
 
DET TREDJE 

SPRÅKET
Martin Engebretsen (red.)

Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon  
i kunst, skole og samfunnsliv



Det tredje språket

Multimodale studier av interkulturell 
kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv

Martin EngEbrEtsEn (rEd.)



© Portal forlag 2015

ISBN: 978-82-8314-036-1

Boken har fått støtte fra Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og 
pedagogikk 

Design: Rune Eilertsen 
Omslagsdesign: Rune Eilertsen
Trykk: Dardedze holografija, Latvia
Font: Minion Pro 10,5/13.3
Papir: 130g/m2 MultiArt Silk 

Alle henvendelser om denne boken kan rettes til:
Portal forlag AS
Agder Allé 4
4631 Kristiansand
www.portalforlag.no
post@portalforlag.no

Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven  
eller fotografiloven eller i strid med avtaler inngått av KOPINOR,  
interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.



Flerstemte kulturmøter
Multimodal integrering i et gospelkor

Hildegunn Marie Tønnessen Schuff

De er fra Uganda, Peru, Tyskland, Filippinene, Chile, Bergen, Sandnes og Kristiansand. 
Nå står de i et forsamlingsrom i en norsk by og synger sammen. Sangene går på 
norsk, engelsk, kinyarwanda, spansk, én er på både norsk og engelsk. Dirigenten, 
som er fra Bolivia, leder korøvelsen på norsk og håndterer samtidig både pianoet 
og datamaskinen. Med noen tastetrykk sørger han for at sangtekstene kommer opp 
på veggen og skifter etter hvert som koret synger. Nå begynner den nye sangen å 
sitte. Korsangerne smiler til hverandre og danser mer og mer med.1

Siden 2005 er det blitt startet flere kulturelt sammensatte gospelkor i regi av Kristent 
Interkulturelt Arbeid (KIA) på ulike steder i Norge, med fellesskapsbygging og integre-
ring som mål. Selv kaller KIA dem multikulturelle2 gospelkor. Denne artikkelen tar for 
seg praksisen i et slikt KIA-kor som en multimodal kommunikasjonshendelse. Jeg vil 
se nærmere på hvordan korpraksisens multimodale karakter kan skape flere muligheter 
for deltakelse og integrering, uavhengig av språkbeherskelse og fartstid i Norge.

Ut fra empiri innhentet gjennom deltakende observasjon og intervjuer pre-
senterer jeg modalitetene som tas i bruk i koret – som sang, instrumentalmusikk, 
rytme, bevegelse og klær – og analyserer hvordan de forskjellige meningsressursene 
fungerer i korfellesskapet.

BAKGRUNN: INTEGRERINGSUTFORDRINGER OG 
-MULIGHETER

Som et kulturmøte mellom mennesker med bakgrunn fra ulike land inngår korprak-
sisen i en integreringskontekst i det flerkulturelle norske samfunnet. Her møtes 

1 De kursiverte beskrivelsene av korpraksisen, som dette avsnittet, er basert på notatene fra deltakende obser-
vasjon, jf. metodeavsnittet.

2 Betegnelsen multikulturell viser her kun til korenes egen begrepsbruk og ikke til debatten om 
multikulturalisme.
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innvandrere, asylsøkere, flyktninger og norske korsangere i tillegg til enkelte 
utvekslingsstudenter og au pairer. Særlig for dem som blir lenge i landet, kan koret 
forstås som et integreringstiltak.

Integrering er imperativt i et stadig mer flerkulturelt samfunn, i lys av både 
samfunnets behov for konstruktiv sameksistens og den enkeltes behov for å fungere 
i og tilhøre et fellesskap. Det mangfoldige samfunnet gir flere muligheter og flere 
konflikter, ifølge stortingsmeldingen En helhetlig integreringspolitikk: «Å utnytte 
mulighetene og håndtere konflikter på en klok måte er det demokratiske samfunnets 
lakmustest» (Meld. St. 6 (2012–2013)).

For den enkelte innvandrer handler integrering om å få delta i arbeids- og sam-
funnsliv og inkluderes i fellesskap heller enn å oppleve diskriminering. Innvandrere 
generelt, og flyktninger spesielt, er sårbare når det gjelder psykisk og fysisk helse. 
Manglende integrering kombinert med økonomiske utfordringer og sosial eksklu-
dering står sentralt i sammenhengen mellom innvandring og psykologisk utsatthet 
(Oppedal og Sam 2009, Dalgard et al. 2006).

KIA er en av flere frivillige organisasjoner som jobber for integrering; ifølge 
dem selv Norges eldste (etablert i 1974) og største landsdekkende organisasjon 
på innvandrerfeltet (KIA Norge 2014). KIA jobber ut fra kristne verdier og er en 
selvstendig økumenisk og diakonal organisasjon som vil møte mennesker med 
likeverd, omsorg og vennskap. Med slagordet «Et varmere Norge!» arrangerer KIA 
norskundervisning, fotballtreninger, verdensmiddager og korøvelser i flere norske 
byer. De aller fleste samlingene i KIA-regi er uten eksplisitt religiøst innhold. Korene, 
som synger kristne sanger, er et unntak.

Tidligere studier har vist at korsang kan bidra positivt til sosial kapital, livskvalitet 
og helse (Balsnes 2009). Her spiller både fysiske, psykiske og sosiale dimensjoner ved 
korsangen inn. Å synge er nært knyttet til kroppen, pusten og identiteten. Sang kan gi 
avspenning og økt lungekapasitet og bidra til en fysisk følelse av velvære. Stemmen er 
blitt kalt et «demokratisk» instrument alle kan spille, og korsang gjør alle de involverte 
til aktive bidragsytere. Å synge sammen kan skape en sterk opplevelse av fellesskap 
og av å være del av en større helhet (Balsnes og Schuff 2013). Koret blir også ofte 
et viktig sosialt nettverk, både for praktiske og emosjonelle behov (Balsnes 2009).

Det finnes så langt vi vet, ingen tidligere norske studier av korsang i en integre-
ringskontekst. Målet med denne multimodale analysen er å skape en større forståelse 
av hvordan korsangens mange meningsressurser brukes og fungerer i integrering.

TEORETISKE PERSPEKTIVER: KULTUR, INTEGRERING OG 
MULTIMODALT SAMSPILL

Kulturbegrepet kan defineres i både smal og vid forstand (jf. Engebretsens innled-
ningsartikkel). Jeg nærmer meg begrepet fra et kulturpsykologisk utgangspunkt, 



66 DET TREDJE SPRÅKET

som har et videre eller mer dyptgående kulturbegrep enn når man snakker om 
«kulturlivet» som en sektor i samfunnet. Ut fra kulturpsykologien vil jeg her definere 
kultur som «de tanke- og atferdsmønstre vi har tilegnet oss som medlemmer i et 
samfunn», eller sagt på en annen måte: som «delte meningssammenhenger og delte 
praksiser». Denne definisjonen bygger på sosialantropologisk kulturteori (Eriksen 
2010), som også har vært en ressurs for kulturpsykologien. Salole (2013) bruker 
isfjellmetaforen for kultur, hvor kulturuttrykkene (jf. materialistisk kulturteori) ligger 
over overflaten, mens kulturgrunnlaget – verdier, verdenssyn og meningssystemer 
(jf. mentalistisk kulturteori) – finnes under overflaten. I denne artikkelen berøres 
begge sidene av kultur, med en hovedvekt på de konkrete, sansbare kulturuttrykkene 
som møtes i koret, samtidig som de dypereliggende meningssystemene disse bygger 
på, utgjør klangbunnen.

