og ofte stilt av selve intervjueren, og svarene må være så eksplisitt og detaljerte som mulig 

(2017, s. 506). Ikke minst må intervjuene være strukturert og en spesielt planlagt hendelse, 

enn en naturlig forekommende samtale (2017, s. 506). Dette er det motsatte av det jeg 

tidligere har vært inne på om uformelle intervjuer er Copland og Creese (2015), da vi nå 

heller snakker om formal interviews. Det finnes flere intervjutyper i denne kategorien, 

deriblant: (i) strukturert intevju; (ii) semi-strukturert intervju; (iii) åpen/ustrukturert intervju 

(Copland & Creese, 2015, s. 30; Cohen et al., 2017, s. 511). I tillegg nevner Cohen et al. 

(2017) to andre kategorier: (iv) det ikke-direkte intervjuet; (v) det fokuserte intervjuet, men i 

denne oppgaven brukes det semi-strukturerte intervjuet.  

I et semi-strukturert intervju forholder intervjueren seg til et sett med temaer. Her blir 

nøkkeltemaer og emnene tatt opp som fungerer som en guide for forskeren (Copland & 

Creese, 2015, s. 39), men hvor selve konstruksjonen, ordlyden og sekvensen tilpasses hver 

enkelt respondent (Cohen et al., 2017, s. 511). En guide bør i dette tilfellet konstrueres med en 

reflektert tilnærming til kunnskapen som søkes (Kvale & Brinkmann, 2019, s. 137). Typisk 

for den semi-strukturerte intervjuformen er de forhåndsbestemte punkttemaene (Dalen, 2013, 

s. 26) og spørsmålsformuleringer som konstrueres i samspill med den enkelte deltaker. 

Over tid har forskere utviklet et mangfold av verktøy som foreslår bruk av abstrakte og 

konkrete bilder i et artefaktformidlet intervju, for å få frem informasjon fra deltakere og 

produsere berikede former for data (Bahn & Barratt-Pugh, 2011, s. 187) i tillegg til den 

tradisjonelle intervjuguiden: «The camera and pictures have a long history as a tool for data 

collection, but can also be used as mediating artefacts within the interview process to 

stimulate research subjects» (Bahn & Barratt-Pugh, 2011, s. 187). Denne utviklingen av bruk 
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av artefakter i intervjuer, kom som følge av et forskningsproblem rundt unresponsive 

interview interactions (Bahn & Barratt-Pugh, 2011, s. 187). Bilder og illustrasjoner gjør det 

mulig for forskere å intervjue for å diskutere spørsmål som ordbaserte tilnærminger ikke alene 

kan gjøre; de stimulerer til diskusjon, reiser opp svar og gjør det mulig for forskeren å 

samarbeide med deltakerne (Cohen et al., 2017, s. 630).  

I denne studien har jeg foretatt meg semi-strukturerte intervjuer med fem deltakere. Jeg 

konstruerte en intervjuguide bestående av nøkkeltemaer for intervjuene (se vedlegg 2). I det 

semi-strukturerte tilfellet er det en rekke temaer som skal dekkes, i tillegg til forslag til 

spørsmål, samtidig som spørsmålsformuleringen og endringer i rekkefølgen er preget av 

åpenhet (Kvale & Brinkmann, 2019, s. 156). Intervjuguiden min dannet grunnlaget for 

intervjuene, og består av to deler der første del tar opp bakgrunnsspørsmål knyttet til 

deltakeren, og hvor andre del tar opp spørsmål knyttet til teksten deltakeren har skrevet. 

Samtaleformen skulle åpne opp for åpen og fri kommunikasjon mellom meg og deltakeren, 

samtidig som jeg ble stilt til å sørge for at fokuset var på å få best mulig og ettersøkt data ved 

å avgrense samtalen slik at den ikke ble avledet.  

Å intervjue innlærere av norsk kan by på komplikasjoner når det ikke eksisterer et annet felles 

språk. Dewilde (2016b) påpeker at forskere behøver en mer helhetlig tilnærming til 

oppfølgingen av slike deltakerne, da de ofte møter på vanskeligheter når de må tilegne seg et 

nytt språk og nytt fagstoff, samtidig som de blir kjent med en ny kultur og skolesystem 

(2016b, s. 2). I den forbindelsen har jeg i intervjuene benyttet forskergenererte språkportretter, 

identitetstekster og selvvalgte illustrasjonsbilder fra en undervisningsøkt, for å nettopp unngå 

manglende respons og for å forenkle interaksjon. Deltakernes største utfordring har vært å 

uttale seg, legge ord på og beskrive sine valg, tanker og følelser uten assistanse. Denne 

formen for intervju passer spesielt godt når du har å gjøre med deltakere som ikke kan 

uttrykke seg så godt på et språk de fortsatt holder på å lære. Dette tok jeg til betraktning i 

utarbeidingen av intervjuguiden, dermed intervjuspørsmålene konstruert i lys av artefakter.  

Som tidligere påpekt, bestod intervjuene av flere deler. Første del består først og fremst av 

spørsmål knyttet til deltakerens opprinnelsesland og veien til Norge. De etterfølgende 

spørsmålene har som hensikt å avdekke deltakerens språkferdigheter/-kunnskap og tidligere 

skolegang, skriving og lesing. Den andre delen av oppgaven er rettet opp mot den teksten 

deltakeren har skrevet. Her blir deltakeren spurt om valg av tema, skrivestil, språk i teksten og 

formål og/eller budskap.  
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I den første delen av intervjuet hjalp språkportrettene meg med å kartlegge deres språklige 

repertoar. Før jeg trakk inn språkportrettene i samtalen, spurte jeg deltakerne hvilke språk de 

kunne. I noen tilfeller ble noen språk - som de i utgangspunktet hadde nedtegnet på 

språkportrettene - ikke nevnt, og slik brukte jeg språkportrettene til å minne deltakerne på 

språkene som ikke var berørt. Forskningen viser nemlig at bilder og fotografier fungerer som 

en utvidelse av minnet vårt (Bahn & Barratt-Pugh, 2011, s. 187). I intervjuets andre halvdel 

dreide samtalen seg om selve identitetsteksten. Her ble teksten brukt som artefakt, og i noen 

få tilfeller ble det selvvalgte bildet også brukt som et artefakt. Tre av de fem utvalgte 

deltakere brukte illustrasjonsbildene fra undervisningsøkten som inspirasjon til skrivingen. 

Slik jeg kommer til å fremstille i resultatkapittelet har det vært en nær forbindelse mellom 

deltakernes selvvalgte bilde og teksten de har skrevet, dermed er bildene også brukt som et 

artefakt i andre intervjudel. Slik tok jeg opp disse bildene som hjelp for å få tilgang til mer 

informasjon og tanker rundt identitetstekstene. Ikke minst hjalp det å sette opp deres 

tolkninger rundt det utvalgte bildet opp mot teksten de hadde produsert, meg med å tolke 

tekstene i en mye større grad.  

Fire av intervjuene har blitt tatt opp med diktafon. I det femte intervjuet skrev jeg notater. Jeg 

har gjennomført to runder med intervjuer som følge av teknologisk feil og dermed tap av 

lydfiler fra første intervjurunde. Etter tapet av filene fra den første runden, skrev jeg ned 

notater av det jeg husket fra den første runden, og disse notatene brukte jeg under den andre 

intervjurunden for å ta opp tidligere tråder som ellers ikke forekom naturlig i den nye 

samtalen mellom meg og deltakeren. Hvert intervju tok i overkant av 20 minutter, hvor den 

første runden befant seg i et stille rom knyttet til biblioteket, og den andre runden i et tomt 

klasserom.  

Intervjuene er transkribert ord for ord, men ettersom samtalen bestod av veldig mange 

bekreftende interjeksjoner som ja og mhm, følte jeg på en side at dokumentet ble veldig langt 

og til dels uoversiktlig. Jeg fikk da en tanke om å sløyfe interjeksjonene, men etterhvert som 

jeg begynte å analysere transkripsjonene, så jeg at de var en viktig del av kommunikasjonen, 

da de bidrar med å markere personlig meninger i løpet av samtalen, og gjør samtalene 

sterkere. I Figur 3.5 har jeg tegnet en transkripsjonsnøkkel som er benyttet under 

transkripsjonen.  
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Tegn Betydning 

- Avbrutt tale 

.. Kort pause 

(...) Utelatelse  
Figur 3.5 Transkripsjonsnøkkel 

Slik Figur 3.5 illustrerer, bruker jeg bindestrek for å illustrere avbrutt tale mellom meg og 

elevdeltakerne. Jeg har i tillegg brukt to punktum for å vise til korte pauser i samtalen. Til 

slutt benytter jeg et tegn for utelatelse av transkripsjon ved presentasjon av utdragene.  

 

3.3 Analyse av data 

Analysering av data er en prosess som skal samle eller rekonstruere innsamlede data på en 

meningsfull og forståelig måte (Boeije, 2010, s. 76). Dataene kan være mange, dermed må 

materialet ordnes og systematiseres. For å gjøre materialet mer håndterbart, vil jeg i dette 

kapittelet gjøre rede for hvordan jeg har analysert mine data. Jeg vil først presentere 

analysetilnærmingen jeg har benyttet, og deretter påpeke hvordan jeg har analysert 

feltnotatene, identitetstekstene og intervjutranskripsjonene.  

I tråd med en abduktiv tilnærming, har jeg hatt en vekselvirkning mellom teori og empiri. 

Denne tilnærmingen foregår i en spiralbevegelse (Anundsen, 2020, s. 53; Alvesson & 

Sköldberg, 2017) der teori om et fenomen blir tolket for så å bli testet ut i feltet, noe som 

igjen kan gi grobunn for endring og nye teorier (Omhelse, 2018). I denne studien har jeg 

hentet jeg ut begreper fra teorilitteraturen som jeg ville belyse gjennom materialet mitt, for så 

å nyansere begrepene.  

For å illustrere gangen av mitt analysearbeid vil jeg vise til en oversikt som illustrert i Figur 

3.6. Det første analysearbeidet startet selvsagt allerede under innsamlingen av feltmateriale, 

da man under et feltarbeid analyserer hele tiden, men i og med identitetstekstene har vært 

primærmaterialet mitt, har jeg valgt å plassere dem i kjernen. Under analysearbeidet av 
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tekstene lå fokuset lå på tekstenes språk 

og innhold. Identitetstekstene ble samlet 

inn sammen med deltakernes språkportrett 

og selvvalgte bilde, og disse analyserte jeg 

etter tekstene. Her ønsker jeg å minne om 

at identitetstekstene ble sammen med 

språkportrettene og de selvvalgte bildene 

brukt som artefakter i intervjuene under 

datainnsamlingen.  Av den grunn måtte 

disse analyseres grundig før jeg gikk over 

til det neste analysearbeidet, nemlig 

analyse av intervjuer. Som tidligere påpekt 

ble disse tekstene transkribert, og ble i 

første omgang prosessert med åpen 

koding for å rydde opp i transkripsjonene 

og gjøre det enklere for meg å vite hva samtalen gikk ut på, og for å finne frem til alle mulige 

temaer som deltakerne tok opp. I vedlegg 3 har jeg lagt ved en oversikt over denne 

kodingstypen. Det siste arbeidet med mitt eget materiale gikk ut på å gå tilbake til feltnotatene 

som jeg hadde tatt meg og lese over dem for å kontekstualisere mer. Etter den åpne kodingen 

skiftet jeg lensen til selektiv koding der jeg så etter kjernekategorier (Røe, 2005) fra teorien 

som ville besvare min problemstilling. Som Figur 3.6 illustrerer, består den ytterste sirkelen 

av teoretiske begreper. Sirkelen er illustrert med farge for å illustrere at de teoretiske 

begrepene alltid har vært overordnet under hele analysearbeidet. De teoretiske begrepene har 

vært sentrale under hele analysearbeidet, og spesielt viktig i utformingen av kjernekategoriene 

som jeg har valgt å kalle for enspråklig produkter, flerspråklige prosesser, språkinvestering 

og kreativitet. 

 

3.4 Troverdighet og overførbarhet: Validitet, reliabilitet og generaliserbarhet 

Ved vurdering av kvaliteten på empirisk forskning står begrepene validitet, reliabilitet og 

generaliserbarhet sentralt (Leseth & Tellmann, 2014, s. 22). Disse begrepene eksisterer for å 

styrke studiens troverdighet og overførbarheten av kunnskap, og for å hindre feilvurderinger 

og -konklusjoner. Trusler mot pålitelighet og troverdighet kan aldri utviskes fullstendig; 

snarere kan effekten av disse truslene dempes ved å være oppmerksom på validitet og 

Figur 3.6 Analysearbeid 
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reliabilitet gjennom hele forskningsprosessen (Cohen et al., 2017, s. 245). I dette kapittelet vil 

jeg aller først diskutere rundt studiens reliabilitet, og vil deretter rette blikket mot kvalitativ 

validitet.  

