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Sammendrag 

I denne oppgaven har jeg undersøkt språkvalg i norsk-italienske familier. Med norsk-

italienske familier mener jeg familier som er bosatt i Norge der minst ett familiemedlem har 

italiensk bakgrunn. Oppgaven er basert på teorier om family language policy og språklig 

sosialisering. Jeg har samlet inn data gjennom spørreskjema og etnografiske intervjuer, og 

benyttet både kvantitative og kvalitative analysemetoder. Resultatene fra spørreskjemaet og 

intervjuene viste at det er en utstrakt bruk av italiensk blant italienere i Norge og at 

majoriteten av de italienske foreldrene brukte standarditaliensk i kommunikasjon med barna. 

De såkalte italienske «dialektene» var derimot lite brukt, og ble generelt ikke overført til 

barnegenerasjonen. Jeg har også undersøkt hvilken motivasjon som ligger bak språkvalgene. 

De kvantitative analysene viste at faktorer som botid i Norge, egenrapportert 

språkkompetanse og språkbruk utenfor familiedomenet i liten grad kunne forklare 

språkvalgene som ble tatt i familiene. Å gi barna mulighet til å kommunisere med italienske 

slektninger var derimot en sterkt motiverende faktor. De italienske foreldrene ønsket også å 

overføre italiensk identitet og kultur til barna sine gjennom det italienske språket. Foreldrene 

mente at det var «naturlig» å snakke sitt «morsmål» med barna, og de italienske foreldrene 

anså standarditaliensk for å være «morsmålet» uavhengig av hvorvidt de var vokst opp med 

italienske «dialekter» som hjemmespråk. I oppgaven argumenterer jeg for at dette synet på 

«morsmålet» må ses i sammenheng med standardspråkideologi og det italienske språkets 

status både i Italia og i Norge. Standarditaliensk hadde høy status blant foreldrene, og de 

opplevde at det italienske språket vekket positive assosiasjoner i Norge. Italiensk ble av 

deltakerne konstruert som et vakkert og lidenskapelig språk med et rikt vokabular, og dette 

ble satt i kontrast til det norske språket som ble oppfattet som hardt, lite melodiøst og med et 

fattigere ordforråd. Språkvalgene som ble tatt i de norsk-italienske familiene kan med andre 

ord sies å være delvis motivert av rådende språkideologier. 
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Riassunto  

In questa tesi ho analizzato le scelte linguistiche di famiglie italo-norvegesi, ovvero famiglie 

residenti in Norvegia, delle quali per lo meno un membro abbia origini italiane. La tesi è 

basata sulle teorie della family language policy e della socializzazione linguistica. Ho raccolto 

i dati attraverso un questionario seguito da interviste etnografiche, avvalendomi altresì di 

metodi di analisi quantitativi e qualitativi per l’elaborazione dei dati ottenuti. I risultati hanno 

evidenziato che gli italiani in Norvegia utilizzano diffusamente la lingua italiana e che la 

maggior parte dei genitori italiani utilizza l’italiano standard per comunicare con i propri figli: 

difatti, i cosiddetti “dialetti” sono poco utilizzati e, generalmente, non sono tramandati alla 

prole. Ho anche analizzato le motivazioni delle scelte linguistiche. Le analisi quantitative 

hanno messo in luce che fattori come la durata della permanenza in Norvegia, la competenza 

linguistica autoriferita e le lingue utilizzate al di fuori del dominio della vita familiare, 

giustificano solo in piccola parte le scelte linguistiche delle famiglie. Dare la possibilità ai 

propri figli di poter comunicare con i parenti italiani è invece un fattore motivante molto 

importante; inoltre, attraverso la lingua italiana, essi desiderano anche trasmettere l’identità e 

la cultura italiana ai figli. I genitori trovano “naturale” parlare nella propria “madrelingua” 

con i figli. I genitori italiani percepiscono l’italiano standard come “madrelingua” 

indipendentemente dal fatto che nelle rispettive famiglie d’origine si parlasse un “dialetto”. 

Nella tesi sostengo che la percezione della “madrelingua” va vista in relazione alla ideologia 

di lingua standard ed allo status della lingua italiana sia in Italia che in Norvegia. L’italiano 

standard ha uno status elevato tra i genitori, i quali riscontrano che tale idioma è apprezzato in 

Norvegia. I partecipanti allo studio hanno descritto l’italiano come una lingua bella, emotiva e 

con un ricco vocabolario, in contrasto con la lingua norvegese percepita come dura, poco 

melodiosa e con un vocabolario povero. Le scelte linguistiche fatte dalle famiglie italo-

norvegesi sembrano quindi essere motivate parzialmente da ideologie linguistiche. 
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Abstract 

In this thesis, I have investigated language choice in Italian-Norwegian families. These are 

families living in Norway where at least one family member is from an Italian background. 

The thesis is based on theories of family language policy and language socialization. I have 

collected data through questionnaires and ethnographic interviews, and I have used both 

quantitative and qualitative methods for analysis. The results from the questionnaire and the 

interviews showed that Italian is commonly used among Italians in Norway, and that a 

majority of Italian parents use standard Italian when communicating with their children. The 

so-called Italian «dialects», on the other hand, were rarely used, and were generally not 

transmitted to the children. I have also examined the motivations behind the families' 

language choices. The quantitative analyses showed that factors such as time lived in Norway, 

their self-reported linguistic competence and linguistic practice outside of the family domain 

could not to a significant extent explain the language choices that were made within the 

families. Giving the children the opportunity to communicate with Italian relatives was a 

stronger motivation. The Italian parents also wished to pass on their Italian identity and 

culture to their children through the Italian language. The parents felt it was «natural» to 

speak their «mother tongue» with their children, and they considered standard Italian to be 

their «mother tongue» regardless of any «dialect» they grew up speaking at home. In this 

thesis, I argue that this view of the «mother tongue» must be seen in the context of standard 

language ideology and the status of the Italian language both in Italy and in Norway. Standard 

Italian had a high status among the parents, and they perceived that the Italian language 

carried positive connotations in Norway. The participants constructed a view of Italian as a 

beautiful and passionate language with a rich vocabulary, and this was contrasted with a view 

of Norwegian as «harsh», not particularly melodic and with a poorer vocabulary. The 

language choices that were made in the Italian-Norwegian families could thus be said to be 

partially motivated by prevailing language ideologies. 
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1 Innledning 

1.1 Tema for oppgaven og forskningsspørsmål 

Tema for denne oppgaven er språkvalg, språklig praksis og språklig sosialisering i norsk-

italienske familier i Oslo. Med norsk-italienske familier mener jeg familier bosatt i Norge der 

minst ett av familiemedlemmene har italiensk språk- og kulturbakgrunn. Jeg undersøker 

hvilke språkvalg som tas i familiene, om foreldrene ønsker å sosialisere barna til å bli 

flerspråklige og hvilke strategier de eventuelt bruker for å oppnå dette. Jeg undersøker også 

hvordan foreldrene har kommet fram til familiens family language policy (jf. del 3.1.2) og hva 

som motiverer språkvalgene i familien. Forskningsspørsmålene mine er: 

1. Hvilke språkvalg tas i norsk-italienske familier? 

2. Hva motiverer foreldrenes språkvalg? 

1.2 Bakgrunn og mål for oppgaven 

Dagens globaliserte samfunn er preget av økt mobilitet og kommunikasjon på tvers av 

landegrenser, noe som har satt tydelige spor i Norge, og spesielt i Oslo. Ved inngangen av 

2015 utgjorde innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 32 % av Oslos befolkning 

(SSB 2015a), og SSB estimerer at tallet vil fortsette å øke i årene fremover (SSB2 2015b). 

Den økte globaliseringen har ført til endring i migrasjonsmønstrene. Tidligere så man på 

migrasjon som en prosess der migranter forlot hjemlandet sitt, og bosatte seg permanent i et 

annet land. Det er nå blitt vanligere å flytte på tvers av landegrenser flere ganger i livet. I 

tillegg har ny teknologi gjort det mulig å opprettholde kontakten med hjemlandet og være en 

aktiv del av flere samfunn samtidig. Schiller, Basch og Blanc-Szanton (1992) kaller den nye 

migrasjonen «transnasjonalisme», og beskriver den på denne måten: 

 
Now, a new kind of migrating population is emerging, composed of those whose networks, 

activities and patterns of life encompass both their host and home societies. Their lives cut 

across national boundaries and bring two societies into a single social field. (Schiller mfl. 

1992: 1) 

 

Vi har lite kunnskap om hvilke språklige, sosiale og kulturelle konsekvenser den senere tids 

globalisering og de nye migrasjonsmønstrene har hatt for individer og grupper. Som et 

resultat av den økte mobiliteten har man i dag flere transnasjonale og transkulturelle par med 
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barn som vokser opp med to eller flere språk i hjemmet. Foreldre som kommer fra språklige 

minoriteter, må velge om de vil bruke sitt førstespråk med barna sine, og dermed potensielt 

bidra til en flerspråklig utvikling. Ifølge Fishman (1991: 113) er ikke språkbevaring mulig 

uten morsmålsoverføring mellom generasjoner. Spolsky (2012) anser også familien som det 

«kritiske domenet» for språkoverføring, og han mener derfor at det er nødvendig med studier 

som fokuserer på språkvalg i familien: 

 
Studies of the family, the location of the significant choice of language, the maintenance of 

intergenerational language transmission or of the language shifting that marks changes of 

social and demographic environment typified by migration, urbanisation or conquest are 

therefore especially critical. (Spolsky 2012: 6) 

 

Familien blir altså sett på som avgjørende for språkoverføring, og er derfor av stor interesse i 

studier av språkbevaring og språkskifte. Språkvalgene som blir tatt i familien, vil ikke bare 

påvirke barnas språklige repertoar, men de kan også påvirke relasjonene innad i familien og 

barnas identitetsutvikling (Tannenbaum og Howie 2002; Wong Fillmore 1991; 2000). Om 

man velger å bruke et språk man har begrensede ferdigheter i, kan det være vanskelig å 

diskutere komplekse tema, videreføre verdier og normer til barna og uttrykke sine tanker og 

følelser overfor barna. Man risikerer også at barna tidlig utvikler en høyere språklig 

kompetanse enn foreldrene, som kan ha en uheldig psykologisk effekt (Svendsen 2009: 40–

41). Ifølge det konstruktivistiske synet på identitet blir identiteter forhandlet fram gjennom 

språklig interaksjon (jf. Bucholtz og Hall 2005). Språket blir altså sett på som et redskap i 

identitetsforhandlinger, og det kan ofte anses som en viktig del av gruppeidentiteter. Dette 

kan være nasjonale, kulturelle eller etniske identiteter (Smolicz 1980). Å bevare gruppens 

språk gjennom generasjoner kan altså være en viktig faktor for sikre disse identitetene. 

Som en et resultat av globaliseringen og den økte innvandringen blir norske skoler stadig mer 

flerspråklige. I Oslo-skolen finnes det for eksempel 228 ulike språk (Oslo kommune, 

personlig kommunikasjon på telefon 11. april 2016). Flere forskere har pekt på at møtet med 

skolen kan være avgjørende for språkvalg i familien (f.eks. Grosjean 2010: 174; Lane 2006; 

Svendsen 2004). Foreldre fra språklige minoriteter har behov for støtte for å utvikle barnas 

flerspråklighet. Mangel på støtte i nærmiljøet og ubegrunnede råd fra fagpersoner kan føre til 

at foreldre velger bort sitt førstespråk og går over til å snakke majoritetsspråket med barna 

(Lanza 2007: 46). Dette kan knyttes til holdninger til flerspråklighet i samfunnet. Ifølge 

Grosjean (1982: 127) vil språkholdninger påvirke familiers språkvalg og barns språklæring: 
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«[…] language attitude is always one of the major factors in accounting for which languages 

are learned, which are used, and which are preferred by bilinguals». Språkholdninger kan 

dermed være en avgjørende faktor for videreføring eller tap av minoritetsspråk (Garrett 2010: 

10–11), og i denne oppgaven undersøker jeg hvilken rolle språkholdninger spiller for 

språkvalg i norsk-italienske familier. 

På grunn av familiens sentrale rolle i språkoverføring og språklig sosialisering er det viktig å 

belyse hvilken prosess som ligger til grunn for språkvalgene. Jeg undersøker derfor hvordan 

familiene har forhandlet seg frem til sin «språkpolitikk» (jf. del 3.1.2) og hvilke faktorer som 

inngår i disse avgjørelsene. Målet for oppgaven er å bidra med kunnskap om en relativt ny 

innvandrergruppe som er lite studert i Norge. Jeg undersøker hovedsakelig språkvalg og 

språkpraksis i norsk-italienske familier, men jeg undersøker også språkpraksis hos italienske 

innvandrere i Norge generelt og hvilke språklige og sosiale konsekvenser migrasjonen har 

hatt for denne gruppen. Gjennom oppgaven ønsker jeg å bidra til bedre innsikt i hva det 

innebærer å være en transnasjonal og transkulturell familie i dagens samfunn og hva som 

påvirker språkvalg i disse familiene. Dette vil også kunne være et bidrag til forskningen om 

hvilke faktorer som fører til et språkskifte eller til bevaring av minoritetsspråk (f.eks. Fishman 

1991; Li Wei 1994). 

1.3 Kort om metode og teori 

Jeg har brukt elektronisk spørreskjema og etnografiske intervju for å samle inn data. 

Spørreskjemaet ble benyttet for å samle inn data fra et større antall informanter, og på denne 

måten få et overblikk over språkvalg og språkpraksis blant italienere i Norge. Spørreskjemaet 

inneholdt spørsmål om språkkompetanse, språkbruk og motivasjon for språkvalg i familien. 

Data fra spørreskjemaet ble i hovedsak analysert med kvantitative analysemetoder. Gjennom 

spørreskjemaet kom jeg i kontakt med norsk-italienske familier som var villige til å stille opp 

på etnografiske intervjuer. Jeg valgte ut disse familiene basert på resultatene fra 

spørreskjemaet. I intervjuene utdypet foreldrene informasjonen de hadde oppgitt i 

spørreskjemaet. Intervjuene ble tatt opp, transkribert og analysert kvalitativt. I analysen 

sammenligner jeg funnene fra spørreundersøkelsen og intervjuene med resultatene fra 

tidligere undersøkelser, og de ses i lys av det teoretiske bakteppet for oppgaven. 
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Jeg baserer oppgaven på teorier om språklig sosialisering og family language policy (FLP). 

Begge disse teoretiske tilnærmingene har fokus på familiens rolle i språkoverføring. Språklige 

sosialiseringsteorier beskriver hvordan barn sosialiseres gjennom språk og til å bruke språk 

(f.eks. Schieffelin og Ochs 1986). Gjennom FLP studerer man hvordan familier forhandler 

om og forvalter sine språklige ressurser (King, Fogel og Logan-Terry 2008; King og Fogel 

2013). FLP kombinerer fagområdene språkpolitikk og barns språktilegnelse, med fokus på 

familien (King, Fogel og Logan-Terry 2008). Språkpolitikk er et vidt område som tradisjonelt 

har befattet seg med prosesser på makronivå, men innenfor FLP fokuserer man også på 

«språkpolitikk» på mikronivå, altså i familien. Fagområdet FLP inkluderer med andre ord 

både makrososiale og interaksjonelle tilnærminger til språkvalg. Jeg ser også språkvalgene i 

lys av teorier om språkholdninger (f.eks. Garrett 2010), språkideologier (f.eks. Gal 1989; 

Irvine 1989) og Bourdieus (1991) teori om språk som symbolsk kapital. Jeg benytter en 

interaksjonell sosiolingvistisk tilnærming til språkvalg, med fokus på de ulike 

språkvarietetenes sosiale, kulturelle og identitetsskapende funksjon (jf. Svendsen 2004: 16–

19).  

1.4 Begrepsavklaring 

I denne oppgaven står familie, flerspråklighet, morsmål og språkvalg sentralt, og jeg vil 

derfor avklare hvordan jeg bruker disse begrepene. Hva man definerer som en familie, kan 

avhenge av ens kulturelle og personlige praksis, og familien som institusjon endrer seg i takt 

med samfunnet (jf. f.eks. Goode 2009: 14–15). I denne oppgaven fokuserer jeg imidlertid på 

språklig sosialisering og språkoverføring mellom generasjoner, og dermed bruker jeg 

begrepet familie om par eller enslige som har barn. Når jeg skriver om norsk-italienske 

familier, mener jeg, som nevnt i del 1.1, familier som bor i Norge med minst ett 

familiemedlem med italiensk språk- og kulturbakgrunn. Jeg inkluderer altså både familier 

med enslige italienske foreldre, familier med to italienske foreldre og eksogame par der bare 

én av partene har italiensk bakgrunn
1
.  

Flerspråklighet er et viktig tema i oppgaven, og det er mange ulike måter å definere 

flerspråklighet på. Det har vært tradisjon for å skille mellom flerspråklighet på samfunnsnivå 

og på individnivå (Svendsen 2009: 32). Studier av flerspråklighet på samfunnsnivå har 

hovedsakelig undersøkt flerspråklige stater, som for eksempel Belgia, mens studier av 

                                                 
1
 Jeg bruker «eksogame par» for å beskrive par der bare den ene parten har italiensk bakgrunn. 
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flerspråklighet på individnivå har undersøkt ulike aspekter ved individers språkbruk, 

språktilegnelse og språkkompetanse (Svendsen 2009: 32–35). I denne oppgaven fokuserer jeg 

på flerspråklighet på individnivå, og jeg vil dessuten beskrive språksituasjonen i Italia og 

Norge.  

For å definere flerspråklighet på individnivå anvendes ofte ulike kriterier: opphavskriterier, 

kompetansekriterier, funksjonskriterier, identitetskriterier og holdningskriterier (Skutnabb-

Kangas 1981: 83–84). Kompetansekriterier viser til hvilken grad av kompetanse man må ha i 

de respektive språkene, men det eksisterer for øvrig ingen konsensus om hvilket 

kompetansenivå man må ha for å regne seg som to- eller flerspråklig (Skutnabb-Kangas 1981: 

83–85). Bloomfield (1933/1957: 56) mente man måtte snakke to språk på nivå med en innfødt 

for å være tospråklig, mens Haugen (1953) mente at det holder å kunne produsere 

meningsfylte ytringer på et annet språk enn morsmålet. Andre kriterier tar utgangspunkt i 

språkenes opphav, altså når og hvordan man har tilegnet seg språkene, eller språkenes 

funksjon, altså hvordan man bruker språkene (Skutnabb-Kangas 1981: 85–88). Ifølge Auer 

(1984) er det nødvendig å bruke flere språk for å anses som to- eller flerspråklig:  

 

You cannot be bilingual in your head, you have to use two or more languages ‘on stage’, in 

interaction, to show others that and how you use them. (Auer 1984: 7) 

 

De siste kriteriene er identitets- og holdningskriterier som er basert på om man selv 

identifiserer seg som flerspråklig og om man blir identifisert som flerspråklig av andre 

(Skutnabb-Kangas 1981: 88–91). Når jeg i oppgaven skriver om flerspråklige individer, 

mener jeg personer som har flere språk i sitt repertoar og som bruker flere språk til daglig. En 

flerspråklig familie er derfor en familie hvor familiemedlemmene må forholde seg til flere 

språk i dagliglivet, enten i hjemmet eller på andre samfunnsarenaer. Hva som menes med et 

«språk», er et notorisk vanskelig spørsmål som jeg vil komme tilbake til gjennom oppgaven 

(jf. del 2.1 og del 5.2).   

Begrepet morsmål står sentralt i oppgaven min, og dette begrepet viste seg å være viktig for 

informantene mine (jf. del 5.8.5 og del 6.2.2). Hva som er en persons morsmål kan defineres 

med de samme kriteriene som ligger til grunn for å definere flerspråklighet på individnivå, 

nemlig opphavskriterier, kompetansekriterier, funksjonskriterier, identitetskriterier og 

holdningskriterier (Skutnabb-Kangas 1981: 20–24). Språket man har lært først, behersker 

best, bruker mest og identifiserer seg med, vil typisk regnes for morsmålet. For mange 
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personer vil alle disse kriteriene peke i retning av samme språk, men det er også mulig å ha 

flere morsmål og man kan også få et nytt morsmål i løpet av livet (Skutnabb-Kangas 1981: 

25–27). Innenfor faglitteratur brukes ofte termen førstespråk i stedet for «morsmål», fordi det 

kan være problematisk å definere en persons morsmål (jf. f.eks. Romaine 1995: 19–22). 

Tema for oppgaven er språkvalg, og dette er også et begrep som ikke har én klar definisjon. 

Ulike retninger innenfor språkforskningen har hatt ulike fokus i studier av språkvalg. Min 

oppgave er plassert innenfor den sosiolingvistiske retningen, som vil si at jeg fokuserer på 

språkenes sosiale og meningsskapende funksjon. Innenfor sosiolingvistiske studier ser man på 

språk innenfor en kommunikativ kontekst, og poengterer at språkbrukeres språkvalg vil bli 

påvirket av kontekstuelle faktorer (Svendsen 2004: 16–17). Sollid (2013: 72) gir følgende 

definisjon av språkvalg:  

 
I sosiolingvistikken brukes gjerne begrepet språkvalg om både bevisste eller ubevisste valg om 

å bruke eller fremme/hindre bruk av språk, varianter av språk eller alternative uttrykksmåter i 

et språk. 

 

Alle mennesker har ulike språkregistre, og tar valg i forhold til hvordan de uttrykker seg. 

Dette kan for eksempel være knyttet til grad av formalitet i samtalesituasjonen eller om man 

skal snakke for eksempel norsk eller engelsk. I oppgaven fokuserer jeg imidlertid på 

flerspråklige individers valg av et språk framfor et annet i familien. 

1.5 Oppgavens oppbygning 

Oppgaven er delt inn i sju kapitler. I dette innledende kapittelet har jeg presentert tema for 

oppgaven og redegjort for bakgrunnen og målene for oppgaven. Jeg har etablert rammene for 

oppgaven ved å avklare hvordan jeg bruker noen sentrale begreper og redegjort for hvilken 

teori og metode jeg benytter meg av. I kapittel 2 beskriver jeg språksituasjonen i Italia og den 

senere tids utvandring fra Italia, med fokus på italiensk innvandring til Norge. 

I kapittel 3 redegjør jeg nærmere for oppgavens teoretiske tilnærminger og presenterer 

tidligere forskning. Her ser jeg også min egen oppgave i lys av ulike forskningstradisjoner. I 

kapittel 4 gjennomgår jeg valg av metoder for datainnsamling og analyse. Jeg gjør også rede 

for utformingen av spørreskjemaet og intervjuguiden, samt utvalget av informanter.  
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Analysen av datamaterialet er todelt. I kapittel 5 presenterer og analyserer jeg dataene som jeg 

samlet inn gjennom spørreskjemaet, mens jeg analyserer dataene fra intervjuene i kapittel 6. I 

analysen ser jeg funnene i lys av de teoretiske tilnærmingene og den tidligere forskningen 

som jeg presenterer i kapittel 3, alt med tanke på å belyse forskningsspørsmålene. I kapittel 7 

oppsummerer og diskuterer jeg funnene fra analysedelene, og diskuterer hvordan de kan 

tolkes. Avslutningsvis peker jeg på begrensinger ved oppgaven og behov for videre forskning. 
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2 Italiensk språk og migrasjon 

I dette kapittelet beskriver jeg språksituasjonen i Italia, den senere tids utvandring fra Italia og 

italiensk innvandring til Norge for å gi bakgrunnsinformasjon som jeg bygger videre på i 

oppgaven. Norge blir ofte beskrevet som et «dialektparadis», hvor dialektene har høy status, 

og er i utstrakt bruk både i formelle og uformelle sammenhenger (Trudgill 2002: 32–33), men 

det samme kan ikke sies om den italienske språksituasjonen. I Italia finnes det ett 

standardtalemål som brukes over hele landet, og de såkalte «italienske dialektene» er i en 

underlegen posisjon i forhold til standarditaliensk (Coluzzi 2009: 39–40). I Norge har man 

derimot ikke en offisiell talemålsstandard (jf. f.eks. Sandøy 2011: 117), selv om man kan 

diskutere hvorvidt det finnes uoffisielle norske talespråksnormer (jf. Røyneland 2003: 22–26). 

Den norske og den italienske språksituasjonen er altså svært ulike, og det er derfor interessant 

å undersøke hvilke språkvalg som blir tatt av italienere bosatt i Norge og om italienske 

«dialekter» blir overført til barnegenerasjonen. I tillegg til dette er italienerne en relativt ny 

innvandrergruppe i Norge, og de kan sies å være representanter for den nye typen innvandring 

som Schiller mfl. (1992) kaller transnasjonalisme (jf. del 1.2).  

2.1 Språksituasjonen i Italia 

Den språklige situasjonen i Italia kan beskrives som kompleks på grunn av en høy grad av 

flerspråklighet (Coluzzi 2009; Tosi 2004). Italiensk er det offisielle språket på nasjonalt nivå, 

men enkelte regioner og områder er offisielt to- eller flerspråklige. Tolv språk blir regnet som 

historiske minoritetsspråk, og gis derfor en spesiell beskyttet status ifølge lov 382/1999 (Tosi 

2004: 303). Disse språkene er: albansk, katalansk, tysk, gresk, slovensk, kroatisk, fransk, 

frankoprovençalsk, friulisk, ladinsk, oksitansk og sardisk. Ifølge loven skal disse språkene 

kunne brukes i barnehage, grunnskole og i offentlig administrasjon på lokalt nivå, men dette 

følges i liten grad opp i praksis (Tosi 2004: 303). Italia er også preget av et mangfold av 

«dialekter». Flere av de italienske «dialektene» er ikke gjensidig forståelige, og kan heller 

regnes som ulike romanske språk (Cerruti og Regis 2014: 83–84; Coluzzi 2009: 39–40; Tosi 

2004: 258). Ifølge Repetti (2004: 1) kan de italienske «dialektene» være like ulike som 

standarditaliensk, fransk og portugisisk.  

Det språklige mangfoldet har historiske årsaker. Det ble lenge diskutert hvilket språk som var 

best egnet som nasjonalspråk i Italia. Dette var en lang debatt som varte omtrent fra Dantes 
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De vulgari eloquentia som kom ut mellom 1303 og 1305 til Italias samling i 1861
2
. Denne 

debatten kalles «la questione della lingua» («spørsmålet om språket»), og dreide seg om 

hvilket språk som skulle brukes på den italienske halvøy. Skulle man bruke latin eller en 

dialekt? I så fall, hvilken dialekt? På slutten av 1800-tallet vokste den moderne forestillingen 

om nasjonen frem i Europa, og ett felles språk ble sett på som avgjørende for å skape en 

nasjonal identitet (Anderson 1991). I Italia falt valget til slutt på den florentinske dialekten, 

som ble brukt av forfattere som Dante, Boccaccio og Petrarca, og det nye nasjonalspråket fikk 

navnet italiensk. Det er estimert at bare mellom 2,5 og 10 % av befolkningen snakket det nye 

nasjonalspråket da Italia ble samlet til én nasjon (Castellani 1982: 3–26; De Mauro 1970: 43). 

Standarditaliensk var lenge elitens språk, mens folk flest snakket de ulike «dialektene». 

Myndighetene så på «dialektene» som forstyrrende i den nye italienske staten, og de ble 

oppfattet som en trussel for nasjonsbyggingen (Coluzzi 2009: 41). På grunn av dette ble 

«dialektene» stadig mer stigmatisert, og staten tok i bruk ulike metoder for at folket skulle 

lære italiensk (Coluzzi 2009: 41). Skolen ble tildelt en viktig rolle i språklæringsprosessen, og 

det ble også innført obligatorisk militærtjeneste der folk bevisst ble sendt ut av sitt 

dialektområde. I senere tid har radio og tv vært viktige kanaler for læring av standarditaliensk 

(Khachaturyan 2015: 2–3). 

Som et resultat av standardiseringsprosessen har de italienske «dialektene» lavere sosial 

prestisje og status enn standarditaliensk. «Dialektene» har tradisjonelt blitt knyttet til 

hjemmedomenet, og språksituasjonen i Italia er ofte beskrevet som diglossisk (Coluzzi 2009; 

Fellin 2014). Coluzzi (2009) mener at man kan observere en rask språkskifteprosess i Italia. 

Standarditaliensk inntar stadig flere domener som tidligere var forbeholdt «dialektene». I 

2006 ble det i Italia gjennomført en spørreundersøkelse som handlet om språkbruk i familien. 

Undersøkelsen ble gjennomført av Istituto nazionale di statistica (Istat 2007), og ca. 24 000 

familier deltok. I undersøkelsen kom det frem at 45,5 % av de spurte hovedsakelig snakket 

standarditaliensk med familien, 32,5 % snakket både standarditaliensk og «dialekt» og 16 % 

snakket hovedsakelig «dialekt» med familien. 5,1 % av de spurte brukte et annet språk med 

familien. Undersøkelsen viste at det hadde vært en økning i bruk av standarditaliensk i 

familien. I 1988 oppga 32 % at de bare brukte «dialekt» med familien, og 24 % oppga at de 

brukte både standarditaliensk og «dialekt». Bruk av «dialekt» kunne knyttes til alder, kjønn, 

                                                 
2
 Regionen Veneto ble imidlertid ikke del av Italia før 1866. Roma ble tatt over av Italia i 1870, og ble erklært 

som hovedstad året etter. Etter første verdenskrig ble også de sørlige delene av Sør-Tyrol overført til Italia.  
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utdanningsnivå og bosted. Det viste seg at eldre menn med lav utdannelse i Sør-Italia var de 

som brukte «dialekt» mest (Istat 2007).  

Den samme undersøkelsen tok også for seg italienernes kjennskap til fremmedspråk. Engelsk 

og fransk var fremmedspråkene som flest italienere oppga å ha kompetanse i. Blant 

befolkningen som var over seks år, oppga 43,6 % å ha kjennskap til engelsk, og 29,1 % oppga 

å ha kjennskap til fransk. Engelsk var vanligst i de yngre generasjonene, mens fransk var det 

vanligste språket for personer over 55 år. Blant personene som oppga at de kunne ett eller 

flere fremmedspråk, var nivået varierende. 45,2 % av disse personene oppga at de ikke var i 

stand til eller ville hatt vanskeligheter med å ha en samtale på et fremmedspråk (Istat 2007).  

2.2 Italiensk utvandring 

Man regner ofte to perioder som hovedperiodene for italiensk utvandring (Gjergji 2015). 

Periodene med størst utvandring var mellom 1870 og 1920 og mellom 1946 og 1973. 

Utvandringen har hovedsakelig hatt økonomiske årsaker, og de fleste utvandrerne var 

arbeidsutvandrere (Gjergji 2015: 8). Ifølge Gjergji (2015: 13–15) er man nå inne i en tredje 

periode av italiensk utvandring. Antallet italienske utvandrere har økt siden starten av 1990-

tallet. Dette kan ses i sammenheng med en økt økonomisk ulikhet i Italia de siste tretti årene. 

Den internasjonale finanskrisen som for alvor startet i 2007–2008, har hatt store konsekvenser 

for arbeidsmarkedet i Italia. I juli 2015 var 12 % av den italienske arbeidsstyrken uten arbeid. 

Arbeidsledigheten har hatt sterkest effekt på den yngre generasjonen, og for italienere under 

25 år var arbeidsledigheten så høy som 40,5 % (Istat 2015).  

I 2013 forlot 82 000 italienere landet, noe som var en økning på 20,7 % i forhold til 2012. 

Over halvparten av disse utvandrerne bosatte seg i Storbritannia, Tyskland, Sveits, Frankrike 

og USA. Det var også en stor intranasjonal migrasjon fra Sør-Italia til Nord-Italia. I 2013 var 

flertallet av de italienske utvandrerne menn (57,6 %), og majoriteten var mellom 20 og 45 år, 

med en gjennomsnittsalder på 34 år (Istat 2014). Den økte utvandringen har i italiensk media 

blitt omtalt som «la fuga dei cervelli» («hjerneflukten»). Det har ofte blitt rapportert at Italia 

mister et stort antall høyt utdannede (Gjergji 2015: 15–17), og ifølge tall fra Istat (2014) 

hadde 31 % av italienerne som forlot landet i 2013, utdanning på universitetsnivå. 
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2.3 Italienere i Norge 

Italienerne i Norge utgjør en relativt liten innvandrergruppe sammenlignet med andre grupper, 

men det er en gruppe i vekst. Ved inngangen av 2010 var det registrert 1892 italienske 

innvandrere bosatt i Norge, og i 2015 var tallet økt til 3525. Godt over halvparten av 

italienerne som er bosatt i Norge, er menn (65 %). Oslo har den største andelen av de 

italienske innvandrerne, med 1235 italienere registrert bosatt i 2015. Mange av italienerne har 

kommet de siste tre årene (SSB 2015a). Nedenfor gjengis SSBs oversikt over de italienske 

innvandrernes
3
 botid i Norge:  

Figur 1: Botid blant italienere i Norge (fra under ett år til over 40 år) (SSB 2015a)
4
 

SSB gir på grunn av personvernhensyn ingen oversikt over aldersfordeling i 

innvandrergrupper (SSB, personlig kommunikasjon på telefon 9. november 2015), men ifølge 

Den italienske ambassaden i Oslo (personlig kommunikasjon på epost 22. april 2015) var 

1343 italienske statsborgere under 18 år bosatt i Norge i april 2015. Disse tallene tyder på at 

det er nokså få familier med italiensk språk- og kulturbakgrunn i Norge, men det er, som 

nevnt, en gruppe som vokser.  

                                                 
3
 SSB (2015b) definerer innvandrere som: «[…] personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og 

fire utenlandsfødte besteforeldre. Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge.» 
4
 Alle de italienske innvandrerne som har over 40 års botid i Norge er slått sammen i samme søyle. 
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Opplæringsloven § 2-8 gir elever som har for svake norskferdigheter til å følge ordinær 

læreplan i norsk, rett til særskilt norskopplæring og om nødvendig morsmålsopplæring eller 

tospråklig fagopplæring. I skoleåret 2014/2015 var det 30 elever som fikk morsmålsopplæring 

eller tospråklig undervisning på italiensk i norske grunnskoler (Utdanningsdirektoratet 2015). 

Om barna har gode nok ferdigheter i norsk til å følge vanlig undervisning, må foreldrene selv 

sørge for at barna får undervisning i minoritetsspråket hvis de ønsker det. Siden 1995 har det i 

Oslo vært en italiensk skole, Associazione Giovane Italia Oslo, som tilbyr kveldskurs i 

italiensk språk og kultur for barn av italienere. Kursene varer mellom én og to timer, og tilbys 

barn mellom tre og 13 år én gang i uka. Skolens mål er å bevare italiensk språk og kultur 

(Associazione Giovane Italia Oslo 2015). 

2.4 Oppsummerende om italiensk språk og migrasjon 

I dette bakgrunnskapittelet har jeg vist at den norske og den italienske språksituasjonen kan 

beskrives som svært ulike, spesielt med tanke på forholdet mellom standardspråk og dialekt, 

noe som gjør det interessant å undersøke språkvalg blant italienere i Norge. Vi har også sett at 

antallet italienske innvandrere i Norge har økt de siste årene, men vi har foreløpig lite 

informasjon om hvilke språklige konsekvenser migrasjonen har hatt for denne gruppen. I 

neste kapittel presenterer jeg forskning på språkvalg blant italienske innvandrere i andre land, 

samt forskning på andre innvandrergrupper i Norden og Norge spesielt. Jeg gjør også rede for 

oppgavens teoretiske tilnærminger. 
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3 Teori og tidligere forskning 

I dette kapittelet presenterer jeg oppgavens teoretiske rammeverk og et utvalg av tidligere 

forskning. De viktigste teoretiske tilnærmingene jeg baserer meg på, er, som nevnt 

innledningsvis, teorier om family language policy og språklig sosialisering, og jeg starter med 

en gjennomgang av disse. Jeg presenterer også teorier om språkholdninger, språkideologi og 

Bourdieus (1991) teori om språk som symbolsk kapital, og gjør rede for hvordan disse 

teoriene kan være med på å forklare individers og gruppers språkvalg. Deretter presenterer jeg 

tidligere studier av språkskifte og språkbevaring i minoritetsgrupper, med fokus på studier av 

familiens rolle i språkoverføringen. Jeg avslutter kapittelet med å plassere min egen oppgave i 

forskningstradisjonene.  

3.1 Teoretisk rammeverk 

3.1.1 Språklig sosialisering 

Språklige sosialiseringsteorier beskriver hvordan barn sosialiseres gjennom språk og til å 

bruke språk (f.eks. Schieffelin og Ochs 1984; 1986). Hos Schieffelin og Ochs (1986) heter det 

for eksempel at: 

 
[the] process of acquiring language is deeply affected by the process of becoming a competent 

member of society. The process of becoming a competent member of society is realized to a 

large extent through language, by acquiring knowledge of its functions, social distribution, and 

interpretations in and across socially defined situations. (Schieffelin og Ochs 1986: 168) 

 

Ifølge språklige sosialiseringsteorier kan man ikke skille språklæringsprosessen fra 

sosialiseringsprosessen. Teoriene fokuserer på hvordan både språklig, kommunikativ og 

sosial kompetanse utvikles gjennom interaksjon. Ytringer har både denotativ og sosial 

betydning, og dette er noe som læres gjennom språklig sosialisering. Språklig samhandling er 

forankret i våre sosiale og kulturelle praksiser, og ifølge Schieffelin og Ochs (1986) kan 

måten kommunikasjon mellom barn og foreldre er strukturert på, knyttes til sosiokulturelle 

mønstre i samfunnet: 

 
From this perspective the verbal interactions between infants and mothers observed by 

developmental psychologists can be interpreted as cultural phenomena, embedded in systems 

of ideas, knowledge, and the social order of the particular group into which the infant is being 

socialized. (Schieffelin og Ochs 1986: 164) 
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Studier av språklig sosialisering og interaksjon i familien kan dermed belyse kulturelle og 

sosiale praksiser, verdier og trossystemer i gruppen familien er del av.  