Kulturmøtene i koret foregår som nevnt innenfor rammen av en integreringsdis-
kurs. Den forståelsen av begrepet integrering som legges til grunn her, bygger på Berrys 
(2001) psykologiske akkulturasjonsmodell. Akkulturasjon, tilpasningsprosessen 
som skjer når et menneske kommer til en ny kultur, kan anta ulike former ut fra to 
dimensjoner: 1) graden av bevaring av opprinnelseskulturen og 2) graden av tilegnelse 
av vertslandets kultur. Dette gir fire hovedtyper akkulturasjon: marginalisering (lav 
på begge dimensjoner), assimilering (lav på bevaring av opprinnelseslandets kultur, 
høy på tilegnelse av vertslandets kultur), segregering/separasjon (høy på bevaring av 
opprinnelseslandets kultur, lav på tilegnelse av vertslandets kultur) og integrering (høy 
på begge dimensjoner). En innvandrer integreres dermed i den grad hun eller han 
både ivaretar sin opprinnelseskultur og deltar i vertslandets kultur og samfunnsliv. 
Berry (2001) peker på integrering som den gunstigste akkulturasjonsformen for 
både innvandreren og storsamfunnet.

Berrys integreringsdefinisjon er klargjørende med hensyn til en offentlig debatt 
der integreringspolitikken i sin tabloide form ofte synes å være ensidig opptatt av 
at innvandrere skal bli «mest mulig norske» fortest mulig – lære norsk språk, få 
seg jobb, lære å gå på ski og i det hele tatt delta i det norske storsamfunnet. Ved å 
sammenligne dette med Berrys forståelse ser vi at denne ensidigheten kan bikke 
over i assimilering. Integrering forstått todimensjonalt, som tilknytning til både 
opprinnelseskultur og vertskultur, åpner for at innvandreres opprinnelseskulturer 
også bør verdsettes og gis plass i det norske samfunnet. For den enkelte handler da 
integrering om at det skjer et kulturmøte i én og samme person.

I interkulturell kommunikasjon er det ikke kulturer, men mennesker som møtes 
(Dahl 2013). Dette kommer særlig tydelig fram om vi legger en dynamisk kulturfor-
ståelse til grunn – der kultur ikke er noe vi har (jf. beskrivende eller essensialistiske 
kulturforståelser), men noe vi gjør, nærmere bestemt «noe posisjonerte mennesker 
gjør gjeldende i situasjonsbestemte møter med andre mennesker» (Dahl 2013: 40). 
Den senere tids kritikk av den deskriptive forståelsen av kultur som nedarvede 
verdier og væremåter har sin klangbunn i erfaringer globaliseringens stadig mer 
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mobile mennesker har gjort seg: Kultur bestemmes ikke bare av opprinnelse, men 
formes kontinuerlig av skiftende miljøer og menneskemøter.

Samtidig er det grenser for hvor fleksible kulturer kan være. Man kunne kalle 
kulturer «tyktflytende» fenomener, som har et utgangspunkt og en retning, men 
også kan endre form, blandes og renne nye veier. Dermed får vi bruk for både den 
beskrivende og den dynamiske kulturforståelsen (Dahl 2013), kultur som utgangspunkt 
og kultur som prosess. Den beskrivende kulturforståelsen belyser forskjellene i det 
man har med seg inn i møtet med andre, i form av kulturell bakgrunn, ulike språk 
og referanserammer, mens den dynamiske kulturforståelsen belyser at kulturelle 
uttrykksformer og fortolkninger slett ikke er hogd i stein, men formes hele tiden i 
samspill med andre. Tar vi med denne doble kulturforståelsen i møtet med koret, 
kan vi både se de enkelte opprinnelseskulturene (inkludert den norske) og en felles, 
lokal korkultur som blir til når koret samles.

I interkulturell kommunikasjon utveksles både verbale og nonverbale tegn. I et 
tilgrensende fagfelt som språk- og kommunikasjonspsykologi har verbalspråket 
tradisjonelt blitt tillagt størst betydning, mens interessen for det nonverbale er 
økende (sammenlikn f.eks. Rommetveit 1971 med Bråten 2004). Blant annet vises 
det til at nonverbal kommunikasjon kan være til hjelp i kulturmøter der man har 
et utilstrekkelig felles verbalspråk (Dahl 2013), noe som kan være en nøkkel til at 
idrett og andre kroppslige aktiviteter kan fungere godt som integreringstiltak (jf. 
FEPSAC 2014). Men fortsatt defineres nonverbal kommunikasjon ut fra hva det 
ikke er. Kanskje kunne både språk- og kommunikasjonspsykologien og fagfeltet 
interkulturell kommunikasjon få en mer finmasket forståelse av det nonverbale 
ved å integrere multimodalitetsteori i sitt vokabular? Fagfeltene kunne i så måte ha 
nytte av å la seg utfordre av Norris (2004), som vil helt bort fra den mangelbaserte 
definisjonen av det nonverbale, og heller velger å skrive om kroppsliggjorte moda-
liteter (embodied modes).

Multimodalitetsteoriens hjemmebane, sosialsemiotikken, har også utviklet seg 
fra å være opptatt av verbalspråk til å begrepsfeste «de andre språkene» i stadig 
større grad. Et grunnleggende premiss er at all kommunikasjon er multimodal, 
med flere typer meningsressurser involvert (jf. Engebretsens innledningsartikkel). 
I multimodalitetsteorien blir ulike meningsressurser eller modaliteter presisert og 
beskrevet, både de verbale og de nonverbale, og det utdypes hvordan meningsres-
sursene fungerer, og hva slags meningsbærende potensial (affordans) de har (Kress 
2009). Kress og Mavers (2005: 174) peker på modalitetenes forhold til tid og rom 
som et grunnleggende aspekt ved deres materialitet som former deres menings-
bærende potensial. Tidsbaserte modaliteter (f.eks. sang, musikk og tale) kan ordne 
elementer i en tidsmessig rekkefølge og egner seg ofte til å formidle narrativer og 
meningselementer i sekvensiell sammenheng. Rombaserte modaliteter (f.eks. bilder 
og kroppslig plassering i rommet) kan plassere elementer samtidig i rommet og egner 
seg til framvisninger eller visuelle utlegninger. Bevegelser og dans, som manifesteres 
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i både tid og rom, har blant annet et stort potensial for å uttrykke følelser (Schuff 
2013), som er sterkt knyttet til det kroppslige.

Korsang forbindes nok først og fremst med musikken og det auditive uttrykket, 
men koret er også plassert fysisk i et rom, kordeltakerne kan ha på seg bestemte 
klær eller bruke visse farger, og de beveger seg på ulike måter, med kroppsspråk 
seg imellom og overfor tilhørerne. Korsang er dermed et klart multimodalt uttrykk 
(Jurström 2009), hvor modaliteter som ord, melodier, rytmer, bevegelser, gester, klær 
og farger kan bære mening på ulike måter – og gi flerstemte kulturmøter.