 

3.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet er studiens pålitelighet og er knyttet til dataens kvalitet og selve fremgangsmåten 

bak datainnsamlingen (Leseth & Tellmann, 2014, s. 22). I kvalitativ forskning er selve 

forskningsprosessen nært knyttet til hvordan forskeren virker på prosessen, noe som igjen 

betyr at forskerens framgangsmåte og fortolkningen alltid vil ha betydning for produksjonen 

av datamaterialet og de funnene det blir gjort (Leseth & Tellmann, 2014, s. 22). Det dreier seg 

også om hvorvidt undersøkelsen er gjennomført på en så god måte at feilregistreringer av data 

er unngått, og om forskeren har vært så selektiv at viktig informasjon er utelatt (Tufte, 2011, 

82). I denne undersøkelsen har det særlig vært to reliabilitetstrusler som jeg ønsker å 

fremheve. Den første trusselen dreier usikkerheten rundt kommunikasjonen og språket i 

intervjuene. Tidligere har jeg i delkapittel 3.2.3 påpekt hvordan et intervju av en innlærer kan 

by på komplikasjoner dersom det ikke eksisterer et annet felles språk, som igjen kan medføre 

feiltolkninger og misforståelser. For å redusere trusselen, har jeg forsøkt å forenkle språket 

optimalt ved å bruke enklere fraser og prate langsommere. For å styrke reliabiliteten 

ytterligere, har jeg i intervjuene brukt enkelte arabiske ord og fraser underveis fra mitt eget 

språklige repertoar, i tillegg til at jeg har brukt lengre kurdiske setningsformuleringer med 

Mariam og Rahma.  

Den andre reliabilitetstrusselen ligger i intervjutranskripsjonene. Til tross for den hyppige 

spørsmålsstillingen rettet mot intervjuerens reliabilitet i intervjuforskningen, blir selve 

transkripsjonenes pålitelighet sjeldent nevnt i samfunnsvitenskapelige intervjuer (Kvale & 

Brinkmann, 2019, s. 211). Dette ser jeg på som aktuelt å påpeke i lys av den første trusselen. 

Kvale og Brinkmann påpeker to transkripsjonstilnærminger der den ene fokuserer på ordrett 

skriving og den andre på det å skrive ned bare det som er klart og tydelig (2019, s. 211). Dette 

er to fortolkningselementer som er med på å påvirke studiens reliabilitet i stor grad. Jeg har 

benyttet den første tilnærmingen med ordrett transkripsjon, som på en side kan være en 

styrke, men på den annen sine kan medføre komplikasjoner. Visse ord har jeg hatt 

vanskeligheter for å begripe som følge av dårlig kvalitet på opptaket. Dette har enten skyldtes 

mumling, utydelighet eller at jeg og deltakeren har snakket i munn på hverandre. En måte å 

forsøke å oppdage og nøytralisere disse feilene på, er å gjøre slik Kvale og Brinkmann 
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anbefaler, å lytte til opptakene på nytt (2019, s. 211). De gangene språket har vært uklart, har 

jeg lyttet til båndet på nytt fra der det er uklart, og etter ferdig transkribering har jeg i tillegg 

lyttet til hele båndet på nytt med øynene festet på transkripsjonene.  

 

3.4.2 Validitet 

Validitet omhandler studiens gyldighet i forhold til det forskeren har som hensikt å måle, og 

handler om hva slags konklusjoner forskeren kan trekke ut fra datamaterialet som er samlet 

inn (Leseth & Tellmann, 2014, s. 23). Jeg vil diskutere studiens validitet i lys av noen av de 

mest sentrale begrepene for kvalitativ forskning, nemlig begrepsvaliditet, intern validitet og 

ekstern validitet. Jeg vil i tillegg si noe om generaliserbarhet sammen med det siste begrepet.  

 

Begrepsvaliditet  

Begrepsvaliditet fremhever samsvaret mellom teoriene og begrepene som forskeren bruker, 

og den undersøkte virkeligheten som forskningen inngår i (Leseth & Tellmann, 2014, s. 23). 

For å undersøke hvordan flyktninger konstruerer sin flerspråklige identitet gjennom kreativ 

skriving, har jeg samarbeidet med en flerspråklighetslærer med en bestemt profil, som har 

lang erfaring med metodene hun bruker. I denne klassen har jeg fått innføring i deltakerens 

identitetstekster og språklige repertoar gjennom intervjusesjoner, og det er først i arbeidet 

etter det transkriberte arbeidet at jeg har fått styrket begrepsvaliditeten. Dette har tredd i kraft 

i form av abduktiv analysearbeid der jeg har vekseljobbet mellom teori og materiale.  

 

Intern validitet 

Den interne (indre) validiteten viser først og fremst til i hvilken grad datamaterialet svarer til 

forskerens intensjoner med undersøkelsen, men også i hvilken grad funnene kartlegger det 

fenomenet som skal undersøkes (Leseth & Tellmann, 2014, s. 24). Her blir det da nødvendig 

å rette et kritisk blikk til hvor dataene er hentet fra (Leseth & Tellmann, 2014, s. 24). En 

annen måte å vurdere om den interne validiteten er ivaretatt på, er å se om spørsmålene som 

er stilt i intervjuene er treffende for det fenomenet forskeren ønsker å undersøke (Leseth & 

Tellmann, 2014, s. 24), og dette kan gjøres gjennom triangulering. Først og fremst har den 

interne validiteten i denne studien blitt styrket gjennom samarbeidet med en 

flerspråklighetslærer. Kathrine, i vårt tilfelle, har som tidligere påpekt veldig god kjennskap 

til den type deltaker som jeg ønsket å undersøke, derfor er de forskergenererte aktivitetene og 
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gjennomføringen av en telling case vært drivende og viktige faktorer for å støtte opp den 

interne validiteten i studien.  

For det andre fremhever Leseth og Tellmann (2014) triangulering som en andre indre 

validitetsstyrke, men dette har min studie operert med på en annen måte: I den kvalitative 

studien er vi som i alle typer studier avhengig av å komme til en bestemt sannhet, men i 

kvalitative studier er forskningen mer kontekstavhengig. Derfor tilsvarer triangulering det den 

kvalitative tradisjonen omtaler som research reflexivity (Se Creswell & Miller, 2000). Det 

handler om forskerens konstante refleksjon omkring sin rolle i forskningen: «This is the 

process by which researchers report on personal beliefs, values, and biases that may 

shape their inquiry» (Creswell & Miller, 2000, s. 127). Med andre ord er denne 

validitetslinsen avhengig av forskerens refleksjon og blir dermed posisjonert under det 

kritiske paradigmet (Creswell & Miller, 2000, s. 127).  

 

Ekstern validitet  

Ekstern (ytre) validitet handler om hvorvidt undersøkelsen er overførbar til andre 

sammenhenger og utvalg. og i hvilken grad funnene kan generaliseres til andre situasjoner 

som ligner den som studien er foretatt innenfor (Leseth & Tellmann, 2014, s. 24). Når vi 

foretar et utvalg skjer det alltid in en spesifikk situasjon, med et spesifikt utvalg av deltakere. 

Men det er likevel ikke mulig for forskeren å fastslå direkte hvor representative de utvalgte 

deltakerne er, bortsatt fra det tilfellet at en hadde fullstendig kjennskap til samtlige deltakeres 

egenskaper (Hellevik, 1999, s. 114). Derfor må utvalget være gjennomført i det forskningen 

kaller for en sannsynlighetsutvelging, altså at «alle mulige utvalg har en kjent sannsynlighet 

for å bli trukket ut» (Hellevik, 1999, s. 115). Jeg har gjennomført denne studien med en 

telling case og valgt å følge klassen til en flerspråklighetslærer som erfaring i undervisning av 

nyankomne elever. Å gjennomføre en studie med en telling case sammen med en dyktig og 

kompetent lærer har bidratt med å muliggjøre å etablere gyldige, teoretiske sammenhenger 

mellom hendelser og fenomener (se telling case, delkapittel 3.1.1). Det innebærer at de 

resultatene jeg viser vil være gyldige i andre flerspråklige sammenhenger, til andre lærere 

som opererer med flerspråklige elever, særlig lærere som har erfaring. For å styrke den 

eksterne validiteten settes det et krav om detaljert redegjørelse for design. Jeg har gjort et 

forsøk på å redegjøre for fremgangsmåten og analysemetoden på en måte som kan gi nok 

generaliserbar informasjon til fremtidige forskere som eventuelt er interessert i å overføre 

funnene.  
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3.5 Forskningsetiske overveielser 

I samfunnsvitenskapelig forskning håndteres persondata, og dette krever at forskeren 

håndterer dataene med kunnskap om etiske og moralske problemstillinger. De etiske 

problemene i intervjuforskningen pleier som regel oppstå som følge av de komplekse 

forholdene som er forbundet med å utforske menneskers privatliv og å publisere beskrivelsene 

ut i det offentlige (Kvale & Brinkmann, 2019, s. 97). I lys av de komplekse forholdene kan 

det oppstå en spenning mellom ønsket om å oppnå kunnskap og det å ta etiske hensyn (Kvale 

& Brinkmann, 2019, s. 96). I 1978 kom det en lov om personregistre med sikte på å verne 

deltakeres integritet med krav om informert samtykke og konfidensialitet (Befring, 2016, s. 

31). I det følgende vil jeg diskutere og reflektere rundt disse etiske retningslinjene og 

redegjøre for hvordan de har blitt håndtert i denne studien.  

 

3.5.1 Informert samtykke 

Ved gjennomføring av en undersøkelse er det etisk forsvarlig å opplyse deltakerne om 

prosjektets formål og gjennomføring. Behovet for klar og tydelig informasjon er særlig stort 

når forskningen innebærer personlig belastning og vil derfor være viktig for deltakerne å være 

opplyst om deres reelle muligheter for å reservere seg fra å delta (Befring, 2016, s. 31). Jeg 

har i tråd med retningslinjene til Norsk senter for forskningsdata (NSD) utviklet et 

informasjonsskriv som ble godkjent 13 august.19. I informasjonsskrivet (se vedlegg 4) har jeg 

skrevet informasjon om målene for prosjektet, hva deltakelsen vil innebære, at det er frivillig 

å delta og at de når som helst kan trekke tilbake sitt samtykke og fra studien. I tillegg har jeg 

også adressert andre punkter om hvorfor deltakeren får spørsmål om å delta, hvem som er 

ansvarlig for forskningsprosjektet, deltakerens personvern og rettigheter, og hvor deltakerne 

kan henvende seg ved spørsmål. I meldeskjemaet har jeg fått tillatelse til å behandle 

personopplysninger om etnisk opprinnelse og alminnelige personopplysninger, og i den 

forbindelsen fått godkjent innhenting av datamateriale og utsending av informasjonsskrivene. 

Jeg har i etterkant av søknaden sett med nødt til å gjøre endringer på samtykkeskjemaene. 

Den første endringen kom som følge av ønsket om å bruke diktafon i intervjuene. Denne 

vesentlige endringen måtte NSD bli meldt om. I det opprinnelige meldeskjemaet hadde jeg 

ikke søkt om å ta opp intervjuene med lydopptak, men den 19 august 2019 var jeg i 

telefonsamtale med NSD og fikk endringen godkjent. Jeg fikk beskjed om å inkludere 

informasjonen om bruken av diktafon i informasjonsskrivet. Den andre endringen gikk ut på 

en forenkling av språket til skrivet som ble gitt til deltakerne. Dette skrivet er en kortfattet og 
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forenklet versjon bestående av kun den mest elementære informasjonen (se vedlegg 5). Dette 

har vært et nødvendig grep for å kunne skape en forståelse av skrivet hos deltakerne på den 

mest effektive måten. I tillegg til denne forenklingen av språket, har Kathrine også gått 

grundig gjennom skrivet med deltakerne. Den siste og tredje endringen gjaldt skrivet som 

Kathrine mottok. Hun har mottatt det opprinnelige informasjonsskrivet, men med endringer i 

punktene om hvorfor deltakeren for spørsmål om å delta, og til hva hun kan gi samtykke til.   

3.5.2 Konfidensialitet  

Den andre etiske retningslinjen omhandler konfidensialitet. «Konfidensialitet i forskningen 

referer til enigheten med deltakerne om hva som kan gjøre med dataene som blir et resultat av 

deres deltakelse» (Kvale & Brinkmann, 2019, s. 106). Kvale og Brinkmann påpeker at det 

oftest innebærer at private data som identifiserer deltakerne, ikke skal avsløres, og det er 

således spørsmål om hvilken informasjon som bør være tilgjengelig for hvem (2019, s. 106).  

I denne studien har alle deltakerne blitt anonymisert: Ingen deltakere, lærere eller skole er 

blitt navngitt, og disse opplysningene er deltakerne blitt opplyst om både skriftlig gjennom 

informasjonsskrivet og muntlig i forkant av intervjuene. Ettersom jeg har kommet i kontakt 

med Kathrine gjennom min veileders profesjonelle nettverk, er min veileder klar over navn på 

skole og lærer. Men allikevel er det kun Kathrine og jeg som har oversikt over deltakerne i 

klassen, og hvem som har deltatt i undersøkelsen. Materialet har dermed kun blitt vist i en 

lukket gruppe; for min veileder, Kathrine og meg. For å beskytte deltakerens privatliv 

ytterligere, bestemte jeg meg for å ikke skrive navn på deltakerne i notatene mine, og heller 

referere til dem enten i form av deres forbokstav eller andre karakteristiske trekk. I tillegg har 

jeg i intervjuene gitt elevdeltakerne fiktive navn som jeg har brukt for å skille mellom dem. 

