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Sammendrag 

Overordnet tema for denne oppgaven, har vært å dokumentere forekomsten av en 

språkblanding i den norske kolonien i Alfaz del Pi i Spania, hvor minoritetsspråket norsk 

møter majoritetsspråket spansk. Resultatet av denne språkkontakten har jeg kalt paellanorsk. I 

dette møtet mellom norsk og spansk forekommer først og fremst språkkontaktfenomenet lån. 

Oppgaven har videre gått ut på å se på språkblandingen mellom norsk og spansk, og si noe 

om hvor den brukes samt å avdekke noe om holdningene nordmenn som sogner til kolonien 

har til bruken av den.  
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Forord 

De siste 25 årene har jeg regnet Alfaz del Pi i Spania som mitt andre hjem. Her, i Norges nest 

største utenlandskoloni, bor det rundt 10. 000 nordmenn i vinterhalvåret. Gjennom jobben 

som norsklærer for norske elever som går i spansk skole, har jeg daglig både snakket og 

registrert en måte å samhandle på norsk på, iblandet spanske ord. Gjennom dette prosjektet 

har jeg fått muligheten til å dokumentere forekomsten av dette språkfenomenet, som har fått 

navnet paellanorsk. En språkblanding, en egen kode som bare den som har litt fartstid i det 

norske Spania forstår. Hvorfor velger nordmenn å snakke på denne måten? Hvilken 

lingvistisk verdi har paellanorsk i dette markedet?  

Veien til en ferdig masteroppgave har vært spennende og ikke minst utfordrende. Hvordan 

begrense oppgaven har vært den største. Men, nå er jeg ved veis ende, og det er på sin plass å 

takke dem som har heiet meg frem til målet.  

Først og fremst ønsker jeg å takke alle informantene mine i den norske kolonien i Alfaz del 

Pi. Uten dere hadde ikke blitt noen masteroppgave! Så en stor takk til min veileder Toril 

Opsahl for inspirerende, konstruktiv og ikke minst faglig god veiledning underveis. Det hadde 

ikke blitt noen masteroppgave uten deg heller Toril! Tusen takk for at du heiet meg frem og 

trodde på prosjektet! 

Videre går det en stor takk til familie og venner som har holdt ut å høre på meg når jeg legger 

ut om paellanorsk og andre språklige fenomen i tide og utide. Takk for støtte og oppmuntring, 

spesielt til Brynhild og Ann  Elisabeth samt mannen min Francesc og barna mine Enric og 

Eduard, som har måttet funnet seg i å bli forsket på.  

Helt til slutt går en stor takk til Barbro og Jette for korrekturlesing.  

Alfaz de Pi, november 2016 

Siri Lund 
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1 Innledning 

Ideen til dette forskingsprosjektet har jeg fått gjennom å bo og arbeide i en av Norges 

største utenlandskolonier i Alfaz del Pi i Spania.  

Den norske kolonien i Alfaz del Pi begynte å ta form mot slutten 1960  tallet. Etableringen og 

utviklingen i denne kolonien i Spania, ser ut til å ha fulgt et nesten identisk mønster med 

immigrantsamfunnene i Amerika som begynte for snart 200 år siden. Det kan derfor være 

interessant å stille spørsmålet om man vil kunne finne en liknende språklig utvikling i Spania 

som i de norske koloniene /settlements i Amerika 

I løpet av en periode på mer enn 25 år, har jeg arbeidet som lærer ved to av de norske 

utenlandsskolene i området Costa Blanca i Alicanteprovinsen og i tillegg har jeg siden 1994 

vært lærer ved Kompletterende Undervisning1 i norsk, samfunnsfag og KRLE. I Alfaz del Pi 

har jeg observert, både blant elevene mine og andre nordmenn, at de etter en tids opphold i 

kolonien snakker norsk iblandet spanske ord. Jeg snakker også selv på denne måten, under 

gitte omstendigheter.  

Jeg ønsker i denne oppgaven, om mulig å dokumentere denne språkkontakten og finne ut hva 

som karakteriserer den og avdekke noe om holdningene til den.  

Det ønsker jeg å gjøre ved å bruke følgende metoder: 

 Deltakende observasjon  

 Semistrukturerte gruppesamtaler/intervju  

 Spørreundersøkelse 

 

 

 

                                                 
1
 Kompletterende Undervisning er en tilskuddsordning gitt av Utdanningsdirektoratet for å finansiere 

undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE for norske elever ved utenlandske eller internasjonale grunnskoler. 
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1.1 Tema for oppgaven 

Omlag 10. 000 nordmenn sogner til den norske kolonien beliggende nord for Alicante på 

kyststripa som heter Costa Blanca. Mange er bosatt i Alfaz del Pi kommune og oppholder seg 

der hovedsakelig i vinterhalvåret; fra september til april. Den norske kolonien har to norske 

skoler
2
 en norsk klubb

3
, norsk kirke

4
 flere norske publikasjoner

5
 og et bredt tilbud av 

restauranter og servicetilbud 
6
. Nordmenn som bor i dette området har derfor tilgang til de 

aller fleste servicetilbud på sitt eget språk. Den spanske kommunen Alfaz del Pi har 24. 560 

innbyggere, hvorav litt over halvparten er utlendinger. Av disse er det pr 1. 10. 2015 

innskrevet 2564
7
 nordmenn i manntallet. Kommunen har også en byråd (Dagsrevyen, 2015) 

for helse   og sosialsaker, som er andregenerasjons nordmann. I Alfaz del Pi er det derfor fullt 

mulig å kommunisere på norsk innen de fleste domener, private så vel som offentlige. Å ha 

norsk som kommunikasjonsspråk, kan se ut til å være en viktig sosial og demografisk 

forutsetning for dette språkfellesskapet.  

Det er i dette miljøet jeg gjennom observasjon, spørreundersøkelse og intervju av nordmenn 

som oppholdt seg i Alfaz del Pi  området, håper å vise at det har vokst frem en egen måte å 

snakke norsk på, iblandet spanske ord og samtidig kunne si noe om språkholdningene 

nordmenn i Spania har til denne måten å snakke norsk på. Dette norskspanske språkmøtet, har 

jeg valgt å kalle paellanorsk. Navnevalget vil jeg komme tilbake til og diskutere nærmere i 

kapittel 6.  

 

 

 

 

                                                 
2
 Den norske skole Costa Blanca;grunnskole og videregående skole, Den norske skolen i Albir; grunnskole 

3
 Den norske klubben Costa Blanca ble stiftet i 1972 og har per dato 1155 betalende medlemmer 

4
 Sjømannskirken har to gudshus på Costa Blanca Nord; Strømmes Minnekirke i Villajoyosa ble innviet i 1975, 

Kirkesenteret i Albir i 1994 www.sjomannskirken.no  
5
 Skandinavisk Journal,(nå Spaniajournalen) stiftet i 1987, var den første norske publikasjonen for nordmenn i 

Spania 
6
Bransjesidene i www.Vikingposten.no 2.4.2015  

7
 Kilde www.l’alfasdelpi.es kommune 1.10.2015 

http://www.sjomannskirken.no/
http://www.vikingposten.no/
http://www.l'alfasdelpi.es/
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1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Den overordnede problemstillingen i oppgaven er:  

Dersom det eksisterer en språkkontaktsituasjon hvor man snakker norsk iblandet spanske ord, 

her kalt paellanorsk, lar den seg dokumentere blant nordmenn i den norske kolonien i Alfaz 

del Pi og hvis ja, hvordan kommer dette språkkontakten til uttrykk, hva karakteriserer den og 

hvilke holdninger har nordmenn i det norske Spania til denne formen å snakke norsk på?  

Til hjelp for å utdype problemstillingen har jeg formulert to forskningsspørsmål. Disse er: 

1. Hvor og med hvem kommer språkkontakten til uttrykk?  

2. Hvilke holdninger har språkbrukerne til språkblandingen?  

1.3 Beskrivelse av undersøkelse og utvalg 

Empirien i denne avhandlingen er basert på følgende tredeling:  

 Deltakende observasjoner av utvalgte aldersgrupper (barne  og  ungdomsgruppe, 

voksengruppe og pensjonistgruppe) nordmenn i den norske kolonien. 

 Semistrukturerte gruppesamtaler/intervju med utvalgte aldersgrupper (barne  og  

ungdomsgruppe, voksengruppe og pensjonistgruppe) nordmenn i den norske kolonien, 

rundt et gitt tema. 