METODER: Å FORSKE I KOR

Studien av et av KIAs multikulturelle gospelkor er gjennomført av et forskerteam 
bestående av musikkviter Anne Haugland Balsnes og samfunnsviter i psykologi 
Hildegunn Schuff. Denne tverrvitenskapelige studien kombinerer perspektiver fra 
kulturpsykologi, kommunikasjonsteori og musikk og helse. Studien har ført til flere 
artikler, med sterkest søkelys på korpraksisens betydning for innvandreres helse og 
integrering (Balsnes og Schuff 2013).

I 2012 og 2013 gjennomførte vi deltakende observasjon i koret (øvelser, konserter 
og tur) og semistrukturerte intervjuer med korsangere, korledere (én tidligere og 
én nåværende) og en psykiatrisk sykepleier fra helsetjenesten for flyktninger. Under 
feltarbeidet ble vi med en gang invitert til å være med og synge i koret, og ble fullt 
deltakende observatører (jf. Fangen 2010). Dette opplevdes naturlig både ut fra 
korets fleksible sammensetning, med varierende besetning, og ut fra forskernes egne 
korsangerfaringer fra tidligere. Intervjuene ble foretatt på norsk, engelsk eller spansk. 
De på engelsk og spansk ble oversatt til norsk i forbindelse med transkripsjonen.

I denne artikkelen presenterer jeg en sosialsemiotisk inspirert analyse av materialet 
vi har samlet inn i fellesskap. Trianguleringen av ulike datainnsamlingsmetoder gjør 
det mulig å kombinere utenfra- og innenfra-perspektiver på korets multimodale 
praksiser og sette våre observasjoner sammen med deltakernes opplevelse, slik den 
ble formidlet i intervjuene. Som fullt deltakende observatører kunne vi dessuten 
«ikke bare se hva som skjer, men (…) også føle det» (Fangen 2010: 75). Beskrivelsene 
som er innfelt i kursiv underveis i artikkelen, er basert på observasjoner, mens 
sitatene er fra intervjuer og samtaler under feltarbeidet.

I vår posisjon overfor kordeltakerne inngår det at vi begge kommer fra den norske 
majoriteten og er akademikere (som relativt få andre i koret), er kvinner (som et 
flertall i koret) og har en del internasjonale erfaringer og kristen bakgrunn (som de 
aller fleste, muligens alle, i koret). Alt i alt opplevde vi dette som godt «innenfor» 
i en mangfoldig gruppe. Vi har underveis reflektert over hva det har betydd at vi 
som forskere ble så involvert som deltakende observatører, som en kort periode 
sang med i koret. Kombinert med at vi kjente korvirksomheten og noen deltakere 



Flerstemte kulturmøter 69

fra før, kan det ha bidratt til at vi ble oppfattet som «venner av koret». Det kan ha 
gjort det lettere å nærme seg innenfra-perspektivet, men samtidig vanskeligere å få 
tak i kritiske perspektiver. Vi håndterte dette blant annet ved å spørre etter negative 
erfaringer, konflikter og kritiske perspektiver i intervjuene, og vi snakket også med 
noen som hadde sluttet i koret og en representant fra den lokale helsetjenesten for 
å utfylle bildet.

Prosjektet bygger på frivillig, informert samtykke og do no harm-prinsipper 
og er NSD-godkjent. Alle navn og i noen tilfeller også andre detaljer er endret av 
anonymiseringshensyn. Jeg har avveid dette mot faren for å miste kulturspesifikke 
dimensjoner i analysen.

KORET SOM KULTURMØTE OG MULTIMODAL PRAKSIS

Et inkluderende kor

Ifølge klokka skulle øvelsen alt ha begynt, men fortsatt er det ivrig prat, klemmer og 
latter som fyller rommet. Øvelsen begynner når den begynner. Koret er tydelig en 
blanding av mer og mindre sangvante. Når stemmeoppvarmingen endelig er i gang, 
kommer en mann inn og setter seg bakerst i salen. En av altene i koret går snart bort 
og sier at han er velkommen til å være med og synge. Han nøler – «det er lenge siden 
jeg har sunget» – og blir sittende fram til pausen. Etter pausen inviterer dirigenten 
nykommeren til å spille med på gitar. Han setter seg til og spiller, på en sang koret 
tydeligvis kan godt: «Ingen er som du, Gud … Du er min styrke når jeg er svak på 
fremmed sted. Du er min familie når jeg ikke har dem med … Ingen er som du.»

KIA-koret er et lavterskelkor med lange kaffepauser og tett sosial oppfølging fra 
lederne. Koret møtes til ukentlige øvelser og drar noen ganger i halvåret på turer og 
til kirker for å opptre. Antallet sangere i koret varierer sterkt (i observasjonsperioden 
mellom fem og tjue), og mange kommer bare av og til eller slutter i koret etter kort 
tid. Lite kontinuitet vanskeliggjør musikalsk utvikling og er en utfordring for både 
korledelse og -deltakere. Som en av korsangerne sa: «Jeg kan ikke si noe negativt 
om koret. Det eneste jeg skulle ønske meg, var at det var litt flere med, og at de stilte 
opp mer konsekvent, at de deltok mer. (…) Særlig på konserter.»

Ut fra grunntanken om at alle skal kunne være med, og korets sammensatte 
målgruppe er det imidlertid vanskelig å gjøre noe med kontinuiteten. En del sangere 
er bare midlertidig i Norge, som studenter, au pairer og asylsøkere som får avslag. 
For dem som blir i landet, ser kordeltakelsen ut til å være spesielt viktig i en tidlig 
fase. Etter et halvt eller et år «begynner de å snakke norsk og å treffe folk (…) og ha 
flere aktiviteter, grupper, de blir integrert i det norske miljøet … Og da slutter de i 
koret», forteller en tidligere korleder.
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Varierende oppmøte og inkludering av også dem som «ikke kan synge», som en 
korsanger sier, gir musikalske utfordringer. Dette har korlederne håndtert ved å sørge 
for å ha minst én stødig sanger i hver stemmegruppe, iblant ved selv å synge med 
i stemmegruppene etter behov. De andre vil da kunne støtte seg på den bærende 
stemmen i hver gruppe.

Koret synger trestemt, med stemmegruppene sopran, alt og tenor, innenfor en 
sjanger de selv kaller gospel. Sjangerbestemmelsen refererer nok like mye til kristne 
tekster som til bestemte musikalske koder – eksempelvis er mange av sangene hentet 
fra kirkelivet i de landene korsangerne kommer fra, med de melodier og rytmer som 
brukes der, og andre kan karakteriseres som ballader eller rolige lovsanger, skrevet 
av en av initiativtakerne til koret. Repertoaret inneholder også internasjonalt kjente 
salmer, som oftest synges på flere språk.