Identitetstekstene er oppbevart i ark-format, men unntak av teksten til Yasmin som jeg har fått 

tilsendt på melding. Transkripsjonene er som tidligere påpekt anonymisert og lagret med 

fiktive navn, og de har sammen med feltnotatene og dataene fra intervjuet med Yasmin blitt 

oppbevart på min personlige, passordbeskyttet datamaskin som bare jeg har hatt tilgang på. 

Arbeidet med lydfiler bærer med en mye større risiko og har dermed blitt bearbeidet varsomt. 

Lydfilene er blitt tatt opp med en godkjent diktafon, og blitt deretter overført til minnepenn.  

Som forsker må jeg forholde meg til konsekvensene av undersøkelsen både med hensyn til 

den mulige skade den kan påføre deltakerne, og de fordelene de kan forventes å få ved å delta 

i undersøkelsen (Kvale & Brinkmann, 2019, s. 107). Her bør risikoen for å skade en deltaker 

være lavest mulig, mens de potensielle fordelene for deltakeren og betydningen av den 

oppnådde kunnskapen bør veie tyngre (Kvale & Brinkmann, 2019, s. 107). Forskeren må 
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være klar over den åpenheten og intimiteten som kjennetegner mye av den kvalitative 

forskningen, da den kan være forførende og få deltakerne til å gi opplysninger de senere vil 

angre på (Kvale & Brinkmann, 2019, s. 107). Dette kan særlig oppstå i åpne intervjuer. I en 

av mine intervjuer ønsket en av mine deltakere å gå nærmere inn på en personlig hendelse, 

som hun ikke ønsket å inkludere i studien, men som hun påpekte for å gi en mer konkret 

beskrivelse av hennes identitet. I det tilfellet gjorde jeg det som var etisk forsvarlig, og satte 

opptaket på pause til jeg fikk klar beskjed om å starte den igjen.  
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4 Funn  

Resultatkapittelet vil fremheve 3 hovedtematikker i dataene, hentet fra feltnotater, 

identitetstekster og intervjutranskripsjoner. Under hver av disse tematikken ønsker jeg å ta 

stilling til gjennomgående tendenser, derfor blir de funnene jeg presenterer i dette kapittelet 

funn som egner seg best for å belyse min problemstilling. Funnene vil bli presentert under 

delkapitlene enspråklig produkter, flerspråklig prosesser, språkinvestering og kreativitet.  

 

4.1 Enspråklig produkter, flerspråklig prosesser 

I dette skriveprosjektet fikk alle deltakerne lov til å skrive akkurat slik de ville. Jeg vil i dette 

delkapittelet belyse hva deltakerne valgte å gjøre, og slik vi vil se i de kommende avsnittene 

valgte alle deltakerne å skrive teksten sin på norsk og deretter oversatte den til 

hjemmespråket, eller motsatt. Unntakene er først og fremst Hoodan som kun har skrevet på 

norsk og Yasmin som blander språk innad den norske teksten sin. Til tross for at avgrensede 

språk kan fremstå som nøytrale, vil de som del av et transspråklig repertoar bære på følelser, 

erfaringer og status. Jeg vil i dette delkapittelet starte med å beskrive de enspråklige 

produktene og hva de forteller oss. Deretter vil jeg fremheve deltakernes oversettelsesprosess, 

også rette søkelyset mot det språklige repertoaret til deltakerne, hva det består av, og hva det 

kan fortelle oss om deres flerspråklige identitet.  

 
4.1.1 Enspråklig produkter 

Aller først ser jeg på det som interessant å kort nevne de enspråklige produktene. I deltakernes 

språkportretter har de fremhevet en god del språk som de har i sitt repertoar, men allikevel har 

de valgt å uttrykke seg kun på norsk og hjemmespråket. Spørsmålet blir dermed hvorfor 

deltakerne ikke valgte å uttrykke seg på andre språk fra sitt repertoar, til tross for at 

oppgavebeskrivelsen åpnet for at deltakerne kunne være kreative og uttrykke akkurat som de 

ville. Men slik jeg nærmere vil beskrive i de følgende avsnittene, har hver av disse språkene 

som de har valgt å skrive på, spesielle funksjoner hos deltakerne som har resultert i enspråklig 

produkter. Jeg kommer også da til å vise hvordan de har valgt å uttrykke seg på de bestemte 
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språkene, da akkurat disse språkene er av 

deltakernes høyest verdi og behov, og til slutt at 

språkvalget er påvirket av deres følelser, minner og 

assosiasjoner med det bestemte språket. Vi kan først 

og fremst bruke Rahma som eksempel. Slik vi ser i 

Figur 4.1, består det språklige repertoaret hennes av 

blant annet fransk. Hun har gitt det franske språket 

en posisjon i portrettet, og dette er noe jeg ønsket å 

ta opp med henne i intervjuet.  

Rahma har plasser fransk midt på portrettet, og i 

intervjuet fremhever hun at det er et språk hun vil 

lære. 

 

Utdrag 1 – Intervju med Rahma 17. desember 2017 

Shaz: Men ja, hva med fransk? Fransk, 
det vil du bare lære, eller kan du 
noe fransk? 

Rahma: Nei, jeg lære. Når jeg lært fransk litt, tror det etter en uke det blir ferdig med 
skolen. Jeg ville ikke i skolen i Syria, fordi du vet det har noen lærer, de slår 
barn, fordi jeg ville ikke.  

Shaz: Var det derfor du ikke ville fra? Ja fordi- 

Rahma: Den skolen ja.   

 

Det vi ser i utdrag 1 er en deltaker som mistet motivasjonen til å møte opp i fransktimene, 

fordi hun forbant dem med dårlige opplevelser, i dette tilfellet med vold. Rahma sier videre i 

intervjuet noen grunnleggende fraser og setninger som hun lærte på fransk, men volden som 

hun opplevde på skolen hindret henne fra å lære noe mer utover dette. Dette gir meg et 

tolkningsgrunnlag om at Rahma ikke brukte dette språket i sin identitetstekst da hun forbinder 

fransk med en dårlig opplevelse. Dette står i kontrast til de vi senere vil se, at de språkvalgene 

som deltakerne har tatt, har vært med utgangspunkt i minner og gode opplevelser.  

I en av mine uformelle samtaler med Kathrine (5. desember 2019) fikk jeg en forståelse for 

hvorfor deltakerne ikke var så språklig kreative slik oppgaven åpnet opp for. Deltakerne er 

nyankomne deltakere, og er av den grunn ikke trygge i for eksempel norsk, nok til å leke med 

Figur 4.1 Rahma sitt språkportrett 
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språket, være kreativ og utforme en systematisk tekst med ulike språk. Derfor kan en ny 

tolkning være at de enspråklige produktene er et resultat av mangelen på trygghet og system i 

språkene fra det språklige repertoaret. Allikevel utgjør Yasmin et lite unntak slik jeg vil 

presentere i det kommende underkapittelet om oversettelse.  

 

4.1.2 Oversettelse 

Det språklige repertoaret til Hibaaq, Mariam, Rahma og Yasmin inneholder ressurser fra en 

rekke ulike språk, men i identitetstekstene deres har de uttrykt seg på norsk og morsmålet. 

Hoodan på sin side har valgt å uttrykke seg kun på norsk. I arbeidet med tekstene til Rahma, 

Mariam, Hibaaq og Yasmin har det skjedd en direkte oversettelse fra hjemmespråket til norsk, 

eller motsatt. Yasmin påpeker i intervjuet at hun startet med å skrive på arabisk, og deretter 

oversatte til arabisk. Mariam på den annen side hevder å ha skrevet på norsk først, og deretter 

oversatt til hjemmespråket. Hoodan er den eneste som kun har skrevet på norsk. Jeg vil 

allikevel tolke det slik at alle deltakerne har et felles trekk, nemlig at det må ha skjedd en 

oversettelsesprosess i hodet fra hjemmespråket til norsk, uavhengig av hvilket språk de startet 

med å skrive på.  

Oversettelsesprosessen hos de ulike deltakerne har både likheter og ulikheter. I utdrag 2 vil 

jeg vise oversettelsesprosessen til Hibaaq fra somali til norsk, og denne oversettelsesprosessen 

skiller seg noe er fra tekstene til de andre.   

 

Utdrag 2 – Hibaaq sin identitetstekst på norsk og somali 

1. Jeg drømmer i      1. Waxan kuriyoda 
2. fremtiden tilbake      2. marwalba 
3. Somalia, ferdig på krik.      3. dalkeygonaabad iyo 
4. Når der blir bra i Somalia.     4. burwaqo ah waayo 
5. Jeg Håper sammen      5. qofwalba dhulkiso 
6. med familien min.      6. Ayudadkuyaahay 
7. Mannen barna og     7. waaxan kurajawenahay 
8. familie sammen en      8. Malin inow noqdo 
9. hus.        9. Naabad 

 

I utdrag 2 ser vi et eksempel på en identitetstekst der deltakeren har valgt å uttrykke seg på to 

forskjellige navngitte språk som hver for seg har viktige funksjoner i hennes språklige 

repertoar. Selve tekstoppsettet er nærmest identisk, og dette ser vi gjennom bruken av samme 
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antall linjer. Men Allikevel har jeg gjennom en tolk fått bekreftet at innholdet bærer på 

ulikheter. I Figur 4.2 ser vi en direkte oversettelse fra teksten til Hibaaq: 

 

 Originaltekst somali Originaltekst norsk Min oversettelse 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Waxan kuriyoda 
marwalba  
dalkeygonaabad iyo  
burwaqo ah waayo  
qofwalba dhulkiso 
ayudadkuyaahay  
waaxan kurajawenahay  
Malin inow noqdo  
Naabad  

 

Jeg drømmer i 
fremtiden tilbake 
Somalia, ferdig på krik. 
Når der blir bra i Somalia.  
Jeg Håper sammen 
med familien min.  
Mannen barna og  
familie sammen en 
hus 

Jeg drømmer 
hele tiden 
landet mitt skal være i fred og 
rikdom/vekst – fordi 
alle folk i landet sitt 
føler seg trygge 
Jeg drømmer/håper 
en dag det blir 
fred 

Figur 4.2 Hibaaq sin tekst: Både originaltekster og min oversettelsse 

 

I Figur 4.2 ser vi at somali teksten til Hibaaq omhandler et ønske om fred og trygghet. Hun 

ønsker vekst og rikdom for sitt land, ettersom et land skal være et sted der de innfødte skal 

kunne føle seg trygge. I utdrag 2 derimot, uttrykker hun i den norske teksten et mer direkte 

ønske om å reise tilbake når krigen er over. Her har hun i tillegg fremhevet et ønske om å 

samle familien med mannen og barna. På den ene siden kan vi se på tekstene med to ulike 

blikk om det ene og samme ønsket til Hibaaq, med andre ord kan vi se for oss to ulike 

scenarioer. Jeg tolker det slik at når Hibaaq skrev teksten sin på morsmålet levde hun i 

situasjonen. Det kan tolkes slik at Hibaaq så for seg å være i Somalia, og alt hun ønsket seg 

var fred og trygghet for sitt land og folk. I den norske teksten derimot, skriver hun utenfor 

Somalia med et ønske om å reise tilbake en dag det er fred, sammen med sin familie. På den 

annen side tolker jeg det som at Hibaaq opplever oversettelsesprosessen som vanskelig. 

Derfor spurte jeg i intervjuet jeg Hibaaq hvilken tekst hun skrev først, og når det var enklest 

for henne å uttrykke seg.  

 

Utdrag 3 – Intervju med Hibaaq 17. desember 2019. 

Shaz: Og du har valgt å skrive på norsk og på somali. Hvem av dem skrev du først? 
Hvem først, skrev du først norsk eller somali? 

Hibaaq:  Nei, først denne. Norsk. Nei først somali og etterpå skrive norsk. 
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Shaz:  Okei, hvem var lettere å skrive? 

Hibaaq:  Den somali var lett. 

Shaz:  Hvorfor følte du at det var lettere å skrive somali? 

Hibaaq:  Fordi jeg forstår. 

Shaz:  Du forstår dette. 

Hibaaq:  Denne er vanskelig. Men jeg føler at den er kanskje feil, jeg vet ikke. 

Shaz:  At norsken er feil? 

Hibaaq:  Ja. Nei, når jeg skrev- 

Shaz:  Åja du trodde- 

Hibaaq:  Kanskje jeg s- 

Shaz:  Den ser veldig riktig ut for min del, så.. ja.  

Hibaaq:  Men jeg vet ikke, jeg skrev jeg.  

 

I utdrag 3 ser vi at Hibaaq har lettere for å 

uttrykke seg på somali enn norsk. Norsk er et 

vanskelig språk for Hibaaq, men som jeg senere 

skal gå nærmere inn på, har hun skrevet på to 

språk som hver har en viktig posisjon i hennes 

språklige repertoar, noe som igjen har mye å si 

for hennes selvoppfatning og identitet. Retter vi 

et nærmere blikk mot språkportrettet til Hibaaq 

slik vi ser i Figur 4.3, ser vi at somali språket er 

det språket hun har i hodet, noe som hun senere 

også bekrefter i intervjuet.  

I hjertet har hun plassert det norske språket som 

hun forklarer med: «Hjerte på jeg liker. Jeg liker 

og, fordi jeg var her. Jeg var her i masse år» 

(Intervju med Hibaaq, 17. desember. 2019). 

Hibaaq har tilbrakt mange år i Norge, derfor har det norske språket blitt en viktig del av 

henne.  