 Spørreundersøkelse med utvalgte aldersgrupper (barne  og  ungdomsgruppe, 

voksengruppe og pensjonistgruppe) nordmenn i den norske kolonien.  

I den første delen av prosjektet var jeg til stede som deltakende observatør i de tre utvalgte 

aldersgruppene. Jeg ønsket å observere grupper innenfor samme alderssegment, for på et 

senere tidspunkt å kunne sammenlikne mine observasjoner med data som fremkom i 

intervjuene og spørreundersøkelsen, i de samme aldersgruppene. Totalt observerte jeg ti 

personer i barne  og ungdomsgruppa, omlag 40 personer i voksengruppa og seks personer i 

pensjonistgruppa. Videre var det 100 respondenter med i spørreundersøkelsen og henholdsvis 

ti, tre og to personer ble intervjuet fra barne  og ungdomsgruppa, voksengruppa og 

pensjonistgruppa.  
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Jeg foretok en pilotundersøkelse samt et testintervju i forkant av prosjektet, og fikk da en 

pekepinn på hvordan jeg burde gå frem for å formidle hensikten med oppgaven min. Det viste 

seg å være viktig å understreke at det var snakk om å undersøke hvordan nordmenn i Spania 

snakker norsk, og ikke hvordan de samme snakker spansk. 

1.4  Hovedfunn 

Jeg presenterer her en oversikt over de viktigste funnene i min oppgave. En fullstendig 

oversikt over leksikon i paellanorsk finnes i kapittel 5 samt i vedlegg 14. 

 Spanske enkeltord og fraser, innskutt i norsk 

 Uttalen er tilpasset norsk 

 Bøyningssystemet er norsk 

 Syntaktisk integrert i norsk 

 Paellanorsk brukes når nordmenn med botid i Spania samhandler og diskursen er 

spansk 

 Holdningen til språkblandingen blant brukerne er mer positiv jo eldre brukeren er  

For mer detaljert informasjon om utvalget og informantene/respondentene, se kapittel 4 om 

metode.  
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1.5 Oppgavens oppbygging og avgrensing  

Kapittel 1 tar for seg min bakgrunn, tema for oppgaven, en beskrivelse av undersøkelsen, 

utvalget, problemstilling og forskningsspørsmål samt metodene jeg har brukt i forbindelse 

med innhenting av studiens empiri.  

Kapittel 2 I dette kapittelet gir jeg en beskrivelse av og sammenlikner hvordan de norske 

koloniene i Amerika ble dannet for mer enn 150 år siden. Dernest den norske kolonidannelsen 

i Spania, som tok form på sent sekstitall og frem til i dag. Jeg ser på hvilke vekstvilkår 

språkkontakten med engelsk og spansk ga for henholdsvis norskamerikansk og norskspansk.  

Kapittel 3 I dette kapittelet presenterer jeg relevant teori for oppgaven, og beskriver ulike 

tilnærminger til språkkontakt og språkholdninger.  

Kapittel 4 I dette kapittelet presenteres metodevalgene jeg har gjort, og tredelingen jeg har 

valgt; observasjon, spørreundersøkelse og intervju for å komme frem til oppgavens empiri.  

Kapittel 5 I dette kapittelet presenterer jeg resultater og analyser av de tre metodene jeg 

valgte for avhandlingen.  

Kapittel 6 I dette kapittelet svarer jeg  på oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål, 

konkluderer og  oppsummerer oppgaven. Avslutningsvis diskuterer jeg  hvorfor jeg har valgt 

å kalle språkkontaktfenomenet paellanorsk, og peker ut aktuelle problemstillinger for videre 

forskning.  

Avgrensninger: Jeg tar i denne oppgaven kun stilling til muntlig språk, slik det er 

fremkommet under observasjon og intervju.  
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2 Norskamerikansk og norskspansk–

historie og språk 

2.1 Innledning 

Etniske samfunn eller immigrantsamfunn kjennetegnes ved at de er som små samfunn i 

samfunnet som er dannet utfra bånd til opphavslandet. (Kjeldstadli, Sammensatte samfunn, 

innvandring og inkludering, 2008) Ett av båndene de har med seg fra opphavslandet kan være 

knyttet til et felles språk og dette språket kan i det nye hjemlandet bli konfrontert med et nytt 

språk. I et immigrantsamfunn kan slik et minoritetsspråk møte et majoritetsspråk.  

I dette kapittelet skal vi se nærmere på to slike immigrantsamfunn, i Amerika og i Spania og 

se litt av vekstvilkårene språkkontakt mellom henholdsvis norsk og amerikansk og norsk og 

spansk hadde. 

Mens utvandringen til Amerika nok er et avsluttet kapittel, er utvandringen til Spania mest 

sannsynlig knapt begynt. Til tross for stor avstand i tid mellom de to migrasjonshistoriene, er 

det store likhetstrekk mellom det norskamerikanske og norskspanske immigrantsamfunnet. 

Det kan slik se ut som nordmenn som emigrerer og etablerer seg utenfor Norge, følger et 

bestemt mønster i etableringsfasen. I Amerika blir koloniene både språklige og kulturelle 

enklaver, (Mæhlum, Konfrontasjoner, Når språk møtes, 2003) hvor man snakker norsk med 

innslag av engelske ord. I den norske kolonien i Spania viser min oppgave at det i hovedtrekk 

ser ut som omtrent det samme etableringsmønsteret følges som i Amerika kulturelt. I Amerika 

går immigrantene som gruppe fra å være enspråklige i norsk til å bli enspråklige i engelsk i 

løpet av noen generasjoner. (Haugen, The Norwegian Language in America, A study in 

bilingual behavior, Vol.I, The bilingual community Vol II; The American dialects of 

Norwegian, 1969) I Spania er andregenerasjon så vidt født. Hva er statusen per dato for den 

språklige utviklingen i den norske kolonien? Blir det snakket norsk med innslag av spanske 

ord? Er alle nordmenn blitt tospråklige? Eller er de blitt enspråklige på spansk? Disse 

spørsmålene håper jeg å finne svaret på i denne oppgaven. 
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2.2 Pionerne 

I løpet av 150 år utvandrer nærmere en million nordmenn til Amerika. Selve utvandringen 

foregår over en periode fra 1825 til etter andre verdenskrig. Nærmere 800 000 av dem som 

utvandrer gjør det i fire, store utvandringsbolker i perioden fra 1865 til 1930. (Lovoll O. S., 

1997, p. 15) Mange i Norge stiller seg kritiske til utvandringen og har ingen empati med 

utvandrerens beveggrunner til å emigrere. En som støttet dem og ga utvandrerne en stemme. 

var Aasmund O. Vinje 

Eg vandrar ut, ver med meg du! Og ikki heimi sit, Ver med og lat oss Ryggen snu, til alt det 

Slæp og Slit. Eit Slit som løner some gildt og best ein Kverdagsmann, men deg og meg hev 

lønt so ilt, at snaut me liva kann.  

 (Haugen, Norsk i Amerika, 1975, p. 13) 

Nordmenn ser også til Spania på 1800  tallet, men stort sett er de motivert av handel og sjøfart 

og ikke på søken etter et bedre liv bort fra Norge. Spania og spanjolene omtales av dem på 

denne tiden i positive ordelag. Interessen blant nordmenn og andre nasjonaliteter for å bosette 

seg i Spania, kommer ikke før over hundre år senere. Men de kommer ikke i flokk, og de 

utgjør ikke på den tiden et stort antall der de slår seg ned. Det skjer ikke før mot slutten av 

1960  tallet. (Aukrust, 2014) En norsk koloni begynner da å ta form i et område sør for 

Valencia, ikke langt fra det som skal bli turistmetropolen Benidorm. »Nybyggerne» består 

stort sett av folk knyttet til reiselivet og entreprenørvirksomhet. (Aukrust, 2014) 

Hva folk i Norge forbinder med Spania på denne tiden er ofte knyttet til å ferie, forlystelser og 

boligutbygging. Bare fem kilometer fra Benidorm ligger Alfaz del Pi. Det som den gang var 

en liten landsby med vel 3000 innbyggere, skal med tiden bli kjent som Norges nest største 

utenlandskoloni, og bli basen for mange nordsjøarbeidere og såkalte oljeenker. Der fristes det 

med lavt prisnivå og et helsebringende klima om vinteren. (Christoffersen, 1978). 

