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Seksjon 1

1 OPPGAVE

Kopi av NO-139 04/12-2015
Emnekode: NO-139
Emnenavn: Norsk i grunnskolelærerutdanningen 5-10
Dato: 4. desember, 2015
Varighet: 4 timer
Tillatte hjelpemidler: Ingen
Merknader: Kandidatene skal svare på oppgave 1, og deretter enten oppgave 2a eller oppgave 2b
-----------------------------
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

Oppgave 1
Alle skal svare på oppgave 1
Oppgave 1
Grei ut om samnorskpolitikken (også kalt tilnærmingspolitikken) på 1900-tallet, der du kommer inn
på bakgrunnen for politikken og hvordan resultatene av denne politikken artet seg.
Vedlagt oppgaven finner du en oversikt fra to rettskrivingsreformer, dette vedlagt som et mulig
hjelpemiddel.

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

I denne oppgaven skal jeg redegjøre for samnorskpolitikken, eller tilnærmingspolitikken, som sto sterkt på

1900-tallet. Samnorskpolitikken handlet om å prøve å tilnærme de to norske skriftspråkene som oppsto på

1800-tallet. Fram til 1929 het disse landsmål og riksmål, men i 1929 fikk de henholdsvis navnene nynorsk og

bokmål. Jeg vil både se på bakgrunnen for at samnorskpolitikken ble som den ble og deretter se på

resultatene av samnorskpolitikken. Først ser jeg på bakgrunnen.

Gregers Fougner Lundh regnes som mannen bak den norske måltanken. Han stilte seg spørsmålet: Hvorfor

har ikke Norge et eget skriftspråk? På denne tida var nemlig dansk skriftspråket i Norge. Utover 1800-tallet

slo denne tanken rot hos en del enkeltpersoner. Henrik Wergeland og Munch er eksempler på mennesker

som på 1800-tallet hadde ideer om hvordan et norsk skriftspråk burde konstrueres og se ut. Wergeland ville

f.eks. ta i bruk norske dialektord, lage nye ord og erstatte en del danske ord i skriftspråket. Munch mente at

det beste ville være å ta utgangspunkt i en norsk dialekt som lå nær norrønt. Norrønt regnes som

utgangspunktet for de norske dialektene og dermed ville en slik dialekt ligge nærmest mulig det opprinnelige.

Han foreslo en dialekt i Telemark som utgangspunkt. Ut fra denne mente han at en kunne konstruere et norsk

skriftspråk som lå nært norrønt, samtidig som den en del dialekttrekk. Allerede her ser vi at tanken om et

norsk skriftspråk var i gang, men at måten en ønsket å få et slik skriftspråk på, ikke var entydig. Her er

bakgrunnen for at det i det hele tatt var to skriftspråk som måtte til for at det skulle kunne komme en

samnorskpolitikk.

De to største spåkaktørene på 1800-tallet, Ivar Aasen og Knud Knudsen, videreførte den todelte veien mot et

norsk skriftspråk. Ivar Aasen (1813-1896) reiste rundt i Norge for å samle dialekterprøver. Han ønsket å

konstuere et skriftspråk basert på de norske dialektene og da spesielt de en fant i bygdene, ettersom at han

mente at disse var mest norske. På denne tida var nasjonalromantikken sterk og bonden på byga ble regnet

som svært nasjonalromantisk. Hovedsynspunktet til Ivar Aasen var å konstuere en dialekt som ikke hadde

valgfrihet, som var basert på bygdedialektene, hvor opphavet til ordene kom tydelig fram (det etymologiske

prinsippet, altså å se tilbake til det opprinnelig som her var norrønt) og ikke skape mer avstand til dansk og
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svensk enn nødvendig. I tillegg var han purist som vil si at han ønsket å unngå fremmedord. Fremmedord vil

si ord som kommer fra fra andre språk.

Her er noen av de helt konkrete forslagene hans:
•  Ortografi:

- Fortsette å ha hj der dansk og norrønt hadde det.