Flerstemt modalitetsbruk

En sanger fra Uganda og en fra Peru holder rundt hverandre mens de lærer tenor-
stemmen. Det danses stadig mer utover i øvelsen. Mot slutten står noen med lukkede 
øyne som i bønn og tilbedelse mens de synger. Til slutt synger koret gjennom alle 
sangene de har øvd på i dag. Rett etter at en sang er ferdig, er det mange smil å se. 
Det høres latter og forløsende «utpust», sangerne slipper skuldrene ned og møter 
hverandres blikk og smil – kroppslige uttrykk for glede, lettelse, mestring, fellesskap.

Vi skal nå se på de konkrete modalitetene som er i sving i koret, og hvordan de 
bidrar til å integrere deltakerne i fellesskapet.

Den mest sentrale meningsressursen i korpraksisen er selve sangen. Å synge 
sammen, både unisont og flerstemt, kan gi en fysisk erfaring av tilhørighet og 
fellesskap (Balsnes og Schuff 2013). En av korsangerne forteller om læring og 
samspill i korsangen:

Når vi synger sammen, lærer du å tilpasse deg andre, følge med på det de gjør, 
det er kjempesamspill. Når jeg spiller fotball, spiller jeg for å vinne. Men med et 
kor hjelper vi hverandre, du vil at sluttresultatet skal bli godt.

En annen sier at musikken er «et veldig internasjonalt språk, og alle liker musikken, 
og alle er glad i å danse og synge og sånt». Særlig de afrikanske korsangerne forteller 
om sangen som noe kjent og kjært fra tidligere i livet, før migrasjonen. De har for 
eksempel sunget i kirkekor som barn og hatt foreldre som sang i kirken. Dermed 
utgjør sangen en kontinuitetsfaktor i et livsløp som ellers er preget av dramatiske 
brudd i forbindelse med flukt og flytting. Flere av melodiene som synges i koret, 
som Alt for Jesu fot jeg legger og Navnet Jesus, er kjent for korsangerne fra opprin-
nelseslandene deres og gir gjenkjennelse selv med ord på andre språk.
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Sangen ledsages av instrumentalmusikk, vanligvis på piano eller synt, og med 
en enkel instrumentbesetning (mest trommer, gitar, bass) på CD-innspillinger og 
enkelte konserter. KIA-koret har også spilt inn singback som brukes av tilsvarende kor 
ulike steder i landet. En latinamerikansk kordeltaker sammenligner med musikken 
hjemmefra og forteller at «der var det gitar og cajón [rytmeinstrument], her er det 
mer piano og kanskje en fiolin. I tillegg klapper vi her, og der var det også sånn at 
alle klappet med.» Dirigenten forteller: «Vi prøver også å ha noe med rytmer fra 
Latin-Amerika, fra Afrika, fra Nepal, fra de landene som er med.» Han har selv 
opplevd at det var viktig å delta musikalsk i Norge før han lærte norsk:

Det var vanskelig å komme til Norge … Men så var det noen som hørte at jeg 
kunne spille, så da begynte jeg å spille med et kor i den lokale frikirka – uten å 
snakke norsk. Det var veldig gøy. Hele øvelsen uten å vite hva som skjedde. Jeg 
fikk bare beskjed, 1–2–3–4 … [teller opp]. Men det var bra for meg, for da ble 
jeg litt integrert.

Bevegelser og dans er det mye av i koret, både fritt og en del koreografert. Det meste 
læres videre gjennom «kroppslige sitater» (bodily quotes, jf. Keevalik 2010), uten 
så mange ord. Igjen forteller afrikanske og latinamerikanske korsangere at de føler 
seg hjemme i dansen: «I koret da [jeg var liten] var det faren min som dirigerte, og 
han sa: Beveg dere nå! Så det var veldig glad musikk, med bevegelser, veldig gøy.» 
En tidligere korsanger fra Rwanda lærte koret en sang fra sitt hjemland og nevner 
det som et høydepunkt fra sin tid i koret: «Vi lager masse lyd, den er full av liv og 
bevegelser», forteller han, «og alle elsket det.»

En europeisk korsanger trekker fram at de som har vestlig bakgrunn, blir dratt 
inn i bevegelsene som de med en annen bakgrunn drar i gang, og at det bringer 
dem sammen:

Jeg synes det å være med i KIA er gøy og oppkvikkende, det gjør at jeg beveger 
meg, som jeg ikke gjør i [det andre koret]. Det er jo fordi det er mange fra Afrika … 
Vi beveger oss veldig mye. Når vi står på kortrapper, detter vi nesten ned … Da 
jeg begynte, syntes jeg det nesten var litt barnslig. Men det bringer folk sammen, 
det viser at når en vil uttrykke seg, komme nærmere, vise tilhørighet, så er det 
en enkel måte å smile og komme nærmere på. I bevegelsene snur vi oss mot 
hverandre, det fører til mer kontakt.

Den tidligere korlederen forteller også om mye liv og røre i koret:

[Vi må passe på at] noen som ikke forstår norsk, blir inkludert. Og så lærer man 
å synge fra bunnen, lærer å bevege seg unisont. Mange har rytme. Noen har (…) 
rytme, men på sin måte … Disse korene kan være veldig levende, men ikke alltid 
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i takt. (…) Det er det som er attraktivt med KIA-koret: at det skjer mye i koret, 
de kan bevege seg, de smiler og klapper. (…) Det er lettere med folk fra utlandet.

Den tidligere korlederen forteller videre om en episode der en av sangerne brøt ut 
fra koret og begynte å danse en afrikansk dans i midtgangen, og om en konsert der 
noen begynte å danse salsa under en «Halleluja»-sang. Dansen oppfattes som uttrykk 
for glede og frihet, og noen ganger har bevegelsene gjort ekstra sterkt inntrykk. En 
nyankommet asylsøker fra Eritrea var pinsevenn – en kristen retning blant annet 
kjent for karismatisk lovsang med ganske fri fysisk utfoldelse, og en forfulgt minoritet 
i hjemlandet. Da han kom på sin første korøvelse og «fikk lov til å prise Jesus og 
danse, husker jeg at han smilte rundt, liksom. Han hadde tårer i øynene», forteller 
korlederen. Hun er overbevist om at det å bevege seg i kor gjør godt:

Det er kjent at det er veldig terapeutisk å gjøre synkrone bevegelser eller være 
synkrone. Og et kor er noe av det mest synkrone du kan få. Det lindrer angst og 
er terapeutisk. (…) Det gjør en ett med andre, fordi man synger samme tone på 
samme tid som andre, og man beveger seg i samme retning og man klapper, så 
det helbreder ting inni en, man blir en del av de andre.

Samspillet i koret inkluderer gester og berøring. Som nevnt hender det at korsan-
gerne holder rundt hverandre mens de synger. Kordeltakerne forteller smilende 
om «klemmekulturen» i koret, og dirigenten nevner at dette var uvant for noen 
nepalere da de først kom til koret. «Noen synes vi er litt gale, som klemmer alle 
og sånn, men så er det blitt vanlig», sier han. «Og jeg tror den beste terapi er at 
vi er sammen. Selv om vi er norske, afrikanske, latinamerikanske, det er ikke noe 
problem. (…) For mange har det hjulpet bare å komme, og få en klem, eller når vi 
hilser at vi tar i hånda.»