Språklige sosialiseringsteorier fokuserer altså på hvordan «persons become competent 

members of social groups and the role of language in this process» (Schieffelin og Ochs 1986: 

167). Sosialiseringsbegrepet er imidlertid blitt kritisert for å framstille sosialiseringsprosessen 

på en ensidig og forenklet måte, siden det kan tolkes som at barn er asosiale og inkompetente 

vesener som gjennom sosialiseringsprosessen blir sosiale og velfungerende (f.eks. Corsaro 

1997). Kritikerne mener derfor at barnas aktive rolle i prosessen har blitt usynliggjort. 

Schieffelin og Ochs (1984) understreker derimot at sosialiseringen er en livslang, interaktiv 

prosess som starter allerede fra fødselen av. Sosialiseringsprosessen er interaktiv fordi barnet 

ikke er en passiv mottaker av kunnskap, men heller en aktiv del av prosessen som bidrar i den 

meningsskapende interaksjonen (Schieffelin og Ochs 1984).  

Foreldre kan imidlertid bruke ulike strategier for å påvirke barnas språklige utvikling, og det 

finnes strategier for å utvikle flerspråklighet hos barn, som både kan brukes bevisst eller 

ubevisst av foreldre (Lanza 1991: 13–32; Romaine 1995:183). En av de meste kjente 

strategiene er den såkalte one parent – one language-strategien (Döpke 1992), som ofte er 

brukt av foreldre som har ulike førstespråk. Ifølge denne strategien bør hver av foreldrene 

bare snakke ett språk hver til barnet, gjerne førstespråkene. Ochs (1988) beskriver minimal 

grasp-strategien som også kan brukes av flerspråklige foreldre. Denne strategien kan brukes 

for å fremme barnets bruk av ett språk, ofte minoritetsspråket, ved at den ene eller begge 

foreldrene later som at de bare forstår ett av språkene for å skape en enspråklig kontekst. Om 

foreldrene snakker samme minoritetsspråk, kan en tredje strategi være å snakke 

minoritetsspråket i hjemmet og med familien, og majoritetsspråket utenfor hjemmet. En fjerde 

mulighet er at hver enkelt veksler mellom ulike språk i samtale med barnet. Dette kalles en 

kodevekslingsstrategi (Svendsen 2009: 38). Foreldrene kan altså benytte ulike strategier som 

kan åpne for bruk av flere språk, eller de kan forsøke å forhandle fram en enspråklig kontekst 

(Lanza 1991: 13–32). Hvilke språklige sosialiseringsstrategier som brukes i familien, er del av 

familiens språkpolitikk, og dette er noe jeg gjør rede for i neste avsnitt.  
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3.1.2 Family language policy 

Family language policy (FLP) er en relativt ny teoretisk tilnærming som studerer hvordan 

man innad i familien kommer frem til hvilke språk som skal brukes og hvordan dette skal 

gjennomføres. FLP kombinerer fagområdene språkpolitikk og barns språktilegnelse, med 

fokus på familien (King, Fogel og Logan-Terry 2008). King mfl. (2008: 907) beskriver FLP 

som: «[…] explicit and overt planning in relation to language use within the home among 

family members». Tilnærmingen kan anses som en videreføring av språklige 

sosialiseringsteorier, men skiller seg fra disse ved å også inkludere språkpolitikk. 

Språkpolitikk er et vidt område som tradisjonelt har befattet seg med prosesser på makronivå, 

men innenfor FLP fokuserer man også på interaksjon på mikronivå. Fagområdet FLP 

inkluderer med andre ord både makrososiale og interaksjonelle tilnærminger til språkvalg. 

Språkvalg og språkbruk i hjemmet ses dermed i lys av faktorer og prosesser på samfunnsnivå. 

King og Fogel (2013: 172) gir følgende beskrivelse av FLP:  

 
FLP addresses child language learning and use as functions of parental ideologies, decision-

making and strategies concerning languages and literacies, as well as the broader social and 

cultural context of family life.  

 

FLP kan altså være med på å belyse sosiale og kulturelle forhold og praksiser i samfunnet, og 

hvordan disse påvirker beslutninger som tas i familien. Ideologier vil også være med på å 

påvirke familiens språkpolitikk, og i de to neste avsnittene gjør jeg rede for hvordan 

språkholdninger og språkideologier kan spille en rolle for språkvalg. 

3.1.3 Språkholdninger 

Språkholdninger regnes som en av de avgjørende faktorene for flerspråkliges språkvalg 

(Garrett 2010: 10–11). Ifølge Grosjean (1982) vil språkholdninger påvirke hvilket språk 

flerspråklige foretrekker og dermed hvilke(t) språk som blir videreført til barnegenerasjonen: 

«[…] language attitude is always one of the major factors in accounting for which languages 

are learned, which are used, and which are preferred by bilinguals» (Grosjean 1982: 127). 

Holdninger kan defineres på flere ulike måter, og Garrett (2010) gir følgende definisjon: 

 
[…] an attitude is an evaluative orientation to a social object of some sort, whether it is a 

language, or a new government policy, etc. And, as a ‘disposition’, an attitude can be seen as 

having a degree of stability that allows it to be identified. (Garrett 2010: 20) 
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Holdninger innebærer dermed en evaluerende orientering mot et sosialt objekt, som i dette 

tilfellet vil være språk. Å ha en evaluerende holdning til språk vil si å foreta en verdivurdering 

av språk, og med dette også språkbrukerne, siden det er vanskelig å skille holdninger til språk 

fra holdninger til språkbrukerne (Garrett 2010: 32-33). Holdningene blir dannet av våre 

erfaringer, men de er også sosialt og kulturelt betingede, og dominerende diskurser i 

samfunnet er med på å forme dem. Holdninger er altså noe som læres, og de kan derfor bli 

sett på som en viktig del av sosialiseringsprosessen (Garrett 2010: 29). Til tross for at de er 

sosialt betingede, er holdninger ofte ubevisste og uuttalte. De vil endre seg ettersom 

samfunnet og individene endrer seg, men som Garrett (2010: 20) påpeker, har de en grad av 

stabilitet som kan gjøre det mulig å identifisere dem. 

Språkholdninger er ikke bare med på å påvirke språkvalg. De kan også påvirke hvordan vi 

posisjonerer oss sosialt, hvordan vi oppfører oss og hvordan vi opplever verden (Garrett 2010: 

15). Ifølge Garrett (2010: 23) består holdninger av tre komponenter: kognisjon, affekt og 

adferd. Disse komponentene står i et nært forhold til hverandre, og påvirker hverandre. Den 

kognitive komponenten viser til at holdninger er bygd opp rundt det man tenker, tror og 

mener om verden. Holdninger er også affektive fordi holdningsobjektene framkaller ulike 

følelser. Disse to komponentene vil sammen påvirke vår adferd. 

Det finnes språkholdninger knyttet til alle språklige nivåer, fra fonemer til ulike 

språkvarieteter (Garrett 2010: 10–11). Noen språk blir sett på som «uegnede» til enkelte 

formål, for eksempel til poesi eller abstrakt tenkning, eller «upassende» i enkelte settinger, for 

eksempel i formelle settinger. Blant annet kan standardiseringsprosesserer påvirke hvorvidt 

folk ser på et språk som egnet til ulike formål (Garrett 2010: 7-8). Språkholdninger kan derfor 

være avgjørende for videreføring eller tap av minoritetsspråk (Garrett 2010: 10–11). 

Språkholdninger vil påvirkes av språkideologier i samfunnet, og dette gjør jeg rede for i neste 

avsnitt.  

3.1.4 Språkideologi 

Språkholdninger og språkideologier er nært knyttet til hverandre, og individers 

språkholdninger kan springe ut av språkideologier i samfunnet: «[…] language attitudes can 

be viewed as being influenced by powerful ideological positions» (Garrett 2010: 34).  Ifølge 

Svendsen (2006: 233) kan man analysere enkeltindividers språkholdninger ved å se deres 

språkpraksis og metaspråklige kommentarer i lys av ulike språkideologier. Språkideologier er 
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altså oppfatninger av språk på gruppe- eller samfunnsnivå, mens språkholdninger tilhører 

enkeltindividet. 

Weber og Horner (2012: 16) beskriver språkideologi som «[…] the cultural systems of ideas 

and feelings, norms and values, which inform the way people think about languages». 

Språkideologier er altså, som språkholdninger, knyttet til hva vi tenker om språk og hvilke 

følelser de fremkaller. Språkideologiene har imidlertid rot i vår kultur, våre normer og 

verdier, og de kan knyttes til kulturelle, sosiale og politiske forhold. De reflekterer 

maktrelasjoner og kulturelle hegemonier i samfunnet (Gal 1989; Irvine 1989). 

Språkholdninger er også knyttet til identitet: «Ideology is closely related to identity. What we 

think about language will be related to how we perceive ourselves and eventually how others 

perceive us» (Lanza og Svendsen 2007: 292). Vi bruker altså språket for å vise hvem vi er og 

forstå hvem andre er, og språkideologier vil derfor påvirke hvordan man ser på seg selv og 

andre.  

De rådende språkideologiene i samfunnet fører til at språkvarieteter oppfattes på ulike måter 

og tilskrives ulik verdi.  Dette er basert på en oppfatning om at språkvarieteter kan avgrenses 

og plasseres i et hierarki hvor enkelte varieteter har høyere rang enn andre (Weber og Horner 

2012: 16–17). Standardspråk plasseres høyere i språkhierarkiet enn dialekter, og dette 

springer ut av standardspråkideologien. En standardiseringsprosess er ikke en verdinøytral 

prosess, men henger ofte sammen med dannelsen av en stat (jf. del 2.1). Valget av hvilken 

varietet som skal standardiseres, avspeiler samfunnets sosiopolitiske historie og 

maktrelasjoner. Standardiseringsprosessen innebærer dermed at standardspråket blir en 

prestisjevarietet som blir ansett som et normideal, ofte innenfor et nasjonalt fellesskap 

(Mæhlum 2007: 38–40). Standardspråket er derfor et språklig ideal som etterstrebes og som 

angivelig skal være fritt for påvirkning fra andre språkvarieteter. Denne oppfatningen kan 

knyttes til den språklige renhetsideologien. Ifølge denne idelogien skal språk holdes «rene» 

og ikke «blandes» med andre språk. Påvirkning fra andre språkvarieteter kan oppfattes som en 

trussel mot språket (Weber og Horner 2012: 20), og språklig innovasjon kan dermed ses på 

som ødeleggende og til og med moralsk forkastelig (Cameron 1995). Som en følge av de 

språklige renhetsideologiene mener ofte flerspråklige personer at de må unngå kodeveksling 

eller «språkblanding» fordi det kan føre til en språklig «forurensning» (Grosjean 2010: 103). 
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3.1.5 Språk som symbolsk kapital 

Bourdieus (1991) teori om språk som symbolsk kapital kan være med på å forklare hvorfor 

flerspråklige talere velger å bruke et språk framfor et annet. Ifølge Bourdieu (1991: 43-65) er 

ikke økonomiske og materielle goder de eneste formene for kapital man kan opparbeide seg. 

Vi har også «kulturell kapital», som for eksempel kunnskap og ferdigheter, og «symbolsk 

kapital», som er status, prestisje og anerkjennelse fra enkelte grupper. Å beherske og bruke 

enkelte språk kan også gi symbolsk og kulturell kapital. Språk brukes alltid i en kontekst, og 

innenfor en gitt kontekst vil de ulike språklige «produktene» tilskrives ulik markedsverdi. 

Denne konteksten kaller Bourdieu «det språklige markedet». Språk får en markedsverdi basert 

på sosiale, politiske og historiske forhold, samt maktrelasjoner i samfunnet. Fordelingen av 

språklig kapital er altså knyttet til fordelingen av andre former for kapital, og individene med 

mest makt og prestisje kan påvirke språkenes markedsverdi (Bourdieu 1991: 66–69). Om man 

behersker og bruker en viss språkvarietet, kan dette for eksempel gi tilgang til jobber og 

utdannelse. Kulturell og symbolsk kapital kan dermed omsettes til økonomisk kapital. Den 

symbolske kapitalen som er tilknyttet språkene kan derfor påvirke hvilken holdning man har 

til dem, hvilke språk man velger å bruke i ulike kontekster og hvilke språk man ønsker å 

overføre til sine barn. 

3.2 Tidligere forskning 

Språkvalg har blitt undersøkt i flere forskjellige minoritetsgrupper med ulike teoretiske 

tilnærminger. Mange studier har fokusert på familiens rolle i språkskifte og språkbevaring, og 

man har vært spesielt interessert i å identifisere hvilke faktorer som fører til språkskifte og 

språkbevaring (Li Wei 2000: 142). I det følgende vil jeg presentere noen studier av 

språkpraksis og språkvalg hos italienske innvandrere i ulike land, og deretter studier med 

fokus på andre innvandrergrupper i Norden og Norge. 

3.2.1 Studier av italienske innvandrere 

Det er blitt foretatt flere undersøkelser av språkvalg og språkpraksis blant italienske 

innvandrere i USA, og flere forskere har hatt fokus på familier med italienske røtter. Del 

Torto (2008) har studert språkpraksis i italiensk-amerikanske familier. Hun fokuserer på 

andregenerasjonsinnvandrernes rolle som en såkalt language broker, eller språkmekler, i 

familier der de ulike generasjonene har ulik språkkompetanse. En «språkmekler» fungerer 
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som en språklig og kulturell tolk både innad i familien og i møte med storsamfunnet. De Fina 

(2012) har undersøkt interaksjon i en italiensk-amerikansk familie. Til tross for at familiens 

tre generasjoner hadde ulik språklig kompetanse og ulike språkpreferanser, deltok alle i å 

skape en flerspråklig familieidentitet gjennom kodeveksling, oversetting, konvergens og 

metaspråklige kommentarer.  

Fellin (2014) har undersøkt hvordan nyankomne italienske innvandrere i USA forholder seg 

til språkvalg i familien, og knytter dette til identitet og språkholdninger. Hun sammenlignet 

innvandrerne som ankom etter 1980, den såkalte «nye bølgen», med de som ankom på 1800-

tallet og tidlig på 1900-tallet. Innvandrerne fra «den første bølgen» var hovedsakelig arbeidere 

uten utdanning som bare snakket regionale «dialekter» og ikke behersket standarditaliensk. 

Deres språklige kompetanse hadde lav verdi på de språklige markedene i USA, og dette førte 

til en rask språkskifteprosess. Innvandrerne fra «den nye bølgen» har derimot høyere 

utdanning, og behersker standarditaliensk. Fra 1990-tallet har det også vært en økende 

interesse for italiensk kunst, kultur og mattradisjon, og det italienske språket har dermed fått 

større prestisje i USA. Dette har ført til at det å være italiensk og snakke italiensk blir sett på 

som symbolske ressurser, eller det Bourdieu kaller «symbolsk kapital» (jf. del 3.1.5). Fellin 

(2014: 306–307) fant at de nye italienske innvandrerne verdsetter sin italienske identitet og 

det italienske språket høyt og at de ønsker å videreføre dette til sine barn, i motsetning til 

innvandrerne i «den første bølgen». 

Det har blitt funnet lignende resultater i studier i Australia. Santello (2015) har studert 

holdninger til tospråklighet hos italienske innvandrere og personer med italienske røtter i 

Australia. Alle deltakerne i undersøkelsen snakket både engelsk og italiensk. Det kom frem at 

deltakerne hadde positive holdninger til tospråklighet og ønsket å bevare det italienske 

språket. Flere av deltakerne begrunnet dette med at Italia blir sett på som et attraktivt land 

som det er positivt å bli assosiert med.  

Alle studiene av språkvalg og språkpraksis blant italienske innvandrere jeg har presentert, er 

altså gjort i land der engelsk er majoritetsspråket. Det engelske språket har en spesiell status 

og en særstilling som lingua franca i store deler av verden (jf. f.eks. Mæhlum 2007: 157-160). 

Disse studiene er altså foretatt i språksituasjoner som er svært ulike den norske, og kan 

dermed anses som relativt lite sammenlignbare med min undersøkelse. I neste avsnitt 

presenterer jeg nordiske studier av språkvalg og språkpraksis i ulike innvandrergrupper.   
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3.2.2 Nordiske studier 

Det har blitt gjort lite forskning på språkvalg og språkpraksis hos italienske innvandrere i 

Norden, men det finnes en doktorgradsavhandling fra Sverige som ser på språkbruk i en 

familie med italienske røtter. Tikka (2009) har skrevet om kodeveksling mellom svensk, 

standarditaliensk og en nord-italiensk «dialekt» i en familie med tre generasjoner bosatt i 

Sverige. Hun viste at kodeveksling var mye brukt i familien og at den fungerer som 

identitetsmarkør og for å organisere samtalen.  

Et stort og viktig forskingsprosjekt som har undersøkt språkskifte og språkbevaring blant 

andre innvandrergrupper, er Nordens indvandrersprogs udvikling (NISU-prosjektet) (blant 

annet Boyd 1994; Berggren og Latomaa 1994; Junttila og Andersson 1994). NISU-prosjektet 

var et samarbeidsprosjekt mellom forskningsinstitusjoner i Norge, Sverige, Danmark og 

Finland. I prosjektet ønsket forskerne blant annet å undersøke i hvilken grad medlemmene av 

ulike innvandrergrupper viderefører sine førstespråk til sine barn. Det ble fokusert på 

informanter fra fire språkgrupper på sju ulike steder i Norden. Det var ca. 270 informanter 

med i undersøkelsen, og alle var foreldre til barn i skolealder. I Norge intervjuet man finner 

bosatt i Finnmark og vietnamesere bosatt i Bergen. I intervjuene ble det fokusert på språkvalg, 

språkferdigheter og sosialt nettverk blant informantene og et fokusbarn.  

Det viste seg at ulike faktorer ved familiesammensetningen hadde avgjørende innvirkning på 

bruk av minoritetsspråket både for foreldre- og barnegenerasjonen. Informantene som hadde 

partnere som var medlemmer av samme minoritet, brukte minoritetsspråket signifikant oftere 

enn informantene som hadde partnere med en annen bakgrunn. Størrelsen på husholdningen 

og antall medlemmer som var enspråklige i minoritetsspråket, hadde også en betydning for 

bruk av minoritetsspråket. Etnisiteten i nettverket utenfor familien hadde en sammenheng 

med både barnas og foreldrenes språkbruk, men denne sammenhengen var ikke signifikant for 

alle informantgruppene (Boyd 1994). 

Mer enn en tredjedel av foreldrene i undersøkelsen anså det som veldig eller noe viktig at 

barna deres lærte minoritetsspråket. Det var likevel viktigere for noen informantgrupper enn 

andre å bevare minoritetsspråket. Dette kunne knyttes til språkholdninger i informantenes 

opprinnelsesland og mottakerland. Hvilken status minoritetsspråkene og innvandrergruppene 

hadde, virket å spille en rolle for hvor viktig informantene mente det var å videreføre 
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minoritetsspråkene til barna. Dette påvirket også om foreldrene ønsket at barna skulle få 

opplæring i minoritetsspråket på skolen (Holmen & Jørgensen 1994). 

3.2.3 Norske studier 

Lanzas studie (1997) er et viktig bidrag til forskningen på tospråklig sosialisering. Lanza har 

undersøkt småbarns flerspråklige utvikling, og hun viste hvordan foreldrenes språklige 

sosialiseringsstrategier påvirker barnas språkvalg. Lanza fant at barn har en høyere grad av 

språklig bevissthet enn man tidligere regnet med og at barn helt ned i toårsalderen veksler 

mellom språk på en systematisk måte. Barns språkblanding kan altså ikke sies å være et 

resultat av språklig «forvirring».  

Flere forskere i Norge har studert barns kodeveksling og språkkompetanse. Guldal (1997) har 

undersøkt hvordan barn med ulike språkferdigheter kodeveksler mellom norsk og engelsk i 

samtale med hverandre, og hun fant at kodevekslingen hadde kommunikativ effekt. Aarsæther 

(2004) har studert interaksjon blant norsk-pakistanske barn. Han viste også blant annet hvilke 

sosiale og diskursive funksjoner kodeveksling hadde i samtaler. Sickinghe (2005) har 

analysert opptak av en trespråklig femårings samtaler med ulike samtalepartnere gjennom 

samtaleanalyse (CA), og så språkutviklingen i sammenheng med språklig sosialisering. 

Bjugn (2001) har i sin hovedfagsoppgave undersøkt språkbruk og språkoverføring i to 

minoritetsgrupper. Studien handler om språkbruk, språkvalg og sosiale nettverk blant kvinner 

med russisk og filippinsk bakgrunn i Kirkenes. Bjugn undersøkte blant annet hvilke språk 

informantene brukte med sine barn og nærmeste familie. 19 kvinner ble intervjuet om deres 

nettverk, språkferdigheter og språkbruksmønstre. Det viste seg at botid og norskferdigheter 

ikke kunne forklare språkvalgsmønstrene, men at et norskdominert nettverk førte til mer bruk 

av norsk. Språkbruken med ektefellen hang i stor grad sammen med ektefellens etnisitet. 

Informantene med norsk ektefelle brukte norsk, mens informantene med partnere fra samme 

minoritet brukte minoritetsspråket, men det var også noen russiske informanter som snakket 

russisk med sine norske ektefeller. Etnisitetsfordelingen i nettverket kunne likevel ikke 

forklare all individuell variasjon og språkvalgene med barna. De russiske og filippinske 

mødrene hadde ikke samme språkbruksmønstre til tross for at det var flere likheter mellom 

gruppene. Alle de russiske informantene snakket russisk til barna sine. De filippinske 

informantene, derimot, snakket norsk og ett eller flere filippinske språk. Det viste seg at de 

filippinske informantene ikke nødvendigvis brukte sine førstespråk med barna, noen valgte 
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heller å bruke tagalog. Bjugn skriver at de ulike språksituasjonene og språkholdningene i 

Russland og Filippinene kan forklare noen av disse forskjellene. 

Også andre forskere har undersøkt språkbruk hos filippinske innvandrere i Norge. Svendsen 

(2004) har undersøkt språkvalg og språklig sosialisering blant norsk-filippinske barn i Oslo i 

sin doktorgradsavhandling. Hun studerte hvilke språklige sosialiseringsstrategier som finnes i 

familiene, og undersøkte språkvalg i sammenheng med blant annet sosialt nettverk, 

språkideologi og språkkompetanse. Gjennom intervjuer med barnas familier viste det seg at 

alle familiene hadde en flerspråklig praksis der minst tre språk inngikk. Norsk var introdusert 

i familiene i relativt stor grad, men tagalog og engelsk var også i bruk. Det viste seg at fedrene 

hadde en større preferanse for filippinske språk enn mødrene i kommunikasjon med barna. 

For foreldrene var det en sammenheng mellom antall minoritetsmedlemmer i nettverket og 

bruk av minoritetsspråk, men foreldrenes nettverk påvirket ikke barnas språkbruk til 

foreldrene. Svendsen viste at språkideologi og språkpolitikk også spilte en rolle for 

foreldrenes språkvalg og at språkpolitikken i skolen hadde hatt en innvirkning på 

språkvalgene i noen av familiene. 

Som en videreføring av Svendsens studie (2004) og en tidligere undersøkelse av Hvenekilde 

og Lanza (2001) har Lanza og Svendsen (2007) undersøkt sammenhengen mellom språkvalg 

og sosialt nettverk hos norsk-filippinere. Resultatene viste at foreldrene som hadde flere 

filippinere i nettverket, brukte minoritetsspråket oftere, men den samme sammenhengen ble 

ikke funnet for barna. Resultatene passet altså ikke helt med forventningene til sammenheng 

mellom etnisk oppbygning i nettverk og språkbruk. Lanza og Svendsen (2007) mente at dette 

kunne skyldes at nettverksmodellene har et for essensialistisk syn på minoritetsgruppers 

identitet, som ikke tar i betraktning at identitet kan være flytende og kompleks. Språkideologi 

og gruppens høye grad av flerspråklighet kan også forklare noen av språkvalgene som ble tatt.  

Lane (2006) har i sin doktorgradsavhandling gjennomført en komparativ studie av språkskifte 

i to minoritetsgrupper. Hun undersøkte en finsktalende gruppe i Lappe (Canada) og en 

kvensktalende gruppe i Bugøynes. Hun studerte hva som skjer med kultur og identitet i en 

språkskifteprosess og kodevekslingsmønstrene i de to gruppene. I begge gruppene kunne hun 

observere et språkskifte, men prosessen hadde gått mye raskere i Bugøynes. Dette knytter 

Lane til språkpolitikken i Norge og Canada.  Når det kom til spørsmål om språkvalg, nevnte 

de fleste informantene i Bugøynes fornorskingsprosessen som en årsak til at folk i samfunnet 

ikke hadde snakket kvensk med sine barn. Møtet med norsk skole hadde derfor vært en viktig 
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årsak til språkskiftet. I Canada ble finnene sett på som en ressurs, og de ble gitt større frihet til 

å bevare sitt språk og sin kultur. Informantene i Canada ga uttrykk for at de kunne identifisere 

seg både med Canada og Finland. Lane viste altså at prosesser på makronivå påvirker 

selvidentifisering og språkvalg på individnivå. Det er derfor nødvendig å ta gruppens historie, 

språkpolitikk i storsamfunnet og språkholdninger i betraktning når man undersøker språkvalg 

i minoritetsgrupper. 

Maciulyte (2011) har også gjennomført en komparativ studie av to språkgrupper. Hun 

studerte språkpraksis og språkvalg i litauiske og russiske familier bosatt i Oslo, og fokuserte 

på sammenhengen mellom språkpraksis og identitetsfølelse. Informantene fra begge gruppene 

oppga at språket var en av de viktigste faktorene for identitetsfølelsen. Likevel viste de to 

gruppene noe ulike språkbruksmønstre og holdninger til morsmålsopplæring. Maciulyte 

forklarer dette til dels på grunn av språkideologi og språkpolitikk i hjemlandet, men også på 

grunn av informantenes ulike sosioøkonomiske status. I likhet med Maciulyte har Timofeeva 

og Wold (2012) studert språkvalg hos norsk-russiske familier i Norge. De pekte på at de 

følelsesmessige båndene innad i familien har en avgjørende rolle for språkvalg i flerspråklige 

familier. Språkvalgene var i stor grad basert på om man ønsket å inkludere eller ekskludere 

noen fra samtalen. 

3.2.4 Plassering av egen oppgave 

Oppgaven min bygger videre på funn fra tidligere studier, men skiller seg imidlertid fra disse 

fordi jeg undersøker språkvalg i en gruppe som det tidligere ikke har blitt forsket på i norsk 

sammenheng. Oppgaven min skiller seg også fra noen av de tidligere undersøkelsene siden 

jeg fokuserer på foreldrenes språkvalg og språklige sosialiseringsstrategier, og ikke barnas 

språklige praksis eller språkkompetanse. Slik ønsker jeg å bidra med ny kunnskap om hva 

som påvirker språkvalg i flerspråklige familier generelt og i den italienske gruppen spesielt. 

Dette kan bidra til økt forståelse for hva som fører til språkbevaring og språkskifte i 

minoritetsgrupper.  
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4 Metode for datainnsamling og analyse 

Jeg har brukt to ulike metoder for datainnsamling: elektronisk spørreskjema og etnografiske 

intervjuer. I det følgende går jeg gjennom utformingen av spørreskjemaet og intervjuguiden, 

og hvilke utfordringer jeg har støtt på under datainnsamlingen. Jeg har analysert 

datamaterialet med både kvalitative og kvantitative analysemetoder, og jeg gjør derfor rede 

for de metodiske valgene jeg har tatt. Jeg går også gjennom hvilke etiske overveielser som ble 

gjort i forbindelse med arbeidet med informanter og at man som forsker vil påvirke 

datainnsamlingen og analysen.  

4.1 Valg av metode 

4.1.1 Kvantitative og kvalitative tilnærminger 

Jeg har benyttet meg av både kvantitative og kvalitative metoder for datainnsamling og 

analyse. Kvantitative og kvalitative metoder blir ofte satt opp mot hverandre som to 

motsetninger, men følge Grønmo (1996) er ikke de to tilnærmingene så forskjellige eller 

uforenelige. Det er snarere snakk om to ytterpunkter på en skala, og i mange 

forskningsprosjekter vil de to tilnærmingene kombineres og stå i et komplementært forhold. 

Begrepsparet kvantitativ/kvalitativ referer ikke nødvendigvis til ulike metoder, men heller til 

egenskaper ved datamaterialet som samles inn og analyseres. Det samme fenomenet kan 

undersøkes både ved hjelp av kvantitative og kvalitative data, og behandles med ulike 

metoder for analyse. Fenomenet som skal undersøkes og forskningsspørsmålene vil derfor 

avgjøre om man bruker en kvalitativ eller kvantitativ tilnærming (Grønmo 1996: 73–75). Jeg 

har valgt å benytte både kvantitative og kvalitative data for å belyse språkvalgene i norsk-

italienske familier i Norge. På denne måten har jeg samlet inn data som kan gi et overblikk 

over språkbruksmønstre i den italienske gruppen og kunne gå mer inn i dybden i et lite utvalg 

familier for å bedre kunne belyse hva som motiverer disse valgene. Å kombinere ulike 

metoder for å belyse ett fenomen kalles metodetriangulering (jf. f.eks. Angouri 2010). Det 

blir ofte hevdet at metodetriangulering kan gi en mer helhetlig forståelse fordi man gjennom 

ulike tilnærminger kan belyse flere aspekter ved samme fenomen (Angouri 2010: 41). 
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4.1.2 Metoder for å undersøke språkholdninger 

Som jeg gjorde rede for i del 3.1.3, peker flere forskere på at språkholdninger spiller en rolle 

for språkvalg, noe jeg ville undersøke ved hjelp av spørreundersøkelsen og intervjuene. Når 

man ønsker å få tilgang til informanters språkholdninger, kan man ifølge Garrett (2010: 37–

43) bruke direkte eller indirekte metoder. Når man bruker direkte metoder, stiller man 

informantene spørsmål om deres språkpreferanser og vurderinger av språk (Garrett 2011: 39). 

Det er imidlertid ikke sikkert at informantene vil oppgi svar som reflekterer deres 

språkholdninger, og dette kommer jeg tilbake til i del 4.5. Når man bruker indirekte metoder, 

stiller man ikke informantene direkte spørsmål om deres holdninger, men søker heller å bruke 

metoder som kan «avsløre» holdningene deres, som for eksempel matched guise- og verbal 

guise-teknikker (Garrett 2011: 39–43). Metodene jeg har brukt, befinner seg et sted mellom 

direkte og indirekte metoder. Jeg har stilt spørsmål om språkpreferanser og vurderinger av 

språk, men jeg har også tolket svarene som ble gitt i spørreundersøkelsen og intervjuene med 

bakgrunn i teorier om språkholdninger og språkideologier (jf. del 3.1.3 og del 3.1.4). Ifølge 

Lanza (2007: 53) kan språkholdninger og språkideologiske forståelsesmåter komme frem 

gjennom metaspråklige kommentarer, og de kan også observeres gjennom personers 

språkvalg og språkpraksis, noe også Svendsen (2006) hevder:  

 
Ved å se språklig og metaspråklig praksis i lys av ulike språkideologier er det blant annet 

mulig å analysere enkeltindividers holdninger til språk og hvordan disse knytter an til 

kollektive forståelsesformer og kulturelle hegemonier. (Svendsen 2006: 233) 

 

I analysen tolker jeg derfor dataene i tråd med teoriene om språkholdninger og 

språkideologier som jeg presenterte i kapittel 3. 

4.2 Utvalg av informanter og representativitet 

Nettlenken til spørreskjemaet ble publisert på ulike Facebook-sider for italienere i Norge og 

på en side for italienske mødre i Oslo-området. Jeg skrev en kort beskjed om spørreskjemaets 

formål, og oppfordret respondentene til å sende linken videre til andre italienere i Norge (se 

Vedlegg 1 og 2). Jeg tok også kontakt med Associazione Giovane Italia Oslo som sendte ut 

informasjon om undersøkelsen til elevenes foreldre. I tillegg sendte jeg informasjonen og 

lenken til spørreskjemaet til mine italienske venner og bekjente som bor i Norge. Utvalget av 
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informanter er altså basert på selvutvelgelse og snøballmetoden (jf. Lanza 2008), og kan 

derfor ikke sies å være representativt for alle italienerne som er bosatt i Norge.  

Respondentene med barn ble spurt om de ønsket å bli kontaktet for å bidra mer til 

undersøkelsen. Blant disse valgte jeg ut tolv familier som jeg kontaktet med forespørsel om å 

stille opp på intervju. Jeg ønsket å intervjue familier med ulik familiesammensetning, både 

enslige foreldre, endogame og eksogame
5
 par. Jeg ville intervjue familier som hadde bodd i 

Norge i minst fem år, siden de som har bodd i landet i en lengre periode, vil ha et mer reelt 

språkvalg, da de vil ha vært eksponert for flere språk over en lengre periode. Jeg sendte en    

e-post med mer informasjon om prosjektet og intervjuene (se Vedlegg 2 og 3) til de 

potensielle deltakerne som hadde ført opp sin e-postadresse, og ringte deltakerne som hadde 

ført opp telefonnummer. I telefonsamtalene presenterte jeg meg selv og prosjektet og forklarte 

hva som ville skje i intervjuene. Til slutt fant jeg åtte familier som var villige til å stille opp til 

intervju, men jeg presenterer og analyserer data fra bare seks av disse i oppgaven for å holde 

meg innenfor masteroppgavens rammer. Jeg valgte ut de seks familiene som ga mest utførlig 

informasjon i intervjuene.  

Intervjuene med familiene kan beskrives som kasusstudier siden utvalget er begrenset. Ifølge 

Hua og David (2008: 99) gjør kasusstudier det mulig å undersøke fenomener i dybden, og de 

kan gi detaljerte data om individer eller små grupper. Kasusstudier kan brukes både for å 

undersøke individers språkpraksis og hva som ligger bak disse praksisene: «Case studies 

generally answer the questions which begin with «how» and «why»» (Hua og David 2008: 

100).  

4.3 Spørreskjema som metode for datainnsamling 

Spørreundersøkelser passer ikke til alle formål, men de kan brukes for å få et generelt 

overblikk over språkbruk i større grupper (Codó 2008). Ifølge Codó (2008: 158) er 

spørreskjema et nyttig redskap for å samle inn bakgrunnsinformasjon om informanter og data 

om språkkompetanse, språkpraksis og språkholdninger, og de kan dermed brukes for å 

undersøke hvorvidt innvandrergrupper bevarer sine førstespråk. Spørreskjema er altså et 

effektivt verktøy for å nå ut til et stort antall informanter, og svarene kan lett sammenlignes 

og systematiseres. Når man bruker spørreskjema, har man imidlertid ikke mulighet til å stille 

                                                 
5
 Jeg bruker «endogame par» for å beskrive par der begge parter har italiensk bakgrunn, og «eksogame par» for å 

beskrive par der bare den ene parten har italiensk bakgrunn.   
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oppfølgingsspørsmål og sikre at spørreskjemaet tolkes på riktig måte (Johannessen 2003: 

137). Ifølge Raisinger (2010: 60–65) må man vurdere nøye antall spørsmål og hvordan de 

formuleres før man sender ut spørreskjema. Avkrysningsspørsmål gjør det lett å sammenligne 

svarene, men begrenser svarmulighetene til de oppførte svaralternativene. Åpne spørsmål er 

vanskeligere å analysere kvantitativt, men åpner for flere svarmuligheter. Det er viktig å 

variere spørsmålstypen og unngå ledende spørsmål (Codó 2008: 172–173; Johannessen 2003: 

138). Gjennom spørreskjema kan man imidlertid unngå noen av problemene med personlig 

påvirkning av informantene, siden informantene kan føle seg friere når de ikke kommuniserer 

ansikt til ansikt med forskeren (Johannessen 2003: 136–137). I neste avsnitt gjør jeg rede for 

hvordan jeg utformet spørreskjemaet. 

4.3.1 Utforming av spørreskjemaet 

Jeg lagde og publiserte spørreskjemaet med Universitetet i Oslos tjeneste «nettskjema». Jeg 

valgte å lage spørreskjemaet på italiensk, selv om dette kan ha ekskludert personer med 

italiensk bakgrunn som ikke har kompetanse i italiensk. Årsaken til dette var at målgruppen 

var italienere og at jeg ønsket å åpne for at respondenter som har begrenset norsk- og/eller 

engelskkompetanse, også skulle kunne delta. Skjemaet ble utformet som et dynamisk skjema, 

der respondentene får ulike spørsmål basert på svarene de har gitt. Det inneholdt 44 spørsmål 

fordelt på elleve sider, men siden skjemaet var dynamisk, fikk hver respondent maksimalt 35 

spørsmål, som var en kombinasjon av åpne spørsmål og avkrysningsspørsmål. Til slutt fikk 

respondentene et åpent spørsmål der de kunne fylle inn en kommentar til spørreskjemaet, slik 

at de hadde mulighet til å komme med tilbakemelding til skjemaet, utdype sine svar eller 

komme med andre svar enn de gitte alternativene 

4.3.2 Pilottest av spørreskjemaet 

Som jeg påpekte (jf. del 4.3), er det ikke mulig å stille oppfølgingsspørsmål og sikre at 

spørreskjemaet blir forstått etter man har sendt det ut til respondentene. Jeg gjennomførte 

derfor en pilottest av spørreskjemaet med fire italienere bosatt i Norge. De fylte ut 

spørreskjemaet mens jeg satt sammen med dem slik at de kunne stille spørsmål og 

kommentere skjemaets utforming underveis. De gjorde meg oppmerksom på at enkelte 

spørsmål var tvetydige eller uklart formulert, og disse ble endret i det endelige 

spørreskjemaet. Jeg hadde stilt et spørsmål om kodeveksling med formuleringen «Hender det 
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at du blander flere språk i samme setning eller samtale?», men dette spørsmålet ble tolket 

negativt, og ble derfor tatt ut av spørreskjemaet. Jeg vurderte det derfor slik at denne typen 

spørsmål egnet seg bedre til intervjuene. I neste del vil jeg gjennomgå skjemaets endelige 

utforming.  