- Kj/gj/skj foran æ, ø, e
• Fonologi:

- Kv (F.eks. kva) der dansk og norrønt hadde hv (F.eks. hva)

- Mn (F.eks. omn) der dansk og norrønt hadde vn (F.eks. ovn)

- Rn der dansk og norrønt hadde det

- D i sammenheng med rd, ld og nd der norrønt hadde det
• Morfologi, substantiv:

- Intentkjønn: Skulle bøyes i samsvar med: Hus-huset-hus-husi

- Hankjønn: Kunne bøyes i samsvar enten en-er-ene eller er-ar-arne.

- Hunkjønn: Kunnebøyes i samsvar med a-or-orna, i-er-erna eller i-ar-arna.
• Morfologi, verb:

- A-infinitiv

- R i presens av svake verb, r-bortfall i sterke verb.

- Endelser på -ade, -dde, -de eller -te i preteritum svake verb.

- Flertallsbøying i presens av svake verb og i presens og preteritum av sterke verb.

Ivar Aasen fikk gjennomslag for mange av reformene sine og fikk slik mye å bety for samtida. Skriftspråket

hans ble kalt landsmål fram til 1929 og heter i dag nynorsk. Han lagde også ei en grammatikkbok (1848) og

ei ordbok (1950) basert på landsmålet. Disse kom senere ut i nye utgaver.

Knud Knudsen (1812-1895) var som nemnt den andre store språkaktøren i Norge på 1800-tallet. Han var-

også pedagog og hadde mange synspunkt på forholdet mellom skriftspråk og talemål i skolen. Han regnes

som bokmålets far. Fram til 1929 het det riksmål. Han ville at et norsk skriftspråk skulle ta utgangspunkt i den

allminnelige uttalen i de dannedes munn. Slik tok han utgangspunkt i det ortofonet prinsippet, nemlig å legge

skriftspråket mest mulig opp til talespråket. Den allminnelige uttalen i de dannedes munn mente han å finne i

byene i Norge. Han ville gå gradvishetens vei, som han kalte det. Knud Knudsen ville fornorske det danske

skriftspråket. Han satte opp flere punkter som han mente burde gjennomføres for å skape et slikt skriftspråk.

Knud Knudsens forslag:

- Innføre de harde konsonantene ptk i stedet for bdg som på dansk.

- ll/nn i stedet for ld og nd.

- K og G i stedet for Kj og gj foran e, æ og ø.

- Bøye kortverb i samsvar med: Tro-trodde-trodd.

- G i stedet for v i en del ord, men også kutte g i enkelte ord (F.eks. i spurgte).

- Kutte -t som endelse i bestemt form, entall i intetkjønn.
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- Endelse på -er i ubestemt flertall i han- og hunkjønn, uten endelse i intetkjønn.

- Innføre kortformer for en del ord (F.eks. mor og far).

- Innføre norsk konsonantisme

- Innføre norsk vokalisme

- Ta bort tyske ordlagingselement som prefiksene -an og -be og suffiksene -het og -else. Knudsen var, i likhet

med Aasen, purist. Han ville altså unngå fremmedord.

I tillegg hadde han noen punkt som han mente at burde innføres, men ikke med en gang: 

- A-endelse i substantiv bestemt form hunkjønn.

- Are/Ast i gradbøying.

- En del diftonger

- A-endelse i preteritum 

- Ar/ane-endelser i flertall i hunkjønn.

Noen av Knud Knudsens sine synspunkt var veldig radikale i samtida, og noen av de regnes som det enda.

Spesielt gjelder dette de fem siste punktene. Mange av dem fikk ikke gjennomslag i hands levetid, men

likevel har språksynet hans fått mye betydning for ettertida.