En av korsangerne forteller om en opplevelse av å bli omfavnet av de andre i 
koret rent fysisk i forbindelse med en sang som betydde veldig mye for henne i en 
vanskelig livssituasjon. Hun gråter under intervjuet mens hun forteller:

Denne sangen bærer jeg i mitt hjerte, fordi for meg er det som en salme. Jeg husker 
første gangen vi sang den – jeg står alltid foran i koret, men denne gangen traff 
den sangen meg så veldig, veldig sterkt, og jeg gråt så voldsomt at jeg måtte stille 
meg bak. Jeg klarte ikke å slutte å gråte. Jeg tenkte at jeg var fullstendig alene i 
dette. Men jeg merket at de andre menneskene i koret kom, selv om de ikke visste 
hva jeg gikk gjennom, og ga meg en klem og la hånda på skuldra mi.

Klær og farger er en annen uttrykksmåte i koret. På konsertene opptrer koret med 
bestemte T-skjorter i friske farger og med KIAs sommerfugllogo. Tidligere stilte 
alle i gule T-skjorter, mens de i 2013 fikk nye farger: grønne, røde, oransje, svarte og 
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lilla. En sanger forteller om at flere multikulturelle gospelkor iblant møtes og synger 
sammen: «Det er fint å være samlet alle sammen, og fargerikt med T-skjortene i 
forskjellige farger.»

Det er ikke bare klesdrakten som gjør at KIA-koret oppfattes som et fargerikt 
innslag når de synger, men også hud- og hårfarger. Den tidligere korlederen forteller 
at koret raskt ble et populært innslag i gudstjenester: «Mange menigheter [synes det] 
var en fin ting, å ha besøk av innvandrere fra mange land og oss som snakket om 
det samtidig. Det andre året vi drev på, var vi i 16 kirker rundt i byen.» Her bryter 
dirigenten inn: «Det er spennende å se på innvandrere som synger, vet du, de har 
sånne gule T-skjorter», sier han med et skjevt smil. Så understreker lederne at det er 
nødvendig at menigheter ikke bare symbolsk og sporadisk gir rom for et fargerikt 
fellesskap, men reelt, med et langsiktig, inkluderende engasjement. En framvisning 
av «fargeprakt» er altså ikke nok, selv om den kan inspirere.

I et kor hvor de sosiale rammene er så viktige, er det fristende å kalle pauser og 
tid en slags modalitet i samhandlingen, selv om det vel er mer ukontroversielt å 
omtale det som sosiale praksiser. Pausene og annen ikke-musikalsk samhandling 
i koret er i seg selv multimodale hendelser, med mat og prat, gester, klemmer og 
ansiktsuttrykk, latter og tale på ulike språk. Samtidig kan tidsdimensjonen i pausene 
bli et uttrykk for noe i seg selv – en vektlegging av relasjoner og en bestemt tidsfor-
ståelse. Korøvelsene synes i stor grad å følge handlingens tid, et tidsbegrep typisk 
for kollektivistiske, ikke-vestlige kulturer (Dahl 2013), der menneskene man møter, 
og det å gjøre noe ferdig, prioriteres framfor klokketid. Tidligere korleder forteller:

Det skal være en pause med tid til å drikke og spise chips og prate litt. Og da 
er det ikke vi som ledere som går rundt og prater med alle, men da prater alle 
seg imellom, og avtaler: «Skal vi spille fotball på torsdag?» Da skapes det sånne 
relasjoner. Og så er det noen ganger at noen har det spesielt vondt og sitter alene 
eller gråter. Da er det som trengs, bare å være en vanlig god venn som, i stedet 
for å være sånn norsk «jeg skal ikke forstyrre når du gråter», spør: «Hvordan har 
du det? Kan jeg gjøre noe for deg?»

Verbalspråket i sangtekstene, som naturligvis synges muntlig, framtrer også i skriftlig 
form – vist på skjerm – både på øvelser og på de fleste konserter. Under øvelsene er 
dette et pedagogisk grep for å gjøre det mulig å synge med fra første stund. Under 
gudstjenester og konserter ønsker korledelsen at tilhørerne skal kunne synge med, 
og at koret slik leder lovsang mer enn de opptrer. Tidligere korleder forklarer: «Når 
de i salen begynner å bevege seg og være med og synge, da får de en opplevelse av 
enhet med søsken fra hele verden og en annen opplevelse av Gud. Det er det beste 
koret gjør.»

Tekstene er dels selvskrevne, bygd på korsangernes egne historier, dels inter-
nasjonalt kjente sanger og sanger fra deltakernes opprinnelsesland. Korsangerne 
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forteller om flere opplevelser med tekstinnholdet i spesifikke sanger, og det har 
hendt at noen har fått med seg teksten hjem til asylmottaket for å ha den på veggen 
og kunne våkne til den neste morgen. Sangene er på mange språk, med norsk, 
engelsk og spansk som de vanligste, men koret har også sanger på nepali, swahili, 
kinyarwanda, tysk med mer. Her synger alle med på språk de ikke forstår, samtidig 
som sangene ofte delvis oversettes (ett vers på norsk/engelsk) for at flest mulig skal 
forstå hva de handler om.

En av korsangerne ble begeistret for måten dette løses på da han begynte i koret:

Jeg liker å synge, og måten de lovsang Gud på ut fra de forskjellige kulturene, det 
likte jeg veldig godt. Og så fikk vi bruke våre egne språk også, ikke bare norsk, 
ikke bare engelsk, ikke bare spansk, men andre språk. Det gjorde inntrykk på 
meg. Det var bare: Kom og syng. Og kan du ikke synge, så lærer vi deg det. I koret 
lærte jeg mer engelsk og mer norsk.

Språklæringsaspektet er det flere kordeltakere som har dratt nytte av. Her kommer 
det også fram at man lærer av å synge ord man ikke kan, så språkmangfoldet samler 
mer enn det skiller:

I koret legger jeg også merke til at jeg kan jo uttale ting på engelsk, jeg klarer 
å synge på andre språk … (hun ler). Vi synger norsk, engelsk, spansk, swahili, 
portugisisk … ulike språk. Og det er litt vrient for meg med uttalen, men som 
jeg sier, jeg kan ikke snakke engelsk, men jeg kan synge det. (…) Det er også en 
måte å lære på.

Noen kordeltakere har også etterspurt flere sanger på norsk, for å få mer språktrening. 
Norsk er hovedspråket på øvelsene, med innslag av spansk, engelsk og kroppsspråk, 
noe det var mer av før dirigenten selv lærte tilstrekkelig norsk. «Det gjør ingenting 
om de andre ikke kan godt norsk. For dirigenten kan ikke engang norsk», forteller 
den tidligere korlederen og ler.

Da han startet koret, kunne han nesten ingenting. Jeg prøvde å oversette lite 
grann mellom han og koret, men det meste gikk direkte. Så hadde vi noen som 
oversatte til burundi og fransk og noen fra russisk til polsk. Det gjør at terskelen 
blir veldig lav.