Skremselshistoriene mangler heller ikke her, og det påpekes at det er både elendige 

arbeidsforhold og man må være på vakt og oppmerksom for ikke å bli lurt. (DnKCB,Den 

norske klubben, 2010) Et ønske om et bedre liv «over there» og « der nede» ser ut til å være 

fellesnevneren for nordmannen når han etablerer seg i kolonier. I tilfellene Amerika og Spania 

trosser han også advarslene og lar seg ikke skremme. Men selv om han nå befinner seg langt 

hjemmefra, går ikke utvandreren tapt for gamlelandet. Ola Nordmann slår seg ned blant andre 

nordmenn, til og med blant sambygdinger i noen tilfeller. (Haugen, 1975) 
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2.3 Koloniene blir til 

Å emigrere til Amerika blir som en stille, fredfull sosial revolusjon for nordmennene. 

(Mørkhagen, Drømmen om Amerika,Innvandringen fra Norge 1825-1900, 2012) hvor de 

drives av et ønske om å komme bort fra problemer, få politisk og religiøs frihet eller rett og 

slett tilfredsstille eventyrlysten. Og ikke minst, mange har et høyt ønske om å eie egen gård 

og grunn. (Lovoll O. S., 1997) Her har emigrantene i Spania og Amerika mye til felles. Men 

mangelen på språkkunnskaper og uvitenheten om forholdene i det nye landet de er kommet 

til, gjør dem til et lett bytte for uærlige spekulanter. (Holm, 2004)  

 Kirke 

Etter at immigranten har fått eget tak over hodet, ser det neste steget i etableringsmønsteret ut 

til å være å bygge en permanent kirke som skal fungere etter modell fra Norge. Den blir et 

viktig samlingspunkt, religiøs så vel som sosialt. (Mørkhagen, 2010) 

I Amerika er også kirken ansvarlig for driften av sykehus, barnehjem og sykehjem og frem til 

1907 holdes det der gudstjenester på norsk. Etter det tar engelsken over.  

Behovet for å høre norsk liturgi i eget gudshus lar heller ikke vente lenge på seg i den norske 

kolonien på Costa Blanca. I 1975 innvies Pastor Olav Kr. Strømmes Minnekirke i Villajoyosa 

kommune, like sør for Alfaz del Pi. (Lund, 2002). I 1979 overtar Sjømannsmisjonen ansvaret 

for prestetjenesten i kirken, som etter hvert skal bli den best besøkte av alle de 44 

sjømannskirkene rundt om i verden. (www.sjomannskirken.no, 2016)
8
. Uoffisielle tall sier at 

det er omlag 3000 fastboende nordmenn i området og at det i høysesongen fra september til 

april er rundt 10.000 som sogner til kirken. (Den norske Klubben Costa Blanca, 2010). Et eget 

menighetssenter står ferdig i 1996, og sørger for at kirken får mulighet til å gi et tilbud og 

lokaler til undergrupper som håndarbeidsgrupper, studiesirkler og annen møtevirksomhet av 

både religiøs og sosial karakter.  

Både det norske Amerika og det norske Spania bruker kirken til sosial møteplass. I tillegg er 

den knyttet til seremonier rundt dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. På den måten 

ivaretar de sine norske tradisjoner og gir lite rom for påvirkning utenfra. (Haugen, 1975) Vel 

                                                 
8
 www.sjomannskirken.no 
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40 år etter etableringen av den første, norske kirken i Spania, holdes gudstjenestene fremdeles 

kun på norsk. (www.sjomannskirken.no, 2016) 

 Skole 

Når det gjelder skoler, finnes det en amerikansk folkeskole i de fleste townships. Mange av de 

norske barna blir sendt dit. Men når barna begynner på skolen i Amerika, får de 

tilbakemeldinger på at de har veldig lite ordforråd på engelsk. (Haugen, 1975) I avisen 

“Skandinaven” skriver de “ at det engelske Sprog er uegentlig talt, et dødt sprog i de store, 

norske Settlementene”. Og norsken står sterkt. Så sent som i 1900 må lærerne ofte straffe 

barna fordi de vil snakke norsk på skolen. De snakker motvillig engelsk, og går over til norsk 

så fort de har muligheten.  

Ole Rynning fra Snåsa frykter imidlertid i 1838 at det norske språket “ ville utdøe med 

Forældrene” da barna lærer engelsk på skolen. Mange er også imot at barna skal gå i 

amerikansk skole, da denne er konfesjonsløs. Alternativet blir menighetsskoler opprettet av 

menighetene i settlementene. Disse skolene fungerer som et supplement til den amerikanske 

common school. Det blir nå lagt stor vekt på å bevare norsk språk. “Modersprog er 

Hjertesprog” og barna bør derfor undervises i kristendom i “Familiens daglige 

Omgangssprog” (Lovoll O. S., 1997, s. 83) Nordmennene starter senere også opp med egne 

skoler. Den første er Lutheran College som åpner i 1861 etterfulgt av St. Olaf’s college. 

(Lovoll O. S., 1997, s. 84).  

I 1972 ser Den norske skole Costa Blanca, DnsCB, dagens lys i Alfaz del Pi. (Siri Lund & 

Gro Skaare, 1992). Skolen bidrar til å gjøre det mulig for dem med barn i skolepliktig alder, å 

oppholde seg i Spania utover det som bare er vanlige ferier. Dessuten vil yrkesaktive med 

barn i skolealder kunne bosette seg i Spania (DnKCB,Den norske klubben, 2010) Den norske 

skole Costa Blanca starter med tolv elever, og flere av elevene som begynner har til da gått 

flere år i spansk skole. De oppfatter seg selv som tospråklige og tokulturelle. Men med tiden 

skal det bli mer det spesielle enn det generelle at elevene på den norske skolen er tospråklige. 

Det til tross for at de bor midt i en spansk landsby. (Siri Lund & Gro Skaare, 1992). Mange av 

elevene ved skolen er såkalte korttidselever som oppholder seg i Spania i korte perioder. 

Oppholdene kan vare alt fra noen måneder til et par år. Så langt i skolens historie kan elevene 

som har gått hele skoleløpet ved den norske skole Costa Blanca, telles på en hånd. (Lund,Siri 

& Skaare, Gro, 2005)I dag er DnsCB en 1.   13. skole med 350 elever. De siste femten årene 
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har det også vært ytterligere en ren, norsk grunnskole for 60 elever i kommunen, Den norske 

skolen i Albir. Det finnes også en norsk barnehage i Alfaz del Pi, Costa Blanca barnehage, 

med vel 40 barn i aldersgruppen ett til fem år.  

Norske elever som bor i Spania og som ikke går i norsk skole, får frem til 2013 tilbud om 

såkalt kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE, støttet av 

Utdanningsdirektoratet (Tidligere Kirke  og  undervisningsdepartementet). Det statlige 

tilbudet tilbyr opptil fem timer undervisning per uke med norsk lærer etter normal skoletid. 

Midt på 1990  tallet er denne gruppa på nærmere 50 elever bare i Alfaz del Pi. Mange av disse 

elevene   kan man anta var funksjonelt tospråklige. Noen fordi de hadde en norsk og en 

spansk forelder, andre fordi de var født og oppvokst i Spania. (Blanca, 1992) På samme måte 

som i Amerika bidrar norsk skole i Alfaz del Pi til å opprettholde bruken og kontakten med 

norsk språk og kultur. Skolen er også generelt en samlende institusjon i høytider og i 

forbindelse med 17. maifeiring. (Lund,Siri & Skaare, Gro, 2005)  

 Klubb 

1972 er også året da Den norske klubben Costa Blanca blir stiftet.Klubben arbeider for å 

fremme norsk kultur,  være et sosialt  møtepunkt for nordmenn og ikke minst være et 

bindeledd  mot spanske og norske myndigheter. Med tiden får klubben flere undergrupper 

som “Historiegruppen”, “Costatrimmen” og “Visens Venner”. I de norske koloniene på Costa 

Blanca skal det også etterhvert komme lokallag for både Fremskrittspartiet, Høyre og 

Arbeiderpartiet. Møtene deres samler på det meste mer enn 600 nordmenn. På et av dem 

kommer partileder Carl I Hagen med utsagnet om at dersom spanjoler ønsker å jobbe på 

norske institusjoner i Spania, så må de lære seg norsk. (Lund, Spanjoler må lære seg norsk, 

2006) 

I Wisconsin utgjør nordmennene to tredeler av settlerne i 1850. De bosetter seg nær hverandre 

i kolonier for å pleie fellesskapet og båndene til Norge. (Haugen, 1975, p. 42) Kulturlivet 

blomstrer og mange foreninger, som for eksempel norsk skiklubb og Sons of Norway blir 

stiftet hovedsakelig for å fremme norsk kultur på norsk. (Haugen, 1975). Siden stiftelsen av 

Sønner av Norge i 1895 har foreningen vokst seg til å bli den største i sitt slag utenfor Norge. 