De to ulike skriftspråkene som Ivar Aasen og Knud Knudsen sto bak, førte i 1885 til jamvektvedtaket. Dette

var en lov som ble bestemt av Stortinget om at landsmål og riksmål skulle være likestilt i Norge. Utover 1900-

tallet ble det gjennomført ulike reformer angående disse to skriftspråkene, f.eks. kom det i 1901 to ulike

forslag til landsmålsnormaler. Disse ble kalt midlandsnormalen og hægstadsnormalen. Midlandsnormalen

hadde ganske radikale forslag som skilte seg sterkt fra Ivar Aasens landsmål. Denne regnes som en

parantes i norsk språkhistorie. Hægstadnormalen ble stående. Denne skilte seg mindre fra Ivar Aasens

landsmål. I 1907 kom det en riksmålsreform som innebar innføring av flere harde konsonanter og et mer

muntlig preg.

Jamvektvedtaket var et resultat av språkpolitisk styring. Dette var en tanke om at språk var politikk. Utover på

1900-tallet ser vi tydelig tendenser og resultater av denne tanken i Norge. Politikere og partier ønsket å

forene de to skriftspråkene i Norge.De ulike politiske partiene hadde ulike synspunkt på skriftmålssituasjonen

i Norge. Arbeiderpartiet var for samnorsk, mens Høyre var mot og var for riksmål/bokmål. En grunn til

samnorskpolitikken var muligheten for at landsmålet også kunne dele seg i to, Hægstad- og

Midlandsnormalen. Enda en deling av skriftspråket ønsket politikere å unngå. Som et resultat av denne

tanken kom samnorskpolitikken eller tilnærmingspolitikken. Politikerne tenke at det var mulig å styre språk,

noe som viste seg å bli vanskeligere enn forventet. Samnorsktanken  førte til de to store reformene på 1900-

tallet, nemlig 1917-reformen og 1938-reformen. Begge disse regnes som resultat av samnorskpolitikken.

I 1917-reformen ble det innført mye valgfrihet for begge skriftspråkene. I tillegg ble det innført valgfrie og

obligatoriske former. De fleste formene ble en suksess for landsmålet, men det var et lite flertall som var

veldig mot endringene. Noen av de generelle store trekkene som ble innført på denne tida var sløyfing av

stum -d i en del ord, valgfritt om en ville bruke a-ending eller i-ending i bestemt form entall av sterke

hunkjønnsord og generelt mye valgfrihet. I riksmålet ble de fleste obligatoriske formene en suksess, mens de

valgfrie formene ble en fiasko. De kanskje største endringene for riksmålet var at de fikk innført valgfri -a-

endelse i bestemt form entall for hunkjønn, en del valgfrie diftonger ig at det skulle være doble konsonantet i

utlyd eller kort vokal.
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Utover 1930-tallet sto samnorskpolitikken veldig sterk. Det var spesielt hos politikerne, mens mange

enkeltpersoner og organisasjoner var mot. I 1938 kom enda en reform for begge målformene. Også denne

var et resultat av samnorskpolitikken.Her ble det innført hovedformer, sideformer og likestilte former. For det

som da hadde fått navnet nynorsk var noen av de største endringene at -a-ending i bestemt form entall av

sterke hunkjønnsord ble hovedform og i-ending sideform, at køyvd infinitiv og a-infinitiv og a-infinitiv ble

likestilte former og at -er-ending i ubestemt form flertall av hunkjønnsord ble hovedform. De fleste endringene

ble godtatt av nynorskbrukere. I bokmål var noena av de største endringene obligatoriske diftonger i mange

enkeltord og obligatorisk a-former i bunden form hukjønn i mer enn tusen ord. Fra bokmålshold fikk denne

reformen mange negative reaksjoner. Generelt kan en si at samnorskpolitikken ble sterkere utover 1900-

tallet, men at motstanden mot tanken også økte i takt med politikken.

Reformen førte ett år senere, i 1939, til Oslovedtaket. Det var et vedtak om at skolene i Oslo sko innføre

disse reformene. Også dette var et resultat av samnorskpolitikken. Oslovedtaket fikk store reaksjoner, men

ikke før på 1950-tallet. Under krigen var det lite oppmerksomhet på skriftmålet, men til og med under denne

perioden ser vi at samnorsktanken er det, gjennom Quislingnormalen. Denne fikk ikke betydning for ettertida.