Oversettelsesprosessen hos Mariam og Rahma er på tilsvarende måte ingen direkte 

oversettelse, men de forskjellene som eksisterer i oversettelsene omhandler graden av detaljer 

og beskrivelser. Under vil jeg bruke et utdrag fra Rahma sin tekst som eksempel: 

Figur 4.3 Hibaaq sitt språkportrett 
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Utdrag 4 – Utdrag fra identitetstekstene til Rahma på norsk og arabisk - min oversettelse er 

markert med blått 

Ogdrømmer om at Syria skal være som før. Som jeg husker. 

ضرالا lع هنج تنك ادج هلhمج تنك ا[روس لeق نم تنك ام_ ا[روس دوعت نا ملحا  

[Drømmer om at Syria blir som den var før, Syria var veldig vakker, det var paradis på jord] 

 

I utdrag 4 ser vi et lite utdrag fra Rahma sin tekst på både norsk og arabisk. I den norske 

teksten har Rahma skrevet at hun drømmer om at Syria skal være som før, slik hun husker 

den, men først i den arabiske teksten beskriver hun i detalj hvordan hun husker Syria. Hennes 

arabiske oversettelse beskriver hennes minner om Syria som et veldig fint sted, og som et 

paradis på jorden. Hun beskriver minnene ytterligere i intervjuet hvor hun forteller at: 

 

Utdrag 5 – Intervju med Rahma 17. desember 2017 

Rahma: Det Syria før, det som alle greina, alle skogen, det har når ble eid, du vet? 

Shaz:  3eid, ja vi sier jezhn. 

    [eid] 

Rahma: Jezhn. Ja også det har veldig fint. Det er sånn der mennesker, alltid klokken 
fire morgen. 

 

I utdrag 5 husker Rahma Syria som et fredfullt område, et område med greiner og skog, og i 

tillegg fremhever hun den store islamske feiringen, eid. I og med at det arabiske språket 

dekker både hjertet, nesten hele overkroppen og høyre arm i hennes språkportrett som 

illustrert i Figur 4.1, så jeg på det som nødvendig å få et nærmere innblikk i det arabiske 

språkets funksjon hos Rahma ved å spørre henne. I samtalen løfter jeg opp språkportrettet nok 

engang: 

 

Utdrag 6 – Intervju med Rahma 17. desember 2017 (originaltranskripsjon med min 

oversettelse fra kurdisk markert med blått)  

Rahma: Awash arabisk. 
[Og det der er arabisk] 
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Shaz:  3arabysh la dltaya? 
   [Arabisk er dermed i hjertet ditt?] 

Rahma: A. 
[Ja]  

Shaz: Bo la dltaya? Aha chunka zmany xota? 
[Hvorfor er det plassert i hjertet? Aha fordi det er språket ditt?] 

Rahma:  Arre. 
   [Ja/Uten tvil] 

Shaz: Dangi xota? 
[Er det din stemme?] 

Rahma: Arre. 
[Ja/Uten tvil] 

 

Først og fremst viser utdrag 6 at det arabiske språket er en viktig del av Rahmas repertoar, da 

det er hennes språk og stemme. Arabisk er det språket hun er vokst opp med til tross for 

hennes kurdiske bakgrunn, og arabisk er også det språket hun har minner fra slik vi ser i 

utdrag 4 og 5. Vi kan konkludere med at Rahma forbinder det arabiske språket med et språk 

som fremkaller minner og tidligere erfaringer. 

Yasmin sin tekst bidrar med noe som skiller den ut fra de andre tekstene. I den ene og samme 

teksten trekker hun veksler på arabisk og norsk. I utdrag 7 vil jeg løfte frem et utdrag.  

 

Utdrag 7 – Yasmin sin identitetstekst på norsk 

(Kjere babe) 

ikke vær paskimra  

[(Kjære pappa)] 

[Ikke vær bekymra] 

 

I dette utdraget ser vi at Yasmin skriver kjære babe, som på norsk oversettes til kjære pappa. 

Likevel starter hennes norske tekst på «Til kjæra faran min», derfor må det ha skjedd noe 

underveis i skriveprosessen som jeg nå skal forsøke å forklare. I intervjuet stilte jeg spørsmål 

rundt hennes valg av tema, og der påpekte Yasmin at: 
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Utdrag 8 – Intervju med Yasmin 17. desember 2020 

Yasmin: Jeg bare tenker. Jeg vil snakke sammen med noen. Jeg har mange drømmer, 
men baba er den eneste jeg tenker på. 5 år i krig. Ser forskjellige historier og 
jeg flyttet fra hus til hus på grunn av bomber. Bombe på skolen, så jeg flyttet 
for barna. Jeg snakker om hva jeg drømmer om. Før jeg skriver mange 
drømmer, men etterpå snakker lærer om hva jeg tenker. Jeg glemte alle andre 
drømmer, men drømmen om faren var viktigste. Faren min er død. 

 

I utdrag 8 ser vi at Yasmin nok engang bruker det arabiske begrepet babe i stedet for far i 

samtalen. I tillegg fremhever hun i intervjuet at drømmen om sin døde far var den viktigste av 

alle hennes drømmer. Etter min tolkning har Yasmin vokst opp med å kalle sin far for babe, 

derfor er begrepet av stor betydning for henne. Som jeg har påpekt tidligere, bruker hun babe 

i midten av teksten. Dette kan komme som følge av at hun under arbeidet vekket følelser og 

minner som gjorde det mer naturlig for henne å skrive babe. Faren til Yasmin er til tross alt en 

person av stor verdi for henne, dette er en person som hun savner slik vi ser i utdraget under:  

 

Utdrag 9 – Intervju med Yasmin 17. desember 2020 

Yasmin: Jeg har skrevet brev. Et ønske. Jeg savner pappa og vil snakke med han.  Jeg 
vil at han skal vite at jeg har det bra i Norge. 

 

Utdraget bekrefter Yasmins savn og ønske om å prate med sin far. Hun har skrevet sin 

identitetstekst i form av et brev, derfor kan en mulig tolkning være at ved å skrive babe i 

stedet for far, gjør hun et forsøk på å realisere brevskrivingen. Det kan dermed eksistere et 

underliggende håp og tro om at faren fortsatt lever, og derfor vil hun gjennom babe erfare å 

nå og skrive til han. I likhet med Rahma forbinder Yasmin det arabiske språket med minner, 

og i Yasmin sitt tilfelle, blir det enda sterkere forbundet med familie og spesielt hennes far. 

 

 
4.2 Språkinvestering 

I dette delkapittelet ønsker jeg å presentere ressursene deltakerne har i repertoarene sine. Her 

vil jeg presentere hvordan deltakerne investerer i det arabiske språket som følge av fellesskap 

og tilhørighet, det engelske språket på grunn av språkets rolle som et internasjonalt språk, og 

til slutt det norske språket på grunn av språkets mange muligheter for en lysere fremtid. 
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Slik vi kort har vært inne på i forrige delkapittel, har det arabiske språket har ulike funksjoner 

hos de ulike deltakerne. Slik vi har sett i forrige delkapittel om Yasmin sitt forhold til det 

arabiske ordet babe, blir arabisk i hennes tilfelle sterkt forbundet med familie og spesielt 

hennes far. At det arabiske språket fungerer som et språk som fremkaller minner og tidligere 

erfaringer, ser vi som sagt hos Rahma også. Slik jeg har fremstilt i utdrag 6 er det arabiske 

språket hennes stemme. I tillegg blir den islamske feiringen, eid, løftet frem hos Rahma slik vi 

ser i utdrag 5. Denne feiringen er av stor verdi for Rahma som hun har til felles med andre 

muslimer. Hos muslimene står deres hellige bok, Koranen, ganske høyt oppe, og denne boken 

er i sin opprinnelige form skrevet på arabisk. Vi ser også hos Hibaaq at hun har plassert 

arabisk ved venstre arm på språkportrettet (se Figur 4.3) og forteller i intervjuet at 

 

Utdrag 10 – Intervju med Hibaaq 17. desember 2019 

Hibaaq:  Ja, arabisk min språk. 

Shaz:  Ja? Det er også ditt språk? 

Hibaaq:  Ja. 

Shaz:  Så i Somalia snakka du både arabisk- 

Hibaaq:  Ja første språk var somalisk, og andre språk er arabisk. 

Shaz:  Okei, når brukte du arabisk i Somalia? 

Hibaaq:  For eksempel når jeg går på skole. 

Shaz:  Ja. 

Hibaaq:  Skrive. 

Shaz:  Okei. 

Hibaaq:  I skole ja. 

Shaz:  Men gikk du på grunnskole eller koranskole?  

Hibaaq:  Nei nei, jeg ikke gå skole i Somalia. 

Shaz:  Koranskole, quranskole? 

Hibaaq:  Ja. Quranskole jeg gå til. 

Shaz:  Der snakka de arabisk?  
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Hibaaq:  Ja. 

 

I utdrag 10 ser vi at Hibaaq kaller arabisk for 

hennes språk noe som indikerer at hun ser på 

det arabiske språket som en viktig del av 

hennes repertoar. Hun setter arabisk på lik 

linje med hjemmespråket, fordi dette er et 

språk som hun senere i intervjuet påpeker at 

hun bruker rundt sine foreldre og ektemann 

(Intervju med Hibaaq, 17. desember 2019). Vi 

kan også anta at dette skyldes funksjonen 

arabisk har koranens språk. I intervjuet 

påpeker hun at det i gamle dager ble snakket 

arabisk og italiensk i Somalia. Sett fra et 

historisk perspektiv er kolonitiden en 

overveiende årsak til det italienske språkets 

posisjon i Somalia, mens det arabiske språket 

har fått sin posisjon som et offisielt språk i Somalia muligens som følge av det det muslimske 

flertallet med innbyggere.  

Hoodan forsterker det arabiske språkets funksjon som religionens språk i intervjuet. I 

språkportrettet sitt (se Figur 4.4) har hun tegnet en strek fra portrettets venstre arm hvor hun 

har skrevet ةیبرعلا ةغللا بحا . 

 

Utdrag 11 – Intervju med Hoodan 17. desember 2019 

Shaz:  Ja hva står det der? 

Hoodan: Språk holy quran. Jeg elsker språk arabic. 
    [hellige koranen] 

Shaz:  Det arabiske språket. 

Hoodan: Fordi holy quran er språk arabiske. 

Shaz:  Okei. 

Hoodan: Boken alle, holy quran, al 7adis, alle er arabiske. 
   [hadith]  

Figur 4.4 Hoodan sitt språkportrett 
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I utdrag 11 får vi bekreftet det arabiske språkets viktige funksjon hos deltakerne, da det er 

religionens språk. Hoodan har i likhet med Hibaaq gått på koranskole der hun har brukt det 

arabiske språket som den primære formen for kommunikasjon på skolen. 

 

Utdrag 12 – Intervju med Hoodan 17. desember 2019 

Shaz:  Så somali er førstespråket, og arabisk er andresprålet.  

Hoodan: Yes, fordi Somalia somaliske også arabisk kanskje jeg og lære. 
 

Hoodan bekrefter i utdrag 12 Hibaaq sin påstand (se utdrag 10) om det arabiske språkets 

posisjon som Somalias andrespråk. Men slik jeg skal fremstille i neste underkapittel, har det 

arabiske språket en mye større funksjon enn kun å være et lands andrespråk.  

Både i feltarbeidet og hos elevene har jeg fått bekreftet at det arabiske språket har en viktig 

funksjon som et hjelpespråk. Hoodan påpeker i intervjuet at hun gjennom reisen fra Somalia 

til Norge var innom Etiopia. Her kommuniserte hun på blant annet arabisk, ettersom det 

etiopiske språket bydde på komplikasjoner. Ikke bare gjennom reise, men det arabiske språket 

har hatt funksjonen som et hjelpespråk i undervisningen også. I undervisningsøktene var det 

ikke noe fremmed for verken Kathrine eller noen av deltakerne å høre arabiske ytringer og 

dialoger på tvers av klasserommet. Deltakerne som hadde arabisk i sitt repertoar brukte dette i 

undervisningen for å støtte opp for hverandre. Veldig ofte opptrådte dette i sammenheng med 

vanskelige ting som Kathrine sa i timen som elevene ikke skjønte, og hvis det var noe som 

Hibaaq, Hoodan, Yasmin, Mariam eller Rahma ikke forsto, ville de spurt hverandre på 

arabisk (Feltnotater, 21. november 2019). Dette bekrefter Hibaaq og Mariam i intervjuet:  

 

Utdrag 13 – Intervju med Hibaaq 17. desember 2019 

Hibaaq:  For eksempel i klassen er mye på arabisk. 

Shaz:  Ja! 

Hibaaq:  Du skjønner syriske? 

Shaz:  Mm, mm. Og jeg hører noen- 

Hibaaq:  Noen kurdiske er på snakker arabiske. 

Shaz:  Ja. Jeg hører noen ganger at dere snakker arabisk med hverandre. 

Hibaaq:  Ja. 

Shaz:  Hvorfor snakker dere arabisk med hverandre? 
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Hibaaq:  Fordi noe jeg ikke skjønt, jeg spørre. 

 

Utdrag 14 – Intervju med Mariam 17. desember. 2019 

Shaz: Så hvis du engang i klasserommet lurer på noe, prater du med én i klassen? 
Prater du med Rahma for eksempel eller en av de andre som snakker arabisk? 
Spør du dem: hva betyr det? 