(Sons of Norway).  
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Både i Spania og Amerika dekker den norske klubben et behov for å samles sosialt om norske 

verdier. Sammen med skolen og kirken gir også klubben sitt til et aktivt kulturliv, hvor det 

norske hele tiden har hovedfokus og det gjøres gjerne ved å hente norske artister og kunstnere 

til kolonien. 

 Det talte og det skrevne ord 

I 1987 ser den første norske publikasjonen dagens lys på Costa Blanca. Det heter 

Skandinavisk Journal og er en 14  dagers avis som blir trykket i Spania. Avisa er mang en 

gang utilsiktet til forlystelse for sine lesere, da trykkeriet manuelt må sette inn Æ, Ø og Å. 

Som for eksempel da høreapparat blir til horeapparat og “ Vi snakker ditt sprak”. Senere 

kommer flere publikasjoner til. Alle utkommer på Costa Blanca, og har en stor leserkrets og 

er en referanse i det norske miljøet. De referer hovedsakelig nyhetsbildet i det norske miljøet, 

og har få nyheter hentet fra det spanske nyhetsbildet. Avisene skriver utelukkende på norsk og 

blander normalt ikke inn spanske ord. Fra tid til annen har de spanskkurs for leserne, og 

oppmuntrer dem til å lære vertslandets språk. (DnKCB,Den norske klubben, 2010) 

I Amerika trykkes pressen på norsk for første gang i 1847 og dens hovedoppgave ser ut til å 

være å holde ved like erindringen om Norge. Men den gir også stemme til samfunnsansvar og 

blir blant annet brukt til å oppmuntre folk til å lære seg engelsk. (Lovoll O. S., 1997) Også 

utgivelsene av alle typer tidsskrifter viser tilpasning til de nye omgivelsene. De blir en del av 

orienteringsprosessen og innføringen i amerikanske forhold (Haugen, 1969)  

I pressen kunne man også lese norsk med innslag av engelske ord, og det manglet heller ikke 

på reaksjoner på denne språkblandingen. Pionerpresten Olaus Duus skrev i 1856 “ Vort 

norske sprog er saa opblandet med amerikanske Ord, at jeg var ganske ærgelig ved at høre 

det... ”mens presten Absalon Tananger skriver etter sitt besøk i 1925“ It cannot be denied 

that NorwegianAmerican written and spoken is nearly always polluted by English words and 

expressions. (Haugen, 1969, s. 56). Haugen har mange eksempler hentet fra informanter, hvor 

det beskrives hvor vanskelig det var å forstå denne måten å snakke  ( og skrive) på, da man 

kom som nykommer.  

Både i Spania og i Amerika oppmuntres leserne til å lære språket i sitt nye hjemland. 

Samtidig har pressen en funksjon i at de gjennom å bringe nyheter fra Norge,  holder 

erindringen om gamlelandet  ved like. Mens det som skrives i pressen i Spania er så godt som 
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fritt for spanske ord, skjer nesten det motsatte i Amerika. Haugen sier mange har problemer 

med å forstå denne norskamerikanske måten å snakke og skrive på ; norsk  “ forurenset” av 

engelske ord. (Haugen, 1969, s. 56) De norske avisene i Amerika gikk etter hvert over til å bli 

enspråklig engelske, mens de i Spania fremdeles kun kommer ut på norsk. Slik har de begge 

fokus på den norske kulturen og båndene til gamlelandet, uten at det nødvendigvis formidles 

på norsk. 

På begynnelsen av 1990  tallet kommer et nytt medietilbud til norskspanjolene på Costa 

Blanca. En norsk radiostasjon starter ukentlige sendinger med nyheter fra Norge og 

programmer på norsk. Noen år senere kommer også NRK med tilbud om tv  sendinger 

gjennom “NRK International” og det blir etter hvert mulig, mot betaling, å se alle norske 

kanaler via piratsendere. 

Det at man både kan se og høre norsk tv og radio i Spania gjør at man kan anta at opplevelsen 

av å bo i “Lille Noruega” forsterkes og at behovet for å lære spansk svekkes. 

 Brev  

Før teknologiens inntog, er det brev som utgjør hovedkilden til informasjon om livet i 

koloniene. De såkalte amerikabrevene som pionerne sender til gamlelandet, sirkulerer rundt i 

vide kretser og vekker interessen for Amerika. De skal vise seg å bli den viktigste kilden til 

informasjon om alt fra overfarten, møtet med det nye landet og hvordan man må gå frem for å 

klare seg. (Jevne, 1975).  

Det norske ordforrådet opprettholder de gjennom skriftspråket og brevskriving. Det er viktige 

forbindelseslinjer mellom så vel gamlelandet som mellom landsmenn i Amerika.  

Antall brev som går over Atlanteren er noe usikkert, men anslagsvis som eksempel nevnes at 

det i 1872 blir sendt en million og i 1913 vel 1, 8 millioner. (Jevne, 1975) I samlingen 

amerikabrev redigert av Per Jevne beskrives det hvordan immigrantene opplever å måtte leve 

med konsekvensene av sine valg. Om blant annet hvor problematisk livet blir uten 

tilstrekkelige språkkunnskaper, og hvor begrenset man blir sosialt ved kun å omgås de man 

har et felles språk med.  

Det finnes også notater og brev som viser hvordan de første spaniafarerne opplevde møtet 

med Spania (Aukrust, 2014) og senere hvordan man opplevde å bo og leve i Spania på tidlig 
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syttitall. Utfordringene som kommer frem blir ikke beskrevet som like dramatiske som i 

Amerika med tanke på begrensninger de manglende språkkunnskaper måtte gi. 

Konsekvensene av sine valg, måtte de riktignok leve med (Warpe, 2012) 

2.4 Norwegiany  

I det norske Amerika er det i begynnelsen hundre prosent norsk språk som brukes, og lite 

behov for engelsk (Haugen, 1975, p. 39) 

» Nordmenn klumper seg sammen og vedlikeholder felles tradisjoner og minner. Man må 

klype seg i arma: Er jeg virkelig i Amerika?» 

Men norsken i settlementene er naturlig nok utsatt for et enormt press fra engelsk. (Haugen, 

1975) Av besøkende i det norske Amerika blir det rapportert tilbake til Norge om nærmest 

regelløs og vill målblanding av norsk og engelsk. Haugen kommer med flere eksempler på 

hvordan nordmennene snakker engelsk eller Norwegiany som han kaller det (Haugen, 1975, 

p. 47)  og viser hvordan språkblandingen, uttalt med norsk intonasjon høres,både underlig og 

komisk ut ; her illustrert med “ I heard a smell... ” 

I 1904 er journalisten Thoralv  Klaveness  en av mange som besøker det norske Amerika. Han 

sier at det første man legger merke til er denne komiske og ubehagelige måten å snakke på. 

Det er ikke en gang et språk, det er “(…) a gruesome mixture of Norwegian and English “ 

(Haugen, The Norwegian Language in America, A study in bilingual behavior, Vol.I, The 

bilingual community Vol II; The American dialects of Norwegian, 1969, s. 57) Klaveness 

konkluderer slik med at nordmennene i Amerika bruker et språk de ikke behersker for å 

kommunisere med hverandre.  

Haugen sier at det er lite prestisje knyttet til å snakke norsk. Mange er tilbakeholdne og litt 

flaue over å snakke sin dialekt med andre nordmenn, om disse har en ulik dialekt fra deres 

egen (Haugen, 1975, s. 39).Ofte foretrekker man heller en gebrokken engelsk. ”Ein forandre 

dialekten når ein e isamen mæ folk” sier ei kone fra Rogaland. I løpet av tre generasjoner, i 

tilfeller der hvor norsken er bevart, snakker alle mer eller mindre likt, uansett hvilken dialekt 

deres foreldre har.  