På 1950-tallet kom reaksjonene mot 1938-reformen og Oslovedtaket. En av reaksjonene var

foreldreaksjonen. Her begynte en å stryke ut enkelte former som var resultat av samnorskpolitikken i

lærebøkene til elever og erstatte dem med andre former.

Mange engasjerte seg i motstanden mot samnorskpolitikken. En av dem var forfatteren Arnulf Øverland. Han

var bokmålsmann og hadde stor betydning i samtida. Selv om han var bokmålsmann, var han også for

nynorsk som han mente var et godt alternativ. Hans kritikk rettet seg mot samnorskpolitikken og at politikerne

prøvde å styre den. På grunn av mostand opprettet politikere norsk språknemnd i 1952 som skulle følge

norsk skriftspråksutvikling og støtte tiltak som langsiktig kunne føre til tilnærming mellom de to målformene. I

1972 ble norsk språknemnd omgjort til norsk språkråd som hadde samme hovedfokus, men mindre faktisk

makt til å styre ting. I 1981 kom det en ny reform for bokmålet som tillot en del former som hadde vært

utestengt fra bokmål. I praksis kan vi kanskje si at slutten på samnorskpolitikken viste seg allerede her. 

Likevel var det først i 2002 at samnorskpolitikken ble oppgitt helt offisielt. Da forsvant formuleringen i norsks

språkråd om at en skulle støtte tiltak som på lang sikt kunne føre til tilnærming mellom bokmål og nynorsk.

Noen år senere ble norsk språkråd lagt ned og oppsto året etterpå som Språkrådet. I 2005-reformen for

bokmål og 2012-reformen for nynorsk er det helt tydelig at samnorskpolitikken er borte. 

I 2005 ble en del radikale former som var er resultat av samnorskpolitikken utstengt fra bokmål, en del

tradisjonelle former som hadde vært utesteng ble godtatt og i det hele tatt ble det større valgfrihet i bokmål. I

2012-reformen for nynorsk ble side- og hovedformer borte, noen former forsvant og andre ble tiltatt. Generelt

kan en si at valgfriheten i nynorsk ble litt innsnevret.

Samnorskpolitikken på 1900-tallet hadde altså bakgrunn i dannelsen av de to skriftspråkene riksmål og

landsmål på 1800-tallet. På 1900-tallet slo samnorskpolitkken til, noe vi speiselt ser resultatene av i 1917- og

1938-reformene som prøvde å tilnærme de to formene med innføring av valgfrihet og til dels radikale former.

Samnorskpolitikken fikk reaksjoner utover på 1900-tallet, spesielt etter 1930. Det førte til at

samnorskpolitikken ble forlatt. Tanken om at språk kunne styres politisk, var vanskeligere å gjennomføre i

praksis enn det mange politikere nok hadde forventet. Samnorskpolitikken har hatt stor betydning for hvordan

utviklingen av bokmål og nynorsk ble på 1900-tallet.
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Denne oppgaven inneholder en PDF. Se neste side.
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3 OPPGAVE

Oppgave 2 a og 2 b
Du skal svare på oppgave 2 a eller oppgave 2b
Oppgave 2 a
Tenk deg at du er lærer i en klasse på mellomtrinnet eller ungdomstrinnet der ulike dialekter er
representert. Hvordan kan du lage et opplegg som - med utgangspunkt i elevenes talemål - kan
øke deres innsikt i og forståelse for sammenhenger mellom språk og utenomspråklige forhold?
Hva ville du legge vekt på?
Oppgave 2 b
Definer hva vi mener med flerspråklighet. Drøft deretter hvordan du som lærer på mellomtrinnet
eller ungdomstrinnet kan benytte kunnskap om flerspråklighet slik at flerspråklighet i klasserommet
kan utgjøre en ressurs i undervisningssammenheng. Ta utgangspunkt i norskundervisning.