4.3.3 Det endelige spørreskjemaet 

Spørreskjemaet ble publisert i oktober 2015, og det var åpent for svar i to uker (se Vedlegg 5 

for oversikt over skjemaet i sin helhet og Vedlegg 6 for en oversatt versjon). I den innledende 

delen fikk respondentene spørsmål om hvorfor de flyttet til Norge, hvor lenge de har bodd i 

landet og om de har planlagt å bli boende. Deretter fikk de spørsmål om hvilke(t) språk som 

ble brukt i deres familie i oppveksten og deres reseptive og produktive språkkompetanse. De 

fikk spørsmål om deres taleferdigheter og lytteforståelse i italiensk, italienske dialekter, norsk 

og engelsk. De fikk også spørsmål om leseforståelse og skriftlige produksjon i italiensk, norsk 

og engelsk. I disse spørsmålene kunne respondentene krysse av for fem ulike grader av 

kompetanse. Jeg forsøkte å gjøre de fem gradene av kompetanse så konkrete som mulig ved å 

bruke eksempler som «kan snakke om hverdagslige tema» eller «kan skrive lengre tekster 

uten vanskeligheter (også formelle brev)». Jeg brukte kompetanseskalaene fra Svendsen 

(2004) og Hvenekilde og Lanza (2001), med noen tilpasninger. Det ble ikke spurt om 

leseforståelse og skriftlig produksjon for italienske dialekter, til tross for at en stor del av 

dialektene har en lang skrifttradisjon (Coluzzi 2009: 45). Jeg vurderte det slik at det er en 

begrenset bruk av italienske dialekter skriftlig siden de ikke er standardspråk og har en svært 

begrenset bruk i skolen. Det hadde vært interessant å undersøke hvilken kompetanse 

respondentene har i andre språk, men for å begrense antall spørsmål og på grunn av 

oppgavens fokus valgte jeg kun å stille spørsmål om de ovennevnte språkene. 

I den påfølgende delen av spørreskjemaet stilte jeg spørsmål om respondentenes språkbruk på 

jobb, skole/universitet, i fritiden og med en eventuell partner. Jeg spurte om hvor ofte de 

bruker italiensk, italienske dialekter, norsk, engelsk og andre språk. De fikk alternativene 

«aldri», «sjelden», «noen ganger» og «hver dag». De som oppga at de bruker andre språk enn 

italiensk, italienske dialekter, norsk og engelsk til daglig, ble bedt om å spesifisere hvilke(t) 

språk i et åpent spørsmål. 

Deretter stilte jeg spørsmål om språkbruk med barn. Først spurte jeg om respondentene hadde 

barn. Respondentene som ikke hadde barn, ble spurt om hvilke(t) språk de ønsket å snakke 
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med barna om de fikk barn i fremtiden. Respondentene som hadde barn, ble spurt om barna 

har bodd eller bor i Norge, og hvor gamle barna var da de kom til Norge. Deretter stilte jeg 

flere spørsmål om språkbruk med barna. Barn som er vokst opp i samme husholdning har ikke 

alltid de samme språkferdighetene (Mackey og King 2007: 23–24). Respondentene med to 

eller flere barn fikk derfor spørsmål om språkbruk med sitt yngste og eldste barn. De ble spurt 

om hvilke(t) språk de snakket til barna og hvilke(t) språk barna deres snakker til dem
6
. I 

tillegg ble de spurt om hva de gjør eller har gjort i barnas oppvekst for at barna skulle lære 

italiensk. Alle respondentene, både med og uten barn, ble spurt om hvor viktig det er for dem 

at barna lærer italiensk, med svaralternativene «veldig viktig», «ganske viktig», «lite viktig» 

og «vet ikke». De ble deretter spurt om hvorfor det er veldig/ganske/lite viktig at barna lærer 

italiensk i et åpent spørsmål. Dette spørsmålet ble stilt for å få informasjon om 

respondentenes motivasjon for å videreføre språket, og også fordi det kunne gi informasjon 

om respondentenes språkholdninger.  

Til slutt stilte jeg spørsmål om bakgrunnsinformasjon (kjønn, alder, bosted og 

utdanningsnivå). Disse spørsmålene ble plassert til slutt i spørreskjemaet for å unngå å trette 

respondentene før de hadde svart på de viktigste spørsmålene. Avslutningsvis ble 

respondentene med barn spurt om de kunne tenke seg å bli kontaktet for å bidra mer til 

undersøkelsen. Respondentene som var villige til dette, ble bedt om å fylle inn telefonnummer 

eller e-postadresse.  

4.3.4 Utfordringer ved spørreskjemaets utforming 

Ingen av spørsmålene i spørreskjemaet var obligatoriske, og respondentene stod dermed frie 

til å hoppe over spørsmål de ikke ønsket å svare på. Det førte imidlertid til at noen 

respondenter lot enkelte spørsmål stå åpne, og noen besvarelser måtte derfor slettes fordi de 

ikke var utfyllende nok. En del respondenter fylte ikke inn kompetansenivå eller 

bruksfrekvens for alle språkene. Dette kan skyldes formuleringen av spørsmålene, for 

eksempel «Hvilke språk kan du snakke?» og «Hvilke språk bruker du på jobb?». Om 

respondentene ikke har fylt inn hvor godt de behersker et språk eller hvor ofte de bruker et 

språk, har jeg derfor tolket det som at de ikke har noen kompetanse i språket eller aldri bruker 

                                                 
6
 Etter at spørreskjemaet ble publisert, ble jeg gjort oppmerksom på at det manglet svaralternativet «norsk» i 

spørsmålet om barns språkbruk til foreldrene. Noen av respondentene hadde spesifisert at barna snakket norsk til 

dem i det åpne spørsmålet i den avsluttende delen. De andre respondentene som hadde fylt ut at barna snakket 

«andre språk», ble tilsendt en mail med spørsmål om å spesifisere om barna snakket norsk eller andre språk. 

Seks respondenter svarte ikke på denne forespørselen, og deres besvarelser ble derfor slettet. 
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språket. Det er imidlertid mulig at noen av respondentene har latt disse spørsmålene stå 

ubesvart ved en feiltakelse, og dette er dermed en potensiell feilkilde i materialet. 

I ettertid så jeg at noen av skalaene var for fingraderte. Kompetanseskalaene var delt inn i fem 

nivåer og bruksskalaene var delt inn i fire nivåer. Dette resulterte i at materialet var svært 

omfattende og vanskelig å analysere statistisk. I de statistiske analysene ble noen av 

kompetansenivåene og bruksfrekvensene (for eksempel «sjelden» og «noen ganger») derfor 

slått sammen. Jeg går gjennom denne inndelingen i del 5.7.  

4.4 Intervju som metode for datainnsamling 

Innenfor språkforskningen kan intervjuer brukes til to formål: for å få samtaledata eller 

innholdsdata (Codó 2008: 159). I motsetning til det tradisjonelle sosiolingvistiske intervjuet, 

hvor man er interessert i naturlig samtaledata, var jeg interessert i informasjonen deltakerne 

ga, altså innholdsdata. Jeg var interessert i familienes tanker, holdninger og meninger om 

språk og egen språkpraksis. Ifølge Fogel (2013) er kvalitative intervjuer viktige i studier av 

family language policy:  

 
Such data have provided in-depth explanations and discussions of how parents perceive 

language planning decisions and the connections they make between their personal, private 

decisions and other external phenomena. (Fogel 2013: 180) 

 

Det er imidlertid viktig å påpeke at dataene man samler inn i et intervju, ikke bare reflekterer 

intervjudeltakernes tanker og erfaringer, men de er også et produkt av interaksjonen mellom 

intervjueren og intervjuobjektet (Mann 2011: 9–10).  

4.4.1 Utforming av intervjuguiden 

I intervjuene ønsket jeg at familiene skulle utdype informasjonen de hadde oppgitt i 

spørreskjemaet. Jeg ville derfor unngå ja/nei-spørsmål for å få mer utfyllende svar. På grunn 

av dette brukte jeg formuleringer som «kan du fortelle om…», og stilte oppfølgingsspørsmål. 

Jeg ville også stille spørsmål som var lite egnede for spørreskjemaet, som spørsmål om 

kodeveksling og språkholdninger (jf. del 4.3.2). Jeg var interessert i å få informasjon om 

deltakernes egne språkholdninger, men også hvilke holdninger de har møtt i samfunnet (jf. del 

3.1.3).  
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Intervjuguiden er delt i fire temaer med ulike spørsmål (se Vedlegg 7, 8 og 9), men jeg fulgte 

ikke nødvendigvis denne rekkefølgen. Første del inneholder spørsmål om deltakernes 

bakgrunn, språkkompetanse og familie. Andre del handler om deltakernes liv i Norge og møte 

med Norge. Deretter fulgte spørsmål om språkbruk og til slutt deres tanker om språkbruk og 

språkholdninger. Jeg gjennomførte et pilotintervju med en norsk-italiensk familie for å se 

hvordan spørsmålene fungerte og hvor lenge intervjuet varte. Jeg opplevde at spørsmålene og 

intervjutypen fungerte fint for undersøkelsens formål og omfang.  

4.4.2 Gjennomføring av intervjuene  

De etnografiske intervjuene ble gjennomført i desember 2015 og januar 2016, og varte 

mellom én og to timer. Deltakerne kunne selv velge hvor de ønsket å ha intervjuene. Fem av 

intervjuene ble gjennomført i familienes hjem og ett intervju ble gjennomført på en kafé. 

Ifølge Codó (2008: 166) er det viktig at flerspråklige personer får velge hvilket språk som 

benyttes i et intervju siden dette kan påvirke hvordan de oppfatter intervjueren og situasjonen, 

og dermed kan påvirke deres svar. Deltakerne kunne selv velge om vi skulle gjennomføre 

intervjuet på italiensk, norsk eller engelsk. Fire av intervjuene ble gjort på italiensk, ett på 

norsk og ett på engelsk. Intervjuene ble tatt opp med en lydopptaker.  

Ifølge Codó (2008: 163–164) bør man skape en avslappet stemning, slik at informantene føler 

seg trygge og komfortable under intervjuet. Gruppeintervjuer kan være en måte for å skape en 

mindre formell tone siden informantene har muligheten til å diskutere med hverandre. I 

familiene med to foreldre var jeg interessert i å intervjue begge, hovedsakelig på grunn av at 

jeg var interessert i begges perspektiv, men også for å skape en mer avslappet atmosfære. I 

fem av de seks intervjuene var barna til stede under intervjuet, så jeg hadde muligheten til å 

observere hvordan interaksjonen i familiene foregikk. Innenfor etnografisk forskning ses 

språkbruk som sosial praksis og man undersøker hvilken mening språkbruken har innad i 

gruppen, eller praksisfellesskapet, man studerer (Quist og Maegaard 2005: 42). Ifølge Lanza 

(2007: 47) kan familien ses på som et eget praksisfellesskap. Forskeren må derfor søke å få en 

forståelse for hvilken betydning språkpraksisen har i familien, og derfor har deltakende 

observasjon en viktig rolle.  I feltarbeidet prøver man å oppleve hvordan verden ser ut for 

medlemmene i praksisfellesskapet (Quist og Maegaard 2005: 49). Ifølge Quist og Maegaard 

(2005: 51) kan etnografiske intervju «oppfattes som en hybrid mellem en afslappet samtale og 

et egentligt interview», og det er også en god beskrivelse av hvordan intervjuene mine 
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foregikk. Jeg startet intervjuene med å be deltakerne snakke om seg selv og sine liv. Deretter 

spurte jeg hvilke språk som brukes i familien på en vanlig dag. Dette var et tema som 

interesserte deltakerne, så det førte til mer diskusjon rundt språkbruk i familien. 

Intervjuguiden fungerte altså som en sjekkliste for å sikre at vi hadde snakket om alle temaene 

jeg ønsket å ta opp. 

4.5 Selvrapporterte data 

Dataene fra både spørreskjemaet og intervjuene er basert på selvrapportering. En utfordring 

knyttet til selvrapporterte data er social desirability bias, det vil si at folk gir svar som de 

anser som sosialt ønskelige, heller enn i tråd med deres virkelige synspunkter (Garrett 2010: 

44–45). Garrett (2010: 39) peker på dette som en utfordring ved direkte tilnærminger for 

undersøkelse av språkholdninger. Ifølge Codò (2008) kan man støte på disse utfordringene 

også når man undersøker språkvalg og språkpraksis. Det er ingen garanti for at selvrapporterte 

data om språkbruk gjenspeiler faktisk språkbruk, både på grunn av at flerspråklige kan være 

lite bevisste på hvilke språk de bruker og fordi de kan være påvirket av språkholdninger og 

språkideologier (Codó 2008: 161–162). Lanza (1997) fant i sin studie av språklig sosialisering 

i flerspråklige familier at det kan være motsetninger mellom det foreldre sier at de gjør og hva 

de faktisk gjør. Man bør derfor kombinere flere metoder for datainnsamling (Codò 2008: 

161–171). Jeg har, som nevnt, valgt metodetriangulering med spørreskjema og etnografiske 

intervjuer, og hadde muligheten til å observere interaksjon mellom foreldre og barn i noen av 

familiene.   

4.6 Forskerens rolle 

Lanza (2008) påpeker at datainnsamling ikke finner sted i et sosialt vakuum, men foretas av 

en forsker. Forskerens identitet vil alltid til en viss grad påvirke datainnsamlingen og 

resultatene. Temaet for forskningen vil være påvirket av forskerens bakgrunn og interesser. I 

forskning på flerspråklighet vil forskerens egne språkferdigheter også påvirke utformingen av 

forskningsdesignet (Lanza 2008: 73). Jeg snakker italiensk, men med en aksent som gjør det 

tydelig at italiensk ikke er mitt førstespråk. En del av undersøkelsen min omhandlet 

holdninger til norsk og dialekter. Det er mulig at min identitet som norsk kan ha påvirket 

deltakernes svar. I tillegg snakker jeg norsk med en dialekt som ikke er «bokmålsnær», og 

dette var noe som ble påpekt av noen av intervjudeltakerne da de snakket om norske dialekter. 
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Min identitet som norsk med en «bokmålsfjern» dialekt kan altså ha påvirket 

intervjusituasjonen, men dette vil vanskelig ha påvirket svarene i spørreskjemaet.  

4.7 Etiske overveielser 

Forskere har et etisk ansvar overfor deltakerne i forskningsprosjektet som må tas hensyn til 

både under datainnsamlingen og i fremstillingen av resultatene. Deltakere i alle 

forskningsprosjekter må være informerte om studiens formål, hva deltakelsen innebærer og at 

de har mulighet til å trekke seg om de ønsker det (Eckert 2013: 14). Ifølge Lanza (2008: 85–

86) må man ta spesielle hensyn når man jobber med innvandrere, siden 

innvandrerbefolkningen er i en spesielt sårbar situasjon og forskningen potensielt kan 

misbrukes politisk eller kulturelt. Respondentene som svarte på spørreundersøkelsen, ble 

informert om studiens formål, og intervjudeltakerne skrev under på et samtykkeskjema med 

informasjon om prosjektet (se Vedlegg 10, 11 og 12). For å ivareta intervjudeltakernes 

anonymitet har jeg brukt pseudonymer og begrenset informasjonen om deltakerne slik at det 

ikke skal være mulig å gjenkjenne deltakerne (jf. del 6.1).  

Respondentene som svarte på spørreskjemaet fikk muligheten til å være med i trekningen av 

to universalgavekort, og majoriteten av respondentene (79,3 %) fylte ut at de ønsket å delta i 

trekningen. Betaling og andre former for kompensasjon for deltakelse i forskningsprosjekter 

kan anses som både etisk problematisk eller naturlig og rettferdig (Opsahl 2009: 54). Jeg 

vurderte det imidlertid slik at de potensielt negative aspektene ved premiering ikke var større 

enn fordelene ved å tiltrekke flere respondenter.  

4.8 Analyse og databehandling 

4.8.1 Analyse av datamaterialet fra spørreskjemaet 

Datamaterialet fra spørreskjemaet ble i hovedsak behandlet kvantitativt. Datamaterialet fra 

avkrysningsspørsmålene ble analysert med både deskriptiv og statistisk analyse. I den 

statistiske analysen ble logistisk regresjonsanalyse (jf. f.eks. Hosmer 2013) benyttet for å 

avdekke om og eventuelt hvilke variabler som viste en signifikant sammenheng med 

språkvalg i familiene. Jeg redegjør for hvilke variabler som ble analysert i del 5.7. Dataene fra 

de åpne spørsmålene ble analysert ved hjelp av temabasert analyse. Temabasert analyse er en 
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metode for å identifisere og analysere mønstre som går igjen i et datasett (jf. Braun og Clarke 

2006). Jeg gikk altså gjennom materialet, og observerte hvilke mønstre som dannet seg. 

Basert på disse mønstrene delte jeg inn svarene i kategorier. Denne analysen er dermed basert 

på min tolkning av svarene.        

4.8.2 Transkripsjon og analyse av intervjuene 

Intervjuene ble først transkribert og deretter analysert. Forskningsspørsmålene, fenomenet 

som undersøkes og tiden og ressursene man har til rådighet, er med på å bestemme hvor mye 

datamateriale som skal transkriberes og hvordan det skal transkriberes (Nagy og Sharma 

2013). Fordi jeg analyserer innholdsdata, er utdragene fra intervjuene transkribert ortografisk 

(se kapittel 6 for transkriberingsprinsipper).  

Jeg benytter meg ikke av én klart definert analysemetode, og vil derfor beskrive analysen av 

intervjuene som bricolage: «Bricolage-tolkeren benytter en rekke blandede tekniske diskurser 

og beveger seg mellom forskjellige analytiske teknikker og begreper» (Kvale og Brinkman 

2015: 263). Intervjuene er altså analysert kvalitativt ut ifra de teoretiske tilnærmingene som 

jeg presenterte i kapittel 3. Etter at jeg hadde transkribert intervjuene, fant jeg fram til temaer 

som belyser forskningsspørsmålene, og analysen er dermed tematisk organisert.  I analysen 

presenter jeg utdrag fra intervjuene som jeg mener eksemplifiserer intervjudeltakernes 

språkvalg og motivasjon. I neste kapittel går jeg gjennom analysen av resultatene fra 

spørreskjemaet.   
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5 Analyse av spørreskjemaet 

I dette kapittelet presenterer og analyserer jeg resultatene fra spørreskjemaet (se Vedlegg 13 

for rapporten over resultatene fra spørreskjemaet i sin helhet). Jeg presenter først hele utvalget 

samlet for å gi bakgrunnsinformasjon om italienere i Norge og deres språkpraksis. I del 5.6 

ser jeg nærmere på svarene til respondentene med barn som har vært eller er bosatt i Norge, 

og jeg vil dermed belyse språkbruksmønstre i norsk-italienske familier i Norge. Ved hjelp av 

statistisk analyse analyseres svarene til respondentene med partner og barn nærmere i del 5.7.  

I den påfølgende delen går jeg gjennom hvilken motivasjon for språkvalgene respondentene 

oppga i spørreskjemaet, og peker på hvilke mønstre som kommer frem (jf. del 5.8). 

5.1 Presentasjon av utvalget 

305 personer svarte på spørreskjemaet, og i denne delen presenterer jeg utvalget for 

spørreundersøkelsen og bakgrunnsinformasjonen som respondentene har fylt ut. Utvalget er 

basert på selvutvelgelse og snøballmetoden, og kan derfor ikke regnes som statistisk 

representativt for alle italienere som bor i Norge (jf. del 4.2).  

5.1.1 Kjønnsfordeling 

Tabellen under viser kjønnsfordelingen i utvalget: 

 
Tabell 1: Kjønnsfordeling i utvalget for spørreskjemaet (N=305) 

Kjønn Antall respondenter Prosentandel 

Kvinner  163 53,4 % 

Menn  142 46,6 % 

 

Flere kvinner enn menn har svart på spørreundersøkelsen til tross for at det ifølge SSB (jf. del 

2.3) er flere menn (65 %) enn kvinner blant de italienske innvandrerne i Norge. Denne 

skeivfordelingen i utvalget kan skyldes at linken til spørreskjemaet ble publisert på en 

Facebook-gruppe for italienske mødre i Norge. Det finnes ikke en tilsvarende gruppe for 

italienske fedre. 
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5.1.2 Aldersfordeling 

Respondentene ble bedt om å krysse av for alder i åtte alderskategorier. Tabellen under viser 

aldersfordelingen: 

 
Tabell 2: Aldersfordeling i utvalget for spørreskjemaet (N=305) 

Alder Antall respondenter Prosentandel 

Under 18 2 0,7 % 

18–25 år 38 12,5 % 

26–30 år 64 21,0 % 

31–40 år 116 38,0 % 

41–50 år 62 20,3 % 

51–60 år 16 5,2 % 

61–70 år 6 2,0 % 

Over 70 år 1 0,3 % 

 

Som tabellen viser, var nesten 40 % av respondentene i alderen 31 til 40 år. SSB gir ikke 

informasjon om aldersfordeling i innvandrergrupper (jf. del 2.3), så det er vanskelig å vite om 

dette er representativt for den italienske befolkningen i Norge. 

5.1.3 Utdanningsnivå 

Respondentene ble spurt om deres utdanningsnivå. Svaralternativene var: «scuola 

dell’obbligo», «scuola superiore» og «università». «Scuola dell’obbligo» er, i liket med den 

norske grunnskolen, ti års obligatorisk skolegang fra elevene er seks til 16 år. «Scuola 

superiore» tilsvarer norsk videregående opplæring, og inkluderer både studiespesialisering og 

yrkesfag. «Università» er studier på universitets- eller høyskolenivå. Tabellen viser 

fordelingen: 

 
Tabell 3: Respondentenes utdanningsnivå (N=305) 

Utdanningsnivå Antall Prosentandel 

Scuola dell’obbligo 6 2,0 % 

Scuola superiore  74 24,3 % 

Università 225 73,8 % 

 

Tallene fra spørreundersøkelsen viser at respondentene har et høyt utdanningsnivå. I 

motsetning til tallene fra Istat (jf. del 2.2), som viser at under en tredjedel av italienere som 
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emigrerer, har høyere utdanning, oppga nesten tre fjerdedeler av utvalget å ha høyere 

utdanning. Respondentene har også et høyere utdanningsnivå enn den norske befolkningen 

over 16 år generelt, der 31,4 % hadde høyere utdanning per 1. oktober 2014 (SSB 2015c). 

Resultatene fra spørreundersøkelsen kan dermed tyde på at italienere i Norge har et høyt 

utdanningsnivå og kanskje at italienerne som innvandrer til Norge, har en annen 

utdanningsbakgrunn enn de som flytter til andre land. 

5.1.4 Årsak for innvandring til Norge 

Respondentene ble spurt om årsaken til at de flyttet til Norge. Svaralternativene var: «jobb», 

«studier», «familie», «partner bosatt i Norge», «eventyrlyst» og «andre årsaker». Det var 

mulig å krysse av for flere årsaker. Tabellen under viser hvilke årsaker som ble oppgitt: 

 
Tabell 4: Respondentenes årsak for innvandring til Norge (N=305) 

Årsak til innvandring Antall Prosentandel 

Jobb 142 46,6 % 

Partner bosatt i Norge 92 30,2 % 

Eventyrlyst 80 26,2 % 

Studier 54 17,7 % 

Familie 33 10,8 % 

Andre årsaker 17 5,6 % 

 

Nesten halvparten av respondentene oppga å ha flyttet til Norge på grunn av jobb. Dette kan 

knyttes til den økonomiske situasjonen i Italia (jf. del 2.2). Det var også en stor andel (30,2 

%) av respondentene som svarte at de kom til Norge på grunn av at partneren er bosatt i 

landet, mens en mindre andel hadde krysset av for både «jobb» og «partner bosatt i Norge» 

som årsakene til at de flyttet til landet (5,9 %). 

5.1.5 Botid i Norge 

Respondentene ble spurt om å krysse av for antall år de har bodd i Norge, fra «ett år eller 

mindre» til «over 40 år». Diagrammet viser hvor mange år respondentene har bodd i Norge: 
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Figur 2: Respondentenes botid i Norge (N=304, én respondent oppga ikke botid) 

 

Som diagrammet viser, hadde en stor del av respondentene kort botid i Norge. 23,7 % av 

respondentene hadde bodd i Norge i ett år eller mindre, 15,8 % hadde bodd to år i Norge og 

12,2 % hadde bodd tre år i Norge. Litt over halvparten av utvalget hadde altså bodd i Norge i 

inntil tre år, noe som stemmer godt overens med tallene fra SSB (jf. del 2.3) som viser at cirka 

halvparten av de italienske innvandrerne i Norge (49,4 %) hadde vært bosatt i landet i inntil 

tre år i 2015.  

5.1.6 Fremtidsplaner i Norge 

Respondentene ble spurt om de hadde planer om å fortsette å bo i Norge. Svaralternativene 

var: «ja», «nei» og «vet ikke». Tabellen under viser svarene som ble oppgitt: 

 
Tabell 5: Respondentenes fremtidsplaner i Norge (N=305) 

Svar Antall Prosentandel 

Ja 181 59,3 % 

Nei 34 11,1 % 

Vet ikke 90 29,5 % 

 

Resultatene viser at majoriteten av respondentene har planlagt å bli boende i Norge. Bare 11,1 

% har krysset av for at de ikke har planlagt å bli i landet. 
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5.2 Språklig bakgrunn 

I spørreskjemaet ble respondentene spurt om hvilke(t) språk som ble snakket i deres familie i 

deres oppvekst. Alternativene som ble gitt var: «italiensk», «italiensk dialekt» og 

«annet/andre språk». Det var mulig å krysse av for flere språk. Tabellen under viser de ulike 

kombinasjonene av språkvarieteter som ble oppgitt: 

 
Tabell 6: Respondentenes hjemmespråk i oppveksten (N=305) 

Hjemmespråk i oppveksten Antall Prosentandel 

Italiensk 170 55,7 % 

Italiensk og én eller flere italienske dialekter  80 26,2 % 

Én eller flere italienske dialekter  21 6,9 % 

Italiensk og et annet språk 19 6,2 % 

Et annet språk 7 2,3 % 

Italiensk, italiensk dialekt og et annet språk 6 2,0 % 

Italiensk dialekt og et annet språk 1 0,3 % 

Ikke oppgitt 1 0,3 % 

  

Informantene som krysset av for «italiensk dialekt» og/eller «annet/andre språk», ble bedt om 

å spesifisere hvilke varieteter som ble brukt i et åpent spørsmål. Blant de 33 respondentene 

(10,8 %) som oppga at de er vokst opp med et annet/andre språk enn italiensk og «italienske 

dialekter» som hjemmespråk, ble 17 ulike språk oppgitt. Spansk var det vanligste språket (5 

respondenter), fulgt av arabisk, engelsk, norsk og tysk med 3 respondenter hver
7
.   

 

108 respondenter (35,4 %) oppga at det ble snakket én eller flere italienske «dialekter» i deres 

hjem i deres oppvekst, og 46 ulike «dialekter» ble oppgitt. Veneto (dialekten fra regionen 

Veneto) var «dialekten» flest respondenter oppga (16 respondenter), fulgt av siciliansk (12 

respondenter), napolitansk (11 respondenter) og piemontesisk (9 respondenter)
8
. Siden 

«dialektene» ikke har noen offisiell språkstatus (jf. del 2.1), er det ingen konsensus om hvor 

grensene mellom «dialektene» skal trekkes og hva de skal kalles (jf. Coluzzi 2009: 39–40). 

                                                 
7
 De andre språkene var: albansk, amharisk, fransk, friulisk, gresk, ladinsk, nederlandsk, polsk, sardisk, slovensk, 

sveitsertysk og svensk. 
8
 De andre «dialektene» var: abruzzese, barese, bresciano, brianzolo, cavezzese, calabrese, campano, casertano, 

ciociaro, correggese, cremonese, emiliano, foggiano, garfagnino, genovese, lodigiano, lombardo, marchigiano, 

mantovano, messinese, milanese, modenese, molfettense, monopoliano, perugino, pugliese, romagnolo, 

romanesco, romano, salentino, salernitano, sarzanese, spezzino, toscano, savinese, trentino, triestino, varesotto, 

veneziano, veronese, vicentino og viterbese. 
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To av respondentene svarte at det var vanskelig å svare på dette spørsmålet fordi «dialektene» 

ikke har navn.  

 

Svarene på disse spørsmålene viste noen av uenighetene om hva som kan kalles språk og hva 

som kan kalles dialekt. Både friulisk og sardisk ble av flere respondenter fylt ut som 

«dialekt», til tross for at de er offisielle minoritetsspråk i Italia (jf. del 2.1). En av 

respondentene fylte ut siciliansk, som har dialektstatus, i kategorien «annet/andre språk». I 

spørsmålet der respondentene ble bedt om å spesifisere hvilken dialekt de har vokst opp med, 

har en respondent svart: “noi la consideriamo lingua, comunque il veneto” (“vi anser det som 

et språk, men uansett veneto”).  

5.3 Språkkompetanse 

Respondentene ble spurt om hvilke(t) språk de kan snakke, forstå, lese og skrive på. Når det 

gjaldt kompetanse i å snakke og forstå, ble respondentene bedt om å krysse av for deres nivå i 

italiensk, italiensk dialekt, norsk og engelsk. Det ble oppgitt fem ulike grader av kompetanse 

(jf. del 4.3.3). Respondentene ble bedt om å krysse av for hvilket nivå de har i den italienske 

dialekten de behersker best om de behersker flere dialekter. Tabellen under viser oppgitte 

taleferdigheter: 

 
Tabell 7: Respondentenes taleferdigheter (N=305) 

 Ingen 

kompetanse 

Kan bare 

snakke litt, 

f.eks. i 

butikken 

Kan snakke 

om 

hverdagslige 

emner, men 

med noen 

vanskeligheter 

Kan snakke 

om de fleste 

emner med 

litt 

anstrengelse 

Kan lett 

snakke om 

de fleste 

emner 

Italiensk 1 0 3 5 296 

Italiensk 

dialekt 

76 31 34 32 132 

Norsk 41 55 53 54 102 

Engelsk 7 12 20 68 198 

 

Det er ikke overraskende at språket flest informanter (97,1 %) oppga å ha den høyeste graden 

av taleferdigheter i, er italiensk. Deretter følger engelsk, som 64,9 % av respondentene svarte 

at de har den høyeste graden av ferdigheter i, italienske «dialekter» med 43,3 % og norsk med 

33,4 %. Italienske «dialekter» er de varietetene flest respondenter (24,9 %) rapporterte å ikke 
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ha noen kompetanse i, fulgt av norsk som 13,4 % oppga å ikke ha noen ferdigheter i. 

Ferdighetene i norsk kan knyttes til respondentenes korte botid i Norge, og jeg vil senere se 

på norskkompetanse i sammenheng med botid (jf. del 5.3.1). 

 

Tabellen under viser hvilket nivå respondentene har oppgitt for lytteforståelse: 

 
Tabell 8: Respondentenes lytteforståelse (N=305) 

 Ingen 

kompetanse 

Kan forstå 

korte, enkle 

beskjeder 

med tydelig 

uttale 

Kan forstå 

samtaler om 

hverdagslige 

emner 

Kan forstå 

samtaler om 

de fleste 

emner med 

litt 

anstrengelse 

Kan lett 

forstå 

samtaler om 

de fleste 

emner 

Italiensk 1 0 1 4 299 

Italiensk 

dialekt 

31 27 21 47 179 

Norsk 32 57 44 63 109 

Engelsk 5 7 21 61 211 

 

Igjen er italiensk det språket som så godt som alle respondentene (98,0 %) oppga å beherske 

best, fulgt av engelsk (69,2 %). Sammenlignet med taleferdighetene ser vi at respondentene 

oppga å ha noe bedre lytteforståelse i alle språkvarietetene.  

 

Respondentene ble også spurt om hvilke språk de kan lese og skrive på. Også her kunne de 

krysse av for fem ulike grader av kompetanse. Informantene ble bedt om å indikere deres nivå 

i italiensk, norsk og engelsk. Tabellen under viser hvilket nivå respondentene har oppgitt for 

leseforståelse: 

 
Tabell 9: Respondentenes leseforståelse (N=305) 

 Ingen 

kompetanse 

Kan lese 

noen korte, 

enkle 

setninger 

Kan lese 

noen korte 

tekster 

Kan lese 

lengre 

tekster om 

vanlige 

emner, men 

må bruke 

litt tid 

Kan lese de 

fleste tekster 

uten 

vanskeligheter 

Italiensk 0 0 1 4 300 

Norsk 29 43 44 85 104 

Engelsk 3 4 9 62 227 
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Igjen oppga så godt som alle respondentene (98,4 %) å ha den høyeste graden av 

leseforståelse i italiensk, fulgt av engelsk (74,4 %) og til slutt norsk (34,1 %). 

 

Tabellen under viser hvilket nivå respondentene oppga for sin skriftlige produksjon: 

 
Tabell 10: Respondentenes skriftlige produksjon (N=305) 

 Ingen 

kompetanse 

Kan skrive 

enkelte ord 

Kan skrive 

noen enkle 

setninger 

Kan skrive 

lengre tekster 

med noen 

vanskeligheter 

Kan skrive 

lengre tekster 

uten 

vanskeligheter 

(også formelle 

brev) 

Italiensk 1 1 1 9 293 

Norsk 42 33 72 85 73 

Engelsk 3 7 24 78 193 

 

96,1 % av respondentene oppga å ha den høyeste graden av skriftlig kompetanse i italiensk, 

mens bare 23,9 % oppga å ha den høyeste graden i norsk. Resultatene på spørsmålene om 

språkkompetanse viser dermed at respondentene gjennomgående oppga at de har et høyere 

nivå i de reseptive ferdighetene enn i de produktive ferdighetene for alle språkvarietetene, noe 

som anses som normal språkutvikling (jf. f.eks. Saville-Troike 2012: 145). 

5.3.1 Norskkompetanse og botid 

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at respondentene oppga å ha høyere kompetanse i 

engelsk enn i norsk. Sammenlignet med norsk, var det flere respondenter som oppga å 

beherske engelsk på høyt nivå i alle de fire ferdighetene. Dette kan ses i sammenheng med at 

en stor andel av respondentene har kort botid i Norge, og dermed ikke har lært norsk ennå. 

Figur 3 viser gjennomsnittet for oppgitte taleferdigheter i norsk sett i sammenheng med 

respondentenes botid. Siden 83,3 % av respondentene har bodd i Norge i inntil ti år, viser jeg 

hvordan respondentene anser sine norskferdigheter i de ti første årene i Norge. 

Gjennomsnittlige norskferdigheter inndelt etter antall år i Norge: 
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Figur 3: Respondentenes gjennomsnittlige norskferdigheter inndelt etter botid i Norge (N=254)
 9
 

 

 

Respondentenes vurdering av både sine produktive og reseptive norskferdigheter øker 

gjennom årene. De fleste respondentene som er inne i sitt første år i Norge, oppga «kan bare 

snakke litt, f.eks. i butikken» for deres taleferdigheter og «kan forstå korte, enkle beskjeder 

med tydelig uttale» for deres lytteforståelse. Respondentene som har bodd inntil ni år i Norge, 

vurderer sine taleferdigheter noe lavere enn sin lytteforståelse, men ved ti års botid i Norge 

oppga alle respondentene det høyeste nivået både for taleferdigheter og lytteforståelse («kan 

lett snakke om de fleste emner» og «kan lett forstå samtaler om de fleste emner»). 

Respondentenes norskferdigheter henger altså, som forventet, sammen med deres botid i 

Norge. Det bør imidlertid påpekes at det er relativt få respondenter som oppga at de har bodd i 

landet i over fem år og at det derfor er få respondenter i hver søyle i diagrammet. 

 

 

 

                                                 
9
 I figur 3 tilsvarer 1- ingen ferdigheter 

2 - Kan bare snakke litt, f.eks. i butikken og kan forstå korte, enkle beskjeder med tydelig uttale 

3 - Kan snakke om hverdagslige emner, men med noen vanskeligheter og kan forstå samtaler om hverdagslige            

     emner 

4 - Kan snakke om de fleste emner med litt anstrengelse og kan forstå samtaler om de fleste emner med litt  

     anstrengelse 

5- Kan lett snakke om de fleste emner og kan lett forstå samtaler om de fleste emner 

1

2

3

4

5

Inntil
ett år
(n=72)

2 år
(n=48)

3 år
(n=37)

4 år
(n=24)

5 år
(n=22)

6 år
(n=11)

7 år
(n=14)

8 år
(n=9)

9 år
(n=10)

10 år
(n=7)

Taleferdigheter

Lytteferdigheter
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5.4 Språkbruk 

Respondentene ble bedt om å krysse av for hvor ofte de snakker italiensk, italienske dialekter, 

norsk, engelsk og andre språk på jobb, skole/universitet, i fritiden og med partneren. De 

kunne velge mellom alternativene «aldri», «sjelden», «noen ganger» og «hver dag». 

5.4.1 Språkbruk på jobb 

254 respondenter (83,3 % av det totale utvalget) oppga at de har en jobb, og disse ble bedt om 

å spesifisere hvor ofte de snakker de ulike språkene på jobb. Tabellen under viser resultatene: 

 

Tabell 11: Respondentenes språkbruk på jobb (N=254) 

 Aldri Sjelden Noen ganger Hver dag 

Italiensk  107 52 33 62 

Italiensk 

dialekt 

236 13 4 1 

Norsk 33 35 27 159 

Engelsk 34 23 47 150 

Annet/andre 

språk 

154 36 29 35 

 

Norsk og engelsk er språkene respondentene bruker mest i arbeidslivet. 62,6 % av 

respondentene med jobb oppga at de bruker norsk hver dag, og 59,1 % oppga at de bruker 

engelsk hver dag. Italiensk har også en rolle i arbeidslivet for respondentene, da nesten en 

fjerdedel oppga at de bruker italiensk på jobb hver dag. 13,8 % av respondentene oppga at de 

bruker andre språk hver dag. Bare én respondent har oppgitt at han bruker en italiensk 

«dialekt» på jobb til daglig. 