Holdningene norskamerikanerne har til Norwegiany, kan tolkes som positive. De gir uttrykk 

for at det er bedre å snakke dårlig engelsk (iblandet norske ord) når man er sammen med 
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andre nordmenn, enn norsk. Sett fra utsiden derimot, er språkblandingen for mange 

uforståelig og det tas avstand fra denne måten å bruke språket på. Noen tolker det også dithen 

at ikke engang brukerne av Norwegiany kan kommunisere med det. 

I Amerika har et språkskifte funnet sted. (Haugen, The Norwegian Language in Amerika, 

1953) Norskamerikanerne har gått fra være enspråklige norske til å bli enspråklig 

engelske.Det finnes riktignok fremdeles norskamerikanere som snakker  Norwegianynorsk, 

men de er nok siste generasjon norsktalende.Det mener informantene Janne Bondi Johannesen 

møtte i Amerika i 2012, i forbindelse  innsamling av et nytt talespråkskorpus med 

amerikanorsk (Bondi Johannessen, 2012). 

 

2.5 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg forøkt å gi et bilde av de to norske koloniene på hver sin side av 

Atlanteren. Det ser ut til at selv om det har gått mer enn 150 år siden de første pionerne dro til 

Amerika, er mønsteret nesten identisk i etableringsfasen i den norske kolonien i Spania. Når 

norsk klubb, kirke og skole er på plass, har kolonien satt seg og fått fotfeste. Den største 

forskjellen mellom de to kan se ut til å ligge i den språklige utviklingen. I Amerika ble det 

etter hvert forventet at man skulle snakke engelsk. Der ble de også oppfordret til deltakelse i 

amerikansk samfunnsliv og skolegang. Slik kom de ikke unna det amerikanske språket. I 

Spania finner vi ikke den samme forventingen til å beherske spansk. Alfaz del Pi kommune  

imøtekommer og henvender seg til den norske kolonien  på norsk, det være seg skriftlig eller 

muntlig med tolk. Slik oppleves det ikke nødvendigvis som et behov å måtte kunne spansk for 

å bo i den spanske kommunen som huser den norske kolonien. (DnKCB,Den norske klubben, 

2010)  

 

I neste kapittel tar jeg for meg noen relevante teorier og sentrale begreper knyttet til 

språkmøter og språkholdninger.  
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3 Teori – sentrale begreper  

3.1 Innledning 

I dette kapitlet vil jeg presentere en del tidligere forskning knyttet til språkkontakt og 

språkholdninger, som jeg finner relevant for min oppgave.  

Under den europeiske koloniseringen på 1500  og 1600  tallet var det europeerne som var 

immigrantene i verden. De tok med seg sine språk og koloniserte den, land for land. I dag, vel 

500 år senere har europeerne fremdeles den samme posisjonen som den gangen de var 

immigranter. Det er bare retningen på migrasjonen som har snudd; strømmen av immigranter 

kommer nå fra fattige land i øst til rike land i vest. Nå er det immigrantene som lærer 

europeernes språk. (Mæhlum, 2003, p. 14). Når minoritetsspråk slik møter majoritetsspråk, 

kan språkkontakt oppstå.  

If one thing can be learned from language  contact studies it is how important the overall 

social context is. Sociolinguistics is not like chemistry; when you put two languages together 

the same thing does not always happen (Appel, 1987, s. 5)  

Når to (eller flere) språk møtes kan det oppstå språkkontakt av forskjellig grad, og 

språkkontakten kan resultere i mange ulike sosiolingvistiske fenomener. Alt fra leksikalske 

lån til dannelsen av helt nye språk kan bli konsekvensen av slike språkmøter. (Winford, An 

introduction to contact linguistics, 2003, s. 2)  

Språkkontakt som fenomen, hvor flere enn ett språk blir brukt i en og samme 

samtalesituasjon, og hvor ett av disse språkene er norsk, er det forsket relativt lite på. Her 

nevnes noe av det som finnes av forskning i norsk sammenheng, innen Norge. Elizabeth 

Lanzas studie av engelsk  norsk kodeveksling blant småbarn (Lanza E. , 1997). Kristine 

Hasund Phd  avhandling “ Kult, lissom” (Hasund, 2003) om blant annet forekomsten av 

spanske ord i norsk, såkalt salsanorsk. Finn Aarsæthers Phd  avhandling om kodevekslinger i 

samtaler mellom norsk  pakistanske ti  åringer (Aarsæther, 2004) Bente Ailin Svendsens Phd  

avhandling om språkvalg, flerspråklige ferdigheter og språklig sosialisering hos filippinske 

barn i Oslo (Svendsen, 2004).I tillegg har Pia Lane skrevet om kodeveksling mellom 

minoritetsspråket kvensk og norsk (Lane, 2006). Ann Helen Lea har skrevet en 
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masteroppgave om lånord i norsk talespråk (Lea, Lånord i norsk talespråk, Masteroppgave 

ILN Universitetet i Oslo, , 2009)  

Einar Haugens The Norwegian Language in Amerika. (Haugen, 1953, p. 6) var begynnelsen 

til moderne  språkkontaktforskning på norsk språk. Senere kom Haugen (Haugen, 1969) med 

oppfølgere i forskningen på norsk og funksjonell blanding av to språk 

Utenfor Norge finnes det så vidt jeg har klart å finne ut, kun dette kjente eksempelet fra 

Amerika som det er forsket på, hvor norsk er det ene språket og samtidig er minoritetsspråket.  

3.2 Språkkontakt 

Språkkontakt kan enkelt defineres som bruken av mer enn ett språk på samme tid og sted 

(Winford, 2003). En forutsetning for at den skal finne sted, er interaksjon mellom språkene. I 

følge Winford finnes det generelt tre ulike språkkontaktsituasjoner, hvor det lingvistiske 

resultatet fører til tre ulike resultater; språkbevaring, språkskifte og nydannelse av språk 

(Winford, 2003, p. 11). 

Moderne språkkontaktforskning fikk sitt gjennombrudd på 1950  tallet med Uriel Weinreich 

Languages in Contact (Weinreich, 1953) og Einar Haugens The Norwegian Language in 

Amerika. (Haugen, 1953, p. 6) Både Weinreich og Haugen var enige i at denne forskningen 

måtte bli studert både fra det lingvistiske og sosiokulturelle perspektivet ( D. Winford s. 8). 

For å redegjøre for språkkontakt og konsekvensene av den, forsøkte Weinreich og Haugen å 

integrere lingvistiske analyser med psykologiske og sosiale forklaringer. Weinreich hadde 

også spesielt fokus på fenomener som gjaldt tospråklighet. 

 

Mæhlum sier om slik  språkkontakt, at det ikke er nødvendigvis bare språkenes autonome 

strukturer som møtes, men også språkenes sosiale posisjon og prestisje. Det siste kommer 

frem når språkbrukerne bruker dem i en gitt sosiokulturell og sosiopolitisk kontekst. Hun 

hevder videre at man må bruke begge tilnærmingsmåtene til språkkontakt for å kunne få den 

nødvendige innsikt og forståelse for fenomenet. (Mæhlum, 2003, p. 8) Med det mener 

Mæhlum at man må se både på språkets formelle, lingvistiske sider og på språkbrukerens 

rolle og bruk av språket i et sosialt system. Slik er Mæhlums måte å betrakte fenomenet 

språkkontakt på, i samme tradisjon som Winford, Haugen og Weinreich,  
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3.2.1 Tospråklighet 

Tospråklighet defineres i litteraturen på flere forskjellige måter. (Svendsen, 2009, p. 36) Den 

kan defineres ut ifra kompetansen på samfunns  og individnivå, ut ifra de funksjonene 

språkene har, uti fra den språklige kompetansen og til slutt med utgangspunkt i identitets – og 

holdningskriterier. (Svendsen, 2009, pp. 32-37) 

Tospråklighet på samfunnsnivå er av Hamers & Blanc definert som (Hamers, 2000, p. 6)  

« The state of a linguistic community in wich two languages are in contact with the result that 

two codes can be used in the same interaction and that a number of individuals are bilingval»  

De samme definerer tospråklighet på individnivå som 

 “ the phsycological state of an individual who has access to more than one linguistic code as 

a mean of social communication” (Hamers, 2000, p. 6) 

Med denne definisjonen ville de fleste nordmenn i Norge bli vurdert som tospråklige, sett i lys 

av at de aller fleste har gode engelskkunnskaper.  