Når det snakkes norsk, legger korlederne vekt på å snakke enkelt og forståelig:

… å legge ned norsknivået sitt og snakke i store kategorier, slik at man først lar 
folk forstå hva man snakker om, før man gir de konkrete ordene, at «nå snakker 
vi om dette», da forstår de bedre. Og la dem få høre ett ord før det neste kommer, 
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sånn at de skjønner det. Litt sånn kommunikasjon på et annet norsknivå. Det er 
veldig essensielt, ellers får man ikke folk med seg.

Summen av tilrettelagt språknivå, tekster på veggen, kroppsspråk og en rekke andre 
modaliteter gir en viss fristilling fra krav om verbalspråkkompetanse. Dette gjør 
det enklere å komme inn og delta i samhandlingen også før man har lært norsk. 
En annen side av dette synes å være det felles ukjente terrenget korsangerne inntar 
når de alle til tider synger på diverse språk de ikke kan. En sanger fra Nepal, som 
lærte koret en sang, synes det var «så gøy å se mange norske som synger nepali».

Samspillet mellom de ulike modalitetene er ofte en nøkkel til å åpne det sosiale 
rommet på tvers av språk- og kulturforskjeller. Når sangteksten er ukjent eller ikke 
helt forståelig, kan samstemte kroppslige bevegelser og dans uttrykke en glede og 
samhørighet som alle forstår. Om kulturforskjellene i kroppsspråk blir merkbare, 
står korsangerne fortsatt der i de samme fargerike T-skjortene og synger flerstemt 
i sin felles musikk. Det multimodale samspillet kan ta ulike former, som beskrevet 
av van Leeuwen (2005), og i korets praksis skjer det for eksempel i

 ■ rytmen skapt av vekslinger mellom sanginnøving, kommentarer, latter 
og pauser

 ■ komposisjonen som den romlige organiseringen av korsangere, dirigent, 
tekstskjerm, eventuelt publikum og andre elementer utgjør

 ■ informasjonskoplinger – i utvidelsen fra ukjent tekst til kjent melodi eller 
når sanger om takknemlighet utdypes av smil og glade dansebevegelser

 ■ dialogen som kan settes i gang av instrumentalmusikk, besvares med 
klapping, bevegelser og sang, igjen avløst av nikk, anerkjennende ord, 
smil og latter

DRØFTING: MODALITETER, TROS- OG ERFARINGSFELLESSKAP

Nå går øvelsen mot slutten. Under rolige sanger lukker flere av sangerne øynene som 
i bønn. Dagens siste sang er Blessing, en bønn om velsignelse over ens kjære både 
her og der: «Bless our brand new family … bless our loved ones back where we come 
from.» Etter det siste «Amen» i sangen følger en merkbart lang stillhet. Sekundene 
går, før dirigenten slipper ut et «Ferdig!» og stillheten løser seg opp i smil og latter. 
Praten fortsetter etter at øvelsen er over. Det har ingen hast å komme seg hjem.

I øyeblikksbildet her får vi et glimt av to andre dimensjoner ved korpraksisen som 
mange av deltakerne trekker fram som fellesskapsbyggende: at de deler livserfaring 
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fra flere land,3 og at de deler den kristne troen. En asylsøker sier han følte seg 
hjemme fra første øvelse:

Det var forskjellige nasjonaliteter, men kristne sanger. Vi delte alle det at vi var i 
et nytt land, vi delte håp, frykt, alt mulig, vi var i samme sko, men fra ulike land. 
Vi lærte sammen det samme språket og en ny måte å leve på. Det var derfor jeg 
følte meg hjemme blant så mange mennesker.

I dette kulturmøtet er både kultur som utgangspunkt og kultur som prosess i spill, og 
vi får nytte av den beskrivende så vel som den dynamiske kulturforståelsen. De ulike 
kulturelle bakgrunnene speiles i de meningsressursene som brukes i koret – i språk, 
bevegelsesmønstre og dansetrinn, måter å hilse og klemme på, og så videre. Samtidig 
foregår læring og gjensidig sosialisering – gjennom tilpasninger til hverandre og 
felles erfaringer – som gir delte praksiser i en korkultur som skapes kontinuerlig: 
Deltakerne danner et lærende fellesskap hvor det utvikles delte praksiser som 
språkveksling, dans og en «klemmekultur», noe som igjen gir samhørighet.

Konteksten for relasjonene som utspiller seg i koret, er det større bildet av majori-
tets–minoritetsrelasjoner i det flerkulturelle Norge. Dette innebærer i utgangspunktet 
en ubalanse i makt, som har å gjøre med ulik beherskelse av språk, kulturelle 
referanser og definisjonsmakt, med majoriteten som de privilegerte. Selv om det 
ville være naivt å tro at korpraksisen kan utviske alle slike skiller, legges det til rette 
for å overskride grensene mellom «oss» og «dem» på flere måter. Et av de viktigste 
grepene er den verdsettingen av ulike kulturelle tilhørigheter som hele tiden foregår, 
blant annet ved at korlederne ber sangerne om å dele sanger fra sine respektive land 
og dermed gir dem en ekspertrolle og tar i bruk deres språk, melodier, rytmer og ofte 
bevegelser. Det er også en viss maktutjevning i at minoritetene så å si blir majoritet 
i koret (jf. Balsnes og Schuff 2013); langt de fleste kommer fra et annet sted eller 
har på andre måter en flerkulturell bakgrunn og har dermed vært med på andre 
måter å leve menneskelivet på. På den måten blir ikke det norske så automatisk den 
tatt-for-gitte referanserammen som ellers i størstedelen av det norske samfunnslivet. 
Koret som inkluderende fellesskap, musikalsk lavterskeltilbud og flat struktur der 
alle får oppgaver, støtter opp om disse tendensene til maktutjevning. Muligheten 
til å bidra og være en ressurs fra en veldig tidlig fase synes å være noe av det som 
gjør at koret karakteriseres som «ikke helt Norge». Dette bidrar også til integrering 
i Berrys (2001) todimensjonale forstand; at man både får bevare sin opprinnelse-
skultur og delta i vertslandets kultur. Dette ivaretas konkret i korpraksisen ved at 
sangmateriale og ressurser fra sangernes opprinnelsesland brukes og verdsettes. 
Samtidig settes det inn i en norsk kontekst, hvor hovedspråket er norsk og man 

3 De fleste norske deltakere i koret har flerkulturell bakgrunn ved at de har bodd i andre land.
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deltar i norsk menighets- og kulturliv. Så diskuteres iblant balansen i dette, som da 
noen etterspurte flere norske sanger for å lære språket raskere.