 

Norsk og engelsk er altså språkene flest respondenter oppga at de snakker til daglig på jobb. I 

del 5.3.1 så vi at respondentenes norskferdigheter henger sammen med deres botid i Norge. 

Det er derfor interessant å se om bruken av norsk på jobb øker med botiden. Figur 4 viser 

gjennomsnittlig bruk av norsk og engelsk på jobb sett i sammenheng med respondentenes 

botid i Norge: 
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Figur 4: Respondentenes gjennomsnittlige bruk av norsk og engelsk på jobb inndelt etter botid i Norge 

(N=206)
10

 

 

Diagrammet viser at engelsk er språket respondentene bruker oftest på jobb i de tre første 

årene i Norge, men ved fire års botid i landet overtar bruken av norsk. Dette tyder på at 

bruken av norsk på jobb øker relativt raskt, men først ved ni års botid i Norge oppga alle 

respondentene at de bruker norsk til daglig på jobb. Igjen bør det imidlertid påpekes at det er 

relativt få respondenter innenfor hver søyle, spesielt når det gjelder respondentene med lengre 

botid, så man kan ikke nødvendigvis trekke noen slutninger basert på diagrammet.  

5.4.2 Språkbruk på skole/universitet 

76 respondenter (24,9 % av det totale utvalget) oppga at de går på skole eller universitet. De 

ble bedt om å krysse av for hvor ofte de snakker de ulike språkene. Tabell 12 viser 

resultatene: 
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 I figur 4 tilsvarer 1 – aldri, 2 – sjelden, 3 – noen ganger, 4 – hver dag. 

1

2
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4
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ett år
(n=48)

2 år
(n=41)

3 år
(n=33)

4 år
(n=16)

5 år
(n=20)
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(n=9)

7 år
(n=14)

8 år
(n=9)

9 år
(n=9)

10 år
(n=7)

Engelsk

Norsk
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Tabell 12: Respondentenes språkbruk på skole/universitet (N=76) 

 Aldri Sjelden Noen ganger Hver dag 

Italiensk  43 13 8 12 

Italiensk 

dialekt 

72 4 0 0 

Norsk 26 11 4 35 

Engelsk 9 6 9 52 

Annet/andre 

språk 

61 3 9 3 

 

Blant respondentene som holder på med studier, er engelsk det språket som flest respondenter 

(68,4 %) oppga å bruke hver dag på skole/universitet. Norsk brukes til daglig av 46,1 % av 

respondentene. Det er derimot en beskjeden bruk av italiensk og andre språk på 

skole/universitet, og ingen respondenter oppga at de bruker italienske «dialekter» på 

skole/universitet. At de italienske «dialektene» er så lite brukt på jobb og i utdanning i Norge, 

er ikke overraskende med tanke på at de ikke er gjensidig forståelige, og derfor vanligvis bare 

brukes med personer fra samme dialektområde. I tillegg er «dialektene» tradisjonelt knyttet til 

hjemmedomenet, og brukes i liten grad i mer formelle settinger (jf. del 2.1). 

5.4.3 Språkbruk i fritiden 

Tabellen under viser respondentenes oppgitte språkbruk i fritiden: 

 

Tabell 13: Respondentenes språkbruk i fritiden (N=305) 

 Aldri Sjelden Noen ganger Hver dag 

Italiensk  5 21 59 220 

Italiensk 

dialekt 

167 57 54 27 

Norsk 69 47 60 129 

Engelsk 21 34 86 164 

Annet/andre 

språk 

164 49 48 44 

 

Det språket flest respondenter (72,1 %) har oppgitt å bruke hver dag, er italiensk. I dagens 

teknologiske samfunn er det mulig at mye av kommunikasjonen på italiensk foregår på 

telefon eller over internett (jf. del 1.2). Italienske «dialekter» er derimot språkvarietetene som 

færrest informanter (8,9 %) oppgir å bruke hver dag. Engelsk har også en utstrakt bruk blant 
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respondentene. Flere respondenter oppga at de bruker engelsk (53,8 %) hver dag enn norsk 

(42,3 %). Det er også flere respondenter som oppga at de aldri bruker norsk (22,6 %) enn 

engelsk (6,9 %) i fritiden. Dette kan ses i sammenheng med at flere respondenter oppga å ha 

høyere kompetanse i engelsk enn i norsk og at mange respondenter har kort botid i Norge. 

Diagrammet under viser gjennomsnittlig bruk av engelsk og norsk sett i sammenheng med 

respondentenes botid i Norge:  

 

 

Figur 5: Respondentenes gjennomsnittlige bruk av norsk og engelsk i fritiden inndelt etter botid i Norge 

(N=254)
11

 

 

Diagrammet viser at respondentene oppga at de bruker engelsk oftere enn norsk frem til de 

har bodd åtte år i Norge. Ved åtte års botid i Norge jevner dette seg ut, og informantene oppga 

at de i gjennomsnitt bruker norsk og engelsk like ofte. Fra åtte år i Norge oppga 

respondentene at de bruker mer norsk enn engelsk i fritiden. Igjen vil jeg påpeke at det er 

relativt få respondenter med lengre botid i Norge, og dermed få respondenter for hver søyle i 

diagrammet. 

5.4.4 Språkbruk med partneren 

238 respondenter (78,0 % av det totale utvalget) oppga at de har en partner. Disse ble spurt 

om hvilke(t) morsmål partneren har og hvilke språk de bruker med partneren. Til spørsmålet 

om hvilke(t) morsmål partneren har, var svaralternativene «italiensk», «norsk» og 

«annet/andre språk». Respondentene kunne krysse av for flere språk. Tabell 14 viser 

resultatene: 
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 I figur 5 tilsvarer 1 – aldri, 2 – sjelden, 3 – noen ganger, 4 – hver dag. 
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Tabell 14: Respondentenes partneres førstespråk (N=238) 

Språk Antall Prosentandel 

Norsk 102 42,9 % 

Italiensk 89 37,4 % 

Andre språk 56 23,5 % 

 

Det var altså flest respondenter med norsktalende partner, fulgt av partner med italiensk som 

førstespråk og til slutt partnere med andre førstespråk. 

 

Deretter ble respondentene spurt om hvor ofte de snakker italiensk, italiensk dialekt, norsk, 

engelsk og et annet/andre språk til partneren. Tabellen under viser resultatene: 

 

Tabell 15: Respondentenes språkbruk med partneren (N=238) 

 Aldri Sjelden Noen ganger Hver dag 

Italiensk  38 31 37 132 

Italiensk 

dialekt 

163 36 21 18 

Norsk 8 42 44 65 

Engelsk 99 36 31 72 

Annet/andre 

språk 

188 18 10 22 

 

Til tross for at flertallet av informantene har partner med norsk som førstespråk, er italiensk 

det språket som flest respondenter oppga at de snakker til partneren til daglig. Over 

halvparten av respondentene oppga at de bruker italiensk med sin partner hver dag, til tross 

for at bare 37,4 % har partnere med italiensk som førstespråk. Engelsk og norsk er brukt 

daglig med partneren av henholdsvis 30,3 % og 27,3 % av respondentene. 

 

Partnerens språkbakgrunn har i flere undersøkelser vist seg å være avgjørende for språkvalg i 

familien (jf. del 3.2). Tabell 16 viser prosentvis valg av dagligspråk fordelt etter partnerens 

førstespråk. Ni respondenter oppga at partneren har to førstespråk, og disse er tatt ut av denne 

oversikten.  

 

 

  



49 

 

Tabell 16: Respondentenes daglige språkbruk med partneren inndelt etter partnerens språkbakgrunn (N=229) 

 Partnere med italiensk 

som førstespråk 

Partnere med norsk 

som førstespråk 

Partnere med andre 

førstespråk 

Italiensk 95,2 % 33,3 % 33,3 % 

Italiensk dialekt 16,7 % 3,1 % 2,0 % 

Norsk 2,4 % 56,2 % 13,7 % 

Engelsk 7,1 % 41,7 % 49,0 % 

Andre språk 3,6 % 3,1 % 33,3 % 

 

Krysstabellen viser at over 95 % av respondentene i endogame forhold bruker italiensk til 

partneren hver dag, mens bare 16,7 % av disse bruker italienske «dialekter» med sin partner. 

En tredjedel av respondentene i eksogame forhold bruker italiensk med partneren hver dag, 

uavhengig av om partneren har norsk eller andre språk som førstespråk. Dette tyder på at i 

hvert fall en tredjedel av partnerne med andre førstespråk enn italiensk har noe kompetanse i 

italiensk. Funnene fra spørreundersøkelsen viser dermed at de italienske innvandrerne ikke 

nødvendigvis går over til å snakke norsk med norsktalende partnere. Det er riktignok mer 

bruk av norsk til partnere med norsk som førstespråk, men engelsk og italiensk er også mye 

brukt som dagligspråk hos disse parene. Jeg kommer tilbake til sammenhengen mellom 

språkbakgrunn og språkbruk med partneren og barn i del 5.7. 

 

Nesten halvparten av respondentene med partnere med andre førstespråk rapporterte at de 

snakker engelsk til partneren hver dag, mens en tredjedel bruker italiensk med partneren og en 

tredjedel bruker andre språk. Bare 13,7 % av respondentene som hadde en partner med et 

annet/andre førstespråk oppga at de bruker norsk til sin partner hver dag.    

5.4.5 Daglig bruk av andre språk 

100 respondenter (32,8 %) oppga at de bruker andre språk enn italiensk, italiensk dialekt, 

norsk og/eller engelsk til daglig. De ble bedt om å spesifisere hvilke språk de bruker i et åpent 

spørsmål. 18 ulike språk ble oppgitt. Spansk (50 respondenter), fransk (22 respondenter) og 

tysk (10 respondenter) var de mest brukte språkene
12

 . 

 

                                                 
12

 De andre språkene som ble brukt til daglig var: albansk, arabisk, dansk, farsi, gresk, japansk, kroatisk, 

nederlandsk, polsk, portugisisk, russisk, slovensk, sveitsertysk, svensk og tysk. 
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5.5 Oppsummerende om resultatene fra spørreskjemaet 

Resultatene fra spørreskjemaet viser at det italienske språket har en høy grad av vitalitet blant 

respondentene. Italiensk er språket som er mest brukt både i fritiden og med partneren. 

Italienske «dialekter» er derimot lite brukt, og en relativt stor del av respondentene oppga at 

de har lav eller ingen kompetanse i italienske «dialekter». Det er imidlertid mulig at det har 

vært en underrapportering av både dialektbruk og dialektkompetanse i spørreskjemaet. Jeg 

diskuterer dette nærmere i det avsluttende kapittelet (jf. del 7.2).  

Engelsk er relativt mye brukt av respondentene, men resultatene fra spørreundersøkelsen viser 

at bruken av engelsk minker og at bruken av norsk øker med økt botid i Norge (jf. figur 4 og 

5). Det er ikke overraskende at norskbruken og norskkompetansen kan knyttes til botid, men 

det er likevel interessant å se at alle respondentene oppga at de kan snakke om og forstå 

samtaler om de fleste temaer uten vanskeligheter først ved ti års botid i Norge. Ved fire års 

botid i Norge oppga respondentene at de i gjennomsnitt bruker mer norsk enn engelsk på 

jobb, og først ved ni års botid i Norge brukes norsk mer enn engelsk i fritiden. Resultatene 

tyder altså på at det engelske språket kan brukes i mange domener i Norge og at språklæring 

er en prosess som tar lang tid. I neste del vil jeg gjøre rede for respondentenes oppgitte 

språkbruk i familien. 

5.6 Språkbruk i familien 

I denne delen presenterer jeg analysene fra spørreskjemaet som handler om språkbruk i 

familien. Jeg vil dermed besvare det første forskningsspørsmålet: «Hvilke språkvalg tas i 

norsk-italienske familier?» Jeg presenterer først resultatene til respondenter uten barn og 

deretter resultatene til respondentene med barn som er eller har vært bosatt i Norge. Svarene 

til respondentene med partner og barn i Norge analyseres deretter nærmere i del 5.7. I del 5.8 

viser jeg hvilken motivasjon respondentene oppga for språkvalgene, og jeg vil dermed belyse 

det andre forskningsspørsmålet: «Hva motiverer foreldrenes språkvalg?» 

5.6.1 Familieoppbygning 

Respondentene ble spurt om de hadde barn, og fikk svaralternativene «nei», «ja, ett barn» og 

«ja, to eller flere barn». Tabell 17 viser resultatene: 
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Tabell 17: Respondentenes familieoppbygning (N=305) 

 Antall Prosentandel 

Nei 171 56,1 % 

Ja, ett barn 58 19,0 % 

Ja, to eller flere barn 75 24,6 % 

Ikke oppgitt 1 0,3 % 

 

Det var altså 43,6 % av respondentene som hadde barn, og majoriteten av disse hadde to eller 

flere barn.  

5.6.2 Språkbruk med barn i fremtiden 

Respondentene som ikke hadde barn, ble spurt om hvilke(t) språk de ønsker å snakke til sine 

barn om de får barn i fremtiden. Svaralternativene var «italiensk», «italiensk dialekt», 

«norsk», «engelsk» og «annet/andre språk». Det var mulig å krysse av for flere språk. 

Tabellen under viser resultatene: 

 

Tabell 18: Respondentenes foretrukne språk til barn i fremtiden (N=171) 

Språk Antall Prosentandel 

Italiensk 162 94,7 % 

Engelsk 95 55,6 % 

Norsk  72 42,1 % 

Annet/andre språk 37 21,6 % 

Italiensk dialekt 32 18,7 % 

 

Italiensk er altså språket flest respondenter ønsker å snakke med sine barn, fulgt av engelsk 

som over halvparten av respondentene ønsker å snakke med sine barn. Deretter følger norsk 

og andre språk. Italienske «dialekter» er derimot de språkvarietetene som færrest informanter 

ønsker å snakke med sine barn til tross for at 35,4 % av informantene rapporterte at italienske 

«dialekter» ble brukt i deres familie i oppveksten deres. Dette kan tyde på at italiensk og 

engelsk er språk som har høyere status blant respondentene, i motsetning til de italienske 

«dialektene». 
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5.6.3 Respondenter med barn som bor eller har bodd i Norge 

I det følgende presenterer jeg den oppgitte språkbruken til respondenter som har barn som bor 

eller har bodd i Norge. Det var 123 respondenter i dette utvalget. 52 av disse hadde ett barn, 

og 71 hadde to eller flere barn. Tabellen under viser om barna er født i Norge eller hvor gamle 

de var da de kom til Norge: 

 

Tabell 19: Barns alder ved ankomst til Norge (N=194) 

 Antall  Prosentandel 

Født i Norge 129 66,5 % 

Før 6 år 44 22,7 % 

6–12 år  13 6,7 % 

13–17 år 6 3,1 % 

I voksen alder 2 1,0 % 

 

Tabellen viser at majoriteten av respondentene oppga at barna deres er født i Norge. 

5.6.4 Språkbruk med barn 

Respondentene som oppga at de har ett barn ble spurt om hvor ofte de snakker italiensk, 

italienske dialekter, norsk, engelsk og et annet/andre språk til barnet sitt. Respondentene som 

oppga at de har to eller flere barn ble spurt om hvor ofte de snakker disse språkene til sitt 

eldste og yngste barn. Deretter ble respondentene spurt om hvilke(t) språk deres eneste, eller 

eldste og yngste barn snakker til dem. Jeg går først gjennom språkbruk med enebarn, fulgt av 

eldste og yngste barn. 

5.6.5 Språkbruk med enebarn 

Tabell 20 viser hvor ofte respondentene oppga å bruke de ulike språkene til enebarn: 
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Tabell 20: Respondentenes språkbruk til enebarn (N=52) 

 Aldri Sjelden Noen ganger Hver dag 

Italiensk 2 1 3 46 

Italiensk 

dialekt 

39 8 3 2 

Norsk 17 13 13 9 

Engelsk 23 14 12 3 

Annet/andre 

språk 

40 4 3 5 

 

Italiensk er altså språket som er mest brukt til daglig med enebarn. 34 av respondentene (65,4 

%) oppga at italiensk er det eneste språket de bruker til daglig med barnet sitt. 5 respondenter 

(9,6 %) oppga at de bruker både norsk og italiensk til barnet hver dag, mens bare 2 

respondenter (3,9 %) oppga at norsk er det eneste språket de bruker til daglig med barnet.  

16 av respondentene som bare har ett barn, oppga at barnet deres ikke snakker ennå. Tabellen 

under viser hvilke(t) språk de resterende 36 enebarna snakker til respondenten: 

Tabell 21: Enebarns språkbruk til respondenten (N=36) 

Språk Antall Prosentandel 

Italiensk  17 47,2 % 

Italiensk og norsk 7 19,4 % 

Annet/andre språk 3 8,3 % 

Italiensk, norsk og engelsk 3 8,3 % 

Italiensk og engelsk 2 5,6 % 

Norsk 2 5,6 % 

Italiensk, norsk og annet/andre språk 1 2,8 % 

Ikke oppgitt 1 2,8 % 

 

Nesten halvparten av respondentene har rapportert at deres enebarn bare snakker italiensk til 

dem, mens bare to respondenter oppga at barnet deres bare snakker norsk til dem. En 

femtedel av respondentene oppga at barnet snakker både norsk og italiensk til dem.  

5.6.6 Språkbruk med eldste barn 

Tabell 22 viser hvor ofte respondentene oppga å bruke de ulike språkene til sitt eldste barn: 
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Tabell 22: Respondentens språkbruk til eldste barn (N=71) 

 Aldri Sjelden Noen ganger Hver dag 

Italiensk 2 1 4 64 

Italiensk 

dialekt 

57 11 1 2 

Norsk 18 19 13 21 

Engelsk 42 20 7 2 

Annet/andre 

språk 

57 9 2 3 

 

Italiensk og norsk er altså de mest brukte språkene med de eldste barna. 46 av respondentene 

med flere barn (64,8 %) oppga at italiensk er det eneste språket de bruker til daglig med sitt 

eldste barn, tolv respondenter (16,9 %) bruker både norsk og italiensk, og seks respondenter 

(8,5 %) bruker bare norsk til daglig. Sammenlignet med språkbruken til enebarn er det altså 

noe mer bruk av norsk blant respondentene som har flere barn. 

Tre av respondentene med to eller flere barn oppga at deres eldste barn ikke snakker ennå. 

Tabellen under viser den oppgitte språkbruken for de resterende 68 eldste barna: 

Tabell 23: Eldste barns språkbruk til respondenten (N=68) 

Språk Antall Prosentandel 

Italiensk og norsk 23 33,8 % 

Italiensk 22 32,4 % 

Norsk 9 13,2 % 

Italiensk og annet/andre språk 6 8,8 % 

Italiensk og engelsk 4 5,9 % 

Italiensk, norsk og annet/andre språk 2 2,9 % 

Italiensk, norsk og engelsk 1 1,5 % 

Annet/andre språk 1 1,5 % 

 

I motsetning til enebarna bruker majoriteten av de eldste barna både norsk og italiensk til 

respondenten, men nesten like mange snakker bare italiensk til foreldrene, fulgt av bare norsk 

med 13,2 %.  
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5.6.7 Språkbruk med yngste barn 

Tabellen under viser hvor ofte respondentene oppga å bruke de ulike språkene til sitt yngste 

barn: 

Tabell 24: Respondentens språkbruk til yngste barn (N=71) 

 Aldri Sjelden Noen ganger Hver dag 

Italiensk 3 1 4 63 

Italiensk 

dialekt 

59 8 2 2 

Norsk 19 18 12 22 

Engelsk 43 19 5 4 

Annet/andre 

språk 

58 9 1 3 

 

Igjen var italiensk og norsk de mest brukte språkene med barna. 43 av respondentene (60,6 

%) oppga at italiensk er det eneste språket de bruker med barna hver dag. 13 respondenter 

(18,3 %) oppga at de bruker både norsk og italiensk til daglig, mens bare seks respondenter 

(8,5 %) oppga at norsk er det eneste språket de bruker daglig til sitt yngste barn. 

15 av respondentene med to eller flere barn har oppgitt at deres yngste barn ikke snakker 

ennå. Tabellen under viser språkbruken til de resterende 56 yngste barna: 

Tabell 25: Yngste barns språkbruk til respondenten (N=56) 

Språk Antall Prosentandel 

Italiensk og norsk 18 32,1 % 

Italiensk  16 28,6 % 

Norsk 10 17,9 % 

Italiensk og annet/andre språk 5 8,9 % 

Italiensk, norsk og annet/andre språk 2 3,6 % 

Italiensk og engelsk 2 3,6 % 

Annet/andre språk 2 3,6 % 

Italiensk og italiensk dialekt 1 1,8 % 

 

Igjen ser vi at italiensk og norsk er de mest brukte språkene. Majoriteten av de yngste barna 

bruker både italiensk og norsk med respondenten, men nesten like mange bruker bare 

italiensk. I underkant av en femtedel av de yngste barna bruker bare norsk til respondenten. 
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Resultatene viser altså at det er mer bruk av norsk til de foresatte blant barna som har søsken 

enn blant barna som er enebarn.  

5.6.8 Metoder for å videreføre italiensk 

Respondentene med ett eller flere barn som ble født i Norge eller kom til Norge før voksen 

alder (122 respondenter), ble bedt om å gjøre rede for hva de gjorde for at barna skulle lære 

italiensk i barnas oppvekst. De fikk åtte ulike svaralternativer, og det var mulig å krysse av for 

flere svar. Tabellen viser fordelingen av svar: 

Tabell 26: Metoder for å videreføre italiensk til barn (N=122) 

Svar  Antall Prosentandel 

Jeg snakker til dem på italiensk 110 90,2 % 

Vi reiser til Italia 104 85,3 % 

De snakker med italienske slektninger 97 79,5 % 

Vi leser italienske bøker/ser italienske filmer/hører på 

italiensk musikk 

95 77,9 % 

De snakker med italienske venner 58 47,5 % 

De går på et privat italienskkurs 17 13,9 % 

Ingenting spesielt 10 8,2 % 

De får morsmålsopplæring eller tospråklig 

fagopplæring på skolen 

3 2,5 % 

 

 

Resultatene viser at majoriteten av respondentene gjør noe aktivt for at barna skal lære 

italiensk. Dette viser at flertallet ønsker at barna skal lære språket, noe jeg går nærmere inn på 

i del 5.8.1. De mest brukte metodene for å videreføre italiensk til barna var, slik det fremgår 

av tabell 26 ovenfor: at foreldrene selv snakker italiensk med dem, at de reiser til Italia og at 

barna snakker med italienske slektninger. Det italienske språket har altså en viktig funksjon 

som kommunikasjonsmiddel innad i familien. Det er også et stort antall respondenter 

(77,9 %) som har svart at barna lærer italiensk gjennom italienske filmer, bøker og musikk. 

 

17 respondenter har krysset av for at barna går på et privat italienskkurs, og alle disse oppga 

at de bor i Oslo-området. Oslo det eneste stedet i Norge hvor man finner italienskkurs 

tilpasset barn av italienere (jf. del 2.3), så det er mulig at flere italienske foreldre ville benyttet 

seg av et slikt tilbud om de hadde hatt muligheten. Bare tre respondenter oppga at barna deres 

får eller har fått særskilt undervisning i italiensk på skolen. Barna til disse respondentene er 
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alle født utenfor Norge. At bare 2,5 % av respondentene oppga at barna har fått særskilt 

undervisning i italiensk, viser at de fleste barna snakker norsk på et nivå som lar dem følge 

ordinær undervisning på norsk (jf. del 2.3).  

 

Ti respondenter oppga at de ikke gjør noe spesielt for at barna skal lære italiensk. Bare tre av 

disse svarte at det er veldig viktig for dem at barna lærer italiensk, i motsetning til hele 

utvalget der over 90 % svarte at det er veldig viktig for dem at barna lærer italiensk, noe som 

jeg vil gå nærmere inn på i del 5.8.  

5.6.9 Respondenter med barn som bor eller har bodd i Norge uten partner 

I det følgende vil jeg gjøre rede for de enslige foreldrenes språkbruk med barna. Seks 

respondenter oppga at de har barn som bor eller har bodd i Norge, men at de ikke har en 

partner. Disse enslige foreldrene var en svært heterogen gruppe. Deres botid i Norge varierte 

fra ni til over 40 år, og deres alder var mellom 26 og 70 år. To av respondentene oppga at de 

har ett barn. Den ene respondentene oppga at hun bare snakker italiensk til barnet sitt, og den 

andre oppga at hun snakker både italiensk og norsk til barnet sitt hver dag. Språkbruken til 

enslige forsørgere med flere barn var også varierende. To av disse oppga at de bruker italiensk 

til daglig med både yngste og eldste barn, og to oppga at de bruker norsk til daglig med begge 

barna. Det er interessant at halvparten av de enslige foreldrene oppga at de bruker norsk til 

daglig med barna. De bruker i gjennomsnitt mer norsk med barna enn respondentene som har 

en partner. Dette er overraskende, men utvalget er for lite til å si om dette er en generell 

tendens. På grunn av at utvalget er svært begrenset, vil ikke resultatene fra denne gruppen 

analyseres nærmere. I neste delkapittel analyserer jeg resultatene fra respondentene som har 

en partner og barn som er eller har vært bosatt i Norge nærmere.  

5.7 Statistisk analyse av datamaterialet
13

 

Respondenter som har en partner og ett eller flere barn som bor eller har bodd i Norge, ble 

sortert ut for nærmere analyse. Dette ble gjort for å undersøke hvilken innvirkning 

respondentenes språkbruk med partneren og partnerens språkbakgrunn har på språkvalg i 

familien. To respondenter ble tatt ut av dette utvalget siden de hadde partnere med to 

førstespråk. Det gjenstod dermed 114 respondenter i utvalget. 48 av disse hadde ett barn, og 

                                                 
13

 En stor takk rettes til Bård Uri Jensen ved MultiLing for uvurderlig hjelp med de statistiske analysene. 
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66 hadde to eller flere barn. Materialet ble analysert med logistisk regresjonsanalyse (jf. f.eks. 

Hosmer 2013) for å undersøke hvilke faktorer som ser ut til å ha en effekt på språkvalgene i 

familien. Med språkvalg i familien menes hvilke språk som ble brukt til daglig av 

respondenten til partner, respondenten til barn og barn til respondenten. Disse språkvalgene 

ble analysert som responsvariabler. For å unngå at respondenter med flere barn ble analysert 

flere ganger, er de eldste barna valgt ut til analysene av språkvalg til og av barn. For å 

forenkle analysene ble ikke interaksjon mellom variablene inkludert i analysene. 

Både norsk, italiensk og engelsk var mye brukt av respondentene til sine partnere, og dermed 

inngår daglig bruk av disse tre språkene som responsvariabler. De fleste brukte italiensk og 

norsk til barna sine, men samtidig var det bare elleve respondenter som oppga at de ikke 

snakker italiensk til barna til daglig. Dette utvalget ble ansett som for lite for å trekke 

slutninger om hva som førte til bruk av italiensk med barna, og valg av italiensk til barn 

inngår derfor ikke som responsvariabel. Majoriteten av barna brukte italiensk og/eller norsk 

til respondenten, og disse to variablene inngår derfor som responsvariabler. Materialet er 

analysert med følgende seks responsvariabler: 

1) Respondenten snakker italiensk til partner 

2) Respondenten snakker norsk til partner 

3) Respondenten snakker engelsk til partner  

4) Respondenten snakker norsk til barn 

5) Barn snakker italiensk til respondenten 

6) Barn snakker norsk til respondenten 

 

Predikatorvariablene som ble undersøkt var: respondentens botid (dikotomisert i kort eller 

lang botid
14

), om respondenten har planlagt å bli boende i Norge (dikotomisert i ja eller 

nei/vet ikke), respondentens språkkompetanse (gjennomsnitt av oppgitte tale- og 

lytteferdigheter, tredelt i «svak», «middels» eller «god» for norskkompetanse
15

 og 

dikotomisert i «svak/middels» eller «god» for engelskkompetanse
16

), respondentens daglige 

                                                 
14

 Botiden ble dikotomisert etter medianen som resulterte i en inndeling der «kort botid» vil si inntil sju år og 

«lang botid» vil si over sju år.  
15

 I inndelingen av språkkompetanse er skalaen kodet slik at «ingen kompetanse» tilsvarer 1, «kan bare snakke 

litt, f.eks. i butikken» for taleferdigheter og «kan forstå korte, enkle beskjeder med tydelig uttale» for 

lytteferdigheter tilsvarer 2, «kan snakke om hverdagslige emner, men med noen vanskeligheter» og «kan forstå 

samtaler om hverdagslige emner» tilsvarer 3, «kan snakke om de fleste emner med litt anstrengelse» tilsvarer 4, 

og «kan forstå samtaler om de fleste emner med litt anstrengelse», «kan lett snakke om de fleste emner» og «kan 

lett forstå samtaler om de fleste emner» tilsvarer 5. «Svak» tilsvarer dermed 1-2, «middels» tilsvarer 2.5-4.5 og 

«god» tilsvarer 5.  
16

 For engelskkompetansen ble «svak» og «middels» slått sammen fordi bare fire respondenter oppga at de har 

«svak» engelskkompetanse.  
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bruk av norsk (om respondenten bruker norsk til daglig på jobb, skole eller i fritiden eller 

ikke) og partnerens førstespråk. I analysen av språkvalg til/av barn inngikk også om barna er 

født i Norge og respondentens språkvalg med partneren (dikotomisert som bruk av språk hver 

dag eller sjeldnere). I analysen av språkvalg til partneren inngikk respondentens språkvalg til 

barn og barnas språkvalg til respondenten. Se Vedlegg 14 for oversikt over variabler og 

verdier.  

5.7.1 Respondenten snakker italiensk til partner 

Bare to av predikatorvariablene ga signifikant utslag når det gjaldt respondentens bruk av 

italiensk til partneren. Partnerens førstespråk (dikotomisert som italiensk/ikke italiensk) hadde 

en svært sterk signifikant sammenheng (p<0.001) med bruk av italiensk som dagligspråk til 

partneren. Det var også en sterk signifikant sammenheng (p<0.01) mellom barns bruk av 

italiensk til respondenten og respondentens bruk av italiensk til partneren. I dette tilfellet kan 

man anta at det er snakk om en gjensidig påvirkning.  

Det ble derimot ikke påvist noen sammenheng mellom valg av italiensk til partneren og 

respondentens botid i Norge, hvorvidt respondenten har planlagt å bli boende i Norge og 

respondentens daglige bruk av norsk i andre domener. 

5.7.2 Respondenten snakker norsk til partner  

Om respondenten snakket norsk til barnet, var det også større sjanse for at hun/han snakket 

norsk til partneren. Denne sammenhengen var svært sterk signifikant (p<0.001). Om barn 

snakket norsk til respondenten, så derimot ikke ut til å ha noen signifikant sammenheng med 

valg av norsk til partneren. Om partnerens førstespråk var norsk, økte sjansene for at man 

snakket norsk til partneren (p<0.01), men sammenhengen mellom førstespråk og språkvalg 

var enda sterkere for de endogame parene. Lengre botid i Norge ga noe høyere sjanse for bruk 

av norsk til partneren (p<0.05).  

Det ble imidlertid ikke påvist noen sammenheng mellom bruk av norsk til partneren og 

respondentens norskkompetanse, om respondenten har planlagt å bli boende i Norge eller 

daglig bruk av norsk i andre domener. 
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5.7.3 Respondenten snakker engelsk til partner  

To variabler kunne knyttes til valg av engelsk til partneren, og begge hadde en signifikant 

sammenheng (p<0.05). Lengre botid i Norge ga mindre engelsk, og høyere kompetanse i 

engelsk ga mer engelsk. Dette kan også skyldes at de som brukte mer engelsk, fikk høyere 

kompetanse i engelsk. Resultatene kan imidlertid også knyttes til alder, da de eldre 

respondentene i gjennomsnitt oppga å ha lengre botid og lavere engelskkompetanse enn de 

yngre respondentene.   

5.7.4 Respondenten snakker norsk til barn 

Respondentens daglige bruk av norsk til partneren var den eneste variabelen som hadde en 

signifikant sammenheng med valg av norsk til barn, og denne sammenhengen var svært sterk 

(p<0.001). Om partnerens førstespråk var norsk, hadde derimot ikke en signifikant 

sammenheng med valg av norsk til barn. Hvorvidt barnet var født i Norge eller ikke, synes 

heller ikke å ha noen signifikant effekt på valget av norsk til barnet.  Respondentens botid i 

Norge og norskkompetanse kunne ikke knyttes til bruk av norsk med barna.  

5.7.5 Barn snakker italiensk til respondenten 

Som forventet var det større sjanse for at barna snakket italiensk til respondenten om 

respondenten snakket italiensk til barna til daglig. Det var også høyere sjanse for at barna 

snakket italiensk til respondenten om de ikke var født i Norge. Det var en sterk signifikant 

sammenheng med begge disse variablene (p<0.01). Det ble ikke påvist noen signifikant 

sammenheng med noen av de andre variablene. Barnas valg av italiensk til respondenten 

kunne altså ikke knyttes til respondentens botid i Norge, hvorvidt respondenten hadde 

planlagt å bli boende i landet eller førstespråket til respondentens partner.  

5.7.6 Barn snakker norsk til respondenten 

Det var to variabler som så ut til å påvirke barnas valg av norsk til respondenten, og begge 

hadde en signifikant sammenheng med barns bruk av norsk (p<0.05). Dersom respondenten 

snakket norsk til barna, økte sjansen for at barna snakket norsk til respondenten. Det var også 

større sjanse for at barn av respondenter med lang botid i Norge snakket norsk til 

respondenten. Botid i Norge hadde ikke en signifikant sammenheng med respondentens valg 
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av norsk med barna (jf. del 5.7.4), så disse resultatene kan tyde på at barna går over til å 

snakke mer norsk til foreldrene når de blir eldre. Hvorvidt barna var født i Norge eller ikke, 

hadde ikke noen signifikant sammenheng med barnas valg av norsk. Respondentens 

språkbruk til partneren og partnerens førstespråk (dikotomisert som norsk/ikke norsk) hadde 

heller ikke noen signifikant innvirkning på barnas valg av norsk.  

5.7.7 Oppsummerende om resultatene av de statistiske analysene 

Partnerens førstespråk spilte en stor rolle for språkvalg til partneren, men sammenhengen var 

sterkere for de endogame (p<0.001) enn de eksogame parene (p<0.01). Lengre botid i Norge 

førte til noe mer bruk av norsk til partneren, men det ble ikke påvist noen sammenheng 

mellom botid i Norge og bruk av norsk til barna. Hvis respondenten snakker norsk til 

partneren, førte det til høyere sjanse for valg av norsk med barna. Dette var den eneste 

variabelen som kunne knyttes til respondentenes valg av norsk med barna. 

Det var ikke nødvendigvis de samme variablene som var operative når det gjaldt barns og 

foreldres språkvalg. Til tross for at partnerens førstespråk hadde en sterk signifikant 

sammenheng med respondentens språkvalg til partneren, kunne man ikke observere den 

samme sammenhengen med barns språkvalg til respondenten. Det ble imidlertid påvist en 

sammenheng mellom respondentenes språkvalg til barna og barnas språkvalg til 

respondenten. Om respondenten snakket italiensk til barnet, var det altså, som forventet, 

større sjanse for at også barnet snakket italiensk til respondenten. Det var også større sjanse 

for at barn som ikke er født i Norge, snakket italiensk til respondenten. 

Om respondenten hadde planlagt å bli boende i Norge, spilte derimot ikke inn på noen av 

språkvalgene. Daglig bruk av norsk i andre domener hadde heller ikke en signifikant 

sammenheng med noen av språkvalgene. Det var altså ikke slik at daglig bruk av norsk, for 

eksempel på jobb, førte til mer bruk av norsk i familien. Høyere kompetanse i norsk førte 

heller ikke til mer bruk av norsk med barna eller partneren. I neste delkapittel viser jeg 

hvilken motivasjon respondentene selv oppga for språkvalgene med barna.  

5.8 Motivasjon for språkvalgene 

Resultatene fra spørreskjemaet viser altså at majoriteten av respondentene oppga at de bruker 

italiensk med barna. I det følgende viser jeg hvilken motivasjon de 123 respondentene med 
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barn som er eller har vært bosatt i Norge, oppga for å videreføre italiensk til barna. Jeg vil 

dermed belyse forskningsspørsmål 2: «Hva motiverer foreldrenes språkvalg?» 

5.8.1 Motivasjon for å videreføre italiensk 

Respondentene ble spurt om hvor viktig det er for dem at barna deres lærer italiensk. 

Svaralternativene var: «veldig viktig», «ganske viktig», «lite viktig» og «vet ikke». Tabellen 

under viser fordelingen av svar:  

Tabell 27: Viktighet av å overføre italiensk (N=305) 

Svaralternativ Antall respondenter Prosentandel 

Veldig viktig 110 90,2 % 

Ganske viktig 8 6,6 % 

Lite viktig 3 2,5 % 

Vet ikke 1 0,8 % 

 

Resultatene viste altså at majoriteten av respondentene anså det som viktig at barna deres 

lærer italiensk. Over 90 % av respondentene oppga at det er veldig viktig for dem å overføre 

italiensk til barna. Respondentene ble deretter spurt om hvorfor det var «veldig viktig», 

«ganske viktig» eller «lite viktig» for dem at barna deres lærer italiensk. Dette var et åpent 

spørsmål uten lengdebegrensning. Da jeg gikk gjennom svarene, dannet det seg noen mønstre, 

og jeg har derfor kategorisert svarene i sju ulike kategorier. Lengden på svarene varierte fra 

ett til 60 ord, og mange respondenter oppga mer enn én årsak. Jeg har derfor delt opp de 

svarene som oppgir flere årsaker, noe som vil si at svar fra samme respondent kan stå oppført 

under flere kategorier (se Vedlegg 15 for oversikt over alle svarene og kategoriseringen). 