Mariam: Ja, også- 

Shaz:  Ja dere gjør det? 

Mariam: Hjelpe hverandre.  

Shaz:  Ja hjelpe hverandre på arabisk. 

Mariam: Ja. 

Shaz:  Det er kjempe bra. 

Mariam: Dame somalisk snakker arabisk. 

 

I utdrag 13 og 14 ser vi hvordan det arabiske språket fungerer som et kommunikativt 

hjelpespråk i klasserommet. Arabisk er blitt et fellesspråk i dette klasserommet for de 

deltakerne som enten har det som sitt hjemmespråk eller som en brøkdel av sitt repertoar. Vi 

kan dermed se at deltakerne investerer i det arabiske språket, et språk som i dette tilfellet er 

knyttet til økt kunnskap. Gjennom å kommunisere på dette språket, utvikler de sin forståelse 

rundt aktuelle temaer og det som blir sagt i timen, og dermed unngås misforståelser, noe som i 

seg selv bidrar til økt læring.  

Arabisk blir sett på som et stort og mangfoldig språk som en stor andel mennesker bruker. 

Hoodan påpeker funksjonen språket har som et hjelpespråk når hun sier at: «Men gammel 

gammel gammel mennesker kan språk arabiske kanskje Eritrea ikke forstår somali, jeg ikke 

forstår Eritrea, mellom arabisk» (Intervju med Hoodan, 17. desember 2019). I dette utsagnet 

mener Hoodan at arabisk blir brukt som et hjelpemiddel når to nasjoner ikke forstår 

hverandre. Arabisk blir dermed språket i midten som binder disse to nasjonene sammen. For 

Hoodan er det ønskelig å kunne et språk som en stor andel mennesker kan.  

 

Utdrag 15 – Intervju med Hoodan 17. desember 2019 

Shaz: Alle kan snakke arabisk. Så derfor så vil du lære arabisk, fordi det er et språk 
som alle kan.  

Hoodan: Ah.  
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Shaz: Ikke sant?  

Hoodan: Aha.  

Shaz: Du føler at alle kan arabisk? 

Hoodan: Ja. 

Shaz:  Det samler mennesker. Det samler muslimene.  

Hoodan: Forstår arabisk? 

Shaz:  Ja, da kan du kommunisere, snakke med mange mennesker. 

Hoodan: Yes. 

 

I utdrag 15 hjelper jeg Hoodan med å legge ord på sine tanker rundt det arabiske språkets 

funksjon hos henne. Jeg fikk dermed bekreftet at et fellesspråk som arabisk er ønskelig hos 

henne, da hun opplever det som et språk som samler mennesker. Å ha et ønske om å kunne et 

språk som en stor andel mennesker snakker, er noe Rahma kan relatere til, men bare i 

forbindelse med det engelske språket. Dette kommer frem når vi diskuterer hennes 

språkportrett (se Figur 4.1). 

 

Utdrag 16 – Intervju med Rahma 17. desember 2019 

Shaz: Okei. E zor zor chaka. Enja inglizi, qachi rast. Bo? 
[Ok. Det er veldig, veldig bra. Også engelsk, høyre bein. Hvorfor] 

Rahma: Ez dexwazm ka inglizi.. dangm.. dexwazm dangm. Sånn, xera, andre sånn. 
Kan jeg snakke norsk? 
[Jeg ønsker at engelsk.. stemmen min.. Jeg ønsker at stemmen min. Sånn, fort, 
andre sånn] 

Shaz:  Ja selvfølgelig, ba che zmanek ka haz akait. 
     [På hvilke språk du selv ønsker] 

Rahma: Ja, fordi jeg vil å snakke mer engelsk, fordi alle andre land du kan snakker 
engelsk. Andre land ikke kan snakker norsk eller arabisk eller kurdisk. Kan du 
snakker med engelsk, fordi alt vet engelsk.  

 

I utdrag 16 får vi frem Rahma sitt ønske om å snakke det engelske språket fort. Med dette 

mener Rahma at hun ønsker å snakke språket flytende nok til å kommunisere med 

omverdenen, fordi det engelske språket er et internasjonalt språk som alle kan snakke. På 

tilsvarende måte ønsker Hoodan igjen å snakke et språk som er globalt, da dette språket har en 
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internasjonal makt og slik kan hun nå resten av omverdenen. Under viser jeg til en samtale vi 

hadde om engelskkunnskapene hennes. 

 

Utdrag 17 – Intervju med Hoodan 17. desember 2019 

Shaz:   Du forstår litt? 

Hoodan: Grunnskole, da. Jeg vil ha videregående, må ingliski og norska. Og ingliski og 
matematikk. 

Shaz:  Mhm. 

Hoodan: Ikke kan gå videregående ikke sant? Ingliski jeg litt kanskje når gå norsk jeg 
liker kanskje å lære. 

Shaz: Så du vil lære engelsk og norsk fordi du tenker det er viktig for å gå på 
videregående?  

Hoodan: Yes. Noen ingliski, fordi å lære ingliska, kanskje du reise i UK, alle språk 
ingliske.  

Shaz:  Ikke sant? Alle snakker engelsk! 

Hoodan:  Yes, norske, bare- 

Shaz: Norge. 

Hoodan:  Bare Norge. Kanskje du går reise, hvorfor språk? 

Shaz:  Det er sant, men engelsk, det er internasjonalt.  

Hoodan: Internasjonalt. 

 

I utdrag 17 ser vi at Hoodan posisjonerer engelskspråket over det norske språket, fordi dette er 

et språk som mange kan. Jeg tolker det slik at Hoodan ser på engelsk som et språk som byr på 

større muligheter innenfor akademia. Allikevel påpeker hun i sin identitetstekst at: 

 

Utdrag 18 – Hoodan sin identitetstekst  

Fordi jobben jeg ønsker  
det er apotek, det er arbeid viktig, også 
å lære norsk språk riktig, snakke og skrive.  
Det er viktig å lære språk landet i bor meg. 

 

I utdrag 18 påpeker Hoodan behovet for å snakke det språket i det landet man bor i. Ved å 

investere i det norske språket vil hun kunne skaffe seg en jobb på apoteket. Men for å skaffe 
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seg en jobb, trenger hun en utdanning. Hoodan har et ønske om å komme seg på videregående 

skole og deretter høgskolen eller universitetet, noe som til slutt vil kunne føre henne til 

drømmejobben, som farmasøyt på et apotek. Denne språkinvesteringen dannet grunnlaget for 

hvordan hun valgte å uttrykke seg i identitetsteksten sin.  

 

Utdrag 19 – Intervju med Hoodan 17. desember 2019 

Shaz:   Har du skrevet denne teksten bare på norsk? 

Hoodan:  Ja. 

Shaz: Bare på norsk? 

Hoodan:  Bare på norsk.  

(...) 

Shaz:  Hvorfor valgte du å skrive på norsk? Hvorfor skrev du på norsk? 

Hoodan: Fordi.. jeg vil ha mere norsk. Jeg vil ha snakker mye. 

 

I utdrag 19 får jeg en dypere forståelse for hvorfor Hoodan skrev sin på bare norsk, nettopp 

fordi det norske språket har en viktig funksjon som en nøkkel til utdanning og jobb. En 

investering i det norske språket ser vi også i Yasmin sin tekst, men mer indirekte.  

 

Utdrag 20 – Yasmin sin identitetstekst 

Jeg livde (5) år i krigen 
men til slutt så mete jeg  
reise jeg har got gjennm  
meie vanskli 
(...) 
men jeg ar fortset sterk 
som du lærte mei åg 
Jeg jopper hardt for å  
få til altt jeg vel.  

 

I utdrag 20 ser vi umiddelbart en kontrast mellom et liv i krig og vanskeligheter, kontra et 

håpefullt liv i et krigsfri område. Yasmin påpeker i intervjuet at hun flyktet for barnas skyld, 

da hun og barna hadde opplevd traumatiske hendelser under krigen, noe som gjorde det 

vanskelige for henne å etablere seg i et arabisk talende land (Intervju med Yasmin, 17. 
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desember 2019). Arabisk talende land er land som hun mener ikke vil by på trygghet for 

henne og barna, men det gjør nemlig Norge. Det håpefulle livet i Norge har påvirket hennes 

skrivepraksiser på fritida, der hun skriver tekster helst på norsk (Intervju med Yasmin, 17. 

desember 2019). Dette gjør hun enten med hjelp fra sine barn eller gjennom 

oversettelesprogrammer som Google Oversetter.  

Hibaaq sitt grunnlag for investering i det norske språket handler om mye mer enn utdanning 

og trygghet. Det handler også om hennes selvverd og -oppfattelse. Ser vi tilbake på hennes 

identitetstekst i utdrag 1 (linje 1-3), ser vi at hun allerede i starten av sin tekst uttrykker en 

lengsel, altså ønsker hun å reise tilbake til Somalia når krigen er over. I en uformell samtale 

med Hibaaq i feltarbeidet, nevnte hun at hun følte seg liten i Norge. For meg hang dette 

sammen med den hjemlengselen som hun gir uttrykk for i sin tekst.  

 

Utdrag 21 – Intervju med Hibaaq 17. desember 2019 

Shaz:  Jeg husker at du nevnte at du følte deg liten i Norge.  

Hibaaq:  Ja, jo. 

Shaz: Hvorfor det? 

Hibaaq:  Fordi- Fordi den er jeg ikke jeg føler for meg. Jeg føler på inne er jeg ikke full 
person. Fordi den er ikke i hjemlanden min. 

Shaz:  Nei. 

Hibaaq: Også stor forskjellig. 

(...) 

Shaz: Er det fordi du ikke kan- 

Hibaaq: Ja, når jeg var i Somalia er jeg jobber selv, jeg klarer selv, når jeg er for 
eksempel jeg leie på hus, for eksempel jeg leier selv, ikke sant? Hvilken hus 
jeg er fornøyd, jeg finner og leier. 

(...) 

Shaz: Er det på grunn av språket- 

Hibaaq:  Ja. 

Shaz:  At du føler deg liten i Norge? Fordi du ikke kan snakke- 

Hibaaq: Ja du skjønner er det voksen og barn ikke samme, ikke sant? Barna er alle 
vente på voksen.  

Shaz: Mm. 

Hibaaq:  Voksen han er sjef og bestemmer. 

Shaz:  Selvfølgelig, ja. 



side 67 
 

Hibaaq: Jeg tror jeg er her som barn.  

 

I utdrag 21 får vi et innblikk i Hibaaq sin opplevelse i Norge. Språket har hindret Hibaaq fra å 

føle seg som det fullkomne selvet, da hun føler seg som et barn her. Et barn vil som regel 

være avhengig av en voksen, og slik føler Hibaaq seg, at hun må ha hjelp i Norge når språket 

blir en hindring. I Somalia kunne hun derimot gjøre grunnleggende ting på egenhånd. I 

språkportrettet (se Figur 4.3) har Hibaaq plassert Norge ved hjertet og høyre arm. I intervjuet 

påpeker hun at hun liker å lære norsk, bruke norsk og at norsken skal komme (Intervju med 

Hibaaq, 17. desember 2019). Jeg tolker det slik at ved å plassere norsk ved høyre arm, ønsker 

hun å styrke det norske språket, da høyre arm kan assosieres som den bedre armen, ettersom 

mennesket i overveide grad er høyrehendte. 

 

4.3 Kreativitet 

I dette delkapittelet vil jeg presentere deltakernes kreativitet i form av bruken av emoji og 

selvvalgte bilder. Gjennom å analysere deltakernes kreative sider, får jeg en mye større 

tilgang til en del av biografien deres.  

Rahma sine tekster skiller seg noe ut fra tekstene til Mariam, Hoodan, Hibaaq og Yasmin. 

Felles for tekstene til Rahma er bruken av emojier. Rahma bruker emojier for å uttrykke og 

forsterke ordene og følelsene sine. Under vil jeg gjengi et utdrag fra den norske teksten til 

Rahma. 

 

Utdrag 22 – Rahma sin identitetstekst 

Noen ganger jeg snakker med familien min og mamma sier  

til meg en av mine pårørende er døde. Jeg snakker mellom  

meg og jeg vil ikke reise Tilbake til Syria fordi alle døde.☹☹ 

😭😭##men nå jeg veldig glad fordi barna mine kan  

oppfylle drømmene sine $$$$. Jeg ønsker lykke til alle  

sammen 😘😘og jeg drømmer når jeg ser moren min. 🤗🤗 

 

I utdrag 22 ser vi at Rahma starter med å beskrive en tragisk situasjon fra de gangene hun blir 

oppringt av sin familie og mor, som forteller henne at hun har mistet noen som står henne 
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nær. Dette etterfølger en beskrivelse av en samtale hun har med seg selv, og en sorg fordi hun 

ikke lenger ser noe glede av å reise tilbake til Syria, ettersom alle er døde. Setningene blir 

komplementert med først to emojier av et trist ansikt, to gråtende emojier og til slutt to 

emojier av det syriske flagget.  

Disse uttrykkene etterfølges av en glede ovenfor sine barns muligheter for å oppfylle sine 

drømmer i et land som muliggjør det, nemlig Norge. Dette blir uttrykt gjennom fire like 

emojier av et jentehode med krone på toppen. Avslutningsvis uttrykker Rahma kjærlighet når 

hun ønsker lykke til alle sammen, og en emoji av et smilefjes med håpefulle og åpne armer 

når hun til slutt beskriver sin drøm om å se sin mor.  