Videre kan empirien her også utfordre eller bidra til å videreutvikle Berrys inte-
greringsmodell. I tillegg til at vert og innvandrer beveger seg i forhold til hverandre, 
som i modellen, har vi i koret sett at det dannes en ny gruppe som krysser skillet 
mellom vertskultur og opprinnelseskultur, og noe tredje oppstår. Da er det ikke lenger 
bare i hvor stor grad innvandreren 1) ivaretar sin opprinnelseskultur og 2) deltar i 
vertslandets kultur som preger akkulturasjonsprosessen. Da gir kulturmøtet også rom 
for 3) at nye kulturelle uttrykk kan læres og skapes i flerkulturelle fellesskap, med 
meningsressurser hentet fra flere steder. Berrys modell kan i lys av denne analysen 
sies å knytte an til en beskrivende kulturforståelse, som peker på kultur som noe 
man har. Modellen gir med dette viktige bidrag til anerkjennelsen av innvandreres 
rett til og behov for å bevare sin opprinnelseskultur. Korempirien gir imidlertid 
også mange eksempler på kultur som noe man gjør – noe som skapes kontinuerlig, 
gjennom læring, lytting og nye måter å bruke meningsressurser på, i nye og gamle 
fellesskap. Berrys modell kan dermed dra nytte av å konfronteres med slik empiri 
og med en mer dynamisk kulturforståelse (jf. Dahl 2013). Dette utfordrer til ikke 
å se innvandrere kun som representanter for sin bakgrunn og opprinnelse og/eller 
som lærlinger i en ny kultur de skal tilegne seg, men også som likeverdige deltakere 
i kulturen(e) som kontinuerlig skapes.

I disse prosessene foregår det stadige forhandlinger om hvilke meningsressurser 
som skal tas i bruk, når og hvordan de skal tas i bruk. For eksempel kan språkbruken 
i koret både samle og skille. Bruken av ulike språk kan oppleves ekskluderende om 
man ikke forstår det som sies eller synges, og det var til dels et tema med hensyn 
til hvem man kommuniserer med i pausene. Det var i en periode en ganske stor 
andel av kordeltakerne (inkludert dirigenten) som opprinnelig var spansktalende, 
i tillegg til at noen av de norske deltakerne behersket spansk. Dermed kunne en 
annen norsk deltaker fortelle om den interessante, om noe ubehagelige opplevelsen 
av ikke å forstå det som ble sagt, en relativt uvanlig opplevelse for en majoritetsnorsk 
person i Norge. I koret tar man ellers utgangspunkt i at deltakernes ulike språklige 
bakgrunn er en berikelse, noe som synliggjøres når koret lærer sanger på deltakernes 
ulike språk, med teksten synlig, slik at alle kan lære å synge sangtekster uavhengig 
av om de kan snakke det aktuelle språket. Slik veksler også deltakerne mellom å 
være eksperter og nybegynnere i språket og sangene, noe som på sitt beste igjen 
kan fungere maktutjevnende, inkluderende og myndiggjørende.

Erfaringene av at tekst som sang gir andre muligheter; at man kan synge på et 
språk man ikke kan snakke, kan også virke likestillende for deltakelsen i koret. 
«På en måte er du på samme nivå», forteller dirigenten fra sine egne tidlige 
erfaringer i Norge. «Jeg følte meg sånn: Jeg kan ikke norsk, ikke engelsk, bare 
spansk. Men jeg kan synge. Hvis jeg får noter fra kordirigenten, kan jeg synge.» 
Kanskje ser vi her et konkret eksempel på at forståelsesproblemer (i Gadamers 
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forstand) kan imøtekommes med situasjonstilpasset samhandling og nye og 
tilpassede vokabularer, slik Rorty framhever muligheten for (jf. Engebretsens 
innledning i denne boka og Riis 2006). I korsangen deler sangerne verbaltekst 
i form av de lydsekvensene de synger sammen, med delvis oversettelse, men 
felles grunnforståelse av hva de synger om (et kristent budskap). I korpraksisen 
etableres et felles, tredje vokabular for en spesifikk situasjon: Korsangene, med 
sine tekster, melodier og bevegelser, sin rytme og instrumentalmusikk, blir et 
sett av felles uttrykksformer som alle i koret har et felles forhold til, og som 
dermed åpner for likeverdig meningsutveksling og samhandling. Slike grep kan 
bidra til konstruktive kulturmøter (jf. Rorty i Riis 2006) hvor deltakerne unngår 
å bli innestengt i hver sine vokabularer av språk, kulturelle forutsetninger og 
potensiell etnosentrisme.

At samspillet skjer innenfor en kristen diskurs, hvor man deler referanser til et 
felles meningsunivers, kan nok forsterke språkoverskridelsene – som når melodien 
i en internasjonal salme raskt aktiverer meningsinnholdet i den, også når ordene 
er på andre språk.

Analysen av korpraksisen viser at ulike premisser og sjangervalg – her korets 
kristne fortolkningsramme og gospelsjangeren – kan fungere inkluderende og 
fellesskapsbyggende for deltakerne, noe mange gir sterkt uttrykk for. Disse ram-
mene uttrykkes multimodalt: i kroppsspråk som forbindes med lovsang i mange 
sammenhenger, i valg av sanger med et kristent innhold, i omgangsformer og i 
omtale av hverandre som søsken og familie. Samtidig kan de samme uttrykkene 
og rammene ekskludere eller gjøre tilbudet irrelevant for andre.

Dette peker mot et mer grunnleggende dilemma som vi kanskje finner i 
alle inkluderingsprosjekter: Siden enhver kommunikasjonshandling må ha et 
innhold og ethvert fellesskap må ha noe felles, er det kanskje ikke til å unngå 
at det som inkluderer noen, samtidig har en ekskluderende side? Gadamer 
(2004) er inne på noe av det samme, idet han fokuserer på selve «saken» som 
limet i interkulturell dialog. En felles sak dialogpartene har en noenlunde felles 
forståelse av, er etter hans oppfatning nødvendig for at partene skal kunne ha en 
konstruktiv dialog, som ikke blir tom. På aktivitetsnivå kan vi forstå korsangen 
som denne felles saken deltakerne møtes rundt. Kordeltakerne selv peker ofte på 
den kristne troen som sin viktigste felles sak og som lim i fellesskapet. Sangen 
betyr mye for dem som lovsang, noe en av dem beskriver slik: «Gud er alt for 
meg. Og i koret er det veldig fint, for vi kommer sammen for å prise Gud, og 
Gud sier at der det er en eller to, er han med.» Flere gir uttrykk for at det er 
noe ikke-norsk ved å oppleve det kristne fellesskapet som nær familie, som en 
latinamerikaner som sier:

Hvis jeg vet at du er kristen, tenker jeg automatisk at du er min søster og bror 
i Jesus Kristus. Vi er en stor familie. Men her i Norge: «Er han kristen?» Du tør 
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kanskje ikke spørre. Jeg vet ikke hvorfor. For oss, å vite at hun er kristen, da er 
hun del av en større familie jeg har i hele verden.

En slik tilnærming kan helt tydelig motivere til å krysse kulturgrenser, siden den 
potensielt inkluderer «hele verden» i et «vi» – mens den befinner seg innenfor 
rammen av én religion.

Korlederne forteller at det også har vært muslimer med i koret i perioder, så de 
har måttet planlegge måltider uten svinekjøtt på turer og samlinger.4 Samtidig som 
koret har en definert kristen ramme, er det åpent for alle som selv vil delta, og som 
«synes det er greit å være med og synge om Jesus», med andre ord, så lenge de deltar 
i det felles vokabularet sangene utgjør.