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

2b)

I denne oppgaven vil jeg starte med å redegjøre for begrepet flerspråklighet. Deretter vil jeg gå inn på

oppgavens andre del, nemlig hvordan å benytte kunnskap om flerspråklighet som en ressurs i

undervisningssammenheng.

Flerspråklighet er et veldig omfattende begrep. Generelt kan en si at en kan skille mellom flerspråklighet på

inidividnivå og på samfunnsnivå. På individnivå handler de tom at et et inidivid kan mer enn et språk. Hvis

personen kan to språk kan den kalles tospråklig. Kan den flere språk er den flerspråklig. På samfunnsnivå

handler det om et samfunn, ofte et land, hvor det blir snakket mer enn et språk.

På samfunnsnivå kan en si at flerspråklighet er helt naturlig. Det er få samfunn i dag som ikke er

flerspråklige. Vi kan skille mellom tre ulike typer samfunn:

- Samfunn der det bor grupper med mennesker som bruker ulike språk, men hvor de ulike gruppene likevel

bare behersker et språk, altså er gruppen molingval/enspråklig. Noen få enkeltindivider behersker flere

språkene og tar seg av den kommunikasjonen som er nødvendig.

- Samfunn hvor så å si alle kan begge/flere språk, altså at individene er bilingvale/flerspråklige. 

- Samfunn hvor en gruppe behersker et språk, mens en annen behersker flere språk. Eksempler på dette kan

være samisk i Norge, hvor mange samer kan både samisk og norsk, mens de fleste nordmenn kun kan

norsk.

På individnivå snakker vi som allere nevnt om at enkeltindivider kan mer enn et språk. Ofte kan det være

vanlig å skille mellom fire typer aspekt med tanke på flerspråklighet på individnivå. Disse aspektene er

opphavskriterier, språkfunksjonskriterier, språkkompetansekriterier og individuelle/holdnings-kriterier.
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- Opphavskriterier: Handler om når flerspråkligheten oppsto. En skiller mellom suksessiv og simultan

flerspåklighet. Simultan flerspråklighet er flerspåklighet ved at en person lærer flere språk som morsmål

samtidig. Dette er ofte tilfellet når et individ vokser opp med to foreldre med forskjellige morsmål. Suksessiv

flerspråklighet er når en tilegner seg et eller flere språk etter at en har lært seg et morsmål. Dette kalles også

tospråklighetstilegnelse.

- Språkfunksjonskriterier: Dette handler om på hvilken måte en bruker de ulike språkene en mestrer. Ofte vil

en person som er flerspråklig veksle mellom de ulike språeken i ulike situasjoner. En kan ha et utespråk og et

hjemmespråk, altså et språk en snakker ute i samfunnet og et annet hjemme. Noen veksler mellom ulike

domener, altså at en snakker et språk når en snakker om et område og et annet språk på andre området.

Eksempler på dette kan være at en person kan snakke norsk når en snakker om skole (disse ordene kan den

best på norsk fordi den tilhører et norsk skolesamfunn), men engelsk ellers fordi den har foreldre fra et

engelsktalende land. 

- Språkkompetansekriterier: Handler om i hvilken grad enn er nødt til å kunne et språk for å kunne kalle det

flerspråklighet. Når det gjelder dette er det mange ulike meninger og definisjoner. Noen mener at det holder å

kunne forstå flere språk, altså reseptiv flerspråklighet. Dette kalles også begynnende flerspråklighet. Andre

mener at en må kunne produsere meningsfulle ytringer på flere språk, mens andre igjen mener at en må

kunne flere språk like godt som morsmålene for å kunne kalle det flerspråklighet.

- Individuelle- og holdningskriterier: Handler om individet selv og/eller andre personer ser på personen som

flerspråklighet. Dette er altså veldig individuelt.

Som en ser er flerspråklighet på samfunns- og individnivå et veldig stort og mangfoldig begrep som kan

systematiseres på ulike måter ved hjelp av ulike kriterier og definisjoner.

Nå går jeg over på oppgavens andre del. Hvordan kan kunnskap om flerspråklighet benyttes slik at

flerspråklighet i klasserommet kan utgjøre en ressurs i undervisningssammenheng i norsk undervisningen?