Rahma lever med et savn og sorg som i tillegg til emojiene uttrykker gjennom det selvvalgte 

bildet. Dette har hun i felles med Mariam og Hibaaq som på samme måte har dannet en 

kobling mellom det selvvalgte bildet, sin identitetstekst og tidligere erfaringer. Intervjuet med 

Rahma begynte med at hun forklarte hvorfor hun valgte dette bildet. Bildet hun hadde valgt 

viser en jente som sover i en båt som svever på himmelen. Rahma assosierer seg med jenta i 

båten som vi ser i utdraget under: 

 

Utdrag 23 – Intervju med Rahma 17. desember 2019 

Shaz:  Vil du fortelle meg hvorfor du valgte dette bildet? 

Rahma:  Fordi jeg tenker jeg vil å gå tilbake til Syria. 

Shaz:  Ja. 

Rahma:  Og jeg tenker når det ferdig med krig. 

Shaz:  Mhm. 

Rahma: Da blir sånn det er ikke det ikke sånn krig og sånn det er veldig fint. Jeg liker 
høst. Ja. 

Shaz:  Fordi på det bildet -  

Rahma:  og gå båt. 

Shaz:  Ja ikke sant, og når båten flyter på himmelen, det er veldig fritt. 

Rahma:  Det er sånn drømme. 

Shaz:  Ja det er som å drømme, og jenta i båten, er det deg? 

Rahma:  Ja tror det. 

Shaz:  Ja det er deg, der ligger du og venter og drømmer om en dag med frihet. 

Rahma:  Ja. Hva? 

Shaz:  Drømmer du, du ligger i båten. 



side 69 
 

Rahma:  Ja. 

Shaz:  Og drømmer om en dag at ting skal være fri? 

Rahma:  Ja. 

 

Som utdraget 23 viser, er jenta fra bildet i en båt på et fredfullt sted. Rahma har et ønske om å 

bli jenta i båten, og sveve i et fredfullt område. Vi ser også at Rahma ønsker å reise tilbake til 

Syria, noe som blir fremhevet i identitetsteksten hennes:  

 

Utdrag 24 – Rahma sin identitetstekst 

Jeg drømmer når jeg bli politikvinne og så vil  

jeg gå tilbake til Syria. Ogdrømmer om at Syria skal være  

som før. Som jeg husker. 

 

I utdrag 24 forteller hun fortsatt om sitt ønske om å reise tilbake, men allikevel vender hun 

ryggen mot dette ønsket når hun senere i teksten skriver at hun ikke ønsker å reise tilbake til 

Syria (Se utdrag 1). Hun utdyper dette ytterligere i intervjuet hvor det blir sagt:  

 

Utdrag 25 – Intervju med Rahma 17. desember 2019 

Shaz:  Så du vil ikke reise tilbake til Syria? 

Rahma:  Tror det nei ikke.  

Shaz:  Du vil ikke? 

Rahma:  Jeg vil se mamma og pappa 

Shaz:  Selvfølgelig.  

Rahma:  Men nå, vil jeg ikke.  

((Rahma viser frem bilder fra familien)) 

Shaz: Hadde du blitt glad hvis det ble fred i Syria? Hadde du besøkt Syria igjen? 

Rahma: Nå? 

Shaz: Hvis i dag, det var fred i Syria, moren din ringer deg og sier Rahma, det er 
fred i Syria. Hadde du besøkt? 

Rahma: Ja, besøkt, jeg tror det. Men å gå og sitte der, nei tror ikke det. Fordi det er 
broren min ikke her også onkelen min også. Venninna mi døde.  

Shaz:  Så du ville starte et nytt liv her i Norge? 
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Rahma: For barna mine. Jeg drømmer at barna kan gjøre noe med sine drømmer. 

 

I utdrag 25 ser vi at hun fortsatt bærer på et savn, men dette savnet blir overveid av hennes 

ønsker om å gi sine barn et liv med frihet og mange muligheter, noe de vil få i Norge. På en 

side har hun en sterk tilhørighet til Syria, men på den annen side er Norge mulighetens land. 

Av den grunn er teksten skrevet på norsk og arabisk.  

Bildet til Mariam er i motsetning til bildet Hibaaq en mer direkte gjenspeiling av hennes 

identitetstekst og erfaringer. Det bildet som Mariam har valgt for seg viser to fugler som flyr 

vekk fra et bur. Buret står tomt, men døra står åpent. Buret er også plassert på gresset, ved 

siden av et tre som fuglene flyr mot. Illustrasjonsbildet er tatt ved solnedgang, da himmelen 

viser en blanding av rosa, oransje og rødt, mens alle de andre gjenstandene på bildet er 

skyggebelagt. Et tre kan symbolisere mye, blant annet frigjøring og transformasjon. Hvis 

buret representerer fangenskap, og treet symboliserer frigjøring og transformasjon, kan vi 

umiddelbart tenke oss frem til at fuglene flyr vekk fra et liv i fangenskap med sorg, smerte og 

savn, til et område med frihet, håp og glede. I lys av denne observasjonen jeg gjorde meg av 

bildevalget til Mariam, gikk jeg til teksten hennes for å danne meg et bilde, fordi i teksten 

skriver hun følgende: 

 

Utdrag 26 – Mariam sin identitetstekst 

Det hang et bur på veggen. Det var 

en fugl inne i buret. Vaker. fjær sto 

han trist og dyster. fra tid til anne 

blikket hans i det store rommet og 

lette etter en venn.  

Hver gang han var trist, la han ikke 

merke til de hilsener fuglene 

fikk. 

Jeg var så fri (Jeg hadde frihet) 

Jeg var sterk og kunne fly 

Han fanget meg 

Jeg kan ikke glemme hvordan han ser ut. 
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Jegeren kommer, han forstår at fuglen er trist og uten sang. 

Venninna sier jeg skal åpne døra, du kan gå til himmelen.  

Fuglen ble veldig glad og fløy til himmelen.  

I utdrag 26 starter Mariam med å beskrive fuglen utenfra, og deretter går over til å skrive i 

første person. I første person skriver hun at hun var så fri, sterk og at hun kunne fly, men en 

dag så ble hun fanget. Til slutt skriver hun at hun ikke kunne glemme hvordan han så ut. 

Synsvinkelen i det tredje avsnittet skifter over igjen til tredjeperson, der hun nevner glede hos 

fuglen som går fra å være trist og fanget, til å bli glad og kunne fly. I intervjuet kommer det 

frem at Mariam assosierer seg med denne fuglen fra det selvvalgte bildet og fra teksten sin. I 

utdraget under fremhever Mariam sine assosiasjoner med fuglen:  

 

Utdrag 27 – Intervju med Mariam 17. desember 2019  

Mariam: Jeg liker mye den skrive på denne Syria før 

Shaz: Ja? 

Mariam: Ja. 

Shaz: Hvordan Syria var før?  

Mariam: Ja. 

Shaz:  Vil du ha, liker du å ha det som et minne, sånn i hodet: Syria, før? 

Mariam: Ja. 

Shaz: Så du skriver om fortiden? 

Mariam: Ja. 

Shaz: Ja, du vet fortiden, sånn, før.  

Mariam: Ja, før.  

Shaz: Okei det er veldig spennende. Og, ja. Fordi du har jo på en måte skrevet denne 
teksten, ikke sant- 

Mariam: Ja. 

Shaz: Og her snakker du om en fugl i et bur.  

Mariam: Ja, jeg den i fugl, jeg følelse.  

Shaz: Det er din følelse?  

Mariam: Ja. Kurdisk Syria. Veldig den krig til Tyrkia. Jeg veldig sliten. jeg skriver den 
jeg drømmer den fugl, den kurdisk, og jeg vil en mann den åpne døra og ikke 
krig i kurdisk og den jeg- 

Shaz: Du vil at det skal komme en person som kan ta ut fuglen i buret? 

Mariam: Ja. 
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Shaz: Sette den fri?  

Mariam: Ja. 

Shaz: Så, den fuglen, det er den kurdiske befolkningen? 

Mariam: Ja.  

Shaz: Jaha, det er veldig vakkert. 

Mariam: Ja. 

Shaz:  Så, det er på en måte det du har skrevet, om at den fuglen skal være den 
kurdiske befolkningen og den skal bli sluppet fri? 

Mariam:  Ja. 

 

I utdrag 27 får vi bekreftet den nære koblingen mellom bildevalget til Mariam og 

identitetsteksten hennes. Vi får i tillegg en indirekte forklaring på tekstens veksling mellom 

personal og autoral synsvinkel gjennom at hun både sier at hun føler som den fuglen, og 

gjennom at hun bekrefter at den andre fuglen er den kurdiske befolkningen: I det andre 

avsnittet (se utdrag 26) uttrykker sine følelser rundt det å være en fugl i fangenskap, en fugl 

som ønsker frihet og ro. Hun beskriver sin fortid som den fuglen i et område med krig og uro, 

mens det første og siste avsnittet blir skrevet med empati ovenfor den kurdiske befolkningen 

som fortsatt befinner seg i dette krigsherjede området. Begge avsnittene er skrevet med et håp 

om at det en dag vil komme en mann som vil sette et stopp, og sette fuglene og kurderne fri.  

Hibaaq har valgt et bilde av et barn på toppen av et fjell som drar månen mot seg med et tau. 

Én kan komme til mange tolkninger ut ifra dette bildet, men den mest overveiende tolkningen 

kan ses i sammenheng med identitetsteksten hennes (se utdrag 1). I teksten hennes kommer 

det frem temaer som krig, savn og familie. Hibaaq har en drøm om å reise tilbake til Somalia 

når krigen er over. Dette ligner Mariam sin ønske om fred i hjemlandet. For det andre står 

familien kjær hos Hibaaq. Hun drømmer om en samling av familien, noe som blir fremhevet 

ytterligere i intervjuet. 

 

Utdrag 28 – Intervju med Hibaaq 17. desember 2019 

Shaz: Hvorfor har du valgt det bildet? 

Hibaaq: Fordi jeg Hibaaq når jeg var i hjemlanden min. Nå kommer for eksempel i 
månen er etter to uker.  

Shaz: Mm.  

Hibaaq: Da kommer – 15 dager-  
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Shaz:  Ja. 

Hibaaq:  Da kommer lys, ikke første dag. 

Shaz: På kvelden. 

Hibaaq: Nei på kvelden. 

Shaz: Mm?  

Hibaaq: Når kommer er 14- 

Shaz: Ja? 

Hibaaq:  15- 

Shaz: Ja? 

Hibaaq: dager i måneden. Da kommer lys. 

Shaz: Og det lyset- 

Hibaaq: Så deilig. Jeg sitter alle familien, da alle mennesker er ute og sitter og drikker 
og spiser ute. 

Shaz: Og koser seg. 

Hibaaq:  Ja. Og barn leker ute.  

Shaz: Og det er i Somalia?  

Hibaaq: Ja i Somalia.  

Shaz: Og du husker- 

Hibaaq: Og barn er lager og gjemmer seg. Skjønner?  

Shaz: Ja ja. Og du husker at du så på månen? 

Hibaaq: J a, når jeg sett i månen, jeg husket på- 

Shaz:  Er det kan skje derfor du valgte det bildet, fordi han drar månen? 

Hibaaq:  Ja. 

Shaz: Vil du dra månen til Norge? 

Hibaaq:  Ja. 

I Utdrag 29 starter Hibaaq med å beskrive månen. Månen vekker minner hos henne, der hun 

begynner å tenke på hjemlandet slik hun husker det; sitte ute med familien, spise og drikke, 

med synet av barn som leker. Månen ga fra seg en glød som hun husker fra kveldene hun satt 

ute, noe som påvirket bildevalget.  

I intervjuet spør jeg om Hibaaq ønsker å dra månen til Norge. På dette tidspunktet gjorde jeg 

meg en umiddelbar tolkning av månen. Månen kan representere Hibaaq sine minner, følelser 

og gode opplevelser fra hjemlandet, som hun ønsker å bringe med seg til Norge. 
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5 Diskusjon og konklusjon 

Problemstillingen i denne studien er: Hvordan konstruerer flyktninger sin flerspråklige 

identitet gjennom kreativ skriving? Målet med studien har vært å utvikle et opplegg som 

muliggjør for flerspråklige elever å utnytte sitt språklige repertoar, og undersøke hvordan 

språklig mangfold kan bli brukt som ressurs i klasserommet. I delkapittel 5.1 diskuterer jeg 

mine funn fra kapittel 4 i lys av teori og tidligere forskning. Deretter vil jeg delkapittel 5.2 

avrunde min studie ved å fremheve mulighetene som ligger i arbeid med identitetstekster og 

implikasjonene funnene i masteroppgaven har for praksisfeltet. Til slutt vil jeg også gi forslag 

til videre forskning. 