Tabell 28 viser hvorfor respondentene mener at det er veldig viktig at barna lærer italiensk:  
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Tabell 28: Motivasjon for å videreføre italiensk (N=99)  

Svar Antall respondenter Prosentandel  

Kommunikasjon med familien 45 45,5 % 

Identitet 33 33,3 % 

Kultur 25 25,3 % 

Morsmål 24 24,2 % 

Fordeler ved flerspråklighet 24 24,2 % 

«Kvaliteter» ved italiensk 8 8,1 % 

Mulighet for å flytte til Italia 5 5,1 % 

 

Den vanligste motivasjonen for å videreføre italiensk til barna var, som tabellen viser, å gi 

dem muligheten til å kommunisere med familien i Italia. Flere respondenter oppga også at de 

ønsket å videreføre italiensk identitet og kultur, og pekte dessuten på fordeler ved 

flerspråklighet. En stor del av respondentene har også oppgitt at det er viktig for dem å 

videreføre italiensk til barna fordi det er deres eller barnas morsmål. En del av respondentene 

oppga «kvaliteter» ved det italienske språket som motivasjon for å videreføre språket til 

barna, og jeg forklarer hva som menes med «kvaliteter» i del 5.8.7. Et lite antall respondenter 

oppga muligheten for å flytte til Italia som årsak til at det var viktig å videreføre språket.  

Blant respondentene som oppga at det er «ganske viktig» for dem at barna lærer italiensk, har 

sju oppgitt samme type motivasjon som respondentene som mener at det er veldig viktig å 

videreføre italiensk til barna, nemlig for å videreføre den italienske kulturen og gi barna 

muligheten til å kunne kommunisere med familie og slektninger i Italia. En annen respondent 

skrev: «vorrei che imparasse a parlare in italiano ma non mi sento competente di parlargli» 

(«jeg ønsker at han hadde lært å snakke italiensk, men jeg føler meg ikke i stand til å snakke 

med ham»). Denne respondenten hadde bodd i Norge i over 40 år, og en mulig fortolkning av 

hans kommentar er at han vurderer sin egen språkkompetanse som avgjørende for om han kan 

snakke italiensk til sin sønn. Det var bare to respondenter som oppga at de anser det som «lite 

viktig» at barna lærer italiensk. Den ene respondenten skrev: «Basta l'Inglese» («Det er nok 

med engelsk»). Den andre skrev: «decidono da soli» («de bestemmer selv»). I det følgende vil 

jeg utdype årsakene respondentene oppga til at det er «veldig viktig» å videreføre italiensk til 

barna. Jeg vil vise noen eksempler på oppgitte svar og mine oversettelser av disse. 
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5.8.2 Kommunikasjon med familie i Italia 

«Perché così possono comunicare con i miei familiari» 

«Slik at de kan kommunisere med mine slektninger» 

45 respondenter oppga at de ønsket at barna skulle lære italiensk slik at de ville ha muligheten 

til å kommunisere med slektningene i Italia. Dette var altså den vanligste motivasjonen for å 

videreføre språket til barna. Flere av respondentene skrev at det er nødvendig for barna å 

snakke italiensk for å kommunisere med besteforeldrene sine: «I nonni italiani non avrebbero 

altro modo di poter comunicare se non in italiano» («De italienske besteforeldrene kan ikke 

kommunisere på noen annen måte enn på italiensk»). 

5.8.3 Identitet 

«Perché fa parte della loro identità»   

«Fordi det er del av deres identitet» 

33 respondenter oppga en motivasjon knyttet til identitet. Dette tyder på at flere av 

respondentene knytter språk til identitet. Noen av respondentene pekte på barnas italienske 

identitet som motivasjon for å videreføre språket, som for eksempel: «perché rimane italiano 

pur essendo nato in Norvegia» («fordi han forblir italiensk selv om han er født i Norge»). 

Andre respondenter pekte på sin egen italienske identitet som motivasjon: «ovviamente 

perché sono figli di un italiano» («selvfølgelig fordi de er barn av en italiener»). En av 

respondentene skrev at hun mener at det er viktig at barna lærer italiensk for å styrke deres 

italienske identitet: «Per consolidare anche l'identità italiana» («For å styrke den italienske 

identiteten også»).  

5.8.4 Kultur 

«Perché sono italiani al 50% e la lingua è cultura»  

«Fordi de er 50 % italienske, og språket er kultur» 

25 av respondentene oppga motivasjon knyttet til kultur. Språket blir altså sett på som en 

forbindelse med den italienske kulturen, og en av respondentene skrev: «voglio abbiamo un 

contatto culturale attraverso la lingua italiana con l'italia» («jeg vil at vi skal ha en kulturell 

kontakt med Italia gjennom det italienske språket»). Språket blir sett på som avgjørende for å 

tilegne seg den italienske kulturen: «perché sono italiani, devono imparare la cultura italiana e 

la lingua è fondamentale» («fordi de er italienske, må de tilegne seg den italienske kulturen, 
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og språket er grunnleggende»). Flere respondenter uttrykte et ønske om at barna skal lære om 

og ta del i den italienske kulturen: «desidero coltivare in loro la cultura italiana» («jeg ønsker 

å dyrke den italienske kulturen i dem»). 

5.8.5 Morsmål 

«Penso che la lingua madre si debba sempre sapere»  

«Jeg synes at man alltid bør kunne morsmålet» 

24 respondenter oppga motivasjon knyttet til morsmål. Flere respondenter skrev at det er 

viktig at barna lærer italiensk fordi det er foreldrenes morsmål, som for eksempel: «è la mia 

lingua madre»  («det er mitt morsmål»). Noen respondenter skrev at de opplever det som 

naturlig å bruke morsmålet med barna: «perchè mi sembra più naturale per me esprimermi 

con mia figlia nella mia lingua madre» («fordi det virker mer naturlig for meg å uttrykke meg 

på mitt morsmål med min datter»). Andre skrev at det er viktig fordi det er barnas morsmål: 

«E' la loro madrelingua» («Det er deres morsmål»). Noen av informantene uttrykte også et 

ønske om at italiensk skal være barnas morsmål: «Perché voglio che sia la loro lingua madre» 

(«Fordi jeg vil at det skal være deres morsmål»). 

5.8.6 Fordeler ved flerspråklighet 

«Perché il plurilinguismo è una ricchezza»  

«Fordi flerspråklighet er en rikdom» 

24 respondenter oppga fordeler ved flerspråklighet som motivasjon for å videreføre språket til 

barna. Respondentene viste positive holdninger til flerspråklighet: «Essere bilingue é un 

enorme vantaggio nella vita» («Å være tospråklig er en enorm fordel i livet»). Flere 

respondenter pekte på at å kunne flere språk er en fordel på jobbmarkedet, som for eksempel: 

«È sempre una lingua in più x un lavoro futuro!» («Det er alltid et ekstra språk for en 

fremtidig jobb!»). Respondentene skrev også at å vokse opp flerspråklig vil gjøre det lettere å 

lære andre språk senere: «Per avere una maggiore disposizione ad altre lingue quando saranno 

grandi» («For å lettere kunne lære andre språk når de blir eldre»).  
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5.8.7 «Kvaliteter» ved italiensk 

«Perché è una bella lingua!»  

«Fordi det er et vakkert språk!» 

Åtte respondenter oppga at det er viktig for dem at barna deres lærer italiensk på grunn av 

«kvaliteter» ved det italienske språket. Respondentene skrev at italiensk er et vakkert, poetisk 

og kompleks språk. En respondent skrev: «Perché è una lingua evoluta e bellissima» («Fordi 

det er et høyt utviklet og vakkert språk»). Andre har skrevet «forma mentis», som tyder på at 

de mener det italienske språket vil forme hjernen på en måte som andre språk ikke kan. 

5.8.8 Mulighet for å flytte til Italia 

«Perche' voglio che cresca bilingue e possa un giorno scegliere di vivere e lavorare in Italia» 

«Fordi jeg vil at hun/han skal vokse opp tospråklig og en dag kunne velge å bo og jobbe i 

Italia» 

Bare fem respondenter oppga muligheten for å flytte til Italia som årsaken til å videreføre det 

italienske språket. To respondenter skrev at de ønsker å gi barna mulighet til å flytte til Italia i 

fremtiden, og de andre respondentene skrev at det er mulig at familien vil flytte tilbake til 

Italia. Det var altså relativt få respondenter som oppga at de ønsker å videreføre italiensk til 

barna siden det er mulig at familien skal flytte Italia. De statistiske analysene av resultatene 

fra spørreskjemaet viste også at det ikke var noen signifikant sammenheng mellom språkvalg 

med barna og hvorvidt respondenten har planlagt å bli i Norge (jf. del 5.7.4).   

5.9 Oppsummerende om språkbruk i familien og 

motivasjon for språkvalgene 

Som forventet er italiensk og norsk de mest brukte språkene de norsk-italienske familiene, og 

resultatene fra spørreskjemaet viser at majoriteten av respondentene bruker italiensk med 

barna. Om man ser på bruk av norsk og italiensk med enebarn og eldste barn som bor eller har 

bodd i Norge, ser man at 89,3 % av respondentene oppga at de bruker italiensk med barna 

hver dag, mens bare 3,3 % av respondentene oppga at de aldri bruker italiensk med barna. Til 

sammenligning bruker 24,6 % av respondentene norsk til barna hver dag, og 27,9 % oppga at 

de aldri bruker norsk med barna. Dette tyder på at italienske foreldre i Norge i stor grad velger 

å snakke italiensk med barna sine. Resultatene tyder også på italienske foreldre i Norge anser 
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det som viktig at å videreføre italiensk til barna, og over 90 % av respondentene oppga at er 

veldig viktig for dem at barna deres lærer italiensk.  

Om man ser på barna samlet, ser man at nesten 80 % av barna som har begynt å snakke, 

snakker italiensk til respondenten. Det er derimot under 1 % av barna som snakker italienske 

«dialekter» til foreldrene. Dette tyder på at standarditaliensk blir overført til 

barnegenerasjonen, men at det er en svært begrenset bruk av italienske «dialekter» blant barn 

av italienere i Norge. 

Resultatene tyder på at det italienske språket har en viktig funksjon som 

kommunikasjonsmiddel innad i familien. Nesten halvparten av respondentene oppga at det er 

viktig for dem at barna lærer italiensk slik at de kan kommunisere med sine italienske 

slektninger. Den statistiske analysen viste at faktorer innad i familien kunne knyttes til 

språkvalgene. Partnerens førstespråk kunne knyttes til språkvalgene med partneren, og 

respondentens språkvalg med partneren kunne knyttes til språkvalg med barna. Det viste seg 

at daglig bruk av norsk til partneren var den eneste variabelen som hadde en signifikant 

sammenheng med valg av norsk til barn. Bruk av norsk i andre domener kunne derimot ikke 

knyttes til valg av norsk med partner eller barna.  

En stor andel av respondentene oppga også at ønsket om å videreføre italiensk kultur og 

identitet bidrar til at de anser det som viktig at barna lærer det italienske språket. En fjerdedel 

av respondenten skrev at de ønsker å videreføre italiensk til barna fordi italiensk er deres eller 

barnas morsmål. En fjerdedel av respondentene oppga fordeler assosiert med flerspråklighet 

som motivasjon for å videreføre det italienske språket, så positive holdninger til 

flerspråklighet førte altså til at foreldrene anså det som viktig å overføre det italienske språket 

til sine barn.  

Basert på svarene fra spørreundersøkelsen valgte jeg ut seks familier som deltok på 

etnografiske intervjuer (jf. del 4.2). I intervjuene utdypet familiene informasjonen de oppga i 

spørreskjemaet. I neste kapittel analyserer jeg resultatene fra disse intervjuene.  
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6 Analyse av intervjuene 

I dette kapittelet presenterer og analyser jeg resultatene fra de etnografiske intervjuene (jf. del 

4.4). Jeg viser også utdrag fra intervjuene
17

, med oversettelser av intervjuene som foregikk på 

italiensk. Dette kapittelet er delt inn i to deler, og hver del søker å besvare ett av de to 

forskningsspørsmålene som jeg skisserte i del 1.1. Jeg analyserer resultatene ut ifra de 

teoretiske tilnærmingene og den tidligere forskningen som jeg presenterte i kapittel 3. I første 

delkapittel beskriver jeg familiene og deres språkvalg. I del 6.2 går jeg gjennom hvilken 

motivasjon som ligger bak språkvalgene. 

6.1 Familiene og deres språkvalg 

Jeg har intervjuet seks familier, og i del 4.2 gjorde jeg rede for hvordan familiene ble valgt ut. 

Det er mange ulikheter mellom familiene, både når det gjelder familiesammensetning, botid i 

Norge og deres norskkompetanse. Til felles har de likevel at de har flyttet flere ganger i sitt 

liv og at de har bodd i flere land, mens de samtidig opprettholder nær kontakt med hjemlandet 

gjennom telefon, internett og reiser. Familiene kan derfor sies å være representanter for den 

nye typen migrasjon som Schiller mfl. (1992) kaller transnajonalisme (jf. 1.2). I det følgende 

beskriver jeg de seks familiene, deres språkvalg og språkpraksis, slik familiene selv beskrev 

dem i intervjuene. Jeg gjør også rede for hvilken strategi foreldrene eventuelt har brukt for å 

sosialisere barna til flerspråklighet. I det følgende vil jeg dermed besvare forskningsspørsmål 

1, formulert i 1.1: «Hvilke språkvalg tas i norsk-italienske familier?» 

6.1.1 Oversikt over familiene og deres språkvalg 

Tabell 29 gir en oversikt over familiene og deres språkvalg. For å bevare intervjudeltakernes 

anonymitet har jeg, som nevnt i del 4.7, gitt dem pseudonymer. 

 

 

                                                 
17

 Transkriberingsprinsipper: «(.)» viser en kort pause, mens lengre pauser er markert med sekund. 

Paralingvistiske trekk, som for eksempel latter, er skrevet i parentes. «-» viser avbrytelse, og overlappende turer 

er markert med hakeparentes. Forlengede lyder er markert med kolon. Kodeveksling er markert med fet skrift. 

For å sikre deltakernes anonymitet er personnavn transkribert som «NAVN», stedsnavn som «STED», og navn 

på «dialekter» som «DIALEKT». Oversettelsene av de italienske intervjuene er i kursiv. 
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Tabell 29: Oversikt over familiene 

 Foreldre Barn Språkvalg til barn Språkvalg mellom 

foreldrene 

Familie 1 Serena (italiensk) En datter i 

barnehage 

Italiensk - 

Familie 2 Massimo (italiensk) 

Azar (iransk-norsk)  

En sønn i 

barnehage 

Massimo snakker 

italiensk 

Azar snakker farsi 

Engelsk 

Familie 3 Carlo (italiensk) 

Antonia (italiensk) 

To barn i 

skolealder 

Italiensk Italiensk 

Familie 4 Elisa (italiensk) 

Giovanni (italiensk) 

En datter i 

barnehage 

Italiensk Italiensk «dialekt» 

Familie 5 Paula (italiensk) 

Trond (norsk) 

To barn i 

skolealder 

Paula snakker 

italiensk 

Trond snakker 

hovedsakelig norsk 

Mest italiensk, noe 

engelsk 

Familie 6 Francesco (italiensk) 

Pernille (norsk) 

Tre barn i 

skolealder 

Francesco snakker 

italiensk 

Pernille snakker 

hovedsakelig norsk 

Mest italiensk, noe 

engelsk og norsk 

 

6.1.2 Familie 1: Serena 

Serena kommer fra Italia, men har bodd i Norge i ni år. Hun kom til Norge for første gang 

som utvekslingsstudent for å gå ett år på norsk videregående skole. I løpet av det året lærte 

hun norsk. Etter å ha fullført videregående i Italia flyttet hun tilbake til Norge for å jobbe. 

Hun begynte etter hvert å studere, og fikk en datter. I dag er hun eneforsørger for datteren. 

Datteren går nå i barnehage, og Serena er student. 

Serena snakker italiensk, norsk, engelsk, spansk og noe fransk. Hun fortalte at hun ikke 

snakker en italiensk «dialekt», fordi «dialekt» er lite brukt i hennes familie og hjemby. Til 

vanlig bruker hun tre språk hver dag: norsk, italiensk og engelsk. Med venner snakker hun 

mest norsk, på universitetet snakker hun mye engelsk og med datteren snakker hun bare 

italiensk. De snakker også italiensk med de italienske slektningene sine og med venner når de 

er på ferie i Italia. Serena fortalte at det har blitt automatisert for både henne og datteren at de 

snakker italiensk til hverandre og norsk til andre: 

Solveig:  mi puoi parlare di una giornata tipo (.) quali lingue usi (.) cioè usate   

  kan du fortelle meg om en vanlig dag (.) hvilke språk bruker du (.) altså bruker dere  

Serena:  a casa solo l’italiano (.) sempre (.) perché siamo solo io e lei (.) per cui ci svegliamo in 

italiano parliamo in italiano poi andiamo all’asilo (.) e: quando la porto all’asilo lei 
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appena entra (.) cioè parla con me mi dice ciao poi parla con gli amici suoi hei 

hvilken leke har du med deg i dag (.) per cui è molto così automatico per lei (.) 

dipende con chi parla (.) stessa cosa per me io parlo con lei parlo in italiano parlo con 

le maestre dell’asilo e gli parlo in norvegese  

hjemme bare italiensk (.) alltid (.) fordi det er bare jeg og henne (.) så derfor våkner vi 

på italiensk vi snakker på italiensk vi går til barnehagen (.) o:g når jeg følger henne til 

barnehagen med en gang hun går inn (.) altså hun snakker med meg og sier hade hade 

så snakker hun med vennene sine og sier hei hvilken leke har du med deg i dag (.) så 

det er veldig sånn automatisk for henne (.) det kommer an på hvem hun snakker med 

(.) det samme for meg jeg snakker med henne jeg snakker italiensk jeg snakker med de 

ansatte i barnehagen og jeg snakker til dem på norsk 

 

Serena fortalte at hun mener det er viktig å være konsekvent med språkbruken og at språkene 

ikke må blandes. Hun fortalte at språkene må være «i separate rom». Serena mener at det er 

nødvendig å være «streng» med datteren. Hun forsøker å oppmuntre henne til å alltid bruke 

italiensk, og vil at datteren unngår å bruke norske ord med henne. Om datteren ikke kan eller 

ikke kommer på et ord på italiensk, vil hun heller at datteren forklarer hva hun mener på 

italiensk enn at hun bruker det norske ordet: 

Solveig:  ma quindi non ti chiede in norvegese tipo vabbè come si dice kopp  

  men så hun spør aldri på norsk for eksempel altså hvordan sier man kopp 

Serena:  ogni tanto lo fa però io sono molto: (.) nazista per cui spesso (.) soprattutto prima che 

iniziasse a spiegare le cose le cercavo al meno di invogliarla (.) anche se prende molto 

più tempo ed e frustrante (.) però a invogliarla a dirmelo in italiano (.) cioè se sapevo 

che la parola la sapeva (.) perché magari era una parola tipo kopp che comunque lei 

mi ha sentito dire un miliardo di volte (.) allora è pigrizia  

noen ganger gjør hun det men jeg er veldi:g (.) nazist så derfor ofte (.) spesielt før hun 

begynte å forklare tingene prøvde jeg i det minste å oppmuntre henne (.) selv om det 

tar mer tid og er frustrerende (.) men å oppmuntre henne til å si det på italiensk (.) 

altså hvis jeg visste at hun kunne ordet (.) for kanskje var det et ord som kopp som hun 

uansett har hørt meg si en milliard ganger (.) da er det latskap 

 

Serena forsøker altså å lage et italienskspråklig miljø i hjemmet. I tillegg leser hun og datteren 

på italiensk, ser italienske filmer og synger italienske sanger. De øver også på å skrive på 

italiensk, og det er svært viktig for Serena at datteren lærer å lese og skrive på italiensk.  

6.1.3 Familie 2: Massimo og Azar 

Massimo og Azar er et italiensk-iransk par. De har en sønn som er ett år gammel. Massimos 

førstespråk er italiensk, og Azars førstespråk er farsi. Massimo har bodd i Norge i fem år. Han 

flyttet til Norge på grunn av jobb, og her møtte han sin kone. Massimo snakker noe norsk, 

men bruker lite norsk i hverdagen. Han jobber i en bedrift der engelsk er arbeidsspråket, og 
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han snakker engelsk med Azar. Med familien i Italia snakker han standarditaliensk og 

«dialekt». Azar kommer opprinnelig fra Iran, men flyttet til Oslo med familien som barn. Hun 

snakker farsi, norsk, engelsk, tysk og noe italiensk. Azar snakker farsi til familien sin, bruker 

norsk på jobb og mye engelsk i fritiden. 

Både Massimo og Azar snakker sine førstespråk med sønnen, selv om de snakker engelsk 

med hverandre. Sønnen hører dermed fire språk daglig: norsk i barnehagen, farsi fra mor, 

italiensk fra far og engelsk når foreldrene snakker med hverandre. I tillegg har han en 

barnevakt som snakker engelsk med ham. I likhet med Serena fortalte Massimo og Azar at de 

mener det er nødvendig å være strukturerte, disiplinerte og konsekvente for at sønnen skal 

lære alle språkene. De fortalte også at de aldri blander språk og at de alltid snakker sine 

førstespråk med sønnen: 

Solveig:  but did you discuss which languages you were going to speak in the family when you 

had him  

Azar:   yes (.) we were clear about the fact that the mother tongue of each one and then 

Norwegian in kindergarten (.) and also we were clear about our communication was in 

English (.) so we’re very disciplined in that  

Solveig:  so you always u-  

Azar:   always (.) no exception  

Solveig:  okay (.) do you ever mix langua-  

Azar:          no (.) I can’t mix when I talk with him 

 

Det er viktig for dem at sønnen lærer alle de fire språkene, og familien har derfor forhandlet 

frem en klart definert språkpolitikk: 

Solveig:  can you talk to me about a typical day (.) which languages do you speak to him 

Azar:   it’s actually very routine (.) you can tell (henvender seg til Massimo) 

Massimo:  he wake up (.) so I prepare him for the kindergarten ‘cause he-  

Azar:   on purpose  

Massimo:  he wakes up quite early  

Azar:   and his brain is most alert in the morning so he must speak Italian in the morning  

Massimo:  so wake up then we dress we look we watch TV twenty minutes Teletubbies that’s to 

start the day (.) and he goes to the kindergarten from half past eight to half past three 

four (.) and they speak Norwegian over there  

Solveig:  mm  

Massimo:  and when we are home then we speak (.) I speak with him in my language and she 

speaks Farsi (.) NAVN
18

 speaks English until the end of the night  

Solveig:  mm okey  

Massimo:  that’s quite routine (.) now ‘cause weekends then he’s always with us  

                                                 
18

 Masssimo referer til sønnens barnevakt. 
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Azar:   but now that he’s picking up the language in the afternoon he normally sleeps after 

kindergarten so my plan is that we also do one cartoon session right after sleeping in 

the afternoon  

Solveig:  mm  

Azar:   in Italian (.) so one cartoon session twenty minutes morning and twenty minutes right 

after he wakes up 

 

Massimo og Azar fortalte altså at de er veldig bevisste på hvilke språk som brukes når og 

hvor mye sønnen blir eksponert for de ulike språkene. De bruker tegnefilmer som en metode 

for å lære sønnen italiensk, og de har fastsatte tider når sønnen ser på italienske filmer basert 

på tidspunktene de mener at han er mest mottakelig for språklæring.  

6.1.4 Familie 3: Carlo og Antonia 

Carlo og Antonia kommer begge fra Italia. Tidligere jobbet de i Italia, men de ønsket å flytte 

til et annet europeisk land for å få bedre arbeidsvilkår. Carlo ble tilbudt en jobb i Oslo, og fikk 

et veldig positivt inntrykk av Norge da han besøkte Oslo for første gang. De bestemte seg 

derfor for å flytte til Oslo. Carlo flyttet først, og Antonia og deres sønn, som var ett år på den 

tiden, kom kort tid etter. Deres datter ble født i Oslo. Familien har nå bodd i Oslo i åtte år.  

Carlo jobber i et internasjonalt firma der engelsk er arbeidsspråket. Antonia holder på med 

nettstudier på engelsk, og driver en egen bedrift. Antonia snakket lite engelsk da hun kom til 

Oslo, men hun har nå lært så mye engelsk at hun ikke har noen problemer med å 

kommunisere. Både Carlo og Antonia snakker noe norsk, men er ikke på et nivå der de mener 

at de kan kommunisere uanstrengt på norsk. De forsøker å bruke mer norsk i hverdagen, men 

de opplever at det ofte er lettere å kommunisere på engelsk. De fortalte at barna noen ganger 

oversetter for dem om de har problemer med å forstå noe på norsk. Antonia og Carlo bruker 

italiensk seg i mellom og med barna. Familiene deres snakker «dialekt», men Carlo og 

Antonia snakker lite «dialekt» siden de flyttet mellom ulike dialektområder i Italia i 

oppveksten. Begge barna går på barneskole, og snakker norsk med sine norske venner. Med 

besteforeldre og familie i Italia snakker de italiensk. Med hverandre snakker barna både norsk 

og italiensk: 

Solveig:  in famiglia parlate sempre in italiano  

  i familien snakker dere alltid italiensk 

Carlo:            sì 

           ja 

Solveig:  ma i bambini (.) tra di loro quale lingua parlano 

  men barna (.) seg i mellom hvilket språk snakker de 
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Carlo:   loro tra di loro (.) ogni tanto cambiano tra norvegese e italiano  

  de seg i mellom (.) noen ganger bytter de mellom norsk og italiensk 

Antonia: dipende (.) a volte giocano e parlano solo in norvegese (.) a volte parlano solo in 

italiano oppure fanno un miscuglio  

det kommer an på (.) noen ganger leker de og snakker bare på norsk (.) noen ganger 

snakker de bare på italiensk eller de lager en blanding 

 

I familien er altså italiensk det mest brukte språket, men barna veksler mellom bruk av norsk 

og italiensk i kommunikasjon med hverandre.  

6.1.5 Familie 4: Elisa og Giovanni
19

 

Elisa og Giovanni er et italiensk par. De flyttet til Oslo for seks år siden, og har en datter på to 

år, som nå går i barnehage. De kommer fra samme sted i Italia, men møtte hverandre i 

England, hvor Giovanni jobbet på den tiden. Elisa hadde tidligere bodd i Nord-Europa, og 

dette var en svært positiv opplevelse for henne. Hun ønsket derfor å flytte til Norden, og 

valget falt på Oslo. Både Elisa og Giovanni jobber, og Elisa studerer i tillegg.  

Elisa snakker flere språk: italiensk, norsk, engelsk, fransk, tysk og noe finsk. Hun har tatt flere 

norskkurs, og opplever at hun snakker norsk på et nivå der hun klarer seg godt i alle 

situasjoner. Elisa bruker mye norsk i hverdagen, både på jobb, universitetet og med venner. 

Giovanni har også tatt norskkurs, og snakker norsk, men bruker hovedsakelig engelsk på jobb. 

De er begge vokst opp med en italiensk «dialekt» som hjemmespråk, og snakker «dialekt» 

med hverandre til daglig. De snakker også «dialekt» med familiene sine i Italia, men de har 

valgt å bare snakke standarditaliensk med datteren, som svarer på norsk eller italiensk: 

Elisa:   noi parliamo solamente italiano con lei a casa (.) e: (.) pero lei magari a volte ci  

risponde in norvegese 

vi snakker bare italiensk med henne hjemme (.) e: (.) men hun svarer kanskje noen 

ganger på norsk 

 

Elisa fortalte at hun stadig er på utkikk etter nye metoder for at datteren skal lære italiensk og 

at det er viktig for henne at hun hører så mye italiensk som mulig. De leser ofte bøker til 

henne på italiensk, og datteren ser filmer på italiensk. Når datteren blir eldre, ønsker de at hun 

skal lære å lese og skrive på italiensk. 

                                                 
19

 Giovanni kunne ikke delta på intervjuet, så jeg har bare informasjon fra Elisas synspunkt. 
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6.1.6 Familie 5: Paula og Trond 

Paula er italiensk, og Trond er norsk. De møtte hverandre da de begge var 

utvekslingsstudenter. Trond fikk etter hvert jobb i Italia, og under oppholdet lærte han 

italiensk. Etter en periode i Italia flyttet de til Oslo. Paula har nå bodd åtte år i Norge, og 

jobber i et firma der engelsk er arbeidsspråket. Hun har tatt flere norskkurs, men opplever 

fortsatt at hun har noen kommunikasjonsvansker på norsk, og hun bruker derfor en del 

engelsk. Paula og Trond har to barn som nå går på barneskolen.  

I dag har familien en flerspråklig hverdag. Paula snakker bare italiensk til barna, og Trond 

snakker hovedsakelig norsk. De snakker mest italiensk seg i mellom, særlig hvis barna er til 

stede, men de snakker også en del engelsk om de har problemer med å forstå hverandre. Når 

hele familien er samlet, snakker de både norsk og italiensk. Barna snakker norsk med 

hverandre, og italiensk med de italienske besteforeldrene sine. Paulas familie snakker både 

standarditaliensk og «dialekt». Paula snakker standarditaliensk med barna, men har lært dem 

noen ord på sin «dialekt». Paula fortalte at familien veksler mellom språkene: 

Solveig:  mi potete parlare un po’ di una giornata tipo (.) di quali lingue usate in quale contesto 

kan dere fortelle meg litt om en typisk dag (.) om hvilke språk dere bruker i hvilken 

situasjon 

Paula:   e: una giornata tipo (latter) (.) mah: è (.) così (.) come vedi noi ci intercambiamo  

interscambiamo mo:olto (.) io parlo in italiano e loro mi rispondono ma tra di loro la 

lingua del gioco è il norvegese  

e: en typisk dag (latter) (.) altså det er (.) sånn (.) som du ser veksler vi vi veksler my:e 

(.) jeg snakker italiensk og de svarer meg men mellom dem er lekespråket norsk 

 

Selv om familien bruker flere språk til daglig, har Paula alltid snakket italiensk med barna. 

Hennes strategi for å få barna til å snakke italiensk med henne har vært å late som om hun 

ikke forstår norsk, noe deres sønn, Erik, var svært overrasket over: 

Paula:   io sono italiana se volete imparare l’italiano dovete solo parlare in italiano con la 

mamma quindi dal inizio io non ho ma:i cambiato idea (.) la mia idea è sempre stata 

solo di parlare in italiano  

jeg er italiensk hvis dere vil lære italiensk må dere bare snakke italiensk med mamma 

så fra begynnelsen av har jeg aldri ombestemt meg (.) min tanke har alltid vært å bare 

snakke italiensk 

Trond:   anche qualche volta quando mangiamo a cena qualcosa io inizio a parlare in norvegese 

con loro e: (.) Paula deve forse qualche volta dire ma: ci sono anch’io possiamo 

parlare in italiano perché io non capisco anche se lei capisce  
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også noen ganger når vi spiser middag noe jeg begynner å snakke på norsk med dem 

o:g (.) Paula må kanskje noen ganger si me:n jeg er også her kan vi snakke på 

italiensk fordi jeg forstår ikke selv om hun forstår 

Erik:   hæ:  

Paula:   eh: qualche volta la mamma (latter)  

  eh: noen ganger mamma (latter) 

Erik:           lu:rifaks 

 

Intervjuet var altså med på å avsløre Paulas strategi for å oppmuntre barnas bruk av italiensk. 

Paula og Trond bruker imidlertid flere metoder for at barna skal lære begge språkene. De 

fortalte at barna ofte ser på italienske tegnefilmer og at de snakker med de italienske 

besteforeldrene på Skype eller telefon daglig. I tillegg leser de til barna på begge språkene. 

Hver kveld leser Trond en historie på norsk, og Paula en historie på italiensk: 

Paula:   noi tutte le sere leggiamo una storia in norvegese e una storia in italiano (.) ma tutte le 

sere (.) non c’è una sera che non lo facciamo  

hver kveld leser vi en historie på norsk og en historie på italiensk (.) men hver kveld (.) 

det er ikke en kveld at vi ikke gjør det 

 

I likhet med Serena, Azar og Massimo benytter altså Paula og Trond seg av flere metoder og 

strategier for å utvikle barnas flerspråklige kompetanse. De mente også at det er nødvendig 

med en viss grad av struktur for å oppmuntre barnas bruk av italiensk. 

6.1.7 Familie 6: Francesco og Pernille 

Francesco og Pernille er et norsk-italiensk par. Francesco har bodd i Oslo i over 20 år. Han 

møtte Pernille da de begge jobbet i utlandet. Etter de møtte hverandre, bodde Pernille i Italia i 

seks måneder i forbindelse med studier. Både Pernille og Francesco snakker fire språk: 

italiensk, norsk, engelsk og fransk. I tillegg snakker Francesco en italiensk «dialekt». Det 

første året de var sammen snakket de fransk med hverandre, men de byttet til italiensk da 

Pernille hadde lært språket. I dag snakker de mest italiensk med hverandre, men også noe 

engelsk og norsk. De bruker hovedsakelig norsk på jobb, men også en del italiensk og fransk i 

jobbsammenheng. De snakker mest norsk med venner i Norge. 

De har tre barn som alle er født i Norge. Barna går nå på ungdomsskole og videregående 

skole. Familien bodde ett år i Italia da barna var yngre, fordi de ønsket at barna skulle få gå ett 

år på skole eller i barnehage der. Francesco snakker alltid standarditaliensk med barna, og de 

svarer enten på italiensk eller norsk. Da barna var mindre forsøkte Francesco, i likhet med 
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Paula, å late som om han ikke forstod norsk slik at barna skulle snakke italiensk med ham, 

men han fortalte at denne strategien raskt ble gjennomskuet. Pernille snakker norsk med 

barna, som svarer henne på norsk, men hele familien gikk over til å snakke italiensk med 

hverandre da de bodde i Italia. I dag snakker barna norsk med hverandre, men de bruker 

italiensk som «hemmelig» språk hvis de ikke ønsker at andre skal forstå hva de sier. Til 

familie og venner i Italia snakker de italiensk. Hjemme snakker familien altså både norsk og 

italiensk: 

Pernille:  hjemme snakker vi nok åtti prosent italiensk tror jeg  

Solveig:  okey (.) og tjue prosent norsk  

Francesco:  nei nå: (.) nå er det femti femti  

Pernille:  ja: det er litt mindre (.) mindre italiensk nå (.) det er litt mere norsk nå  

Francesco:  jeg ble (.) overkjørt  

Pernille:  og barna (.) jeg snakker jo norsk med barna og de snakker jo norsk seg i mellom (.) 

men du snakker jo italiensk med de (henvender seg til Francesco) 

Francesco:  mm  

Pernille:       også svarer de på italiensk eller norsk egentlig (.) etter hva de føler for 

 

Det er altså flere språk som er i bruk i familien, men Francesco har alltid snakket italiensk 

med barna. Barna snakker både norsk og italiensk, men har i de senere år gått mer over til å 

snakke norsk, også i kommunikasjon med Francesco.  

6.1.8 Oppsummerende om familiene og deres språkvalg 

De seks familiene har en svært flerspråklig hverdag. Minst tre språk er brukt til daglig av alle 

familiene, og alle foreldrene fortalte at de hadde valgt å snakke sine morsmål med barna. 

Derimot hadde ingen av familiene valgt å snakke italienske «dialekter» med barna, til tross 

for at flere snakker «dialekt» med familiene sine i Italia og er vokst opp med «dialekt» som 

hjemmespråk. Noen av familiene hadde en strengere og mer definert språkpolitikk enn andre, 

men alle familiene hadde et ønske om å oppdra flerspråklige barn, og bruker ulike strategier 

for å oppnå dette. Foreldrene hadde altså en høy grad av impact belief, som vil si at de hadde 

tro på at de kunne påvirke barnas språkutvikling og språkvalg (De Houwer 1999: 83). Paula 

og Francesco, som begge har norske partnere, hadde forsøkt å benytte seg av minimal grasp-

strategien (jf. del 3.1.1), men med varierende resultat. I familiene med bare italienske foreldre 

brukes hovedsakelig italiensk hjemme og norsk utenfor hjemmet. De eksogame parene bruker 

alle til en viss grad one parent one language-strategien (jf. del 3.1.1), men det varierte hvor 

strengt de fulgte denne strategien. De eksogame parene fortalte at de bruker mest italiensk og 



77 

 

engelsk, og ikke norsk, seg i mellom. I begge de to norsk-italienske parene hadde den norske 

ektefellen lært seg italiensk, og bruker hovedsakelig italiensk med partneren. Engelsk var 

også mye brukt, spesielt i forbindelse med jobb og studier. Barna snakker enten italiensk eller 

norsk med foreldrene. To av barna i undersøkelsen (sønnen til Massimo og Azar og datteren 

til Elisa og Giovanni) er under tre år gamle, og snakker derfor relativt lite. Alle de andre barna 

snakker italiensk med sine italienske slektninger. Barna til Carlo og Antonia fungerer noen 

ganger som språkmeklere (jf. del 3.2.1) om foreldrene har problemer med å forstå og gjøre 

seg forstått på norsk. I neste del vil jeg vise hvilken motivasjon foreldrene oppga for 

språkvalgene i familien. 

6.2 Motivasjon for språkvalgene 

I denne delen av analysen besvarer jeg forskningsspørsmål 2: «Hva motiverer foreldrenes 

språkvalg?» I spørreskjemaet var motiver knyttet til «kommunikasjon med familien i Italia», 

«identitet», «kultur», «morsmål», «fordeler ved flerspråklighet» og «kvaliteter ved italiensk» 

de mest oppgitte årsakene til at respondentene ønsket å videreføre det italienske språket til 

barna sine (jf. del 5.8.1). I det følgende viser jeg hva foreldrene oppga i intervjuene som 

årsakene til språkvalgene i familiene. Jeg vil også knytte foreldrenes motivasjon til deres egne 

språkholdninger og holdninger de har møtt i det norske samfunnet. 