Den religiøse dimensjonen ved migrasjons- og integreringsprosesser er lite 
utforsket i litteraturen på feltet, både internasjonalt og i Norge, til tross for at reli-
gion ofte er mye viktigere for mange innvandrere enn for majoritetsbefolkningen 
i Norge (Omland 2012). Her er det ellers en forskjell på amerikansk og europeisk 
kontekst: Innvandreres religiøse tilhørighet forstås ofte som noe problematisk i 
Vest-Europa, mens man i USA oftere ser innvandrerreligion som noe som kan 
bidra i tilpasningen til livet i et nytt land. Foner og Alba (2008) har analysert 
disse diskursene og hevder at de ulike oppfatningene bunner i forskjellene i 
religiøsitet både hos majoritet og minoriteter og i ulike relasjoner mellom stat og 
religion. Når flere av innvandrerne har samme religion som majoriteten, som i 
USA, kan potensialet for at religiøse arenaer kan bli møteplasser for innvandrere 
og majoritet, være lettere å få øye på. I Europa, derimot, har mye av debatten 
om innvandring og religion vært knyttet til islam, som motsetning både til den 
historisk dominerende kristendommen og til den sekulære humanismen og libe-
ralismen. Dermed har religionsdebatt ofte dreid seg om forskjeller og problemer. 
Men kan religion bidra til integrering også i europeisk og norsk kontekst?

Det er et spørsmål det ikke foreligger nok sikker kunnskap om, måtte Loga 
(2012) konkludere i sin kunnskapsgjennomgang om trossamfunn, innvandring og 
integrasjon. Hun nevner eksempler fra norsk sammenheng på at religiøse aktører 
både kan bidra til og hemme integrering (Loga 2012), og understreker at det må 
presiseres om det dreier seg om integrering på lokalt eller nasjonalt nivå. Innvandrere 
integreres ikke bare inn i et abstrakt, generelt Norge, men også inn i konkrete, lokale, 
mindre grupper i mange fasonger – og da kan det være et tilknytningspunkt å finne 
andre med samme religiøse (eller politiske, interessemessige osv.) ståsted som en 
selv. Ut fra denne artikkelens analytiske perspektiver kunne det være interessant i 

4 Vi har ikke samlet inn data fra muslimer. Det gikk ikke lenger noen i koret. Noen av dem hadde sluttet fordi 
det ble «litt mye Jesus», ble det sagt. Det kunne vært interessant å utforske deres erfaringer i videre forskning, 
blant annet for å belyse spørsmålet om hva delt religion betyr i forhold til andre delte praksiser i en slik 
sammenheng.
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slike sammenhenger å utforske betydningen av å delta i religiøse ritualer og annen 
multimodal samhandling som noe som kan bidra til å skape fellesskap på tvers av 
forskjeller i opprinnelseskultur og verbalspråk.

Fra et majoritetsnorsk perspektiv kan det virke paradoksalt at et integreringstiltak 
har én bestemt religiøs ramme og ikke er «nøytralt». Men sett fra innvandrernes 
perspektiv kan det gi mening å oppsøke sitt religiøse fellesskap i et nytt land, både for 
å finne kontinuitet i en livssituasjon preget av brudd og for å forankre sin identitet 
og finne sosial støtte og trøst i en utfordrende fase. Dette fant Omland (2012) hos 
sine muslimske informanter, og dette forteller flere av korsangerne om her.

Integreringsutbyttet på samfunnsplan er som nevnt empirisk uavklart når det gjelder 
trossamfunns rolle. Her må det imidlertid sies at KIA ikke er et trossamfunn, men en 
verdiforankret frivillig organisasjon, som får offentlig støtte over statsbudsjettet som et 
«nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet» (IMDI 2014). På et prinsipielt nivå er et 
kristent integreringstiltak kanskje en selvmotsigelse hvis samfunnet skulle være livssyns-
nøytralt, men i et livssynsåpent samfunn (jf. NOU 2013:1) kan det ses som en berikelse.5

Religion synes i koret å samle innad og bygge fellesskap på tvers av kulturgrenser. 
Man kunne kalle det religiøs integrasjon, i tillegg til Eriksens (2010) distinksjoner 
mellom sosial, kulturell og systemisk integrasjon. Koret framstår som et nært 
fellesskap, sosialt og religiøst integrert, med stor raushet for kulturell forskjellighet. 
Samtidig forteller korsangerne at de lærer av hverandre og opplever et tiltakende 
kulturelt uttrykksfellesskap i koret – som europeeren som lærte å danse med 
afrikanerne. Men det vitner også om fellesskap på tvers av kulturforskjeller når 
korsangerne uttaler at «jeg følte meg hjemme med så mange nasjonaliteter» og «vi 
kom til et punkt der kulturene var på siden, og vi bare var sammen». Det synes 
ikke å være noe behov for at kulturforskjellene oppheves når man kan møtes som 
mennesker med gjensidig velvilje (jf. Riis 2006), dele et visst vokabular (her også 
religiøst sett) og leve godt med forskjeller ellers.

MULTIMODAL INTEGRERING – FLERSTEMT FELLESSKAP

Vi har sett at de ulike modalitetene i koret (sang og melodier, instrumentalmusikk, 
rytme, bevegelse og dans, sunget og skriftlig tekst, klær og fargebruk, pausepraksiser 
og tidsbruk) bygger fellesskap og korkultur og gir deltakerne en rekke muligheter 
til å være med og delta som likeverdige, relativt uavhengig av språkbeherskelse og 
fartstid i Norge. Det er samtidig et uttalt behov for at de fortsetter læringen av norsk 

5 Regjeringens livssynspolitiske utvalg pekte i NOU 2013:1 på religionsfriheten og ønsket et samfunn «der 
retten til å ha og praktisere en tro eller et livssyn, og på samme måte retten til å la være, skal kunne være en 
synlig og legitim del av samfunnet og livet». Utredningen tematiserte også integrering, med Logas kunns-
kapsoversikt (2012) som vedlegg, og vektla at «et mål om integrering innebærer en respekt for mangfold».
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språk og kultur for å komme videre i integreringsprosessen. At man inkluderes og 
integreres i et kor som «ikke er helt Norge», betyr ikke automatisk at man integreres 
noe bedre i samfunnslivet ellers. Men den multimodale korpraksisen og den lokale 
integreringen den tilbyr, kan gi sosial støtte, språklæring og gode opplevelser. Disse 
opplevelsene av fellesskap og myndiggjøring kan igjen styrke den enkelte også i 
møtet med storsamfunnet (jf. Balsnes og Schuff 2014).

Når vi som i denne analysen primært zoomer inn på hva som skjer i det konkrete 
samspillet i koret, får vi et nærbilde av integrering i Berrys forstand, der korsan-
gerne får delta både i norsk kultur og språk og i opprinnelseslandenes kultur og 
språk, uttrykt i ulike modaliteter. I tillegg til dette, eller kanskje i mulighetsrommet 
som dette velvillige kulturmøtet skaper, utvikles en lokal korkultur og et «tredje 
vokabular» som alle i prinsippet kan være likeverdige deltakere og bidragsytere i. 
Deltakerne blir slik sosialt, religiøst og til dels kulturelt integrerte i koret gjennom 
den multimodale praksisen de deltar i. Dette kan myndiggjøre dem og gi dem en 
flerkulturell kompetanse og tilpasningsdyktighet som kan ha overføringsverdi også 
utenfor koret.
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