I sammenheng med norskundervisning mener jeg at utgangspunktet en har er viktig. I denne tilfellet sikter jeg

til hvilke synspunkt og tanker elevene har om flerspråklig. For å utnytte flerspråklighet i klasserommet som en

ressurs, må må en også ha et utgangspunkt generelt om at flerspråklighet utgjør en ressurs, noe positivt. De

fleste forskere i dag er enige om dette. Dette er noe det går an å ta opp i klasserommet, spesielt dersom en

vet at mange har andre synspunkt. Likevel må man være varsom med hvordan en tar det opp. Det er viktig

ikke å femme det som om flerspråklighet er veldig spesielt eller unikt slik flerspråklige elever blir forlegne eller

finner det ubehagelig. I de aller fleste samfunn finnes det flerspråklighet blant individer og det har det gjort

lenge. Dette kan en f.eks. se på navnene til individer i sagalitteraturen. Her hadde mange navn tydelige

utelandske trekk, mest sannsynlig på grunn av flerspråklighet. Flerspråklighet er altså helt naturlig. Dette er

et viktig utgangspunkt å når det kommer til flerspråklighet i undervisningssammenheng.

Et annet utgangspunkt som er viktig å ha når det kommer til kodeveksling. Mange flerspråklige elever veksler

mellom ulike koder/språk om hverandre. Kodeveksling er når en benytter flere dialekter/språk om hverandre.

Når det gjelder språk skiller en ofte mellom tre forskjellige typer kodeveksling: Korte innskudd, veksling

mellom taleturer/ytringer eller veksling innenfor samme ytring. Ofte, spesielt tidligere, ble dette sett på som at

personer ikke behersket de ulike varietetene, eller språkene. Dette ser språkforskere nå annerledes på.

Spesielt veksling mellom taleturer og veksling innenfro en og samme ytring krever høy metabevissthet og
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krever at individet behersker begge språksystemet. Dette er også et viktig utgangspunkt, for både lærer og

elever.

En kan undervise i flerspråklighet både eksplisitt og implisitt. Dersom en underviser i flerspråklighet eksplisitt

er det flerspråklighet som står i fokus. Dette kan være interessant i forbindelse med nabospråksundervisning

som er et av fokusområdene i kompetansemålene i LK06. Dersom en har elever som er flerspråklige og som

kan både norsk og svensk eller dansk, er dette veldig relevant. F.eks. kan de bidra til å sette

nabospråksundervisning i et positivt lys ved å fremme at dette er relevant, kjent og interessant. På

ungdomstrinnet spesielt kan elevene bruke til på å sammenligne nabospråkene og norsk lingvistisk, men

også tekster på nabospråkene. Da kan elever som kan disse språkene være en sentral ressurs. De kan

belyse flere aspekt ved flerspråklighet. 

Hvordan å benytte flerspåklighet som ressurs i forbindelse med nabospråksundervisning, gjelder også i

forbindelse med elever som kan det nasjonale minoritetspråket vårt; samisk. I Kunnskapsløftet knyttet flere

kompetansemål seg til nettopp dette språket. De kan bidra til å rette søkelyset mot forskjellene mellom norsk

og samisk. Det samme gjelder elever som kan andre minoritetsspråk i Norge, som f.eks. kvensk. Elever som

kan andre nordiske språk kan også bidra på lignende måter. Islandsk har mer til felles med norrønt enn det

norsk har, og slik kan elver som kan islandsk være en ressurs i forbindelse med språkhistorie. Slik sett er det

lettere å gjøre undervisningen interessant, ved å vise til forskjellene i talespråk og at noen har bevart flere

trekk fra tidligere spåkstadier. I tillegg kan en på denne måten vise til at norsk har endret seg gjennom tidene.

Slik kan elevene få et praktisk eksempel på at språk ikke er stabilt, men i kontinuerlig endring.