Dersom man definerer tospråklighet ut ifra funksjon, har man fokus på diskurs  og 

deltakerrelatert bruk. Man bruker de ulike språkene i ulike situasjoner, til ulike formål og/eller 

personer. (Svendsen, 2009, p. 35)  

Tospråklighet kan også vurderes ut fra språklig kompetanse. Noen lingvister, for eksempel 

Leonard Bloomfield, hevder at man må ha morsmålskompetanse i begge språkene for å kunne 

påberope seg tospråklighet, sitert i (Appel, 1987, p. 2)Andre igjen hevder man kan kalle seg 

tospråklig hvis man på det andre språket behersker minimum en av de fire språklige 

ferdighetene; lese, lytte, snakke eller skrive. Det betyr  at også passiv kompetanse i et annet 

språk enn morsmålet vil være tilstrekkelig til å kalle seg tospråklig. (Engen, Thor Ola & 

Kulbrandstad, Lars Anders, 2004., p. 26) 

Einar Haugen mener tospråklighet har mange grader og plasserer seg mellom disse 

ytterpunktene:  

Bilingualism may be of all degrees of accomplishment, but it is understood here to begin at 

the point where the speaker of one language can produce complete, meaningful utterances in 

the other language. From here it might proceed through all possible gradations up to the kind 
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of skill that enables a person to pass as a native in more than one linguistic environment. 

(Haugen, 1953) 

De bilingvale sier han, blir dratt mellom et indre og ytre forhold til språket, hvor det indre 

forholdet defineres som domene for familie og følelser. Det ytre brukes til å fungere i skole 

og jobb. En utfordring er det også for den tospråklige, at gamle ord får ny betydning i en ny 

kontekst. Han må, som en konsekvens, lære et nytt vokabular i tillegg til kulturell atferd og 

terminologi. Mønsteret han følger er gjerne å gi de utenlandske ordene en utenlandsk aksent. 

Slik forsvinner de norske ordene, ett etter ett og erstattes med engelsk, og norsken blir til slutt 

borte jfr. Haugens språkskiftemodell (Haugen, 1953, pp. 370-371)  

Immigrantene som drar til Amerika må, samtidig som de fortsetter å snakke norsk, lære så 

mye engelsk som nødvendig for å klare seg i det nye landet. Mange “gir“ også med tiden 

norsken videre til neste generasjon, slik at de blir  tospråklige. (Haugen, 1969, p. 337).  

 “Et samfunn innenfor et samfunn kan bare opprettholdes ved hjelp av den strengeste 

isolasjon, enten den nå er geografisk, religiøs, rasemessig eller kulturell. Og selv da foregår 

det temmelig sterk infiltrasjon” (Haugen, 1975, p. 42)  

Slik forklarer Haugen at siden engelsk og norsk er beslektede språk, er det norskamerikanske 

samfunnet alt fra starten dømt til å bli et overgangsstadium. År for år vokser innvandreren seg 

inn i det amerikanske samfunnet, og sakte men sikkert blir norsken byttet ut med engelsk. 

Tilførselen av nye ord fra Norge er også stoppet, og behovet for å uttrykke seg presist gjør at 

behovet for engelsk blir stadig sterkere.  

To faktorer er i følge Haugen, hemmende på språkutviklingen og med på å bidra til at 

innflytelsen på norsk fra engelsk blir mindre.; den medbragte, norske bondekulturen og 

forbindelseslinjene til Norge som blir holdt varme gjennom kirkevesen, brevveksling, 

avislesing, og ikke minst kontakt med nykommere. (Haugen, 1969) I denne hverdagen 

opplever nordmannen at vertslandet ser på han som en utlending. Norskamerikanerne sier at 

de blir oppfattet som amerikanere når de kommer til Norge og at de nå ikke føler seg hjemme 

språklig i Norge.  

Innvandreren gjennomgår i følge Haugen (Haugen, 1969, p. 46) en prosess bestående av fem 

faser, hvor han går fra å være enspråklig i minoritetsspråket til å bli enspråklig i 

majoritetssspråket. (Haugen, 1953, pp. 370-371) Det er snakk om en prosess hvor 
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språkbrukeren gradvis erstatter minoritetsspråket (A)med majoritetsspråeket (B) som stilisert 

for de forskjellige fasene kan se slik ut:  

 A  Ab  AB  aB  B 

Fase I A(enspråklig i minoritetsspråket) 

Fase II Ab(behersker minoritetsspråket og litt av majoritetsspråket) 

Fase III AB(behersker begge språkene like godt) 

Fase IV aB(behersker litt av minoritetsspråket og full beherskelse av majoritetsspråket) 

Fase V B(enspråklig i majoritetsspråket) 

Fase to er perioden hvor språkbrukeren først kommer i kontakt med det nye språket, og det er 

da nye ord blir tatt opp fra vertslandets språk og gitt, som tilfellet var i Amerika, norsk 

språkdrakt og system. Dette fremkommer gjennom at de blant annet opererer med tre kjønn 

på ord som stammer fra engelsk. Engelsk har som kjent ikke kjønn.  

For eksempel; dalern ( en daler ), fila ( ei fil ),  setlementet ( et settelment) 

I fase tre har innvandreren helt tilegnet seg vertslandets språk, og bruker begge språk så å si 

sideordnet. På dette nivået blir ikke nyordene tilpasset det norske systemet. (Haugen, 

1953)Ordene som brukes er uløselig knyttet til bestemte situasjoner. Hvis de gamle ordene 

ikke helt dekker de nye forholdene, kan de gamle ordene bli skjøvet ut til fordel for de 

nye.Slik blir for eksempel fjøs byttet ut med det engelske barn.Det er lettere å bruke et nytt 

ord enn et gammelt ord på en ny måte, vel å merke hvis det nye ordet er mer treffende og gir 

sosial presitisje (Haugen, 1969, p. 48)Ordene som gir forbindelse til det amerikanske 

samfunnet, som f. eks road, brukes på amerikansk. Om ordene hentes fra engelsk eller norsk 

avhenger av forskjellige bruksområder. Et eksempel er Koshkanong som på norsk blir til 

Kaskeland.  

Den siste definisjonen på tospråklighet jeg vil ta for meg, er om identitet og holdninger. 

(Svendsen, 2009, p. 36) Denne definisjonen på tospråklighet dreier seg om hvordan man i en 

samhandlingssituasjon blir identifisert av de andre samtalepartnerne. Språkbrukeren må 

identifisere seg med begge språkene samtidig som han må bli definert av de andre 
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samtalepartnerne som tospråklig. Alle språkbrukere har en subjektiv oppfatning av sin 

språklige kompetanse, og det er denne som legges til grunn når han vurderer seg selv som 

tospråklig eller ikke. (Svendsen, 2009) 

3.2.2 Språkbevaring – lån 

Språkmøter hvor språkene kommer i begrenset kontakt med hverandre, kommer i følge 

Winford (Winford, 2003)i kategorien språkbevaring. Gjennom kontakten låner det ene språket 

ord fra det andre og det er viktig å merke seg at det er språkbrukeren selv som tar i bruk 

lånordene i sitt språk. Denne kontakten trenger ikke nødvendigvis en gang å være et resultat 

av direkte sosial kontakt mellom språkbrukerne. Lånet kan for eksempel overføres via lærere 

som underviser i det aktuelle giverpråket eller gjennom litteratur og media. (Winford, 2003, s. 

2) Kontaktforholdet mellom norsk og engelsk i dag og den påvirkningen engelsk etter hvert 

har fått på norsk språk, plasserer denne relasjonen i kategorien språkbevaring.  

Det er gjort mange studier på og hovedoppgaver som forsøker å belyse omfanget av engelsk 

påvirkning på norsk. Den første som beskrev bruken av engelske lånord i norsk, var Aasta 

Stene. (Stene, 1945) Hennes undersøkelse ble tilgjengelig i 1945. Som man ser både i Stenes 

materiale og senere, var mange av lånordene fra tekniske og kulturelle domener. I 

fortsettelsen er det kommet en hel rekke studier som omhandler engelske ord i norsk. Ann 

Helen Leas masteropgave gir en grundig oversikt over den aktuelle forskningen som er gjort 

på området frem til i dag. (Lea, 2009, s. 14)  

Leksikalske lån, sier Winford, er ekstremt vanlig form for “cross lingusitic influence “, og få 

om noen språk har vist seg å motstå innlån.  