 

5.1 Identitetstekster i det translingvale rommet 

Utgangspunktet for masterprosjektet er at nyankomne og flerspråklige elever bærer på 

ressurser som det er behov for å løfte frem, bekrefte og anerkjenne i klasserommet. Den 

tidligere forskningen i Norden har lenge fokusert på skriving på språknivå, altså 

performansanalyse med formål om å analysere typiske innlærertrekk for å hjelpe skriveren 

med å produsere tekster som er i samsvar med norsk rettskriving (Golden & Hvistendahl, 

2015, s. 234). Denne monolingvale tilnærmingen til skriving finner vi ikke bare i forskningen, 

men også i skriveopplæringen for flerspråklige elever der vekten som regel ligger på bruken 

av norsk språk og i liten grad elevenes større språklige repertoarer. Ved å rekruttere en lærer 

med lang erfaring med undervisning av nyankomne elever og høy kompetanse i 

flerspråklighetsdidaktikk, har jeg i denne studien ønsket å utforske et translingvalt rom 

(García & Li Wei, 2019) der deltakerne ble oppfordret til å utnytte sine språklige ressurser og 

tidligere erfaringer. Funnene mine viser at deltakerne har produsert enspråklige produkter, der 

ett par har med noen få innslag av andre språk og semiotiske tegn. I dette delkapittelet vil jeg 

først løfte blikket og diskutere det lærerskapte, translingvale rommet og etterhvert diskutere 

hvordan deltakerne har utnyttet dette rommet når de har konstruert sine flerspråklige 

identiteter i den kreative skrivingen. 

Som illustrert i figur 3.2, åpner undervisningsopplegget til Kathrine et rom der det eksisterer 

flere spor av translingvale praksiser som bidrar til å skape et trygt og inkluderende rom. 

Kathrine setter i gang timen med å spille en sang fra YouTube av Lars Bremnes. Denne 

norske sangen, Elias, har et arabisk innslag som deltakerne ga uttrykk for å like. Allerede nå 

skaper Kathrine et rom for som åpner for translingvale praksiser hvor hun skifter fokuset fra 
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monolingvale og normbaserte undervisningsmetoder og over til andre typer opplegg som 

inkluderer de ressursene og strategiene som deltakerne bringer med seg (Dewilde, 2019, s. 2). 

Å velge en sang som har innslag fra det arabiske språket fungerte godt i denne klassen, da 

majoriteten av deltakerne har arabisk som del av sitt repertoar, enten som hjemmespråk eller 

som følge av religiøs tilhørighet (se f.eks. utdrag 10 og 11). Det er også et hjelpespråk i 

undervisningen til tross for deres ulike etniske og språklige bakgrunn. Med andre ord har det 

arabiske språket funksjonen som et fellesskapelig språk som samler arabisktalende, noe som 

igjen kan bidra med en følelse av inkludering og tilhørighet. Hibaaq påpeker i utdrag 13 at 

hvis det er noe hun ikke skjønner, vil hun spørre sine arabisktalende klassekamerater. Mariam 

bekrefter denne hjelpestrategien i intervjuet slik vi ser i utdrag 14. Med andre ord investerer 

Mariam og Hibaaq i likhet med andre nyankomne elever i et hjelpespråk for å få med seg og 

danne en større forståelse for det som blir sagt i timen. I en monolingval setting ville det å 

utnytte de flerspråklige ressursene i timen være uaktuelt, noe som først og fremst ville 

medført en hindring i elevenes flerspråklige utvikling (Hornberger & Link, 2012, s. 262). Det 

ville for det andre øke elevenes engstelse når de opplever at det språklige repertoaret deres 

ikke passer inn, og dermed må tilpasses de mange kravene som faget byr på (Dewilde, 2016a, 

s. 26). Men i det rommet som Kathrine skaper, klarer hun for det første å opprettholde og 

forsterke det fellesskapet som deltakerne opplever i lys av det arabiske språket, og for det 

andre deltakernes følelse av aksept og tilhørighet. Når Kathrine på denne måten aksepterer og 

bekrefter deltakernes flerspråklige ressurser, er hun etter min tolkning klar over at en slik 

inkludering vil styrke kommunikasjonen og fellesskapet i klasserommet (Wedin, 2017, s. 47) 

og dermed opplæringen. 

I aktiviteten som fulgte, fikk hver deltaker velge ett av åtte illustrasjonsbilder. Deltakerne 

skulle velge det bildet som fanget deres oppmerksomhet først, og slik vi har sett i mine funn, 

ble det dannet en nær kobling mellom bildevalget og den etterfølgende identitetsteksten hos 

Mariam, Rahma og Hibaaq. På denne måten har Kathrine vært i stand til å skifte fokuset fra et 

arbeid med kun verbaltekst, til å omfatte andre modaliteter som bilder og fotografier (García 

& Li Wei, 2019), noe som igjen bidrar med å åpne en større arena for elevene for å uttrykke 

erfaringer og følelser på. Bahn & Barratt-Pugh (2011) påpeker hvordan bilder og fotografier 

kan bli brukt «as a method for clinical assessment of children’s cognitive and emotional 

functioning, attitudes towards their families, and traumatic occurrences in their environment» 

(2011, s. 188). Altså kan deltakerne ha opplevd å ha vekket tidligere opplevelser og erfaringer 

gjennom de selvvalgte bildene, slik vi ser hos Mariam som beskriver situasjonen til den 
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kurdiske befolkningen ved å sammenligne det med en fugl i et bur (se utdrag 27). Samtidig 

kan bildene fungere som en måte å vekke minner og uttrykke sine drømmer på, slik vi har sett 

hos Hibaaq og Rahma. For å trekke inn enda et eksempel, assosierte Hibaaq månen med de 

minnene hun hadde fra Somalia, som hun ønsker å trekke med seg til Norge. Arbeidet med 

disse bildene forteller at deltakerne er i stand til å krysse nasjonale grenser og trekke veksler 

på biografiske elementer i lys av de selvvalgte bildene (Dewilde, 2016a; Hornberger & Link, 

2012), samt at bildene åpner en større mulighet til å uttrykke og dele sine erfaringer på, noe 

som kan styrke elevene både faglig, intellektuelt og personlig i opplæringen (Wedin, 2017, s. 

46). 

Kathrines åpning av et translingvalt rom gav elevene en gyllen mulighet til å eksperimentere 

med sine språklige repertoarer. Hun brukte opplegget i timen for å forberede elevene til selve 

skriveoppgaven, og i likhet med opplegget i timen, ble det ikke stilt noe krav om at 

produktene skulle «perfeksjoneres» til standard bokmål (Dewilde, 2016a, s. 38). Igjen var hun 

i stand til å skape et åpent rom overfor språkbruken til elevene, som har kort botid i Norge 

(Dewilde, 2016a, s. 38). Men til tross for Kathrines åpning av et rom med nye pedagogiske 

muligheter (Dewilde, 2019, s. 3), har deltakerne fortsatt valgt å vinkle sine tekster i en 

tradisjonell, monolingval retning. Årsakene kan være mange, men og for å nevne ett par, må 

vi rette et nærmere blikk på deltakernes språkvalg i tekstene: 

De enspråklige produktene er først og fremst skrevet på hjemmespråket og norsk. Vi kan 

dermed lure på hvorfor deltakerne ikke har valgt å skrive tekstene på de andre språkene som 

de har som del av sitt repertoar. Dette kommer blant annet som følge av en av mine tolkninger 

av mine funn, at det ligger følelser, erfaringer og investeringer bak deltakernes språkvalg i 

tekstene. Vi kan eksempelvis bruke Rahma. I utdrag 1 forteller hun i intervjuet at hun kan litt 

fransk, men likevel kan vi ikke finne spor av fransk i hennes identitetstekst. Hun forklarer 

hennes erfaringer med det franske språket, som dessverre er negative erfaringer. Dermed 

tolker jeg det som at de negative erfaringene er grunnen til at hun ikke skrev sin tekst på 

fransk. Det mine funn viser deirmot, og som jeg nærmere skal beskrive senere, er produktene 

skrevet på hjemmespråket, et språk de assosierer med minner og erfaringer, og på norsk, et 

språk som de forbinder med trygghet, positiv selvfølelse og utdanning. De enspråklige 

tekstene kan dermed bli sett i sammenheng med Dewilde sitt funn (2016a) som viser at det å 

skrive på et ønskelig navngitt språk, vil kunne bidra til deltakernes konstruksjon av tilhørighet 

til det språklige og kulturelle fellesskapet ved det spesifikke språket som de setter høyt 

(2016a, s. 32). I intervjuene fikk jeg frem at deltakerne startet med å skrive på det språket som 
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de lettere kunne uttrykke seg på, og dette har de til felles med Neda fra Dewilde sin studie 

(2019) der Neda uttrykker et ønske om å uttrykke følelsene sine på en mer nyansert og dyp 

måte, noe som hun ville gjort på turkmensk, altså hjemmespråket (2019, s. 7). Med andre ord 

vil det å uttrykke seg på et preferert språk være en nødvendig praksis i klasserommet for å 

bekrefte elevenes identiteter (Cummins & Early, 2011, s. 4), og for å anerkjenne de 

erfaringene de har og forbinder med språkene.  

For det andre tolker jeg de enspråklige resultatene med at deltakerne er mer komfortable med 

å skille mellom de ulike språkene, noe som kan ha forårsaket de skrev tekstene hver for seg. 

Det kan først og fremst henge sammen med at deltakerne assosierer skolen med et sted for 

læring og utvikling, og ikke et sted der språklig «ukorrekthet» kan eksistere. I lys av en slik 

oppfatning, tolker jeg det som at deltakerne er kjent med den dominerende enspråklighet- og 

språkriktighetsdiskursen (Dewilde, 2016a, s. 39). For det andre kan tilfellet være at deltakerne 

ikke har god nok språkferdigheter i de andre språkene som de har tegnet på sine 

språkportretter, nok til å bruke dem systematisk i en tekst på skolen.  

De enspråklige produktene som deltakerne har skrevet på norsk har vært et resultat av deres 

oversettelse fra hjemmespråket, slik jeg har påpekt i delkapittel 4.1.2. Når de har valgt å 

oversette til norsk, noe som indikerer at det både har vært mulig, og derfor ønskelig å 

oversette (Dewilde, 2019, s. 3), tolker jeg det som at deltakerne har sittet med et ønske om å 

investere i det språket de oversetter til. Først og fremst kan Yasmin sin oppfattelse av Norge 

som et fredfullt land med trygghet og mange muligheter ha forsterket hennes ønske om å 

skrive på norsk. I Mariam sin identitetstekst skriver hun om det å være en fange, dermed 

tolker jeg det i likhet med Yasmin med at Mariam valgte å oversette til norsk, fordi det norske 

språket ikke byr på følelser av å være i fangenskap, men byr i stedet på positive følelser og 

muligheter. På den annen side uttrykker Hibaaq hvordan norsk har hindret henne fra å føle seg 

som det fullkomne selvet og opplever seg selv som svak (jf. hennes følelse av å være som et 

barn i Norge, se utdrag 21), da hun i Somalia klarte å jobbe selv, noe hun ikke erfarer å gjøre i 

Norge. Ved å kunne det norske språket kan en mulig tolkning dermed være at Hibaaq hadde 

følt seg større. Jeg tolker deltakernes investering i det norske språket dermed med at det på 

sikt vil skaffe deltakerne symbolske ressurser som igjen øker deres kulturelle kapital, noe som 

bidrar til at deres selvoppfatning, identitet og muligheter for fremtiden blir revurdert (Norton, 

2013, s. 87). 

Hoodan og Rahma uttrykker eksplisitt sine ønsker om å utdanne seg (se utdrag 18 og 24). For 

å utdanne seg i Norge, må de kunne det norske språket for å fullføre videregående, og deretter 
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høyere utdanning. Eksempelvis uttrykker Hoodan i sin tekst at «fordi jobben jeg ønsker det er 

apotek, det er arbeid viktig, også å lære norsk språk riktig, snakke og skrive. Det er viktig å 

lære språk landet i bor meg». Ved siden av det å lære språket til det landet man bor i, 

uttrykker Rahma og Hoodan i likhet med deltakerne i Norton (2013) sin studie, et ønske om å 

lære det engelske språket. Norton (2013) fremhever hvordan deltakerne i studien ser på 

literacy som noe som ikke bare gjelder lesing og skriving, men også som noe som bidrar til 

utdanning (2013, s. 89). Hos Norton sine elever blir literacy knyttet til sosial, økonomisk og 

politisk makt (Norton, 2013), dermed ville de investere i det engelske språket da de i likhet 

med Rahma og Hoodan, forbinder det med et internasjonalt og vitenskapelig språk, som byr 

på kunnskap og lærdom (Norton, 2013, s. 91). Jeg tolker det dermed med at Hoodan ønsker å 

investere i det norske språket for å skape utdanningsmuligheter i Norge, og i det engelske 

språket som følge av hennes muligheter til å nå resten av verden. Når Hoodan og Rahma 

investerer i disse to europeiske språkene (spesielt det norske som følge av tekstens språkvalg), 

vil det ha sterke innvirkninger på deres forutsetninger for språkinnlæringen (Norton, 2013, s. 

87). Dette peker mot at investering blir knyttet til identitetskonstruksjon, og at en investering i 

norsk og engelsk, også er investering i Rahma og Hoodans sosiale identiteter (Flubacher et.al, 

2018, s. 8). Dermed kan vi forstå konstruksjonen av tekstene deres som både deres 

investeringer i selve teksten, men også i deres egne identiteter (Norton, 2010, s. 8). 