6.2.1 Kommunikasjon med familien 

I spørreundersøkelsen kom det frem at kommunikasjon med familien var den vanligste 

årsaken til at respondentene mente at det var viktig å videreføre italiensk til barna (jf. del 

5.8.2).  Det samme kom frem i intervjuene. Alle foreldrene fortalte at det var svært viktig for 

dem at barna lærte italiensk slik at de kunne kommunisere med slektningene sine i Italia. De 

fortalte at de italienske besteforeldrene har begrensede eller ingen engelskkunnskaper, så det 

var derfor spesielt viktig for dem at barna forstår og kan kommunisere på italiensk: 

Solveig: perché era importante per voi che i bambini imparassero l’italiano 

  hvorfor var det viktig for dere at barna lærte italiensk 

Trond:   perché i genitori di Paula non parlano inglese per esempio  

  fordi foreldrene til Paula ikke snakker engelsk for eksempel 

Paula:   no (.) solo italiano 

   nei (.) bare italiensk 

Trond:           o altre lingue (.) quindi era importante che (.) che possono parlare con i bimbi   
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          eller andre språk (.) så det var viktig at (.) at de kan snakke med barna 

 

Pernille og Francesco fortalte også at Francescos foreldre bare snakker italiensk, så dette 

bidro til at de anså det som viktig at barna lærte språket: 

Pernille:  dine foreldre kunne jo kun italiensk (.) så det var jo litt sånn avhengig når vi først 

bosatte oss i Norge (.) så måtte vi i hvert fall sørge for at barna kunne snakke med 

besteforeldrene (.) så det var et ganske viktig poeng 

 

Carlo og Antonia fortalte også at det var viktig at barna kan kommunisere på italiensk for å 

snakke med de italienske slektningene: 

Antonia:  devono anche poter comunicare con i nonni (.) con familiari in Italia (.) questo è 

importante secondo me perché se parlassero solo norvegese i nonni poverini (latter) 

sarebbero un po’ scoraggiati 

de må også kunne kommunisere med besteforeldrene (.) med slektninger i Italia (.) 

dette er viktig etter min mening fordi hvis de bare snakket norsk besteforeldrene 

stakkars (latter) de hadde blitt litt lei seg 

 

Azar og Massimo fortalte at datteren må kunne kommunisere på italiensk for å ha kontakt 

med familien. På grunn av avstanden til Azars familie som bor i Iran, vil det være mye lettere 

for dem å opprettholde kontakten med Massimos familie som bor i Italia. Azar fortalte derfor 

at om sønnen ikke lærer italiensk, vil han ikke ha noen slektninger: 

Azar:   but he will not have any family members if he doesn’t communicate in Italian (.) you 

know that’s the problem 

 

Serena fortalte at hennes familie var de eneste slektningene som var del av datterens liv da 

hun ble født, til tross for at de bor i et annet land. Dette kan illustrere hvordan familieforhold 

kan være for transnasjonale familier. Familiemedlemmer som ikke bor i samme land, kan 

likevel være en stor del av hverdagen. Serena fortalte derfor at å ikke lære datteren italiensk 

ville føles som å «frata» henne familien og at hun tenkte mye på det da hun ble født: 

Serena:  cioè mi dava tristezza il fatto che non sarebbe stato in grado altrimenti di parlare con i 

miei (.) e: che poi già all’epoca erano già in realtà l’unica presenza familiare pur non 

essendo presenti fisicamente (.) cioè non volevo privarla del poco di famiglia che ha  

altså det gjorde meg trist det at hun ikke ellers ville vært i stand til å snakke med mine 

foreldre (.) o:g at da allerede i den perioden var de den eneste familien som var til 

stede selv om de ikke var til stede fysisk (.) altså jeg ville ikke frata henne den lille 

familien hun har 

Solveig:  mm (.) quindi è stata questa la motivazione [più grande]  

   mm (.) så dette var den største motivasjonen 
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Serena:          [per me e:] la più importante sì è stata la mia famiglia 

         for meg e: var familien min det viktigste ja 

 

Resultatene fra intervjuene viser altså at å videreføre det italienske språket var viktig for 

familiene for å gi barna muligheten til å kommunisere med slektningene sine. Smolicz, 

Secombe og Hudson (2001) fant også at språkbevaring er viktig for italienske migranter 

nettopp for å sikre kommunikasjonen mellom familiemedlemmer. De har studert det som de 

omtaler som «core values of culture», eller kulturelle kjerneverdier, blant ulike 

minoritetsgrupper i Australia, og knytter dette til språkbevaring. Kulturelle kjerneverdier er 

verdier som står spesielt sterkt i gruppen og som symboliserer gruppens kultur og 

medlemskap i gruppen. Eksempler på kjerneverdier kan være språk og religion. De fant at 

familien var den viktigste kjerneverdien for den italienske gruppen. Smolicz mfl. (2001) 

beskriver det italienske samfunnet som mer kollektivistisk enn australske og nordeuropeiske 

samfunn. Undersøkelsen deres viste at det italienske språket ikke var en kjerneverdi i seg selv 

for de italienske migrantene, men at det hadde en viktig funksjon for kommunikasjon innad i 

familien og for å bevare familiens samhold. Funnene fra min undersøkelse viser, i likhet med 

Smolicz mfl, at det å videreføre språket ble sett på som viktig for å sikre kommunikasjonen 

med slektninger, men deltakerne vektla også selve språket og pekte på flere positive 

«kvaliteter» ved det italienske språket (jamfør del 5.8.7 og del 6.2.4).  

6.2.2 Det «naturlige» valget 

Det var varierende hvor mye foreldrene hadde vurdert og diskutert hvilke språk som skulle 

brukes i familien og med barna. Alle fortalte at de uansett aldri var i tvil om at de skulle bruke 

morsmålet. De la stor vekt på at det føltes «naturlig» å bruke morsmålet med barna: 

Solveig:  når dåkker fikk dåkkers første sønn (.) diskuterte dåkker hvilke språk som skulle 

brukes i familien og sånt  

Pernille:  nei det tror jeg egentlig kom ganske naturlig (.) du var litt sånn fra det barnet poppet ut 

så snakket du italiensk [alltid] 

Francesco:      [ja jeg] tror det er ganske naturlig å snakke ditt språk (.) morsspråk 

 

Trond og Paula fortalte også at de ikke hadde snakket mye om hvilke språk som skulle brukes 

i familien siden det føltes naturlig at de begge skulle bruke sine morsmål med barna: 

Solveig:  avete parlato di quale lingua parlare con i bambini: (.) se parlare in italiano o: 

norvegese  
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snakket dere om hvilke språk dere skulle snakke med barna: (.) om dere skulle snakke 

italiensk elle:r norsk 

Trond:   sì: (.) e: ma non abbiamo discusso tanto [era più naturale]  

   ja: (.) e: men vi har ikke diskutert mye [det var mer naturlig] 

Paula:           [è venuto naturale] sì (.) è venuto molto naturale 

          [det kom naturlig] ja (.) det kom veldig naturlig 

 

De to endogame parene hadde aldri vurdert å snakke norsk til barna. De fortalte at det ville 

føles «litt rart» å bruke et annet språk enn italiensk med barna: 

Elisa:   visto che tutti e due i genitori parlano la stessa lingua (.) non aveva senso (.) parlare 

norvegese a casa (.) cioè sarebbe stato un po’ strano che io e Giovanni parlassimo (.) 

non la nostra lingua   

siden begge foreldrene snakker samme språk (.) ga det ikke mening (.) å snakke norsk 

hjemme (.) altså det hadde vært litt rart at jeg og Giovanni snakket (.) ikke vårt språk 

 

Serena fortalte også at det føltes «naturlig» for henne å snakke italiensk med datteren, spesielt 

da hun var nyfødt. Hun fortalte at ord, uttrykk og sanger som man bruker med barn, er noe 

hun aldri har lært på norsk. Når det gjelder kommunikasjon mellom mor og barn, føles 

italiensk som «hennes»: 

Serena:  e: era stata una cosa che in realtà da una parte è venuta naturale cioè non mi sarebbe 

mai venuto in mente comunque di parlarle in norvegese quando era un baby quando 

era proprio piccola piccola che è appena nata (.) cioè (.) non lo so tutta la parte tipo: (.) 

piccolina (.) piccola di mamma o le ninnenanne queste cose mi venivano in italiano 

perché era quello che era mio 

e: det var noe som i realiteten på den ene siden kom naturlig altså jeg hadde aldri 

uansett kommet på å snakke til henne på norsk når hun var en baby når hun var 

bitteliten som nyfødt (.) altså (.) jeg kan ikke hele den delen sånn so:m (.) lille venn (.) 

mammas lille jente eller vuggesanger disse tingene kom på italiensk fordi det var det 

som er mitt 

 

Massimo og Azar fortalte at det ville vært «helt unaturlig» for dem å snakke noe annet enn 

morsmålene med sønnen, til tross for at de snakker engelsk til hverandre. Massimo fortalte at 

han bruker italiensk med sønnen slik at han lettere kan uttrykke seg og sønnen lettere vil 

forstå ham: 

Azar:   it’s just absolutely unnatural for me to speak any other language for me with him and 

it’s for you as well [isn’t it] (hendvender seg til Massimo)  

Massimo:       [yes] of course it’s my language so I feel more comfortable to express myself (.) so it’s  

good that when I need to say something very serious (.) very funny he understands 

what I’m wanting to say 
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Flere forskere har pekt på at å videreføre morsmålet er svært viktig for å sikre 

kommunikasjonen innad i familien og relasjonene mellom barn og foreldre siden foreldre kan 

ha problemer med å videreføre verdier og normer til barna og uttrykke sine tanker og følelser 

om de bruker et språk de har begrensede ferdigheter i (f.eks. Tannenbaum og Howie 2002; 

Wong Fillmore 1991; 2000). Foreldrene jeg intervjuet, fortalte at de valgte å bruke morsmålet 

siden det er språket de uttrykker seg best på. På denne måten ønsket de å bedre forståelsen 

mellom dem og barna. I tillegg fortalte de at de føler seg mer komfortable når de bruker 

morsmålet og at å bruke norsk eller andre språk med barna dermed ville føles unaturlig. I 

kapittel 7 vil jeg imidlertid diskutere hvorvidt språkideologier har påvirket foreldrenes syn på 

og definisjon av «morsmålet». Intervjudeltakerne fortalte også at de mente at å bruke 

morsmålet lot dem uttrykke sin identitet og kultur, og dette er noe jeg vil gå nærmere inn på i 

neste del.  

6.2.3 Kultur og identitet 

Svarene fra spørreskjemaet viste at respondentene ser på språket som et uttrykk for deres 

identitet og kultur (jf. del 5.8.3 og 5.8.4). Flere av foreldrene fortalte også i intervjuene at de 

opplever språket som et symbol på deres italienske identitet. Carlo fortalte at det er viktig for 

ham at barna lærer italiensk, både fordi det er del av hans identitet og en del av barnas 

opphav: 

Solveig: è importante per voi che parlino l’italiano (.) o: 

   er det viktig for dere at de snakker italiensk (.) elle:r 

Carlo:   per me è importante sì (2.0) perché io mi sento italiano (.) è importante che loro (.) eh 

abbiano diciamo (.) sappiano da dove veniamo 

for meg er det viktig ja (2.0) fordi jeg føler meg italiensk (.) det er viktig at de (.) eh 

har la oss si (.) at de vet hvor vi kommer fra 

 

Francesco fortalte at ved å videreføre det italienske språket til sine barn kunne han også 

videreføre sin italienske identitet til dem: 

Francesco:  jeg ser på italiensk som en link til at de er italienere (.) fordi eh de ble født her (.) 

vokst opp her eh (.) yes vi ferierer mye i Italia og vi har vært et år i Italia og så videre 

(.) men de (.) hvis du spør hvis de føler seg mer italiensk eller nordmenn det er 

automatisk kanskje litt nordmenn 

 

Francesco fortalte videre at han tror at barna vil «absorbere» den italienske kulturen bedre om 

de kan italiensk. Massimo fortalte også at han mener det er nødvendig å snakke italiensk for å 
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forstå den italienske kulturen og for å være italiensk. Han fortalte at hans viktigste motivasjon 

for at sønnen skulle lære italiensk var at han skulle forstå og kunne ta del i den italienske 

kulturen:  

Massimo:  I think that language (.) if you want to be Italian you ‘cause need to know also the 

culture (.) and language is part of it 

 

Språket blir altså oppfattet som en nødvendighet for å videreføre italiensk kultur og identitet. 

Motstand mot å bruke et språk kan oppfattes som en avvisning av kulturen som språket er 

assosiert med (Kramsch 1998: 3). Foreldre kan dermed se på det at barna ikke vil lære 

foreldrenes morsmål som en avvisning av deres identitet og kultur. Dette kan knyttes til de 

sterke følelsesmessige båndene som er forbundet med morsmålet. Ifølge Skutnabb-Kangas 

(1981: 57) kan kritikk av en persons morsmål oppleves som kritikk av personens opphav, 

foreldre og gruppen personen identifiserer seg med: «Ytterst kan det upplevas som ett 

misstroendevotum mot hela ens sätt at leva, värderingar och ideologi». I intervjuene fortalte 

foreldrene altså at de mener at språket reflekterer kulturen i landet det snakkes og at det derfor 

er viktig å kunne språket for å forstå kulturen fullstendig. Språket som uttrykk for kultur er 

noe jeg utdyper i neste del.  

6.2.4 «Kvaliteter» ved italiensk 

Både i spørreundersøkelsen og i intervjuene kom det frem at deltakerne hadde flere ulike 

oppfatninger om hva de ulike språkene kunne brukes til og hva som karakteriserte de ulike 

språkene. Som jeg redegjorde for i del 3.1.3, kan språkholdninger føre til at enkelte språk blir 

sett på som mer eller mindre egnede til enkelte formål. Flere av intervjudeltakerne pekte på at 

det italienske språket har enkelte «kvaliteter» som gjør språket mer egnet til bruk i enkelte 

sammenhenger. Også i spørreundersøkelsen oppga enkelte av respondentene «kvaliteter» ved 

det italienske språket som motivasjon for å videreføre språket til barna (jf. del 5.8.7). En del 

av respondentene skrev i spørreundersøkelsen at italiensk er et rikt og vakkert språk, noe Elisa 

også uttrykte i intervjuet: 

Elisa:   l’italiano è sicuramente una bellissima lingua (.) la cosa che (.) una delle cose che mi 

piacciono di più dell’italiano è proprio che ha ta:nti vocaboli (.) adesso non mi ricordo 

quanti ma comunque è una delle lingue che ha veramente moltissimi vocaboli 

det er sikkert at italiensk er et veldig vakkert språk (.) tingen som (.) en av de tingene 

som jeg liker best med italiensk er akkurat at italiensk har ma:nge ord (.) nå husker 
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jeg ikke hvor mange men uansett er det ett av språkene som virkelig har kjempemange 

ord 

 

Deltakerne pekte altså på flere kvaliteter som de mener karakteriserer det italienske språket. 

Ifølge Gal (2013) kan språkvarieteter gjennom en semiotisk prosess bli tilskrevet sanselige 

kvaliteter: 

 

Language ideologies create indexical relations linking linguistic forms to typical personae, 

activities and values in social life; they also construct other semiotic relations that enable 

speakers to attribute taste, texture, smell, sound, or shape to speech. (Gal 2013: 31) 

 

En språkvarietet kan derfor oppfattes som for eksempel hard, myk, bred eller smal. Denne 

semiotiske prosessen er del av en større kulturell ramme, og talere kan også hevde at disse 

språklige «kvalitetene» kan merkes på andre områder i samfunnet språket snakkes. Denne 

typen holdninger kan komme frem gjennom interaksjon og metapragmatiske kommentarer 

(Gal 2013: 33). Italiensk ble konstruert som et kraftfullt og lidenskapelig språk som har flere 

ord for å beskrive følelser enn norsk og et rikere vokabular: 

Solveig:  quale lingua pensi che sia più appropriata per affrontare temi specifici (.) per esempio 

se parli di: (.) emozioni o:  

hvilket språk synes du passer best for å snakke om spesifikke temaer (.) for eksempel 

om du snakker o:m (.) følelser elle:r 

Serena:  eh: ovviamente l’italiano (.) se parli di emozioni o sentimenti il norvegese è proprio 

povero da questo punto di vista (latter) cioè puoi dire u:na cosa (.) in italiano 

normalmente per una e: emozione norvegese ce ne hai tipo cinque in italiano diverse 

(.) per cui per me: anche per proprio per (.) per descrivere (.) per le descrizioni 

l’italiano è molto più appropriato perché ha un vocabolario molto più ricco  

eh: selvfølgelig italiensk (.) om du snakker om emosjoner og følelser er norsk virkelig 

fattig fra denne synsvinkelen (latter) altså du kan si e:n ting (.) vanligvis på italiensk 

for en e: norsk følelse har du liksom fem ulike på italiensk (.) så derfor for me:g også 

akkurat for (.) for å beskrive (.) for beskrivelser er italiensk mye mer passende fordi 

italiensk har et mye rikere vokabular 

 

Elisa mente også at italiensk har et større vokabular enn norsk, spesielt for å beskrive følelser. 

Dette mener hun gjenspeiler den italienske kulturen, som er mer «fargerik»:   

Elisa:   secondo me l’italiano (.) è un mix di tante culture: (.) anche storicamente è una lingua 

molto m: (.) viva e veloce e musicale e: (.) cioè la lingua rispecchia veramente la 

cultura perché anche la cultura italiana è così (.) fatta di tante regioni (.) ognuna molto 

diversa con molti colori e così via perciò la sfumatura che c’è nella lingua italiana (.) 
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come dicevo ta:ntissime parole per definire i gradi di un sentimento eh: (.) si riflette 

anche nella cultura  

etter min mening er italiensk (.) det er en mix av mange kulturer (.) også historisk er 

det et språk som er veldig m: (.) livlig og raskt og musikalsk o:g (.) altså språket 

gjenspeiler virkelig kulturen fordi også den italienske kulturen er sånn (.) skapt av 

mange regioner (.) som alle er veldig ulike med mange farger og så videre derfor 

finnes nyansen i det italienske språket (.) som jeg sa ma:nge ord for å definere grader 

av en følelse eh: (.) det gjenspeiles også i kulturen 

 

Elisa mente at man kan se de samme forskjellene når man sammenligner norsk og italiensk 

mat; italiensk mat er fargerik og har mange ulike ingredienser, mens norsk mat er mer 

ensformig og fargeløs. Hun trakk paralleller til det italienske språket som hun mener er svært 

rikt og variert, spesielt når det kommer til følelsesuttrykk. Dette kan knyttes til stereotypiene 

av nordmannen som kald og tilbaketrukken og italieneren som lidenskapelig og livlig (jf. 

O’Donnell 1994: 347–351). 

Disse oppfatningene om hva språkene kan brukes til, viste seg også i familienes språkpraksis 

og språkvalg. Da jeg spurte Francesco og Pernille om hvilke språk de føler at de uttrykker seg 

best på, fortalte de at dette avhenger av tema og kontekst, men de mener at det italienske 

språket er bedre egnet til å snakke om følelser. Francesco begrunner dette med at norsk lyder 

hardere og mindre melodiøst og harmonisk enn både italiensk og engelsk: 

Pernille:  jeg tror aldri jeg har sagt jeg elsker deg på norsk det tror jeg aldri jeg har sagt (.) hvis 

du først skal snakke om følelser (.) men det er sånn det kan jeg si på italiensk og 

engelsk liksom (.) asså norske språket der den har jeg liksom ikke: (.) det syns jeg er 

vanskeligere sånn (.) da er det lettere å bruke italiensk og engelsk [språk syns jeg da]  

Francesco:   [ja ja ja] jeg syns ikke norsk er sånn (.) språk med følelser altså  

Solveig:  nei  

Francesco:   nei (.) jeg har aldri-  

Pernille:  i hvert fall ikke bokmål (.) jeg syns ikke bokmål er det kanskje-  

Francesco:   eh lyd lyd jeg syns veldig (.) hardt (.) altså veldig (.) vet ikke jeg tror italiensk jeg tror 

engelsk (.) så føler litt mere harmoni (.) i mellom ord blanding av ord (.) litt mere sånn 

sang (.) som italiensk (.) jeg føler dette er (.) hvis du skal snakke om følelser kanskje 

italiensk er litt mere e: (.) riktig asså hvis du forstår ikke alt du bare hører lyden (.) og 

det er litt mere-  

Pernille:  vi bruker [nok italiensk] litt mere på på følelsesuttrykk du og jeg  

Francesco:   [sang] (.) ja  

Solveig:  e det noe dåkker syns at norsk passa best til å snakk om  

Francesco:      om ingenting 

 

Italiensk konstrueres altså som et melodiøst, harmonisk og lidenskapelig språk med et rikt 

vokabular. Dette blir satt i kontrast til det norske språket som blir oppfattet som hardt, lite 
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melodiøst og med et fattigere ordforråd. At italiensk blir sett på som et rikt og vakkert språk, 

viser at det har en høy status for disse foreldrene. I del 3.1.5 gjorde jeg rede for Bourdieus 

(1991) teori om språk som symbolsk kapital og hvordan den kan være med på å forklare 

hvorfor talere velger å snakke et språk framfor et annet. I intervjuene kom det frem at det 

italienske språket vekker positive reaksjoner hos nordmenn, og dette tyder på at språket gir 

høy symbolsk kapital på de språklige markedene: 

Solveig:  cosa ti prova essere italiana in Norvegia (2.0) eh: cioè quali sono i vantaggi: (.) gli 

svantaggi:  

hvordan er det å være italiensk i Norge (2.0) eh: altså hva er fordelene: (.) ulempene: 

Serena:          tutti pensano che parlo una bellissima lingua   

           alle synes at jeg snakker et veldig vakkert språk 

 

Italiensk blir altså oppfattet som et vakkert språk, ikke bare av italienerne selv, men også av 

andre. Både det italienske språket og Italia vekker positive assosiasjoner hos nordmenn. Carlo 

og Antonia fortalte at nordmenn ofte er overrasket over at noen velger å flytte fra Italia til 

Norge: 

Carlo:   nei primi anni soprattutto (.) il primo periodo (.) quando noi parlavamo eh (.) alle 

persone dicendo sì arriviamo dall’Italia (.) e tutti ci dicevano ma come (.) l’Italia è così 

bella (.) perché siete venuti ah in Norvegia dall’Italia (.) ma siete pazzi (latter) 

i de første årene spesielt (.) den første perioden (.) når vi snakket eh (.) til folk og sa at 

vi kom fra Italia (.) og alle sa men hvorfor (.) Italia er så vakkert (.) hvorfor kom dere 

ah til Norge fra Italia (.) men er dere gale (latter) 

 

Dette tyder på at Italia og det italienske språket har høy status i Norge, og man kan derfor si at 

det italienske språket og den italienske identiteten gir høy symbolsk kapital i Norge (jf. del 

3.1.5). Både Serena og Elisa har jobbet som italiensklærere i Norge. Francesco og Pernille 

bruker også italiensk i jobbsammenheng. Serena fortalte at hun har fått flere jobber fordi hun 

snakker og skriver på italiensk. Det italienske språket og den italienske identiteten har dermed 

gitt dem symbolsk kapital som kunne omsettes til økonomisk kapital. Foreldrene mente derfor 

at barna ville ha en fordel på jobbmarkedet om de snakker italiensk. Tidligere undersøkelser 

fra USA og Australia (jf. del 3.2.1) har vist at den symbolske kapitalen knyttet til det 

italienske språket og den italienske identiteten, er noe som fører til at italienske foreldre 

ønsker å videreføre italiensk til barna, og mine resultater tyder på at det samme kan sies om 

italienere i Norge. I neste avsnitt vil jeg gjøre rede for andre fordeler ved flerspråklighet som 

foreldrene pekte på. 
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6.2.5 Fordeler ved flerspråklighet 

Resultatene fra spørreundersøkelsen viste at respondentene hadde positive holdninger til det 

italienske språket og flerspråklighet. En femtedel av respondentene oppga fordeler med 

flerspråklighet som deres motivasjon for å videreføre det italienske språket til barna (jf. del 

5.8.6). Intervjuene var med på å bekrefte at flerspråklighet blir ansett som noe positivt. Ifølge 

Lanza (2007: 45) har foreldre som velger å oppdra barna til å bli flerspråklige, positive 

holdninger til flerspråklighet: «If the parents choose to raise their children bilingually, this 

implies a positive attitude towards bilingualism». Alle foreldrene jeg intervjuet, hadde et 

ønske om at barna skulle blir flerspråklige, og dette tyder altså på at de har positive 

holdninger til flerspråklighet: 

Serena:  prima che lei nascesse avevo deciso che avrei (.) cercato di avere una bambina 

completamente bilingue 

før hun ble født hadde jeg bestemte at jeg skulle (.) prøve å få et helt tospråklig barn 

 

I spørreskjemaet pekte respondentene på flere fordeler knyttet til flerspråklighet. Intervjuene 

viste også at foreldrene ser på flerspråklighet som en ressurs. De mente at flerspråkligheten 

ville gi barna fordeler senere i livet. Azar fortalte at hun selv er vokst opp flerspråklig og at 

hun har opplevd det som utelukkende positivt. Hun mener at dette har gjort det lettere for 

henne å lære flere språk, også i voksen alder.  

King og Fogel (2006) intervjuet 24 familier i USA som ønsket å oppdra barna sine til å bli 

flerspråklige. De fant at foreldrene lot seg påvirke av råd og syn på flerspråklighet som gikk 

igjen i populærvitenskapelig litteratur. Flere av foreldrene jeg intervjuet hadde lest bøker og 

artikler om flerspråklighet hos barn, og dette hadde bekreftet deres syn på at flerspråklighet er 

positivt og at det er riktig å bruke førstespråket med barna. Paula, Massimo og Francesco 

mente at flerspråkligheten ville gjøre det lettere for barna å lære andre språk senere i livet. 

Azar og Serena mente at flerspråkligheten kunne gi barna kognitive fordeler.   

Det eneste paret som hadde hørt at flerspråklighet potensielt kunne ha negative konsekvenser, 

var Pernille og Francesco. De husker at det var flere diskusjoner i media om hvorvidt det var 

positivt for barn å vokse opp med flere språk da barna deres var små, men dette var likevel 

ikke noe som fikk dem til å endre mening når det gjaldt språkvalg med barna: 

Pernille:  det har ofte stått en del artikler om det husker jeg når barna våre var små i aviser og 

sånne blader så stod det alltid sånne diskusjoner om de skulle lære eller ikke lære  
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Francesco:  vi hørte så mye at foreldre med to språk (.) at barna skal utvikle språk senere (.) og 

kanskje de har vanskelig til å: (.) til å til å sortere inni hodet sitt e: språk (.) skal snakke 

norsk med mamma må jeg snakke italiensk med pappa hvis jeg snakker norsk med 

pappa hva skjer (.) asså vi hørte så mye rart i begynnelse me:n (.) det har vært helt 

naturlig at jeg skulle snakke italiensk med dem (.) og vi har ikke merket noe spesielt 

 

Pernille og Francescos eldste barn er minst ti år eldre enn barna i de andre familiene. De andre 

foreldrene har ikke fått denne typen beskjeder, og mente at en flerspråklig oppvekst var 

utelukkende positivt. Dette kan dermed vise at det har vært en endring i holdningen til 

flerspråklighet gjennom de siste årene. I neste del tar jeg for meg hvilke råd foreldrene har fått 

fra fagpersoner, noe som også kan knyttes til språkholdninger i samfunnet.  

6.2.6 Råd fra fagpersoner  

Flere studier viser at råd fra fagpersoner, spesielt i skolen, kan være avgjørende for hvorvidt 

foreldre fra språklige minoriteter snakker sine førstespråk til barna (jf. del 1.2 og del 3.2). Det 

er en vanlig myte at å snakke et minoritetsspråk hjemme vil gjøre det vanskelig å lære 

majoritetsspråket, noe som kan føre til problemer på skolen og i arbeidslivet (Grosjean 2010: 

97–107; Ryen og Simonsen 2015: 197–198). Om fagpersoner tror på negative myter om 

flerspråklighet, kan det føre til negative konsekvenser for barn og deres familier (De Houwer 

2009: 38–39; Ryen og Simonsen 2015). Om minoritetsspråket ikke blir støttet, kan dette føre 

til at foreldre og barn går over til å bare bruke majoritetsspråket. Råd fra fagpersoner kan altså 

påvirke foreldres motivasjon til å videreføre minoritetsspråk til sine barn. Disse rådene kan 

også sies å reflektere holdninger til flerspråklighet i samfunnet. I denne delen viser jeg hvilke 

holdninger til flerspråklighet foreldrene jeg intervjuet fortalte at de hadde møtt i norske skoler 

og barnehager og hvilke råd angående språkbruk i familien de hadde fått fra fagpersoner.  

Alle foreldrene fortalte at de enten ikke hadde fått noen råd fra fagpersoner eller at de hadde 

blitt rådet til å bruke sine førstespråk med barna: 

Solveig:  have you spoken to the people in the kindergarten about the fact that he’s bilingual  

Azar:   yes  

Solveig:  did they give you any advice about what to do  

Azar:   they said exactly what helsesøster said (.) they said you must speak your language 

 

Serena fortalte at hun aldri har fått noen råd om hvilket språk hun bør bruke med datteren. 

Hun begrunner dette med at flerspråklighet er svært vanlig og noe som blir sett på som 

naturlig. Det har derfor ikke vært noe tema verken hos helsesøster eller i barnehagen: 
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Solveig:  ma qualcuno ti ha mai dato consigli per esempio: quelli dell’asilo o: le infermiere o (.) 

qualcuno su quale lingua utilizzare con NAVN 

men har noen noen gang gitt deg råd for eksempe:l de fra barnehagen elle:r 

sykepleierne elle:r (.) har noen gitt deg råd om hvilke språk du skal bruke med NAVN 

Serena:  no  

  nei 

Solveig:  no (.) nessuno ti ha ma:i (.) ma è stato un tema (.) per esempio all’asilo (.) avete 

parlato del fatto che è bilingue 

nei (.) ingen har noen ga:ng (.) men har det vært et tema (.) for eksempel i barnehagen 

(.) har dere snakket om det at hun er tospråklig 

Serena:  no perché è molto comune che ci sono bambini che hanno appunto due nazionalità  

  nei fordi det er veldig vanlig at det er barn som jo har to nasjonaliteter 

Solveig:  ah 

  ah 

Serena:  sì (.) per cui non (.) cioè al massimo all’asilo dicono che ne so (.) fanno le bandiere 

perché c’è il giorno del FN (.) ONU  

ja (.) så derfor ikke (.) altså på det meste i barnheagen sier de hva vet jeg (.) de lager 

flagg fordi det er FN-dagen (.) FN 

Solveig:  mm  

  mm 

Serena:  e allora fanno le bandiere che rappresentano tutte le nazioni di tutti i bambini presenti 

poi parlano magari in quella lingua o dicono i numeri in quella lingua (.) di ogni 

bambino  

og så lager de flagg som representerer alle nasjonalitetene til barna som er der så 

snakker de kanskje på det språket og sier tallene på det språket (.) til hvert barn 

Solveig:  è bella questa cosa  

  det er en fin ting 

Serena:         però quindi non è un tema cioè è una cosa che si vede che è (.) molto normale   

           men så det er ikke noe tema altså det noe som man kan se er (.) veldig normalt 

 

Serena fortalte altså at flerspråklighet blir sett på som normalt i barnehagen siden det er 

mange flerspråklige barn der. I barnehagen tegner de flagg som representerer nasjonaliteten til 

alle barna, og barna lærer å si noen ord og telle på alle språkene som er representert i 

barnehagen. Barnas flerspråklige kompetanse blir dermed ikke usynliggjort, men heller 

trukket fram som en ressurs. 

De norsk-italienske parene hadde ikke fått noen råd angående språkbruk i familien. Paula og 

Trond fortalte at de ikke hadde snakket mye med verken skolen eller barnehagen om at barna 

er tospråklige. Den eneste tilbakemeldingen de hadde fått, er at barna snakker godt norsk. 

Paula hadde spurt skolen om barna kan få morsmålsundervisning på italiensk, men hun fikk 

beskjed om at skolen ikke kunne tilby dette siden barna snakker norsk. Paula følte derfor at 

hun har fått lite støtte fra skolen for å utvikle barnas flerspråklighet. Dette tyder på at en 

flerspråklig oppvekst blir sett på som foreldrenes ansvar. Pernille og Francesco fortalte også 
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at de ikke hadde fått noen spesielle råd om språkbruk i familien siden barna deres snakker 

norsk. Et av barna deres fikk i en periode noen ekstraoppgaver på italiensk av en av lærerne, 

men ellers hadde den norske skolen spilt en beskjeden rolle i utviklingen av barnas 

flerspråklighet.   

Barna i de to familiene med to italienske foreldre hadde begrensede eller ingen 

norskkunnskaper da de skulle begynne i barnehagen. Foreldrene hadde derfor vært bekymret 

for hvordan barna ville klare seg, og de hadde spurt de ansatte i barnehagene om råd. De 

ansatte i begge barnehagene mente at foreldrene ikke trengte å bekymre seg. De hadde hatt 

flere barn av innvandrerforeldre, som ikke snakket norsk da de startet i barnehagen, men dette 

hadde ikke vært noe problem siden barna raskt hadde lært norsk: 

Elisa:  ho parlato con la pedagogista e ho chiesto ho detto ma: ehm voi che avete tanta 

esperienza come pensate di (.) e ha detto guarda (.) abbiamo proprio per 

dell’esperienza che abbiamo noi maturata in questi anni abbiamo visto che in realtà 

non è assolutamente un problema anche se il bambino a casa è abituato a (.) ascoltare 

a sentire i genitori parlare in una lingua e qui si trova a contatto con una lingua 

completamente nuova il bambino è così flessibile a quest’età che in realtà non è 

assolutamente un problema per lui (.) può rimanere magari un po’ disorientato perché 

capisce che la stessa cosa che ha in mano a casa si chiama libro e qui si chiama bok (.) 

cioè questo può essere (.) però sono cose che col tempo eh si aggiusteranno da sole (.) 

perciò mi hanno detto assolutamente non preoccupatevi vedrete che le cose andranno 

bene e effettivamente (.) si è dimostrato tutto vero 

jeg snakket med pedagogisk leder og jeg spurte jeg sa me:n ehm dere som har så mye 

erfaring hvordan tenker dere å (.) og hun sa hør her (.) vi har på grunn av erfaringen 

som vi har opparbeidet oss gjennom disse årene sett at i realiteten er det absolutt ikke 

et problem selv om barnet hjemme er vant til å (.) lytte å høre foreldrene snakke et 

annet språk og her kommer han i kontakt med et helt nytt språk barnet er så fleksibelt 

i denne alderen at det er absolutt ikke noe problem for ham (.) han kan kanskje bli litt 

forvirret fordi han forstår at den samme tingen som han holder i hånden heter bok 

hjemme og her heter den bok (.) altså dette kan skje (.) men det er ting som med tiden 

ordner seg av seg selv (.) derfor sa de dere må absolutt ikke bekymre dere dere 

kommer til å se at det går bra og faktisk (.) alt viste seg å være sant 

 

Carlo og Antonia hadde også vært bekymret for barnas språkkompetanse da deres eldste sønn 

skulle begynne i barnehagen, og de hadde fått samme type råd: 

 

Carlo:   quando è stato lui il primo a iniziare in asilo (.) eh: ovviamente noi eravamo 

preoccupati (.) abbiamo parlato col personale del asilo (.) e loro dicevano guarda 

abbiamo eh: (.) avuto moltissimo immigrati già (.) e vedrai che nel giro di due mesi 

non ci saranno problemi   
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når han var den første som begynte i barnehagen (.) eh: selvfølgelig var vi bekymret 

(.) vi snakket med barnehagepersonalet (.) og de sa hør her vi har eh: (.) hatt 

kjempemange innvandrere allerede (.) du kommer til å se at i løpet av to måneder vil 

det ikke være noe problem 

Antonia:  [eh infatti]  

  [eh akkurat] 

Carlo:   [l’unica cosa è] (.) non eh mescolare norvegese italiano cioè se tu a casa parli italiano 

parla italiano (.) e: norvegese parlerà in asilo quindi tutto viene automaticamente no (.) 

e questo noi l’abbiamo sempre seguito e ha sempre funzionato benissimo (.) quindi lui 

nel giro di due [mesi parlava]  

[det eneste er] (.) ikke eh bland norsk og italiensk altså hvis du snakker italiensk 

hjemme snakk italiensk (.) o:g norsk kommer han til å snakke i barnehagen så det 

kommer automatisk ikke sant (.) og dette har vi alltid gjort og det har alltid fungert 

kjempebra (.) så i løpet av to [måneder snakket han] 

Antonia:        [parlava norvegese sì] 

          [han snakket norsk ja] 

 

Foreldrene opplevde det som svært positivt at de ansatte i barnehagen hadde erfaring med 

barn med minoritetsspråklig bakgrunn og at de så på dette som uproblematisk. Da Carlo og 

Antonias sønn begynte på skolen, kom det frem at han hadde språkvansker som i en periode 

gjorde det vanskelig for ham å uttrykke seg, men de fikk god hjelp både fra skolen og 

eksperter for å finne en løsning på dette problemet. Det ble aldri foreslått at sønnens 

språkvansker kunne skyldes hans flerspråklige oppvekst, og foreldrene var svært fornøyde 

med oppfølgingen fra skolen. Imperatori (2009) har undersøkt norske pedagogers kunnskaper 

og holdninger til en tospråklig oppvekst hos barn med patologiske språkavvik. Hun fant at 

flere av pedagogene hadde utilstrekkelige kunnskaper om flerspråklighet, som kunne føre til 

feildiagnoser eller sen utredning. Imperatoris undersøkelse er allerede noen år gammel, men 

dette står altså i kontrast til Carlo og Antonias opplevelse.   

Det eneste rådet foreldrene hadde mottatt fra fagpersoner, var altså at de burde bruke sine 

førstespråk med barna og at det ikke var grunn til å bekymre seg for barnas norskkompetanse. 