“It has been claimed that there is a continuum ranging from relatively slight lexical 

borrowing under casual contact to extreme structural borrowing under very intense contact “ 

(Winford, 2003, s. 29) 

Winford støtter seg til Thomas og Kaufmann ( 1988, s 50) når han sier at i hovedsak er tre 

utfall av språkkontakt. Det er språkbevaring, som deles i to underkategorier; lån og 

“convergence” situasjoner, språkendring og de som resulterer i nydannelser av “ new contact 

vernaculars ) viz., pidgin, kreol og tospråklige mixed language. (Winford, 2003, s. 30) 
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Norsk har lang tradisjon for å hente ordtilfang fra andre språk. Spesielt finnes det importerte 

ord fra latin, gresk, fransk, lavtysk og engelsk (Røyneland U. , 2003), som er såkalte 

leksikalske lån. I hovedsak, mener Sandøy, finnes det fire måter å tilpasse importord til norsk. 

(Sandøy, Lånte fjører eller bunad? Om importord i norsk., 2000, s. 21)  

Den første måten, direkte lån, dreier seg om at det importerte ordet kan skrives og uttales 

som det gjør på giverspråket, som for eksempel e  mail fra engelsk. Den andre måten kalles 

hybridlån. Hybridlån er hvor ordet er en blanding av giverspråk og mottakerspråk, som i 

banansplit og basketball. Videre følger indirekte lån eller avløserord. Importordet fornorskes 

ved å bytte det ut med et norsk ord. Slik det eksempelvis er gjort med engelske air  bag som 

på norsk betegnes som kollisjonspute og Haugens eksempel med filmstjerne (Haugen, 1953, 

p. 369) Den fjerde lånestrategien Sandøy omtaler, er pseudolån. Med pseudolån menes det at 

importordet har ulik betydning og dermed ikke benyttes på samme måte som i giverspråket. 

(Sandøy, 2000, p. 21)Eksempel på pseudolån kan være six  pack som blir brukt om en veltrent 

magemuskulatur på norsk, mens det betyr sekspakning på engelsk.  

Ytterligere en lånestrategi Sandøy kommenterer, er norvagisering. Norvagisering er en form 

for strategi som innebærer at importordet er tilpasset norsk lydverk og ortografi. For øvrig er 

det ikke nødvendigvis noe samsvar mellom tilpasning i talemål og skriftmål. (Sandøy, 2000)  

De ordene som lettest blir lånt inn i et språk er innholdsord og ord fra de åpne ordklassene; 

substantiv, verb og adjektiv (Gra97p. 2). Det er viktig å understreke at det kan være forskjell 

på muntlig og skriftlig tekst. Ann Helen Lea har i sin masteroppgave om lånord i norsk 

talespråk gjort funn som viser at muntlig norsk har lånt inn en mindre andel av verb og 

adjektiv enn det som er tilfelle i skriftlig norsk. De mest frekvente lånordene i hennes funn 

kommer fra ordklassene adjektiv og interjeksjoner. (Lea, 2009, p. 51).  

Fra Haugens materiale har jeg hentet noen eksempler på norskamerikansk, med bruk av både 

substantiv,verb og adjektiv: Flour for hvedemeel, fence for gjerde, stable for stald, aa jompe 

for å hoppe. Eksempel på tale: “ Du har tækji wrong road. Du lyt tørne rundt igjæn og tækje 

den first left hand road” 
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3.2.3  Lån eller kodeveksling? 

 

Kodeveksling  kan defineres på flere forskjellige måter i faglitteraturen.Milroy og Muskyen 

(Milroy, 1995, s. 21) hevder at det finnes et forvirrende antall definisjoner innen  dette 

forskningsfeltet. I noen tilfeller overlapper definisjonene hverandre, og til tider bruker de 

ulike forfatterne definisjonene på ulike måter.  

Kodeveksling dreier seg primært om å veksle mellom to språk, hvor kodeveksling  er en 

språklig strategi, et verktøy språkbrukeren gjør bruk av tilpasset situasjon og deltakere. Den 

brukes for å skape en viss effekt eller å signalisere noe om relasjonen mellom 

samtalepartnerne eller for å ha en kommunikativ mening i seg selv. (Røyneland U. , 2003, pp. 

51-52).  

Noen forfattere har vid forståelse for begrepet, som for eksempel Bente Ailin Svendsen som 

mener kodeveksling er når et språk opptrer i en kontekst og man som språkbruker er sensitiv i 

forhold til kontekstuelle faktorer i sitt valg av språk. ( Svendsen 2004)Andre, som for 

eksempel Røyneland, definerer fenomenet kodeveksling som å være bruken av flere ulike 

språk eller språkblandinger innenfor en og samme samtale, eller i vekslingen mellom 

samtaler. (Røyneland U. , 2003).  

Peter Auer (Auer, 1999, p. 310)bruker kodeveksling om de tilfellene kodevekslingen er 

diskursrelatert, altså at den har en funksjon i samtalen. Han mener at diskursrelatert språkvalg 

kontekstualiserer trekk ved selve samtalen. Kodeblandingen er i følge Auer, preget av hyppig 

bruk av engangslån fra det andre språket. I tillegg bruker man elementer fra dette språket til å 

erstatte eller ekskludere elementer fra det opprinnelige språket. Et viktig poeng er at for at det 

skal være kodeveksling, må samtalen være meningsbærende for de involverte. (Auer, Code-

switching in conversation: language, interaction and identity, 1998) Og minst to språk må 

være involvert i ytringen. Vekslingen kan bestå av alt fra deler av ord, som for eksempel 

stammen av ordet, til hele ord og lengre deler av setningsledd. 
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Johansson & Graedler (Johansson, 2002, p. 255) oppsummerer forskjellen på kodeveksling og 

lån i følgende modell:  

 LÅNORD KODEVEKSLING 

Lengde Mest enkeltord og fraser Lengre uttrykk 

Frekvens Hyppig forekomst Kan være brukt for første 

gang på morsmålet(norsk) 

Type element Substantiv, verb, adjektiv, 

interjeksjoner 

(ikke funksjonsord) 

 

Uttale Tilpasset morsmålets(norsk) 

lydsystem 

Ofte tilpasset det andre 

språkets lydsystem 

Bøyning Ofte morsmålets 

(norsk)bøyningssystem 

Ofte det andre språkets 

bøyningssystem 

Syntaktisk integrering Fullstendig integrert  Ofte løsrevet, men kan være 

integrert i morsmålets 

setningsbygging 

   

  

Tabell 1, 3. 2. 2. Klassifisering kodeveksling/lån 

 Graedler og Johanssons modell sier ingenting om tospråklighet er et krav for å bli klassifisert 

som kodeveksling.  

Det kan se ut som om kodeveksling/lån som av noen oppfattes som språklig forvirring, og av 

andre oppfattes som dårlig språklig kompetanse, ikke er noen av delene. Men det ser derimot 

ut til å være en kommunikativ handling som kan tjene flere formål samtidig. Lån (om 

kodeveksling) kan også fungere som en tilpasningsstrategi hvor man velger å bruke enkeltord 

i stedet for å kodeveksle, poengterer Røyneland (Røyneland U. , 2003) 
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3.2.4 Språkholdninger 

Kodeveksling oppfattes av mange som mangelfull språkbeherskelse, og holdningene 

språkbrukeren som snakker på denne måten, blir møtt med, kan være negative. (Engen, Thor 

Ola & Kulbrandstad, Lars Anders, 2004., p. 77) 

»Ofte blir det sett på som en regelløs blanding av to språk og tegn på mangelfull 

språkbeherskelse eller sjuskete språkbruk»  

De tospråklige kodevekslerne kan selv også ha en negativ holdning til kodevekslingen. 

Mange tospråklige synes også ikke å veksle til et annet språk i situasjoner hvor de oppfatter at 

det er et krav til språklig renhet. (Engen, Thor Ola & Kulbrandstad, Lars Anders, 2004., p. 78) 

Som for eksempel på skolen, eller sammen med foreldre eller lærer. Vekslingen kan bli sett 

på som illojalitet ovenfor språksamfunnet eller som snobberi fra språkbrukerens side hvor han 

manifesterer et markeringsbehov til en prestisjefylt kultur eller miljø.  