I tillegg kan flerspråklige elever, både de som kan språk fra Norden og de som kan andre språk, utgjøre en

ressurs, ved at de kan se norsk på en annen måte en de som kun har norsk som morsmål. Ved å se norsk

språk utenfra, kan en få mange synspunkt på norsk språk som en ikke hadde hatt ellers. En kan f.eks.

sammenligne grammatiske stukturer i norsk og andre språk, eller sammenligne ordnivå. Slik får vi

metabevissthet om hvordan vi bruker vårt eget språk. Her er fremmedspråklige, spesielt de som har lært

norsk gjennom suksessiv språktilegnelse, en kjemperessurs. Her ser vi norsk språk i et komparativt

perspektiv. Slik sett bruker en flerspråklighet implisitt. Det er ikke direkte undervisning i flerspråklighet, men

en utnytter flerspråklighet til å belyse andre deler av norskfaget.

Dersom et flerspråklig perspektiv på norskfaglig emner, fører til at elevene får kunnskap om andre språk og

andre kulturer, er dette bare et ekstra pluss. Med det er vi inne i læreplanens generelle del. Der står det blant

annet at en gjennom opplæringen skal fremme ulike mennesketyper. Ved å benytte flerspråklighet som en

ressurs kan elevene bli mer bevisst eget språk og egen kultur. Dette er en del av å bli et integrert menneske.

Tidligere skrev jeg om kodeveksling. Flerspråklige eller flerdialektale mennesker velger ulike strategier når

det kommer til dette. En strategi kan f.eks. være ett språk-en person-strategien. Denne går ut på at en

person bruker er språk til hver person, alt etter hva som føles naturlig. En mulig innfallsvinkel på dette er å

spørre flerspråklige elever om dette er noe de har et bevisst forhold til, altså valg at språk i bestemte

situasjoner. Dette må i så fall naturligvis være noe eleven er komfortable med. Kanskje kan en slik

innfallsvinkel får elevene til å reflektere over hvordan de selv benytter ulike talemålsvarieteter i ulike

sammenhenger, enten om det gjelder ulike geolekter, sosiolekter eller etnolekter.

Samtidig kan flerspråklighet være en ressurs, ikke bare for andre elever, men for de selv også. En del av

disse vil muligens søke fritak fra sidemålskarakter, men uansett skal de ha undervisning i både nynorsk og
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bokmål. I sammenheng med dette kan flerspråklighet benyttes som ressurs. Etttersom de allerede kan flere

språk, vet de hvordan det er å lære seg dette. Dette er kunnskap og motivasjon som kan brukes i

sammenheng med sidemålsundervisning. En har gjort det før, en kan gjøre det igjen. Samtidig kan en bruke

det som en mulig innfallsvinkel til språkelementer som eleven sliter med. Kanskje er det årsaker i et av

språkene som eleven mestrer som forårsaker feilen. Dersom dette et tilfelle kan kunnskap om flerspråklighet

bidra til å hjelpe eleven med denne feiltypen.

Flerspråklighet kan også bidra til å rette søkelys mot forskjellige kulturer. Kultur er en del av et av

hovedområdene innenfor norsk, nemlig språk, litteratur og kultur.  Alle kulturer er forskjellige, ikke bare

mellom ulike land, men også ellers. Slik kan en benytte flerspråklighet, ikke bare direkte, men også kunnskap

som mange flerspråklige elever har har. En kan dra dette inn i sammenheng med litteratur og hvordan

litteratur fra ulike kulturer framstiller temaer som er relevante å se på i forbindelse med norsk undervisning.

Flerspråklighet kan altså utgjøre en ressurs i alle de tre hovedområdene (muntlig kommunikasjon, skriftlig

kommunikasjon og språk, litteratur og kultur) i norskplanen fra 2013. Det er viktig å se på de mulighetene

som ligger i å ha flerspråklige elever, i stedet for å fokusere på begrensningene det muligens kan innebære.

Dette er et viktig utgangspunkt å ha for enspråklige elever, tospråklige elever og ikke minst for norsklæreren.
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