Dette kan tyde på at det er positive holdninger til flerspråklighet i det norske samfunnet og at 

pedagoger har kunnskaper om flerspråklighet. Til tross for at foreldrene til skolebarna ble 

møtt med positive holdninger til flerspråklighet, fikk de lite støtte til å utvikle barnas 

flerspråklighet. Flerspråkligheten ble heller sett på som en privatsak som foreldrene selv 

måtte ta seg av. Carlo og Antonia hadde imidlertid blitt frarådet å blande språkene. Dette ble 

sett på som noe som kan hindre barnas språkutvikling og forvirre barna. Holdninger til 

kodeveksling er noe jeg vil diskutere i kapittel 7.  
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6.2.7 Standardspråk og «dialekt» 

Som jeg redegjorde for i del 2.1, kan de ulike italienske «dialektene» regnes som ulike språk 

siden de ikke er gjensidig forståelige. I resultatene fra spørreskjemaet kom det fram at 

italienske «dialekter» var språkvarietetene færrest respondenter ønsket å bruke med sine barn 

og at de italienske «dialektene» i svært liten grad ble overført til barnegenerasjonen (jf. 5.6). 

Heller ingen av foreldrene jeg intervjuet, har valgt å snakke italienske «dialekter» med barna 

sine til tross for at alle, bortsett fra Serena, fortalte at «dialekt» er mye brukt i deres familier i 

Italia. Elisa og Giovanni bruker «dialekt» til daglig med hverandre og familiene sine, men 

likevel har de valgt å snakke standarditaliensk med datteren. Alle uttrykte at «dialektene» er 

knyttet til kulturen fra hjemstedene deres, men at de ikke oppfatter det som spesielt viktig at 

barna lærer deres «dialekt». Siden standarditaliensk er i bruk over hele Italia, mener de at det 

vil være mer nyttig for barna å lære standardspråket: 

Solveig: eh (.) e det viktig for dåkker at barna lær (.) dialekt 

Francesco:  vi hadde ikke noe fokus på dette (.) det er ikke noe intensjon at de skal (.) selv om det 

er en del av eh: italiensk heritage kall dette hva du vil men jeg er ikke noe interessert 

asså de kan de kan nok italiensk at de kan uansett hvor de vil i Italia de klarer seg 

overalt (.) yes jeg er liksom litt opptatt av (.) men dialekt nei 

 

Paula fortalte at «dialekt» er mye brukt i hennes familie og at hennes foreldre noen ganger 

prøver å snakke med barnebarna på «dialekt». Barna hennes har derfor lært noen ord på 

«dialekten» hennes, men hun har ikke noe fokus på at barna skal lære dialekt for øyeblikket: 

Paula:   io sono sempre stata esposta al dialetto quindi DIALEKT (.) e nella mia famiglia si è 

sempre parlato italiano ma anche DIALEKT proprio (.) però con i miei figli no (.) in 

questo momento è l’italiano 

 jeg har alltid blitt eksponert for dialekten altså DIALEKT (.) og i min familie har det 

alltid blitt snakket italiensk men også skikkelig DIAELEKT (.) men med barna mine 

nei (.) i dette øyeblikket er det italiensk  

 

Massimo fortalte at hans «dialekt» er et eget språk som er helt ulikt standarditaliensk og at 

den er et symbol for hans hjemsted og noe han er stolt av. Likevel uttrykker han at det ikke er 

spesielt viktig for ham at sønnen lærer å snakke «dialekt»: 

Solveig:  does your family speak in dialect  

Massimo:  yes (.) for us also from STED I think also from southern Italy the dialect it is cultural 

fact (.) it is pride also ‘cause if you- it’s another language (.) different roots (.) there 

are several words from Arabic several words from northern African languages (.) from 

Greece from Latin (.) it is very mixed and also I should understand a lot of medical 

terms a lot of other stuff it’s quite interesting  
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Solveig:  yes  

Massimo:  also because the stems of the words sometimes (.) some of it is similar to Latin 

construction so it helps eh I mean it’s one completely different language (.) so it’s 

good to know  

Solveig:  but would you like NAVN to learn DIALEKT  

Massimo:  it would (.) it would (.) it would be interesting for him of course but also the dialect is 

spoken in a very limited area 

 

Elisa fortalte at hun og mannen ønsket at datteren først skulle få en «solid base» med 

standarditaliensk, slik at hun først og fremst kan kommunisere overalt i Italia og med andre 

som snakker italiensk i Norge. Hun mener at «dialekten» er kulturelt viktig, men at datteren 

vil lære «dialekten» etter hvert uansett siden familien snakker «dialekt»: 

Solveig: è importante per voi che lei impari anche il dialetto  

  er det viktig for dere at hun lærer dialekten også 

Elisa:   sì (.) sì ma sarà una cosa abbastanza naturale secondo me che mi sentirà parlare in 

dialetto e: m: (.) sì (.) secondo me sarà importante non tanto per comunicare con 

qualcuno perché potrà sempre usare l’italiano con (.) qui ovviamente (.) ma anche in 

famiglia (.) ma per noi sì è importante (.) proprio al livello culturale (.) non (.) come 

necessità di comunicazione 

ja (.) ja men det kommer til å være en ganske naturlig ting tror jeg at hun kommer til å 

høre at det snakkes dialekt o:g m: (.) ja (.) jeg synes det vil være viktig ikke for å 

kommunisere med noen fordi hun alltid kan bruke italiensk med (.) her selvfølgelig (.) 

men også i familien (.) men ja for oss er det viktig (.) akkurat på det kulturelle nivået 

(.) ikke (.) for kommunikasjonsbehov 

 

Elisa fortalte videre at de italienske «dialektene» ikke bare brukes i et begrenset geografisk 

område, men også bare i enkelte domener. «Dialekten» vil derfor ha begrenset nytteverdi for 

hennes datter. Elisa fortalte at hun ble veldig overrasket over dialektbruken i Norge. Hun ble 

spesielt overrasket over at nordmenn snakker dialekt i formelle sammenhenger, som på 

universitetet. Dette utdraget illustrerer noen av forskjellene mellom dialektbruk i Italia og 

Norge: 

Elisa:   la cosa che mi ha stupito è che queste persone (.) parlavano in dialetto (.) anche con i 

professori (.) ed è una cosa che da noi assolutamente non è possibile (.) anche se sei: 

(.) in un’ambiente (.) come posso dire ehm (.) nella tua città ehm (.) però comunque il 

dialetto è riservato (.) a un ambiente familiare (.) a persone che conosci (.) però 

assolutamente (.) non esiste parlare dialetto all’università 

det som overrasket meg er at disse personene (.) snakket på dialekt (.) også med 

lærerne (.) og det er noe som hos oss absolutt ikke er mulig (.) selv om du e:r (.) i et 

miljø (.) hva kan jeg si ehm (.) i din by ehm (.) men uansett er dialekt begrenset (.) til 

et familiært miljø (.) til personer du kjenner (.) men absolutt (.) det eksisterer ikke å 

snakke dialekt på universitetet 
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Francesco fortalte også at han var overrasket over bruken av dialekter i Norge. Han var 

spesielt overrasket over at nordmenn ikke vil slå over til bokmål om de snakker med personer 

fra andre områder. Han fortalte at barna hans alltid vil ha mulighet til å bruke 

standarditaliensk i Italia, så han anså det derfor som lite viktig at de lærer hans «dialekt»:  

 
Francesco:  i Italia vi vi har cirka (.) tusen tusen fem hundre dialekt (.) men alle switcher til 

italiensk (.) god kvalitet italiensk (.) eller dårlig kvalitet (.) men alt er basic italiensk 

som de kan kommunisere (.) og det spiller ingen rolle om du er fra nord eller sør vest 

eller øst asså eh: alle det er ikke noe sånn (2.0) disse rare endring (.) ikkje mykje 

komme dåkke alle dette   

 

Standarditaliensk med dialektale trekk har ofte lav status i Italia (Tosi 2008: 252). Utdraget 

over tyder på at Francesco også anser italiensk med dialektale trekk som italiensk av «dårlig 

kvalitet». Dette kan være et uttrykk for språkideologiske forståelsesmåter, noe jeg diskuterer 

nærmere i kapittel 7.  

Å sikre kommunikasjonen innad i familien var den mest oppgitte motivasjonen for å 

videreføre standarditaliensk til barna. I flere av familiene kunne barna også kommunisert med 

de italienske slektningene på «dialekt», men likevel hadde ikke noen av foreldrene valgt å 

snakke «dialekt» med barna. Foreldrene oppga altså en annen type motivasjon knyttet til 

videreføring av standarditaliensk enn til de italienske «dialektene». Når det gjaldt 

standarditaliensk, understreket de språkets funksjon for videreføring av kultur og identitet og 

som kommunikasjonsmiddel i familien. For mange kunne «dialektene» hatt samme funksjon 

og symbolverdi, men de vektla likevel formålstjenlige hensyn når de begrunnet hvorfor de 

ikke hadde valgt å bruke «dialektene» med barna. Dette kan knyttes til at standarditaliensk har 

høyere verdi enn dialektene på de språklige markedene (jf. del 2.1). Jeg diskuterer 

språkvalgene i lys av språkideologier i neste kapittel. 

6.2.8 Oppsummerende om motivene for språkvalgene 

I intervjuene la foreldrene stor vekt på at det var viktig for dem at barna lærer italiensk for å 

kunne kommunisere med sine italienske slektninger. I tillegg fortalte de at de opplevde det 

som «naturlig» å snakke morsmålene sine til barna. Flere av de italienske foreldrene fortalte 

også at de ønsket å videreføre italiensk til sine barn for å overføre sin italienske kultur og 

identitet. I tillegg oppfattet de italiensk som et «rikere» språk enn norsk. Når det gjaldt 
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spørsmålet om hvorfor foreldrene hadde valgt å snakke standarditaliensk istedenfor «dialekt», 

la de heller vekt på formålstjenlige hensyn og språket som kommunikasjonsmiddel. Til tross 

for at de fleste barna kunne brukt «dialekt» med sine slektninger i Italia og at de italienske 

«dialektene» også ble sett på som et uttrykk for kultur og identitet, anså foreldrene det 

generelt ikke som spesielt viktig at barna lærte «dialektene». I neste kapittel diskuterer jeg 

hvordan disse funnene kan tolkes.  
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7 Diskusjon og konklusjon 

I denne oppgaven har jeg undersøkt språkvalg i norsk-italienske familier og hva som 

motiverer disse valgene. Jeg har samlet inn data gjennom spørreskjema og etnografiske 

intervjuer, og benyttet både kvantitative og kvalitative analysemetoder. Resultatene fra 

intervjuene og spørreundersøkelsen tyder på at det italienske språket har en høy grad av 

vitalitet blant italienere i Norge og at majoriteten av de italienske foreldrene velger å snakke 

italiensk til sine barn. Blant respondentene i spørreundersøkelsen som ikke hadde barn, var 

italiensk og engelsk språkene flest respondenter oppga at de ville snakke med sine barn om de 

får barn i fremtiden, noe som tyder på at italiensk og engelsk er språk med høy status blant 

respondentene. Intervjuene var med på å bekrefte at italienere i Norge har positive holdninger 

til disse to språkene. Gjennom analysen har vi sett at det er en utstrakt bruk av italiensk i de 

norsk-italienske familiene. Norsk er også i bruk, hovedsakelig av foreldrene med norsk 

bakgrunn og av barnegenerasjonen. Det er derimot svært lite bruk av italienske «dialekter» i 

familiene, spesielt i kommunikasjon med barna. Foreldrene oppga ulik type motivasjon når 

det gjaldt videreføring av standarditaliensk og de italienske «dialektene». I det følgende 

diskuterer jeg hvordan språkideologier kan ha påvirket språkvalgene i familiene og familienes 

syn på sin språklige praksis og språklige identitet. Jeg diskuterer også om alle flerspråklige 

familier vil møte de samme positive språkholdningene som mine intervjudeltakere har møtt 

og peke på behov for videre forskning. I tillegg diskuterer jeg hvordan metodene for 

datainnsamling har fungert. Avslutningsvis oppsummerer jeg undersøkelsens viktigste funn. 

7.1 Språkvalgene i lys av språkideologier 

Ifølge Lanza (2007: 51) kan språkideologiske forståelsesmåter komme frem gjennom 

språkpraksis, språkvalg og metaspråklige kommentarer: «Language ideologies are manifested 

in linguistic practice itself, that is, in how people talk, their language choice». Foreldrene jeg 

intervjuet, valgte altså i stor grad å snakke standarditaliensk med barna, og oppga ulik 

motivasjon knyttet til valg av standarditaliensk og italienske «dialekter». De hadde et mer 

«pragmatisk» syn på «dialektene» enn på standarditaliensk. Intervjudeltakerne fortalte at de 

anså de italienske «dialektene» som lite nyttige for barna fordi de bare kan brukes i et 

begrenset geografisk område og med familie og nære venner. Likevel kunne «dialektene» hatt 

samme funksjon som kommunikasjonsmiddel innad i familiene som standarditaliensk. 
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Intervjudeltakerne fortalte at «dialektene» også kan ses på som symboler på kultur og regional 

identitet, men de hadde ikke vektlagt dette når det kom til språkvalgene med barna. Jeg vil 

argumentere for at dette må ses i sammenheng med standardspråkideologien og den språklige 

renhetsideologien (jf. del 3.1.4).  

7.1.1 Flerspråklighet i lys av standardspråkideologi 

Flere av intervjudeltakerne fortalte at deres italienske «dialekter» var viktige for dem og deres 

familier og at «dialektene» symboliserte deres kultur. Det var imidlertid en kontrast mellom 

disse utsagnene og foreldrenes språkvalg siden ingen hadde valgt å snakke «dialekter» med 

sine barn. At flerspråklighet gir fordeler, var en motivasjon som gikk igjen både i intervjuene 

og i spørreskjemaet når det gjaldt hvorfor foreldrene hadde valgt å snakke italiensk med 

barna. Flere av foreldrene mente blant annet at flerspråklighet gir kognitive fordeler. Det 

virket imidlertid ikke som om deltakerne mente at å lære italienske «dialekter» kunne gi de 

samme fordelene som å lære ulike standardspråk. Dette kan ses i sammenheng med at de 

italienske «dialektene» ikke har status som språk (jf. del). Å beherske en italiensk «dialekt» 

ble ikke tillagt samme verdi som å beherske standarditaliensk, og dette må ses i sammenheng 

med standardspråkideologien (jf. del 3.1.4).   

Standardspråkideologien påvirket også intervjudeltakernes oppfatning av deres språklige 

kompetanse og deres selvidentifisering. Azar var den eneste av intervjudeltakerne som fortalte 

at hun så på seg selv som flerspråklig. Hun er vokst opp med både farsi og norsk, og 

behersker begge språkene på svært høyt nivå. De andre jeg intervjuet, så imidlertid ikke på 

seg selv som flerspråklige. Alle foreldrene hadde strenge krav til hva en flerspråklig person 

er. De fortalte at de anser en flerspråklig person som en person som snakker flere språk uten 

aksent på «morsmålsnivå». De mente derfor at det er nødvendig å ha vokst opp med flere 

(standard-)språk for å definere seg selv som flerspråklige. Paula og Trond ville derfor ikke 

definere seg som tospråklige: 

Solveig:  per voi chi è un persona bilingue   

  hvem er en tospråklig person for dere 

Paula:   per me è una persona che cresce in una famiglia dove si parlano tutte e due le lingue 

allo stesso modo dal giorno in cui nascono (.) e sono esposti continuamente alle 

lingue   

 for meg er det en person som vokser opp i en familie der man snakker begge språkene 

på samme måte fra dagen de blir født (.) og de blir eksponert kontinuerlig for 

språkene 
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Trond:   io non mi considero bilingue (latter)  

  jeg anser meg ikke for å være tospråklig (latter) 

Paula:  ma neanch’io  

  men ikke jeg heller 

Solveig:   ah no  

  ah nei 

Trond:   no   

  nei 

Paula:  io non mi considero bilingue perché non so benissimo il norvegese (.) per me il 

bilinguismo è quando tu sai due lingue perfettamente  

jeg anser meg ikke for å være tospråklig fordi jeg ikke kan norsk kjempebra (.) for meg 

er tospråklighet når du kan to språk perfekt 

Foreldrene jeg intervjuet, vektla dermed opphavskriterier og strenge kompetansekriterier for å 

definere flerspråklighet (jf. del 1.4). De ville altså ikke regne seg selv som tospråklige, til 

tross for at alle bruker to eller flere språk hver dag. At flere av dem hadde vokst opp med 

italienske «dialekter», bidro heller ikke til at de så på seg selv som flerspråklige, til tross for at 

de understreket at de italienske «dialektene» ikke er gjensidig forståelige. Paula fortalte altså 

at det er nødvendig å ha blitt eksponert for to språk samtidig i oppveksten. Hun fortalte 

imidlertid selv at familien hennes alltid har snakket både standarditaliensk og en italiensk 

«dialekt» (jf. del 6.2.7), men dette førte ikke til at hun så på seg selv som tospråklig. 

Massimo beskrev sin «dialekt» som «one completely different language» (jf. del 6.2.7), og 

estimerte at personer fra andre deler av Italia vil forstå ca. 80 % av ordene på hans «dialekt». 

Likevel så han ikke på seg selv som flerspråklig, og fortalte at det er viktig at sønnen lærer 

standarditaliensk fordi det er det eneste språket Massimo mener han kan uttrykke seg til det 

fulle på. Når jeg spurte intervjudeltakerne om hvilke språk de kan, nevnte de ikke at de 

snakker italienske «dialekter». Foreldrene fortalte også at det var viktig at barna lærte 

italiensk fordi det er det eneste språket besteforeldrene kan (jf. del 6.2.1), men de fortalte også 

at besteforeldrene snakker italienske «dialekter». Blant disse foreldrene oppfattes altså en 

person som både har vokst opp med flere standardspråk og som behersker disse svært godt, 

som flerspråklig. Det er denne typen flerspråklighet som vil gi kognitive fordeler, ifølge 

foreldrene. Standardspråkideologien påvirket altså hvordan intervjudeltakerne definerte sine 

språkferdigheter og hvordan de så på sin egen språklige praksis.  
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7.1.2 Flerspråklighet i lys av språklig renhetsideologi 

Som jeg gjorde rede for i del 3.1.4, er standardspråkideologien og den språklige 

renhetsideologien nært knyttet til hverandre. At foreldrene mente at man må snakke to språk 

på morsmålsnivå, uten aksent og uten påvirkning fra andre språk, kan også ses i sammenheng 

med den språklige renhetsideologien. Serena mente at man må ha vært eksponert for to språk 

som aldri har blitt blandet, for å regne seg som tospråklig:   

Solveig:  che cosa consideri (.) cioè chi consideri una persona bilingue (.) che significa per te  

hva anser du som (.) altså hvem anser du som en tospråklig person (.) hva betyr det 

for deg 

Serena: per me: (.) si fa la distinzione nel senso cioè io distinguo (.) poi gli altri possono fare 

quello che gli pare (.) pero io distinguo per cui uno bilingue bilingue (.) cioè dalla 

nascita (.) per me è un bambino che è stato esposto contemporaneamente a due lingue 

(.) a tipo a camere separate come NAVN
20

 (.) per cui anche quando vivevamo col 

padre (.) però la mamma parlava solo italiano e il papà parlava solo norvegese (.) e 

queste due lingue non venivano mai mischiate   

 for me:g (.) skiller man på den måten altså jeg skiller (.) så kan de andre gjøre som de 

vil (.) men jeg skiller så en virkelig tospråklig (.) altså fra fødselen av (.) for meg er et 

barn som har blitt eksponert for to språk samtidig (.) liksom i separate rom som 

NAVN
21

 (.) så derfor også når vi bodde med faren (.) men moren snakket bare 

italiensk og faren snakket bare norsk (.) og disse to språkene ble aldri blandet 

 

Serena vil altså anse sin datter for å være «et virkelig flerspråklig barn» siden hun er blitt 

eksponert for to språk uten at disse språkene noen gang ble blandet. Hun mente at en virkelig 

tospråklig person er vokst opp med to strengt adskilte språk. 

Det er ikke uvanlig at flerspråklige har et negativt syn på kodeveksling eller «språkblanding» 

(Grosjean 2010: 52–53). Mange mener at dette må unngås, også i kommunikasjon med andre 

flerspråklige som behersker de samme språkene. Språkblanding har blitt sett på som et tegn 

på manglende kompetanse eller som noe som fører til «forurensning» av språkene (Grosjean 

2010: 103), og det har vært hevdet at språk må holdes adskilt slik at flerspråklige barn ikke 

skal bli «forvirret» (Ryen og Simonsen 2015: 200–203). Alle foreldrene jeg intervjuet, med 

unntak av Carlo og Antonia, fortalte at de mener at kodeveksling må unngås fordi dette kan 

forvirre barna og dermed ødelegge for deres flerspråklige utvikling. Dette er altså en myte 

som henger igjen. Foreldrene mente derfor at det var nødvendig å bruke språkene på en 

«disiplinert» og «strukturert» måte. Carlo og Antonia hadde for eksempel blitt rådet av 

                                                 
20

 Serena refererer til datteren sin. 
21

 Serena refererer til datteren sin. 
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barnehagepersonalet til å ikke «blande» norsk og italiensk når de snakker med barna (jf. del 

6.2.6).  

Francesco anså standarditaliensk med dialektale trekk som italiensk av «dårlig kvalitet» (jf. 

del 6.2.7). Serena fortalte at hun anså det som «latskap» om datteren bruker norske ord når 

hun snakker med henne, og hun vil heller at datteren forklarer hva hun mener på italiensk (jf. 

del 6.1.2). Paula fortalte at familien noen ganger blander norsk og italiensk, men at hun, i 

likhet med Serena, oppmuntrer barna til å forklare hva de mener på italiensk, heller enn å 

bruke norske ord når de ikke kan det italienske ordet. På denne måten kan de unngå at 

«språkblandingen» blir en vane:  

Paula: se non sa una parola cerca di esprimerla con una frase (2.0) quella cosa che usi per (.) 

se non gli viene oppure mamma com’è che si dice (.) allora io provo a dire (.) non dico 

(.) prova a dirlo in norvegese dico prova ad esprimerlo (.) prova a dirlo in un altro 

modo (.) così invece di dirlo in norvegese (.) così non diventa abitudine 

 hvis han
22

 ikke kan et ord prøver han å uttrykke det med en setning (2.0) den tingen 

som du bruker for (.) hvis han ikke kommer på det eller mamma hvordan er det man 

sier (.) da prøver jeg å si (.) jeg sier ikke (.) prøv å si det på norsk jeg sier prøv å 

uttrykk det (.) prøv å si det på en annen måte (.) sånn at istedenfor å si det på norsk (.) 

sånn at det ikke blir en vane 

Flere av foreldrene ønsket altså at barna skulle unngå kodeveksling siden kodeveksling ble 

sett på som en «uvane» som kan forstyrre barnas flerspråklige utvikling. Språkideologier 

påvirket altså foreldrenes og fagpersonenes syn på hvilken språkpraksis foreldrene bør ha med 

barna og hvilken språkpraksis de bør oppmuntre hos barna.   

7.1.3 Morsmål i lys av standardspråkideologi 

Intervjudeltakernes oppfatninger av hva som kan defineres som et «morsmål» kan også ses i 

lys av standardspråkideologien og den språklige renhetsideologien. I intervjuene og 

spørreundersøkelsen oppga en stor andel av respondentene og intervjudeltakerne at de 

oppfatter det som «naturlig» å snakke italiensk til barna fordi det er deres morsmål. Flere av 

personene jeg intervjuet, er vokst opp med italienske «dialekter» som hjemmespråk, men 

likevel anså de ikke «dialektene» som sine «morsmål». Elisa fortalte at hun synes det ville 

vært rart om hun og mannen snakket et annet språk enn «sitt språk» med datteren, og forklarte 

på den måten hvorfor de ikke hadde valgt å snakke norsk med datteren (jf. del 6.2.2). Elisa 

                                                 
22

 Paula refererer til sin sønn. 
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anså dermed standarditaliensk som «deres språk», til tross for at både Elisa og Giovanni er 

vokst opp med en italiensk «dialekt» som hjemmespråk og at de snakker «dialekten» med 

hverandre og familiene i Italia til daglig. Massimo, som også er vokst opp med en «dialekt» 

som hjemmespråk, fortalte flere ganger at han snakker «sitt språk» til sønnen (jf. del 6.2.2). 

Han fortalte at det ville vært «unaturlig» og «ukomfortabelt» å snakke med sønnen på et annet 

språk enn «sitt språk», som han altså anser for å være standarditaliensk.  

Jeg har argumentert for at intervjudeltakerne mener at man må snakke to standardspråk på et 

høyt nivå for å kunne anse seg som flerspråklig, og det virker som om 

standardspråkideologien også påvirker hvilken språkvarietet som kan anses som «morsmål». 

Intervjudeltakernes utsagn tyder på at de anser standarditaliensk, og ikke en italiensk 

«dialekt», som deres morsmål. Utsagnene vitner også om at de mener at en italiensk «dialekt» 

ikke kan anses som en persons «morsmål», fordi de ikke anser «dialektene» som språk. Dette 

kan også knyttes til de italienske «dialektenes» lave verdi på de språklige markedene, i 

motsetning til det italienske standardspråket som har høy symbolsk verdi (jf. del 6.2.4 og del 

6.2.7).  

7.1.4 Morsmål i lys av språklig renhetsideologi 

Intervjudeltakernes definisjon av «morsmål» kan også ses i sammenheng med den språklige 

renhetsideologien. Flere av foreldrene fortalte at de mente at italiensk ikke kunne regnes som 

barnas morsmål fordi barna noen ganger «blandet» italiensk og norsk. Carlo og Antonia anså 

norsk for å være barnas morsmål fordi barna gjør noen feil når de snakker italiensk som de 

mener kan knyttes til interferens fra norsk syntaks: 

Antonia:  secondo me è il norvegese perché ehm in italiano fanno degli errori (.) che ah a dire il 

vero i nostri amici (.) altri bambini italiani della loro età anche in Italia fanno gli stessi 

errori però secondo me loro fanno anche errore di struttura della frase (.) eh che ne so  

 etter min mening er det norsk fordi ehm på italiensk gjør de noen feil (.) som ah 

sannheten er at våre venner (.) andre italienske barn på deres alder i Italia gjør de 

samme feilene men i min mening gjør de også feil med setningsstruktur (.) eh hva vet 

jeg 

Carlo:   perché pensano in norvegese   

  fordi de tenker på norsk 

 

Foreldrene jeg intervjuet, så altså på et «morsmål» som et standardspråk man behersker uten 

noen «spor» av andre språk.  
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7.1.5 Oppsummerende om språkvalgene i lys av språkideologier 

Jeg har argumentert for at språkvalgene i de norsk-italienske familiene må ses i lys av 

språkideologier. Språkvalgene som ble tatt i familiene, spesielt valget av standarditaliensk 

fremfor italienske «dialekter», må ses i lys av standardspråkideologien. 

Standardspråkideologien og den språklige renhetsideologien synes å påvirke individenes syn 

på sin språklige kompetanse, hvorvidt de ville identifisere seg som flerspråklige og hvilken 

varietet de anså som sitt «morsmål». Språkideologiene hadde også en innvirkning på hvordan 

foreldrene så på sin språklige praksis og hvilken språklig praksis de ønsket å fremme hos sine 

barn. Familiens språkpolitikk og foreldrenes valg av språklige sosialiseringsstrategier var 

dermed til dels et resultat av rådende språkideologier.  

7.2 Metodediskusjon 

Jeg har brukt to ulike metoder for datainnsamling. Både resultatene fra spørreundersøkelsen 

og de etnografiske intervjuene peker i samme retning, nemlig at de italienske innvandrerne 

har en preferanse for bruk av standarditaliensk i kommunikasjon med barna. Samme type 

motivasjon for språkvalgene kom i stor grad fram gjennom begge metodene, men 

betydningen av språkholdninger og språkideologier for språkvalgene ble hovedsakelig 

avdekket gjennom intervjuene.  

Både spørreundersøkelsen og intervjuene viste at italienske «dialekter» er svært lite brukt i de 

norsk-italienske familiene. Det er imidlertid mulig at det har vært en underrapportering av 

dialektbruk og dialektkompetanse i spørreskjemaet. Massimo hadde i spørreskjemaet 

rapportert at standarditaliensk var den eneste språkvarieteten som ble brukt i hans familie i 

oppveksten hans, men da jeg spurte ham om dialektbruk i intervjuet, fortalte han at «dialekt» 

var språkvarieteten som var mest brukt i hans familie. Ifølge (Codò 2008) kan intervjuer og 

spørreskjema være lite egnede metoder for å undersøke bruk av stigmatiserte språkvarieteter, 

og min undersøkelse var altså med på å bekrefte at spørreskjemaer burde brukes i 

kombinasjon med andre metoder om man ønsker å undersøke bruk av varieteter med lav 

status. 

Faktorer som botid, språkkompetanse og språkbruk i andre domener kunne i liten grad 

forklare språkvalgene som ble tatt i de norsk-italienske familiene. Kasusstudier med en 

kvalitativ tilnærming kan altså være bedre skikket for undersøkelser av språkoverføring i 
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minoritetsgrupper, spesielt om man vil undersøke hvilken betydning språkholdninger og 

språkideologier har for språkvalgene. Spørreskjemaet fungerte imidlertid godt for å få et 

overblikk over språkbruksmønstre, samle inn bakgrunnsinformasjon og dermed velge ut 

deltakere til de etnografiske intervjuene.  

7.3 Behov for videre forskning 

Resultatene fra undersøkelsen min viser at respondentene i spørreundersøkelsen og foreldrene 

jeg intervjuet, har positive holdninger til flerspråklighet. Familiene hadde også i stor grad 

møtt positive holdninger til flerspråklighet hos fagpersoner og pedagoger. Alle hadde blitt 

rådet til å bruke sine morsmål med barna. Som jeg allerede har gjort rede for, er det en vanlig 

myte at å snakke et minoritetsspråk hjemme kan gjøre det vanskelig å lære majoritetsspråket, 

som igjen kan føre til problemer på skolen og i arbeidslivet (jf. del 1.2 og del 6.2.6). 

Resultatene mine viser imidlertid at det er mulig at det har vært en holdningsendring i 

samfunnet og at flerspråklighet i økende grad ses på som noe naturlig og positivt. Resultatene 

kan også tyde på at norske pedagoger i dag har gode kunnskaper om flerspråklighet. Det er 

imidlertid mulig at det positive synet på flerspråklighet i norsk-italienske familier skyldes at 

det italienske språket har høy symbolsk kapital på de språklige markedene (jf. del 6.2.4). 

Italiensk er et stort europeisk språk med høy status i Norge. Bruk av italiensk med barna blir 

dermed ikke sett på som noe bekymringsverdig, men heller som noe positivt. Man kan spørre 

seg om foreldre som snakker språk med lavere status blir møtt med de samme positive 

holdningene og om de får de samme rådene fra fagpersoner. 

Ifølge Grosjean (2010: 105–107) avhenger holdninger til flerspråklighet ofte av de 

flerspråkliges sosioøkonomiske status. Det blir stadig trukket frem at det er et problem at barn 

av innvandrere fra lavere sosiale lag ikke lærer majoritetsspråket, mens flerspråklighet blir 

trukket frem som beundringsverdig for personer med en høyere sosioøkonomisk status. 

Personene jeg har intervjuet, har alle høyere utdannelse, og flere av dem har jobber som er 

tilknyttet høy prestisje (som for eksempel lege og ingeniør). Resultatene fra 

spørreundersøkelsen tyder også på at italienere i Norge generelt har et høyt utdanningsnivå 

(jf. del 5.1.3). Man kan igjen spørre seg om foreldrenes sosioøkonomiske bakgrunn har 

påvirket holdningene til flerspråklighet som de har møtt i norske skoler og barnehager. Det 

hadde derfor vært interessant å foreta en komparativ studie, der man kan sammenligne 
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resultatene fra den norsk-italienske gruppen med resultater fra en annen gruppe som ikke 

snakker et språk med like høy prestisje og som ikke har samme sosioøkonomiske bakgrunn.  

Oslo har den høyeste andelen innvandrere av alle landets kommuner, og den største andelen 

av de italienske innvandrerne bor nettopp i Oslo (jf. del 2.3). Oslo-skolene er dermed mer 

flerspråklige enn andre norske skoler: «Oslo-skolene peker seg klart ut med å være langt mer 

flerspråklige på alle arenaer enn skoler i andre deler av landet» (Språkrådet 2015: 3). Det er 

mulig at flerspråklighet blir sett på som naturlig og uproblematisk i Oslo og andre byer som er 

preget av innvandring og språklig mangfold, i større grad enn andre steder i landet. Fogel 

(2013) argumenterer for å inkludere stedet språklæringen finner sted, som en viktig faktor for 

språklæring og flerspråklige familiers mulighet til å utvikle sin egen språkpolitikk. Hvilke 

muligheter man har for å skape en flerspråklig identitet og hva som anses for en «vellykket» 

flerspråklig utvikling vil avhenge av bosted: «The success of bilingual FLP, then, is largely 

dependent on how bilingualism and bilingual competencies are constructed in specific places» 

(Fogel 2013: 179). Det ville derfor vært interessant å undersøke om familier på andre steder i 

landet har andre opplevelser av deres mulighet til å utvikle sin egen språkpolitikk i familien 

og en flerspråklig familieidentitet. Bjugn (2001) og Lane (2006) har gjort lignende studier i 

Finnmark (jf. del 3.2.2), men ettersom disse studiene er minst ti år gamle, kunne det vært 

interessant å gjøre nye studier for å undersøke om holdninger til flerspråklighet har endret 

seg. 

Som jeg pekte på i metodekapittelet (jf. del 4.5), har man ingen garanti for at selvrapporterte 

data reflekterer faktisk språkbruk. For å få et dypere innblikk i hvordan språklig sosialisering 

finner sted i disse familiene, vil det derfor være nødvendig å foreta en studie av samtaledata 

med opptak av interaksjon mellom familiemedlemmene, noe som dessverre ikke lot seg gjøre 

innenfor rammene til denne oppgaven. Dette vil kunne gi mer detaljert informasjon om 

familienes språkpraksis og språklige sosialiseringsstrategier.  

7.4 Konklusjon 

Resultatene mine tyder på at foreldrene i norsk-italienske familier i Norge i stor grad velger å 

snakke det de oppfatter som sine «morsmål» til barna, noe som de så på som «naturlig». De 

italienske foreldrene regnet standarditaliensk som sitt morsmål, uavhengig av hvorvidt de er 

vokst opp med italienske «dialekter» som hjemmespråk. Å gi barna muligheten til å 
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kommunisere med familien og slektninger var en sterkt motiverende faktor for å videreføre 

standarditaliensk. Ved å snakke italiensk til barna ønsket også foreldrene å videreføre 

italiensk kultur og identitet til barna sine. Positive holdninger til det italienske språket og 

synet på italiensk som et rikt og følelsesladet språk motiverte også foreldrenes språkvalg. 

Rådende språkideologier kan også sies å ha påvirket språkvalgene i familien og foreldrenes 

syn på sin språklige identitet og språklige praksis. Foreldrene hadde selv positive holdninger 

til flerspråklighet, men deres syn på flerspråklighet var påvirket av språkideologiske 

forståelsesmåter. De hadde også møtt positive holdninger til flerspråklighet i det norske 

samfunnet, men det er mulig at dette skyldes det italienske språkets høye verdi på de språklige 

markedene og foreldrenes sosioøkonomiske status. 
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Vedlegg 1: Invitasjon til å svare på 

spørreskjemaet 
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Vedlegg 2: Oversatt invitasjon til å svare på 

spøreskjemaet 

 

Hei, alle sammen! 

Som del av min masteroppgave ved Universitetet i Oslo har jeg laget et spørreskjema for å få 

informasjon om språkbruk blant italienere bosatt i Norge. Å svare på spørreskjemaet tar under ti 

minutter, og dere kan delta i trekningen av to universalgavekort av en verdi på 2000 kr hver. Jeg 

håper at alle kan delta og at dere kan be italienske venner og bekjente som bor i Norge om å gjøre 

det samme.  

På forhånd tusen takk.  
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Vedlegg 3: Mail til potensielle informanter 

Salve! 

Prima di tutto ti porgo un vivo ringraziamento per aver partecipato alla compilazione del 
questionario sulle abitudini linguistiche degli Italiani in Norvegia. 

Ora, per completare la mia ricerca, avrei bisogno di intervistare genitori di famiglie italiane o italo-
norvegesi, residenti a Oslo e dintorni. Le interviste rappresentano un'ulteriore tappa del mio Master 
di Linguistica presso l'Università di Oslo. Vorrei porgere domande riguardanti l'uso delle lingue in 
famiglia e sull'essere Italiani in Norvegia. L'intervista, della durata di circa 40 minuti, verrà registrata 
con un registratore audio e tutte le risposte ed i risultati saranno trascritti in forma anonima. Sarò 
lieta se vorrai partecipare ad un'intervista e sono disponibile a venire incontro alle tue esigenze per 
quanto riguarda gli orari ed il luogo dell'incontro. 

Se hai domande, puoi contattarmi al numero 93 23 68 58 o all’indirizzo di posta elettronica: 
s.b.johnsen@iss.uio.no 

  

Ringraziandoti ancora per la tua collaborazione ti saluto cordialmente, 

Solveig Berg Johnsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:s.b.johnsen@iss.uio.no
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Vedlegg 4: Oversatt mail til potensielle 

informanter 

 
Hei! 
 
Jeg vil først av alt takke deg for å ha deltatt på spørreundersøkelsen om språkbruk blant italienere i 
Norge!  
 
Som neste steg i undersøkelsen ønsker jeg å intervjue foreldre i italienske eller norsk-italienske 
familier i Oslo-området. Spørreundersøkelsen og intervjuene er del av min masteroppgave ved 
Universitetet i Oslo. I intervjuet vil jeg stille spørsmål om språkbruk i familien og hvordan det er å 
være italiensk i Norge. Intervjuet vil vare i ca. 40 minutter, og vil bli tatt opp. Lydopptakene vil 
deretter bli transkribert og anonymisert. Jeg vil sette stor pris på om dere har mulighet til å delta på 
intervjuene! Vi kan møtes på stedet og tidspunktet som passer best for dere. 
 
