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Forskningsemne
Paperet utforsker spørsmålet Hvordan utvikle litterære literacy-profiler for voksne minoritetsspråklige
grunnskoleelever? Opplæringskonteksten for profilene er voksenopplæring med elever primært fra
ikke-vestlige land, der flertallet har kort botid (ca 2 – 6 år) og ofte lite formell utdanning (Dæhlen,
2013). I paperet introduserer jeg begrepet litterær literacyprofil for å identifisere og utforske hvordan
individuelle leserprofiler kan forstås i lys av sosialt, historisk og geografiskkulturelt situerte
tekstpraksiser. Dimensjoner som kan være aktuelt å inkludere i en literacyprofil kan omfatte sjanger,
lesingas funksjon, leserpraksis, leserholdninger, språk og skolebakgrunn. En litterær literacyprofil
forstås som et forenklet uttrykk for komplekse fenomener, og beskriver primært individers bruk av
og erfaring med litterære tekster, både skriftlig og muntlig.
I paperet vil jeg identifisere og diskutere mulige elementer, og til slutt gi et eksempel på en
profilutforming ut fra et konkret case.

Teoretisk rammeverk
Teoretisk rammeverk hentes dels fra leserorientert litteraturteori (McCormick, 1994; Rosenblatt,
1994 [1978]), dels fra etnografisk orientert literacy-forskning (Barton & Hamilton, 1998; Heath, 1983;
Martin-Jones & Jones, 2000; Street, 1984). Lesepraksiser forstås som sosiale fenomener, historisk og
kulturelt situert, og som fenomener som forekommer både innenfor og utenfor
utdanningsinstitusjoner (Greaney & Neuman, 1990; Nag, Snowling & Asfaha, 2016; Skaftun, 2009).
Studien fokuserer på litteratur og litterære praksiser hos informanter fra ulike geografiskkulturelle
settinger, som f eks Somalia, Eritrea og Syria. Dermed får den også en form for komparativ
tilnærming (Andrzejewski, 2011; Bigelow, 2010; Negash, 1999; Starkey, 2006).

Metode og forskningsdesign
De empiriske dataene som danner grunnlag for analysen hentes primært fra kvalitative
forskningsintervju (Kvale & Brinkmann, 2015) med til sammen ca 20 informanter, som alle er elever i
grunnskoleløp for voksne, ved to ulike voksenopplæringssentre. De fleste informantene har bakgrunn
fra de landene som tallmessig er mest representert i de aktuelle grunnskoleklassene. Innsamling av
data gjennomføres høsten 20181.
Studien er del av mitt doktorgradsprosjekt i litteraturdidaktikk, der jeg også undersøker andre
spørsmål knyttet til lesepraksiser og litteraturundervisning i den samme skolekonteksten.
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Forventede konklusjoner samt relevans for feltet
Gjennom utarbeidelsen og analysen av literacyprofilene vil ulike dimensjoner ved elevers tekstpraksis
og erfaring bli artikulert og dermed synlige. Lærere som underviser grunnskolefag for voksne
innvandrere har hittil manglet tilgang til systematisk kunnskap om elevers bakgrunn fra ulike
tekstkulturer. Utviklinga av litterære literacyprofiler søker å imøtekomme noe av dette behovet.
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