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Hva er kven kultur i dag? 
Hvor kan man se kven kultur?
Hvordan kan man vite hvem 
som er kven?

?                         

Ofte stilte spørsmål:



Etnografisk filmdokumentar som metode 
i undersøkelse av betydningen av språk

Språk usynlig

Praksiser
Hva språk gjør

Sosial identitetOrganiserer
Tilhørighet

Symbolsk 
kommunikasjon



Språkets materialitet

• Hvordan 
språkgjenstander –
bøker, trykksaker, 
kunstverk –
representerer og 
kommuniserer identitet

• «Objects stimulate
narratives»
- Ian Woodward (2009:60) 

• Hvordan språk 
stimulerer og 
mobiliserer til å skape 
materielle kulturuttrykk



Hvorfor er språkets materialitet viktig i 
revitalisering av språk?

• Vi skaper tilhørighet og trygghet gjennom 
gjenstander. Varighet, gjenkjennelse, minner.

• Gjenstander er et konkret hjelpemiddel til å 
kommunisere noe som er vanskelig å beskrive 
med ord. Appellerer til flere sanser.

• Gjenstander får ofte symbolverdi. 
Synliggjøring av mening og budskap.

• Menneskelig å lage ting. Skaperglede. Å 
skape språkting fremmer positive 
språkerfaringer. Skaperstolthet.



Materiell kultur

• «…objects and artifacts and the ways that objects are
given meaning, how they are used, and how they are
linked into heterogeneous active network, in which
people, objects and routines are closely connected.»

- Lawn and Grosvenor (2005:7)



Gjenstander

• Objects are not only defined by their material qualitis, 
but by their location within systems of narrative and 
logic laid by social discourses related to technology, 
culture, economy and politics.                                                                            

- Woodward (2007:16)



Affordances

• Begrepet ‘affordances’ refererer til muligheter for handling.
• For eksempel, en stol ‘inviterer’ til å sitte, eller en hanke i 

en kopp gir en mulighet til å løfte opp koppen. 
• Larissa Aronin (2014) viser i sitt arbeid i flerspråklige 

miljøer, hvordan materiell kultur kan gi en mengde 
verdifulle ‘affordances’, gode muligheter, for språklæring. 

• Etter min mening kan dette også snus den andre veien: I 
nåværende situasjon, hvor kvensk språk ofte er passiv 
kunnskap hos folk, kan språket allikevel aktivere til å skape 
språkgjenstander, som igjen kan stimulere til narrativer, 
interaksjon, identitetskonsolidering og ev. til interesse for 
språklæring.
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