Om du ønsker mer informasjon om intervjuene, kan du gjerne ringe meg på telefon: 93 23 68 58 eller 
sende meg en mail: s.b.johnsen@iss.uio.no 
 
 
Tusen takk for din hjelp! 
 
 
Med vennlig hilsen  
Solveig Berg Johnsen 
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Vedlegg 5: Spørreskjema 
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Vedlegg 6: Oversatt spørreskjema 
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Vedlegg 7: Italiensk intervjuguide 

 

Informazioni generiche 

- La tua vita: dove sei nato, vissuto, i tuoi studi e lavori etc. 

- Situazione familiare: partner, figli etc.  

- Quali lingue parlano e quali capiscono? 

- Parenti in Italia e Norvegia 

 

Vita norvegese 

- Come sei arrivato in Norvegia? 

- Il primo incontro con la Norvegia, la lingua e la cultura norvegese 

- Cosa ti prova essere italiano in Norvegia? I lati positivi e i lati negativi 

- Come hai imparato il norvegese? (Vorresti imparare il norvegese? Come? Perché?) 

- Hai amici italiani in Norvegia? 

- Come ti tieni in contatto con l’Italia? 

- Com’è stato il primo incontro con la scuola/l’asilo norvegese? 

- Con quale posto t’identifichi? È cambiato durante gli anni in Norvegia? 

 

Utilizzo delle lingue 

- Una giornata tipo: Quali lingue usi in quale contesto? Quali lingue usano i bambini in 

una giornata tipo? 

- In quale lingua parli con: 

(il partner?) 

i figli (adottivi?)?  

quando tutta la famiglia sta insieme? 

con i parenti?  

con gli amici? 

al lavoro? 

- Quale lingua parlano i bambini con: 

l’altro genitore 

(i fratelli/sorelle? adottivi?) 

quando tutta la famiglia sta insieme? 
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con i parenti? 

con i nonni? 

gli amici? 

- Andate spesso in vacanza in Italia? Quali lingue parlate?  

- Vi capita di mescolare le lingue o cambiare lingua durante una conversazione? In 

quale situazione? Pensi che è qualcosa che si dovrebbe evitare? Perché?  

 

Considerazioni sulle lingue 

- Perché è importante per te che i tuoi figli imparino l’italiano? 

- (È importante per te che i tuoi figli parlino/capiscano il tuo dialetto? Perché?) 

- È importante per te che i tuoi figli imparino a leggere e scrivere in italiano? Perché?  

- Avete discusso in quale lingua si deve parlare con i figli? (Hai fatto una scelta concia 

su quale lingua utilizzare con i figli?) 

- Avete mai ricevuto consiglio su quale lingua usare da qualcuno? Come vi ha fatto 

sentire ricevere questi consigli? 

- Cosa fai affinché i tuoi figli imparino l’italiano? 

- In quale lingua preferisci che i tuoi figli ti parlino?  

- Quale lingua consideri la madrelingua dei tuoi figli? 

- Vi capita di non capirvi? Cosa fate in quel caso? 

- Quale lingua pensi che sia più appropriata per affrontare temi specifici? Per esempio 

emozioni, il lavoro etc.? 

- In quale lingua ti esprimi meglio? 

- Pensi che si debba saper parlare in italiano per potersi considerare italiano? 

- Pensi che si debba saper parlare in italiano per capire la cultura italiana?  

- Che ne pensi dell’utilizzo dei dialetti in Norvegia confrontato con l’utilizzo in Italia? 
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Vedlegg 8: Norsk intervjuguide  

 

Bakgrunnsinformasjon 

- Ditt liv: hvor født, hvor bodd, din skolegang, arbeid osv. 

- Oversikt over husholdningen: partner, barn osv. 

- Hvilke språk snakker de og hvilke språk forstår de? 

- Slektninger i Italia og Norge 

 

Livet i Norge 

- Hvorfor kom du til Norge? 

- Første møte med Norge, det norske språket og norsk kultur  

- Hvordan er det å være italiensk i Norge? Hva er det beste og verste? 

- Hvordan lærte du norsk? (Ønsker du å lære norsk? Hvordan? Hvorfor?) 

- Har du italienske venner i Norge? 

- Hvordan holder du kontakten med Italia? 

- Hvordan var møtet med den norske skolen/barnehagen? 

- Hvilket sted identifiserer du deg mest med? Har det endret seg i løpet av årene i 

Norge? 

 

Språkbruk 

- En vanlig dag: Hvilke språk brukes når og om hvilke tema? Hvilke språk bruker barna 

i løpet av en vanlig dag? 

- Hvilke(t) språk snakker du: 

med partneren? 

med barna (stebarn?)? 

når hele familien er samlet? 

med slektninger? 

med venner? 

på jobb? 

- Hvilke(t) språk snakker barna: 

med den andre forelderen? 

(med søsken?/stesøsken?) 
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når hele familien er samlet? 

med slektninger? 

med besteforeldre? 

med venner? 

på skole/barnehage? 

- Reiser dere ofte på ferie til Italia? Hvilke språk snakker dere da? 

- Hender det at dere blander språk eller skifter språk i en samtale? I hvilke situasjoner? 

Synes du det er noe man bør unngå? Hvorfor? 

 

Tanker om språk 

- Kan du fortelle litt om hvorfor det er viktig for deg at barna dine lærer italiensk? 

- (Er det viktig at barna snakker/forstår din dialekt? Hvorfor?) 

- Er det viktig at barna lærer å lese og skrive på italiensk? Hvorfor? 

- Har dere diskutert hvilket språk dere skal snakke til barna? (Har du tatt et bevisst valg 

om hvilket språk du snakker til barna?) 

- Har dere fått noen råd om hvilke språk du bør snakke til barna? Hvordan opplevde 

dere slike råd? 

- Har dere gjort noe spesielt for at barna skal lære italiensk? 

- Hvilket språk foretrekker du at barna dine snakker til deg? 

- Hvilke(t) språk regner du som barnas morsmål? 

- Hender det at dere ikke forstår hverandre? Hva gjør dere da? 

- Hvilke språk synes du passer best for å snakke om ulike temaer? (For eksempel 

følelser, jobb osv.?) 

- Hvilke språk føler du at du kan uttrykke deg best på? 

- Synes du man må snakke italiensk for å være italiensk?  

- Synes du man må snakke italiensk for å forstå den italienske kulturen? 

- Hva synes du om bruken av dialekt i Norge sammenlignet med Italia? 
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Vedlegg 9: Engelsk intervjuguide  

 

Background information  

- Your life: where were you born, where have you lived, education, work etc. 

- Family composition: partner, children etc. 

- Which languages do they speak and which languages do they understand? 

- Relatives in Norway and Italy 

 

Life in Norway 

- Why did you come to Norway? 

- First meeting with Norway, the Norwegian culture and the Norwegian language 

- How is it to be Italian in Norway? What is the best and the worst part? 

- How did you learn Norwegian? (Do you want to learn Norwegian? How? Why?) 

- How do you keep in contact with Italy? 

- How was your first meeting with the Norwegian kindergarten/school? 

- Which place do you identify with the most? Has this changed during the years in 

Norway? 

Language use 

- A typical day: Which languages are used when and about which topics? Which 

languages do the children use during a typical day? 

- Which language(s) do you speak to: 

your partner? 

your children (stepchildren?)? 

when the whole family is together? 

with relatives? 

with friends?  

at work? 

- Which language(s) do the children speak: 

to the other parent? 
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(with siblings/stepsiblings?) 

When the whole family is together? 

With relatives? 

With grandparents? 

At school/kindergarten? 

- Do you travel to Italy often? Which languages do you speak there? 

- Do you ever mix languages or change language during a conversation? In which 

situations? Do you think this is something that should be avoided? Why? 

Thoughts about language 

- Why is it important for you that your children learn Italian? 

- (Is it important for you that your children speak/understand your dialect? Why?) 

- Have you discussed which languages you should speak to your children?  

- Have you received advice from anyone about which languages you should speak to 

your children? What did you think about receiving such advice? 

- Have you done anything in particular so that your children will learn Italian? 

- Which language(s) do you consider to be your children’s mother tongue?  

- Do you ever have trouble understanding each other? What do you do in these 

situations? 

- Which languages do you think are the most appropriate when you are speaking about 

different topics? (For example feelings, work etc.) 

- In which language can you express yourself best? 

- Do you think one has to be able to speak Italian to be Italian? 

- Do you think one has to be able to speak Italian to understand the Italian culture? 

- What do you think of the use of dialects in Norway compared to Italy? 
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Vedlegg 10: Italiensk samtykkeskjema  

Richiesta di partecipazione a progetto di ricerca 

”Scelte e pratiche linguistiche in famiglie italo-norvegesi residenti a 

Oslo” 
Informazioni e scopi 

Il progetto di ricerca è parte di una tesi di master presso l’Università di Oslo. Lo scopo del progetto è 

accumulare informazioni su quali lingue si utilizzano nelle famiglie italo-norvegesi residenti a Oslo e 

quali fattori incidono sulla scelta. Le domande di ricerca sono: Quali lingue si utilizzano nelle famiglie 

italo-norvegesi residenti a Oslo? Come influiscono le condizioni sociali, culturali e politiche in 

Norvegia e Italia sulle scelte linguistiche delle famiglie italo-norvegesi? Possibili partecipanti al 

progetto sono le famiglie nelle quali perlomeno uno dei membri ha origine italiana. 

 

Cosa comporta la partecipazione allo studio? 

I partecipanti compileranno un questionario online con domande sulle proprie competenze e scelte 

linguistiche, e quella della propria famiglia. Ci saranno anche domande sui propri titoli di studio, la 

permanenza in Norvegia e la situazione familiare. I partecipanti che sono interessati a partecipare 

ulteriormente al progetto saranno intervistati e gli sarà richiesto di rispondere più dettagliatamente ad 

alcune domande del questionario. Gli saranno anche chieste informazioni sull’emigrazione in 

Norvegia, le proprie opinioni sul multilinguismo e come si identificano con la cultura italiana e con 

quella norvegese. L’intervista sarà registrata. 

 

Cosa succede alle tue informazioni? 

Tutte le informazioni personali saranno trattate in maniera confidenziale. Solo il gruppo che lavora sul 

progetto avrà accesso ai dati. Le registrazioni digitali saranno trascritte. Nella pubblicazione del 

materiale, tutte le informazioni che identificano una persona (come ad esempio i nomi) saranno rese 

anonime, mentre altre informazioni indirette (come ad esempio sesso e residenza), considerate 

rilevanti per il progetto, saranno pubblicate. Il progetto si concluderà il 15 maggio 2016. Alla 

conclusione del progetto, tutte le informazioni personali e le registrazioni saranno cancellate. 

 

Libera partecipazione  

La partecipazione allo studio è libera, e si può ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza 

dover dare una ragione. Nel caso in cui ti dovessi ritirare, tutti i tuoi dati saranno resi anonimi. 

  

Se desideri partecipare o hai domande relative allo studio, puoi contattare Solveig Berg Johnsen al 

numero di telefono: 93236858 o alla e-mail: s.b.johnsen@iss.uio.no. Lo studio è registrato a 

Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 

 

 

Consenso alla partecipazione allo studio 

Ho ricevuto informazioni sullo studio e sono disposto a partecipare  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Firma del partecipante, data) 
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Vedlegg 11: Norsk samtykkeskjema  

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

”Språkvalg og språkpraksis i norsk-italienske familier i Oslo” 
 

Bakgrunn og formål 

Forskningsprosjektet er del av en mastergrad ved Universitetet i Oslo. Formålet med prosjektet er å få 

informasjon om hvilke språk som brukes i norsk-italienske familier bosatt i Oslo-området og hva som 

påvirker språkvalgene. Forskningsspørsmålene er: Hvilke språk brukes i norsk-italienske familier i 

Oslo? Hvordan påvirker sosiale, kulturelle og politiske forhold i Norge og Italia språkvalgene i norsk-

italienske familier? Aktuelle deltakere i prosjektet er familier der minst én av medlemmene har 

italienskspråklig bakgrunn.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltakerne vil i første runde fylle ut et nettskjema med spørsmål om deres og familiens 

språkkompetanse og språkbruk. Det vil også være spørsmål om deres utdannelse, oppholdstid i Norge 

og familiesammensetning. Deltakere som er interesserte i å bidra mer til prosjektet vil bli intervjuet og 

bedt om å utdype svarene fra nettskjemaet. De vil også bli spurt om deres eller familiens innvandring 

til Norge, deres tanker om flerspråklighet og hvordan de identifiserer seg med norsk og italiensk 

kultur. Intervjuet vil bli tatt opp. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Bare prosjektgruppen vil ha tilgang til 

datamaterialet. Digitale lydopptak skal transkriberes. I publikasjon av materialet vil direkte 

personidentifiserbare opplysninger (som for eksempel navn) bli anonymisert, men enkelte indirekte 

personopplysninger (som for eksempel kjønn og bosted) som er relevante for prosjektet skal 

publiseres. Prosjektet skal etter planen avsluttes 15. mai 2016. Ved prosjektets slutt vil alle direkte 

personopplysninger og digitale lydopptak slettes.  

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. 

Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. 

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Solveig Berg Johnsen på 

telefon: 93236858 eller epost: s.b.johnsen@iss.uio.no. Studien er meldt til Personvernombudet for 

forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 12: Engelsk samtykkeskjema  

Request to participate in the research project  

“Language choice and language practices in Norwegian-Italian 

families in Oslo” 
 
Background and purpose 

The research project is part of a Master thesis at the University of Oslo. The purpose of the project is 

to gain information about which language(s) are being used in Norwegian-Italian families living in the 

Oslo area and what influences the language choices. The research questions are: Which language(s) 

are being used in Norwegian-Italian families in Oslo? How do social, cultural and political factors in 

Norway and Italy influence the language choices? Potential participants are families with at least one 

member with an Italian language background. 

 

What does participation in the project imply? 

The participants will first fill out an online questionnaire about their and the family’s linguistic 

competence and language use. There will also be questions about their education, length of stay in 

Norway and family composition. Participants who would like to also participate in an interview will 

be asked to elaborate on their answers from the questionnaire. They will also be asked about their, and 

their family’s, migration to Norway, their thoughts on multilingualism and how they identify with 

Norwegian and Italian culture. The interview will be recorded. 

 

What will happen to the information about you? 
All personal data will be treated confidentially. Only the project group will have access to the data. 

The digital recordings will be transcribed. When the thesis is published, directly identifying personal 

data (for example names) will be anonymized, but some indirectly identifying personal data (for 

example gender and city of residence) which are relevant to the project will be published. The project 

is scheduled for completion by May 15
th
 2016. By the end of the project all directly identifiable 

personal data and digital recordings will be deleted.  

 

Voluntary participation 

It is voluntary to participate in the project, and you can at any time choose to withdraw your consent 

without stating any reason. If you decide to withdraw, all your personal data will be made anonymous.  

 

If you would like to participate or if you have any questions concerning the project, please contact 

Solveig Berg Johnsen by phone: 93236858 or e-mail: s.b.johnsen@iss.uio.no. The study has been 

notified to the Data Protection Official for Research, Norwegian Social Science Data Services. 

 

 

 

Consent for participation in the study 

I have received information about the project and am willing to participate 

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signed by participant, date) 

 

mailto:s.b.johnsen@iss.uio.no
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Vedlegg 13: Rapport fra spørreskjemaet 
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Vedlegg 14: Oversikt over variabler og 

verdier 

 

Responsvariabler Inndeling Antall respondenter 

Snakker italiensk til partner Hver dag ~ Sjeldnere 69        45 

Snakker norsk til partner Hver dag ~ Sjeldnere 40        74 

Snakker engelsk til partner Hver dag ~ Sjeldnere 30        84 

Snakker italiensk til barn Hver dag ~ Sjeldnere 103      11 

Snakker norsk til barn Hver dag ~ Sjeldnere 26        88 

Snakker barn italiensk Ja ~ Nei 81        33 

Snakker barn norsk Ja ~ Nei 43        71 

Predikatorvariabler    

Respondent   

Botid i Norge Lang ~ Kort 53       60 

Planlagt å bli Ja ~ Nei/vet ikke 81       33 

Språkkompetanse norsk God ~ Middels ~ Svak 46       49         19 

Språkkompetanse engelsk God ~ Middels/svak 70       44 

Språkbruk norsk Hver dag ~ Sjeldnere 82       32 

Respondentens partner   

Morsmål Italiensk ~ Norsk ~ Annet 37        55        22 

Barn (enebarn og eldste barn)   

Født i Norge Ja ~ Nei 68       46 

 

 

Respondenten snakker italiensk til partner  

 

Prediktorer: 

 

• Snakker italiensk til barn 

• Barn snakker italiensk** 

• Botid 

• Planlagt å bli 

• Bruker norsk hver dag 

• Partners morsmål (italiensk ~ ikke italiensk)*** 

 
Coefficients: 

               Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)     -0.9887     0.4182  -2.364 0.018072 *   

Barn_sna_itaJa   1.2378     0.4772   2.594 0.009492 **  

Mm_itaTRUE       2.2406     0.5924   3.782 0.000156 *** 
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Respondenten snakker norsk til partner  

 

Prediktorer: 

 

• Snakker norsk til barn*** 

• Barn snakker norsk 

• Botid* 

• Planlagt å bli 

• Bruker norsk hver dag 

• Partners morsmål (norsk ~ ikke norsk)** 

• Kompetanse i norsk 

 
Coefficients: 

Barn_norHver dag    5.264      1.384   3.804 0.000143 *** 

Mm_norTRUE          3.208      1.228   2.612 0.009011 **  

BotidKLang          3.359      1.354   2.480 0.013137 *   

 

Respondenten snakker engelsk til partner  

 

Predikatorer: 

 

• Botid* 

• Planlagt å bli 

• Bruker norsk hver dag 

•  Partners morsmål (norsk ~ ikke norsk)** 

• Kompetanse i engelsk* 

 
Coefficients: 

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)  -1.9981     0.4884  -4.091  4.3e-05 *** 

BotidKLang   -1.3454     0.6397  -2.103  0.03545 *   

Mm_norTRUE    1.6490     0.6111   2.699  0.00696 **  

Komp_engGod   1.1655     0.5497   2.120  0.03397 *   

 

Respondenten snakker norsk til barn  

 

Predikatorer: 

 

• Snakker norsk til partner*** 

• Barn snakker norsk 

• Botid 

• Planlagt å bli 

• Bruker norsk hver dag 

• Partners morsmål (norsk ~ ikke norsk) 

• Kompetanse i norsk 

• Født i Norge 

 
Coefficients: 

                    Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)          -3.5835     0.7169  -4.999 5.76e-07 *** 

Partner_norHver dag   3.9890     0.7862   5.074 3.90e-07 *** 
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Barn snakker italiensk til respondenten 

 

Predikatorer: 

 

• Snakker italiensk til partner 

• Snakker italiensk til barn ** 

• Botid 

• Planlagt å bli 

• Bruker norsk hver dag 

• Partners morsmål (italiensk~ ikke italiensk) 

• Født i Norge ** 

 
                 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(Intercept)       -0.2870     0.7429  -0.386  0.69930    

Barn_itaHver dag   2.4724     0.7860   3.146  0.00166 ** 

Fodt_NorgeJa      -1.5060     0.5428  -2.775  0.00553 ** 

 

Barn snakker norsk til respondenten 

 

Predikatorer: 

 

• Snakker norsk til partner 

• Snakker norsk til barn* 

• Botid* 

• Planlagt å bli 

• Bruker norsk hver dag 

• Partners morsmål (norsk ~ ikke norsk) 

• Kompetanse i norsk 

• Født i Norge 

 
Coefficients: 

                 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     

(Intercept)       -1.3930     0.3393  -4.105 4.04e-05 *** 

Barn_norHver dag   1.1943     0.4957   2.409   0.0160 *   

BotidKLang         1.0568     0.4366   2.421   0.0155 * 
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Vedlegg 15: Motivasjon for språkvalgene 

 

Motiver knyttet til kommunikasjon med familien 

 

Respondentnummer Svar Oversettelse 

1068011 

1069446 

1067280 

Famiglia Familie 

1067284 Motivi di necessità comunicativa 

con il resto della famiglia. 

På grunn av 

kommunikasjonsbehov med 

resten av familien 

1074701 Comunicare con i loro parenti Kommunisere med deres 

slektninger 

1068415 Comunicare con la famiglia in 

Italia 

Kommunisere med familien i 

Italia 

1067154 Contatti con famiglia in italia Kontakt med familie i Italia 

1067099 per comunicare con i parenti For å kommunisere med 

slektningene deres 

1067868 perche' cosi' possono parlare con 

i nostri familiari italiani quando 

vengono in Norvegia, e con loro 

e chiunque incontrino in Italia 

quando siamo noi la'. 

Fordi de på denne måten kan 

snakke med de italienske 

slektningene våre når de kommer 

til Norge, og med dem og hvem 

som helst de møter i Italia når vi 

er der. 

1067932 metá della famiglia vive in Italia 

e parla italiano 

Halve familien bor i Italia og 

snakker italiensk 

1067299 e' importante che possa 

comunicare con i parenti italiani 

Det er viktig at hun/han kan 

kommunisere med de italienske 

slektningene 

1067616 i miei famigliari parlano solo 

italiano 

Mine slektninger snakker bare 

italiensk 

1067076 I nonni italiani non avrebbero 

altro modo di poter comunicare 

se non in italiano 

De italienske besteforeldrene kan 

ikke kommunisere på noe annet 

språk enn italiensk 

1078383 Legame con la famiglia in Italia Forbindelse med familien i Italia 

1078552 Non avranno problemi a 

comunicare con i miei familiari 

e amici italiani 

De kommer ikke til å ha 

problemer med å kommunisere 

med italienske slektninger og 

venner  

1067106 Nonni Besteforeldre 

1067220 famiglia in italia Familie i Italia 
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1068356 parlare con i nonni e la famiglia 

in italia 

Snakke med besteforeldre og 

familie i Italia 

1070235 Parlare in la famiglia in Italia. Snakke med familien i Italia 

1075593 per comunicare al meglio con la 

famiglia in Italia 

For å kommunisere på best 

mulig måte med familien i Italia 

1068419 per comunicare con i nonni For å kommunisere med 

besteforeldrene 

1067058 Per comunicare con la famiglia For å kommunisere med familien 

1067749 Per comunicare con la famiglia 

che vive in Italia 

For å kommunisere med familien 

som bor i Italia 

1069302 Per comunicare con le famiglie 

d'origine dei gejitori 

For å kommunisere med 

foreldrenes familier 

1068082 Per comunicare con nonni e 

amici italiani 

For å kommunisere med 

italienske besteforeldre og 

venner 

1074279 Per i parenti På grunn av slektningene 

1078591 comunicare con i famigliari e 

amici in Italia 

Kommunikasjon med slektninger 

og venner i Italia 

1067615 Per mantenere la madrelingua e i 

contatti con la famiglia 

For å beholde morsmålet og 

kontakt med familien  

1067101 Per parlare con i familiari e con 

gli amici in Italia. 

For å snakke med slektningene 

og vennene i Italia 

1068054 per poter comunicare con i 

familiari in Italia 

For å kunne kommunisere med 

slektninger i Italia 

1067077 Per poter comunicare con i 

parenti italiani 

For å kunne kommunisere med 

de italienske slektningene 

1068423 Per poter comunicare con i 

parenti 

For å kommunisere med 

slektningene 

1067289 Per relazionarsi con la famiglia e 

gli amici in Italia 

For å ha et forhold med familien 

og vennene i Italia 

1078685 per comunicare con la sua 

famiglia in Italia che lui adora 

For å kommnisere med familien 

hans i Italia som hun elsker 

1067096 per comunicare con cugini 

cugine zii zie nonni... 

For å kommunisere med fettere, 

kusiner, onkler, tanter, 

besteforeldre… 

1074550 Pechè lei non abbia problemi di 

comunicazione in Italia e con la 

famiglia residente in Italia. 

Slik at hun ikke får 

kommunikasjonsproblemer i 

Italia og med familien bosatt i 

Italia 

1073766 per poter comunicare con la mia 

famiglia 

For å kunne kommunisere med 

min familie 

1067296 Perche' possa comunicare con la Slik at hun/han kan 
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sua famiglia in italia kommunisere med familien sin i 

Italia 

1074767 Perché così possono comunicare 

con i miei familiari. 

Slik at de kan kommunisere med 

mine slektninger 

1074744 desidero che possono 

comunicare con la mia famiglia 

in Italia. 

Jeg ønsker at de skal kunne 

kommunisere med min familie i 

Italia 

1075988 Possono comunicare con la mia 

famiglia, nonni, zii, cugini, etc! 

De kan kommunisere med min 

familie, besteforeldre, tanter og 

onkler, fettere og kusiner, osv! 

1076253 per i parenti in Italia På grunn av slektninger i Italia 

1067518 Relazione con la famiglia e gli 

amici in Italia. 

Relasjon med familien og 

vennene i Italia. 

1068203  per comunicare con la famiglia For å kommunisere med familien 

1066903 Perché la mia famiglia parla solo 

italiano (nonni,zii...) 

Fordi min familie snakker bare 

italiensk (besteforeldre, tanter, 

onkler…)  

 

Motiver knyttet til identitet 

 

Respondentnummer Svar Oversettelse 

1067127 

1067462 

1067613 

Identità Identitet 

1068102 

1069660 

Sono italiani De er italienske 

1068223 

1074530 

Perché sono italiani Fordi de er italienske 

1068243 Perché è italiano Fordi han er italiensk 

1068124 Perché' lui è italiano Fordi han er italiensk 

1067492 Mio figlio è per metà italiano, ha 

anche la cittadinanza 

Min sønn er halvt italiensk, han 

har også statsborgerskapet. 

1067101 Per consolidare anche l'identità 

italiana. 

For å styrke den italienske 

identiteten også.  

1078593 Perché è italiana da entrambi i 

genitori 

Fordi hun er italiensk på begge 

foreldrenes side 

1067096 Perché è metà italiano Fordi han er halvt italiensk 

1067641 Perchè fra parte della loro 

identità 

Fordi det er del av deres identitet 

1067088 perché rimane italiano pur 

essendo nato in Norvegia 

Fordi han forblir italiensk selv 

om han er født i Norge 

1069981 Perché siamo e sono italiani Fordi vi er og de er italienske 
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1074744 Perche sono sia Italiane che 

Norvegesi 

Fordi de er både italienske og 

norske 

1076253 perché sono anche italiani. Fordi de også er italienske 

1077128 

1072179 

Sono anche italiani De er også italienske 

1067912 Perchè sono italiano Fordi jeg er italiensk 

1067604 Perchè sono di nazionalità 

italiana 

Fordi de har italiensk 

nasjonalitet/fordi jeg har 

italiensk nasjonalitet 

1074205 ovviamente perché sono figli di 

un italiano. 

Selvfølgelig fordi de er barna til 

en italiener  

1067289 (24) Essendo anche italiano deve 

sssere in grado di parlare la sua 

lingua. 

Siden han også er italiensk, må 

han være i stand til å snakke sitt 

språk 

1069446 

1067220 

Origini Opphav 

1078383 radici Røtter 

1068273 Let Sue radici. Hennes/hans røter 

1074789 Ci sentiamo ancora molto legati 

all'Italia 

Vi føler oss fortsatt veldig 

knyttet til Italia 

1067099 personal heritage «Personal heritage» 

1074206 Per arricchire la loro vita e dare 

loro delle solide radici 

For å berike deres liv og gi dem 

solide røtter 

1068419 per mantenere un contatto con le 

radici 

For å beholde kontakt med 

røttene 

1069320 perche' io sono italiana e le 

proprie origini vanno ricordate 

valorizzate e tramandate. 

Fordi jeg er italiensk, og man bør 

huske, sette pris på og overføre 

sine røtter. 

 

Motiver knyttet til kultur 

 

Respondentnummer  Svar Oversettelse  

1068283 

1067135 

1067280 

1067099 

1067134 

1067721 

1068011 

1067462 

1069446 

1067106 

Cultura Kultur 
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1067220 

1067284 Perché la mia lingua fa parte 

anche del loro bagaglio 

culturale. 

Fordi mitt språk også er del av 

deres kulturelle bagasje.  

1067288 eredita' culturale Kulturarv 

1078383 cultura e tradizioni Kultur og tradisjoner 

1070235 Per le radici culturali  På grunn av mine kulturelle 

røtter 

1067077 Perché voglio che impari la 

cultura e le tradizioni italiane e 

della mia regione. 

Fordi jeg vil at hun/han skal 

tilegne seg både den italienske 

kulturen og kulturen fra min 

region. 

1078685 per conoscere la nostra cultura For å bli kjent med vår kultur 

1068203 per conoscere la cultura italiana For å bli kjent med den italienske 

kulturen 

1074767 Perché è giusto che mantengano 

un legame con la mia cultura 

d’origine 

Fordi det er riktig at de beholder 

en forbindelse med min 

opprinnelige kultur 

1068117 Perché sono italiani al 50%  e la 

lingua e' cultura 

Fordi de er 50 % italienske, og 

språk er kultur 

1074605 perché sono italiani, devono 

imparare la cultura italiana e la 

lingua è fondamentale. 

Fordi de er italienske, må de 

tilegne seg den italienske 

kulturen og språket er 

grunnleggende.  

1074744 desidero coltivare in loro la 

cultura italiana 

Jeg ønsker å dyrke den italienske 

kulturen i dem  

1067613 Radici culturali  Kulturelle røtter 

1078520 voglio abbiamo un contatto 

culturale attraverso la lingua 

italiana con l'italia 

Jeg vil at vi skal ha en kulturell 

kontakt med Italia gjennom det 

italienske språket 

1066903 Per la nostra cultura For vår kultur 

 

Motiver knyttet til morsmål 

 

Respondentnummer Svar Oversettelse 

1067207 

1067129 

1069446 

1066903 

Lingua madre Morsmål 

1078406 E' la loro lingua madre (e padre) Det er deres mors- (og fars-)mål 

1079648 E' la loro madrelingua Det er deres morsmål 

1069731 è la mia lingua Det er mitt språk  
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1068137 

1068309 è la mia lingua madre Det er mitt morsmål 

1077006 è la sua lingua madre Det er deres morsmål 

1067299 e' importante che impari la 

lingua dei suoi genitori 

Det er viktig at han/hun lærer 

språket til foreldrene sine 

1068053 Madrelingua nato li Morsmål, født der 

1068432 Penso che la lingua madre si 

debba sempre sapere 

Jeg synes at man alltid må kunne 

sitt morsmål 

1078591 Per imparare la lingua della loro 

madre 

For å lære deres mors språk 

1067615 Per mantenere la madrelingua For å beholde morsmålet 

1067394 Perchè devono saper comunicare 

anche nella lingua materna 

De må også kunne kommunisere 

på morsmålet 

1067061 Perché è la mia lingua e quella 

della mia famiglia 

Fordi det er mitt språk og min 

families språk 

1074550 perchè mi sembra più naturale 

per me esprimermi con mia 

figlia nella mia lingua madre 

Fordi det virker mer naturlig for 

meg å uttrykke meg på mitt 

morsmål med min datter 

1067604 ritengo importante che io 

comunichi con i miei figli nella 

mia madrelingua 

Jeg mener at det er viktig at jeg 

kommuniserer med mine barn på 

mitt morsmål 

1070148 Perché vogliamo che parli 

perfettamente la lingua di 

entrambi i genitori 

Fordi vi vil at de skal snakke 

språkene til begge foreldrene 

perfekt 

1073867 Perché voglio che sia la loro 

lingua madre 

Fordi jeg vil at det skal være 

deres morsmål 

1076253 Psichiatricamente ho bisogno di 

parlare in italiano con qualcuno 

:) 

Jeg har et psykologisk behov for 

å snakke italiensk med noen :) 

1067432 Voglio che conosca bene la sua 

lingua madre 

Jeg vil at hun/han skal kunne 

morsmålet sitt godt 

1078685 per comunicare totalmente con 

me 

For å kunne kommunisere 

fullstendig med meg 

 

Motiver knyttet til fordeler ved flerspråklighet 

 

Respondentnummer Svar Oversettelse 

1067284 Essere bilingue é un enorme 

vantaggio nella vita. 

Å være tospråklig er en enorm 

fordel i livet. 

1067280 perché è un grande vantaggio 

imparare più lingue già da 

piccoli. 

Fordi det er en stor fordel å lære 

flere språk fra ung alder. 
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1067134 vantaggi nel sapere una lingua in 

più 

Fordeler med å kunne et ekstra 

språk 

1067868 E' un gran vantaggio poter 

parlare due lingue, soprattutto 

averle imparate fin da bambini, 

oltre che per le lingue di per se' 

anche perche' piu' lingue si 

parlano piu' se ne possono 

imparare facilmente. 

Det er en stor fordel å kunne 

snakke to språk, fremfor alt å ha 

lært dem fra man er barn, ikke 

bare for språkene i seg selv, også 

fordi jo flere språk man kan, jo 

flere språk kan man lett lære.  

1067932 É utilissimo parlare più lingue. Det er kjempenyttig å snakke 

flere språk. 

1067299 importante che conosca 

fluentemente piu' lingue 

Viktig at hun/han kan flere språk 

flytende 

1078552 È sempre una lingua in più x un 

lavoro futuro! 

Det er alltid et ekstra språk for 

en fremtidig jobb! 

1074205 Per avere una maggiore 

disposizione ad altre lingue 

quando saranno grandi 

For å lettere kunne lære andre 

språk når de blir eldre. 

1068419 per sviluppare la capacita' di 

parlare, per avere un vantaggio 

in futuro 

For å utvikle evnen til å snakke, 

for å ha en fordel i fremtiden 

1067077 Perché imparare una lingua ha 

solo dei vantaggi 

Fordi at å lære et språk bare har 

fordeler 

1068423 perchè ogni lingua può sempre 

servire nella vita 

Fordi alle språk kan være nyttige 

i livet 

1068040 per sapere altra lingua For å kunne et annet språk 

1067082 utile in futuro Nyttig i fremtiden 

1068203 Perché il plurilinguismo e una 

ricchezza 

Fordi flerspråklighet er en 

rikdom 

1073766 Perchè mia figlia pussa in futuro 

conoscere più lenge 

Slik at min datter i fremtiden kan 

lære flere språk 

1067296 perche' ritengo che essere 

bilingui sia una ricchezza 

intellettuale 

Fordi jeg mener at å være 

flerspråklig er en intellektuell 

rikdom 

1074767 Perché può tornare loro utile in 

futuro 

Fordi de kan bli nyttig i 

fremtiden 

1069981 perché hanno l'opportunità di 

conoscere bene è semplicemente 

due lingue 

Fordi de har muligheten til å lett 

kunne lære to språk godt 

1067518 Più lingue si parlano, maggiore 

libertà di scelta si ha (dove 

vivere, studiare, lavorare). 

Jo flere språk man snakker, jo 

større valgmuligheter har man 

(hvor man kan bo, studere, 

jobbe). 
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1067912 conoscere più lingue è un 

arricchimento. 

Å kunne flere språk er en 

berikelse. 

1075988 Più lingue meglio é. Jo flere språk, jo bedre. 

1077128 € un regalo per loro poter parlare 

anche l'italiano 

Det er en gave til dem å kunne 

snakke italiensk også. 

1078685 perchè è la sua seconda lingua Fordi det er hennes/hans 

andrespråk 

1067957 Migliora le conoscenze 

sintattiche-grammaticali, aiuta 

nell'appr. di altre lingue, per le 

materie scient. 

Det hjelper de syntaktiske og 

grammatikalske kunnskapene, 

det hjelper med læring av andre 

språk, for realfag.  

 

Motiver knyttet til «kvaliteter» ved italiensk 

 

Respondentnummer Svar Oversettelse 

1067462 

1078675  

Forma mentis «Forma mentis» 

1075875 Perché è una lingua evoluta e 

bellissima 

Fordi det er et høyt utviklet og 

vakkert språk 

1068047 Comprendere e saper utilizzare 

l'italiano è una ricchezza! 

Å forstå og kunne bruke italiensk 

er en rikdom! 

1070235 L'italiano è basilare x 

l'apprendimento di altre lingue. 

Italiensk er grunnleggende for 

tilegnelsen av andre språk. 

1067082 Perché è una bella lingua! Fordi det er et vakkert språk! 

1072179 perché è una lingua bellissima e 

la possono imparare gratis con 

me 

Fordi det er et vakkert språk, og 

de kan lære det gratis med meg 

1067957 L’italiano e una lingua ricca e 

poetica  

Italiensk er et rikt og poetisk 

språk 

 

Motiver knyttet til muligheten til å flytte tilbake til Italia 

 

Respondentnummer Svar Oversettelse 

1067299 Forse torneremo in Italia Kanskje vi drar tilbake til Italia 

1067423 Nella speranza di poterci 

trasferire a Rimini tra qualche 

anno. 

I håp om å kunne flytte til 

Rimini om noen år. 

1067492 Mio figlio è per metà italiano, ha 

anche la cittadinanza, e oltre ad 

aver nonna, cugini e famiglia, un 

domani, potrebbe voler andare a 

vivere in Italia o far esperienze 

Min sønn er halvt italiensk, han 

har også statsborgerskap, og i 

tillegg til å ha bestemor, 

søskenbarn og familie, kan han 

en dag ville dra til Italia for å bo 
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in quello che è anche il suo 

Paese, crediamo sia una 

meravigliosa possibilità. 

og oppleve det som er også hans 

Land, vi synes det er en 

fantastisk mulighet.  

1078482 Perche' voglio che cresca 

bilingue e possa un giorno 

scegliere di vivere e lavorare in 

Italia 

Fordi jeg vil at hun/han skal 

vokse opp tospråklig og en dag 

kunne velge å bo og jobbe i 

Italia. 

1074676 Rimpatrio Flytte tilbake til hjemlandet 

 


