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Forskergruppen Migrantnarrativer

• Samarbeid mellom språkforskere, film- og 

litteraturvitere og kunsthistorikere

• Studerer språklige og estetiske trekk i 

kunstneriske uttrykk som tematiserer eksil og 

migrasjon

• Fokus på Middelhavet som møtepunkt for språk 

og disipliner, med tematisk vekt på identitet, 

flerspråklighet og kulturmøter

• Nettside: http://www.uib.no/fg/narrativer



Missing migrants project (IOM) 



Mediterranea (Middelhavet 2015), Jonas 

Carpignano

• Rosarno, Italia

• Burkina Faso

• Middelhavet

• Festival de Cannes

• Skoler og 

organisasjoner

https://www.youtube.com/watch?v=1tza2aOL_xk
https://www.youtube.com/watch?v=1tza2aOL_xk


Middelhavet og Lesson Study

Hva er lesson study?

• Gruppebasert undervisningsform

• Tar utgangspunkt i lærernes egne spørsmål og 

problemstillinger

• Lærergruppen bestemmer hvilket tema de 

ønsker å jobbe med, innhenter informasjon og 

planlegger undervisningen sammen i detalj

• Observasjon av undervisning

• Diskusjon i lærergruppen og ny plan for neste 

gjennomføring



Middelhavet og Lesson Study

Mulige samarbeid på tvers av fagene med 

utgangspunkt i Middelhavet

• Bevisstgjøring rundt flerspråklighet
• “utnytte erfaringer med språklæring for å videreutvikle sin 

flerspråklighet” (Læreplanen)

• Migrantsituasjonen i dag
• drøfte sider ved livsvilkår og aktuelle samfunnsforhold i

språkområdet

• gjøre rede for sider ved geografi og historie i språkområdet

• drøfte hvordan språkkunnskaper og kulturinnsikt kan fremme

flerkulturelt samarbeid og forståelse (Læreplanen)



Middelhavet og franskfaget – la francophonie



Middelhavet og franskfaget – Frankrike som innvandringsland



Middelhavet og franskfaget – flerspråklighet som ressurs

” – På tross av det språklige mangfoldet blant 

elevene, er svært få av lærerne som har hatt 

eller planlegger å gjennomføre 

undervisningsopplegg der man tar opp hva det 

vil si å kunne flere språk. Rett som det er spør 

lærere hva ord heter på andre språk enn norsk, 

men dette gjelder i all hovedsak engelsk eller 

andre tradisjonelle fremmedspråk det 

undervises i […]” Prof. Bente Ailin Svendsen, 

MULTILING, UiO. 



Middelhavet og italienskfaget - Italia som ankomstland

2016: 181.000 migranter ankom Italia

Lampedusa



Middelhavet og italienskfaget



Middelhavet og italienskfaget



Middelhavet og italienskfaget



Filmark, Middelhavet

Laget av Per Olav Heimstad

Passer for 10. trinn samt for videregående 

opplæring

Fag: KRLE-faget , norsk , samfunnsfag, 

fremmedspråkene

Tema: Historie, individ/gruppe, konflikt/krig og 

menneskerettigheter, kulturmøter/-konflikter, 

likestilling/kjønnsroller, oppvekst/familie, politikk 

og samfunn

http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/article1257393.ece


Ressurser og referanser

• Forskergruppen Migrantnarrativer:  

http://www.uib.no/fg/narrativer

• Heimstad, Per Olav: Filmstudieark om 

Middelhavet 

http://www.filmweb.no/skolekino/incoming/articl

e1257393.ece

• Missing Migrants Project:

https://missingmigrants.iom.int
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