Tekstene som deltakerne har skrevet på hjemmespråket kan ha vært en måte å uttrykke 

tilhørighet, hjemlengsel eller minner på. Til tross for at deltakerne ikke har skrevet tekster der 

flere språk blandes, viser funnene mine hvordan deltakernes tekstpraksiser fortsatt er 

translingvale, da tekstene deres tydelig er påvirket av deres komplekse lingvistiske bakgrunn 

(Dewilde, 2017, s. 7). Dette er spesielt tydelig hos Yasmin som i tillegg til å skrive på 

hjemmespråket, realiserer brevskrivingen. For å ordentlig poengtere/understreke verdiene 

assosiert med faren sin, bruker hun førstespråket sitt, siden det norske ordet "far" ikke 

uttrykker den samme sentimentale verdien for henne. På denne måten opplever hun i en 

skolekontekst å nå. Først og fremst kan dette gi uttrykk for en følelse av aktørskap (Dewilde, 

2019, s. 9), noe som kan styrke de grunnleggende aspektene ved hennes identitetsbekreftelse 

(Wedin, 2017, s. 47). I tillegg klarer hun på denne måten å danne en transnasjonal 

skrivepraksis i den forstand at hun krysser nasjonsgrenser ved å overføre sine relasjoner til det 

arabiske begrepet med røtter i Syria, til sitt nye hjem i Norge (Dewilde, 2016a, s. 35). 

Slik jeg har presentert i funnkapittelet, tillater også Rahma seg å være kreativ i sin tekst. I 

hennes multimodale oppsett (se utdrag 22) ser vi en dynamisk vekselvirkning mellom 
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verbaltekst og emojier, som kan bli forstått som uttrykk for kreativitet i det transspråklige 

rommet som skapes (Dewilde, 2016a, s. 37). I lys av denne vekslingen klarer hun å bringe 

sammen flere elementer av mangfoldige og komplekse kommunikasjonsressurser og endre 

den grammatiske statusen som ordene assosieres med (García & Li Wei, 2019, s. 49), noe hun 

gjør for å forsterke sine emosjoner, og for å illustrere de følelsene som skjuler seg bak 

setningene hun skriver. Kritiskheten kan i dette tilfellet bli sett i sammenheng med det at det 

til vanlig ikke brukes emojier i mer tradisjonelle sjangere i norskfaget (Dewilde, 2016a, s. 37). 

Dermed kan vi si at både Yasmin og Rahma viser å være stand til l å bryte og utfordre de 

tradisjonelle normene (Dewilde, 2016a) for skriving i norske klasserom, noe som er kjernen i 

den translingvale orienteringen. 

 

5.2 Avsluttende merknader 

Denne oppgaven startet med et sitat fra et intervju med en flyktning ved navnet Hibaaq. 

Hibaaq er en av mange flyktninger som opplever sine kommunikasjonsevner og identitet som 

svekket grunnet manglende kunnskap i målspråket, som i dette tilfellet er det norske språket. 

Denne studien har med sitt hovedfokus på transspråking, stått i sterk kontrast til den tidligere 

forskningen som i større grad har fokusert på elevtekster på et språklig nivå, og som har hatt 

som formål å skape gode didaktiske strategier for å hjelpe innlæreren til å produsere tekster i 

mer samsvar med norsk rettskriving, morfologi og syntaks (Golden & Hvistendahl, 2015, s. 

234). Det må likevel sies at det transspråklige paradigmet ikke har som hensikt å forkaste 

bestemte normer i språkbruken (Dewilde, 2016a, s. 29), men heller at det bør eksistere rom 

for kreativitet og kritisk tenkning, som tillater den nyankomne eleven å følge eller bryte med 

språknormene slik hen vil, og bruke forskjellig belegg for å stille spørsmål ved, 

problematisere eller uttrykke synspunkter (Garcia & Li Wei, 2019, s. 31; Dewilde, 2017, s. 3). 

Av den grunn har jeg med en kompetent lærer i spissen tatt steget videre fra den tidligere 

forskningen og dannet meg en større innsikt i hvordan fem flyktninger konstruerer sin 

flerspråklige identitet i identitetstekster i et klasserom som åpner opp for translingvale 

praksiser gjennom å oppfordre deltakerne å trekke veksler på sine flerspråklige repertoarer, 

vektlegge flerspråklighet som en ressurs i forberedelsesfasen og bringe inn bilder som gjør det 

lett for deltakerne å investere sin biografi 

Mine funn viser at deltakerne konstruerer sin flerspråklige identitet i kreativ skriving gjennom 

sine investeringer i de språkene de bruker i tekstene, de erfaringene og minnene de forbinder 
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med språkene og gjennom kreativitet. Deltakernes enspråklige tekster og mangel av språklig 

variasjon kan først og fremst ha blitt forårsaket av deltakernes forventninger til skolen, som 

de kanskje ikke forbinder med et sted der det kan eksistere språklig frihet og kreativitet, noe 

som igjen indikerer at de kanskje er kjent med den dominerende enspråklighet- og 

språkriktighetsdiskursen (Dewilde, 2016a). For det andre kan de også ha vært en mulig følge 

av deltakernes utrygghet i de andre språkene som de har del av i sitt repertoar, noe som kan 

være med på å hindre dem fra å utforme systematiske, flerspråklige tekster der flere deler av 

repertoaret blir utnyttet. Men det mine funn tydelig viser, er at det ligger følelser, erfaringer 

og investeringer bak de enspråklige produktene. Deltakerne som har skrevet på 

hjemmespråket begrunner valget med følge av hjemlengsel, minner, følelsen av fellesskap og 

tilhørighet, og ikke minst at det er lettere for å uttrykke seg på hjemmespråkene. Når 

deltakerne har valgt å oversette sine tekster til norsk også, kan dette forstås som en følge av 

deres investeringer i det norske språket, et språk som de assosierer med trygghet, positivitet 

og framtidsmuligheter. De få flerspråklige innslagene vi har sett i form av kreativitet, har vært 

i form av begreper som er av stor sentimental verdi for dem og emojier. 

Slik vi har sett, investerer deltakerne sine identiteter i identitetstekstene (Cummins & Early, 

2011). Vi har også sett at deltakerne på denne måten har vært i stand til å koble det nye 

rommet som de har tredd i på skolen, til sine bakgrunnskunnskaper og erfaringer, noe som jeg 

tolker som å ha bidratt med å bekrefte deres identiteter som intelligent og fantasifull 

(Cummins & Early, 2011, s. 49). Arbeidet med identitetstekster har fremfor alt vært en måte 

for deltakerne å uttrykke seg på om sine personlige historier i lys av en lærers konstruksjon av 

et translingvalt rom, og på denne måten føle seg dyktige og kompenente (Wedin, 2017). Alle 

elever er kreative på hver sin måte, og som en nyankommen elev bærer du på ressurser som 

ikke er like enkelt å uttrykke i et monolingvalt klasserom der undervisningen i stor grad er 

basert på normbaserte, enspråklige metoder. I dette nye translingvale rommet derimot, 

eksisterer det en ny måte å uttrykke sin kreativitet på (Cummins & Early, 2011) om tidligere 

opplevelser og erfaringer, noe som igjen bidrar med en følelse av aksept, som forsterker 

deltakernes selvoppfatning og -følelse. Dette kommer som følge av at når undervisningen 

åpner for aktørskap, og ikke lenger omhandler om å finne språklige feil, men heller se på en 

tekst med et blikk som forteller at språklige valg er gjort bevisst, styrkes de grunnleggende 

aspektene ved identitetsbekreftelse (Wedin, 2019, s. 3), noe som igjen anerkjenner 

deltakernes språklige mangfold som intellektuell og kulturell ressurs (Cummins & Early, 

2011, s. 4) som kan utnyttes i klasserommet. 
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Jeg har med denne studien hatt som formål å utfylle eksisterende forskning innenfor 

flerspråklig skriving, og gjort dette i samarbeid med en erfaren lærer. Å ta utgangspunktet i en 

translingval orientering i arbeidet med flerspråklig elevers skriving, kan være hensiktsmessig i 

lys av dagens flerspråklige samfunn. Utgangspunktet i denne studien kan bidra til å belyse 

hvordan språklig mangfold kan bli brukt som ressurs i klasserommet, da norsklærere møter 

stadig større mangfold av elever som har behov for å bli sett og hørt. Basert på funn i denne 

studien kan arbeidet med identitetstekster være nødvendig for å likestille elevene og 

anerkjenne de ressursene og erfaringene de bringer med seg i det nye rommet de trer i. 

Funnene viser hvordan flyktningene har mange virkelighetserfaringer og drømmer som de har 

et ønske for å brette ut i klasserommet i kjølvannet av de minnene de forbinder med 

hjemmepråkene sine og deres investeringer i det norske språket. På denne måten kan denne 

studien bidra med å styrke flerspråklighet i opplæringen. 

Til tross for at oppgaveformuleringen åpnet opp for språklig variasjon og kompleksitet, viser 

mine funn at deltakerne ikke helt gjorde som oppgaven spurte om. Dette reiser spørsmål rundt 

oppgaveformuleringen, deltakernes forventninger til skolen og tidsrammen. For det første kan 

det ha oppstått misforståelser under presenteringen av oppgaven, noe som kan ha vært en 

utløsende årsak til de enspråklige produktene. For det andre ser jeg på det som nødvendig å 

påpeke at Kathrine overtok elevene for første gang det semesteret jeg samlet inn mine data, og 

var derfor ikke godt nok kjent med elevene. I lys av den sistnevnte faktoren, kan vi ikke 

utelukke deltakernes forventninger til skolen og at de kanskje ikke turte å blande språk. Dette 

kan komme som følge av deres syn på skolen som et sted der de forbereder seg til et liv i det 

norske samfunnet, og at deres skoleprodukter dermed må være så monolingvale og «korrekte» 

som mulig.  

I en av mine første samtaler med Kathrine kom det frem at arbeidet med identitetstekster ville 

kreve tid hos den nyankomne eleven. Eleven har behov for å bli trygg i konseptet om kreativ 

skriving, i tillegg til at noen elever har behov for å opparbeide sine skriveferdigheter grunnet 

liten skolebakgrunn. Dermed kunne det være interessant for den videre forskningen å følge 

nyankomne elever over tid. I den forbindelsen kunne det også være interessant å se om 

elevenes kreative tekster ville blitt mer flerspråklige, dersom de fikk mer tid, eller dersom den 

kreative skrivingen foregikk i andre typer sjangere i norskfaget.  
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Vedlegg 1 – Oversikt over deltakernes avhuking på samtykkeskjema 
 

Deltaker Andre 
merknader 

Delta i 
intervju 

La forsker 
ta opp 
intervjuet 
med 
diktafon 

La forsker få 
tilgang til min 
personlige/kreative 
tekst 

La forsker dele 
teksten med en 
morsmålslærer 

La lærer gi 
opplysninger 
om meg til 
prosjektet  

1 Leverte ikke 
språkportrett 

x  x  x 

2 Leverte ikke 
språkportrett 

  x  x 

3 Leverte ikke 
tekst og 
språkportrett 

x x x x x 

4    x   

5    x x  

6    x  x 

7 Mulig 
misforståelse av 
samtykkeskjema 

Leverte ikke 
tekst og 
språkportrett 

    x 

8 Yasmin 

Ga i etterkant 
tillatelse til å 
dele tekst med 
en 
morsmålslærer 

x  x (x) x 

9 Hibaaq x x x x x 

10 Hoodan x x x x x 

11 Mariam x x x x x 

12 Rahma x x x x x 

13 Leverte ikke 
samtykkeskjema 
og språkportrett 
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Vedlegg 2 – Intervjuguide for semi-strukturert intervju 
 

Spørsmål knyttet til deltakernes: 

• hjemland og reise til Norge 

• Språkportrett 

- Hva består deltakerens språklige repertoar av? 

- Hvilke språk bruker deltakeren i ulike situasjoner og til hvilke formål?  

• språkferdighet/-kunnskap og tidligere skolegang/privat undervisning/undervisning i 

andre institusjoner (f.eks. koranskole) 

• skriving på skolen og fritida 

-  Liker deltakeren å skrive?  

- Hva liker deltakeren å skrive?  

• lesing på skolen og fritida  

- Liker deltakeren å lese?  

- Har deltakeren blitt lest høyt for?  

- På hvilke språk? 

  

Spørsmål knyttet til identitetsteksten:  

• Valg av tema 

• Valg av skrivestil  

• Valg av språk i teksten 

• Tekstens formål og/eller budskap  

Leseopplevelse  
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Vedlegg 3 – Åpen koding 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Markerings-

type 

   

 

 

Tema Artefakter: 

Illustrasjonsbilde 

Språkportrett 

Identitetstekst 

Aktiviteter:  

Lesing 

Skriving 

Muntlighet 

Lytting 

Overordna 
temaer i 
samtalen: 

Savn 

Dødsfall 

Krig 

Ødeleggelse 

Familie 

Andre temaer i 
samtalen:  

Opprinnelse, ekteskap, 
bosted, engelsk, 
kommunikasjon, 
utdanning, filmer, 
mishandling, kritikk, 
tekstoppbygging, 
fortid, reise, 
teksttema, samarbeid i 
timen, religion, 
internett, språkvalg, 
selvstendighet 
 

Temaer knyttet til 
selve 
identitetstekstene: 

Orange: Drømmer 

Blå: 
Krig/virkelighet 
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Vedlegg 4 – Informasjonsskriv
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Vedlegg 5 – En kortfattet og forenklet versjon av informasjonsskrivet 
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