“(... ) language variation carries social meanings and so can bring very different attitudinal 

reactions or even social disadvantage or advantage. ” (Garrett, Attitudes to language, 2010, 

p. 2) 

Slik Garrett uttrykker det, så kan måten man snakker på få andre mennesker til å dra 

slutninger om hvordan man er. Det kan slå begge veier, i ens favør eller disfavør. 

Språkholdninger handler slik ikke bare om en språkbruker blir sett på som mer eller mindre 

intelligent eller ærlig, men også om hvordan andre tolker og forholder seg til disse 

egenskapene. (Garrett, 2010, s. 226) 

Det språkvalget som blir gjort forteller mye om språkideologien og holdningene 

språksamfunnet har.  

 “(…)language attitudes may be created or reinforced by the ways in which realities are 

represented through language ideologies, stereotypes, and also the many myths about 

language.  

(Garrett, 2010, s. 224) 

Holdningene våre til de forskjellige språkblandingene språket byr på, farger måten vi 

oppfatter språkbrukerne (Meyerhoff, 2006, p. 54)Samtidig sier bruken mye om språkbrukeren 
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og holdningene han har til språkblandingen i tillegg til at holdningene språkbrukeren har til 

språket kan være både skjulte og åpne. Ofte er vi selv ikke klar over de holdningene vi har. 

(Garrett, 2010, p. 228) Når informanter får direkte spørsmål om sine holdninger til språket, 

kan man risikere at de er veldig bevisste på det de blir spurt om og at de derfor er redde for at 

de skal svare «feil» og fremstå som politisk ukorrekte. Det kan også skje at de oppgir svar 

som de tror intervjueren forventer eller vil like å få, og dermed ikke oppgir det de egentlig 

mener. Noen ganger kan folk ha to sett med holdninger, og bare å tilkjennegi ett av dem 

(Garrett, 2010, p. 43)  

Garrett sier at holdninger til språket, sjelden har opphav i språket selv og at fordomsfulle 

holdninger ofte har sterke følelseskomponenter og svake kunnskapskomponenter. 

Stereotypier er nært knyttet til språkholdninger, og kjennetegnes ved at det er unyanserte 

forestillinger om et objekt. Garrett snakker om stereotypiene som kognitive snarveier (Garrett, 

2010, p. 4). Sandøy (Sandøy, 1996) sier på sin side at de holdningene vi har til andre, basert 

på hvordan folk snakker, ikke er absolutte. De kan fort endre seg når vi blir nærmere kjent 

med språkbrukeren.  

Språket kan også fungere som en identitetsmarkør. Mæhlum sier at det er av de viktigste 

identitetsskapende faktorene, fordi det er gjennom språket vi presenterer vår identitet. 

(Mæhlum, 2003)  

3.2.5 Oppsummering 

Som sagt innledningsvis i dette kapittelet, er det ikke bare språkenes autonome struktur som 

møtes ved språkkontakt, men også språkbrukeren spiller en sentral rolle i det han setter det 

inn i en sosiokulturell og sosiopolitisk kontekst, hvor språket får en prestisje og en posisjon. 

Slik kan språkbrukeren bevisst bruke kodevekslingen/lån som et verktøy til å oppnå en ønsket 

effekt. Synet den enkelte har på stereotypier og kodeveksling/lån avgjør hvilke språkvalg han 

gjør, som igjen vil avspeile språkholdningene han har.  

 

Hva som blir resultatet av språkkontakten, kommer an på en rekke sosiale faktorer. Noen 

favoriserer å opprettholde språkgrenser, andre varierende grad av språkblanding; switching 

and convergence og andre gjeninnfører språkskiftet.  
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4 Metode 

4.1 Innledning 

Hvilken type informasjon skal komme frem av den metodiske tilnærmingen og hvordan kan 

man gå frem for å finne denne informasjonen? I dette kapitlet vil jeg redegjøre for de valg og 

avgjørelser jeg har tatt for å innhente oppgavens empiri, gjennom å bruke intervju, 

observasjon og spørreskjema som metoder.  

Jeg valgte å dele nordmennene som er med i min avhandling inn tre hovedgrupper, basert på 

alder; barn/ungdom, voksne og eldre/alderspensjonister. Disse gruppene observerte jeg i 

sosiale settinger, med andre nordmenn, for å kunne studere de faktiske språkhandlingene som 

foregikk i de enkelte gruppene. Til orientering er det ikke de samme gruppene som ble 

observert som de som ble intervjuet. Slik kunne gruppene fungere som kontrollgrupper for 

hverandre. Samt at jeg senere kunne bruke observasjonene mine, til gjennom gruppeintervju 

og spørreskjemaer å kunne si noe om samsvar mellom det informantene sa om egen språkbruk 

og den faktiske språkbruken. Både spørreskjemaene og gruppeintervjuene vil også kunne si 

noe om språkbruken sammenliknet med når, hvor, med hvem og i hvilken kontekst den blir 

brukt.  

En forutsetning for å sette i gang et forskningsprosjekt er en problemstilling (se 1. 4). Det 

hevdes at det i seg selv er en tidkrevende prosess å utforme problemstillingen og videre 

forskningsspørsmål. For hvor kommer selve forskningsspørsmålene fra? Et mulig svar finner 

vi hos Jane Sunderland. (Sunderland, 2011). Hennes oppfatning er at de hovedsakelig 

kommer fra tre kilder; fra tidligere forskningslitteratur, fra allerede eksisterende tema og fra 

egne funn. Sunderland sier at  

Ofte gir datafunnene svar på spørsmål man ikke har stilt, og at risikoen for at prosjektet 

endrer retning, mister balansen(destabiliseres) eller får en uakseptabel øking i 

arbeidsmengde, er stor (Sunderland, 2011, s. 12) 

I mitt tilfelle tør jeg påstå at dette siste skjedde samt at forskningsspørsmålene kom fra alle de 

tre kildene Sunderland nevner. Selve problemstillingen har dog kun sitt utspring i egne funn, 

fordi jeg gjennom å ha bodd i den norske kolonien i Spania i mer enn 25 år, er blitt 

oppmerksom på denne språkblandingen og måten å snakke norsk på.  
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Ofte kan det da, som i mitt tilfelle, bli behov for ytterligere forskningsspørsmål som bygges 

inn i de opprinnelige og justere retningen på nytt. I dette tilfellet sier Sunderland at det også 

kan bli nødvendig på den ene siden å innhente data for å generere hypotesen, og på den andre 

siden for å utprøve hypotesen.  

For å kunne forstå de valg som her er gjort i forhold til metode og metodiske verktøy, finner 

jeg det derfor nødvendig på nytt å se på den overordnede problemstillingen for denne 

oppgaven.  

Dersom det eksisterer en språkblanding hvor man snakker norsk iblandet spanske ord, 

her kalt paellanorsk, lar den seg dokumentere blant nordmenn i den norske kolonien i Alfaz 

del Pi og hvis ja, hvordan kommer språkblandingen til uttrykk, hva karakteriserer den og 

hvilke holdninger har nordmenn i det norske Spania til den?  

Problemstillingen krever at språkblandingen først må kunne dokumenteres før den kan 

beskrives og deretter belyses gjennom holdningene nordmenn har til den. I de følgende 

kapitlene vil jeg gjøre rede for de tre metodiske verktøyene innen kvalitative og kvantitative 

metoder jeg valgte til min studie: observasjon, intervju og spørreundersøkelse.  

4.2 Metodetriangulering 

Metodetrinangulering vil si at man gjør bruk av flere ulike metodiske tilnærminger. 

Trianguleringen innebærer å peile inn et punkt fra tre kanter og derved ta i bruk flere 

perspektiv og ulike metoder for å se et fenomen. Ved slik å belyse fenomenet fra flere sider, 

får resultatet større tillit, hevder Sigmund Grønmo (sitert i Johannessen m fl 2006 s. 317). 

Uansett om de innsamlede data fører til ulike eller samme resultat, styrkes resultatets tillit: På 

den ene siden når resultatene sammenfaller vil det gi økt og styrket tillit til resultatene. 

Motsatt når de ikke sammenfaller, åpner de opp for nye tolkninger og flere nyanser. En annen 

fordel Sigmund Grønmo (sitert i Johannessen m fl 2006 s. 317) peker på med 

metodetriangulering, er at den virker forebyggende på en metodes begrensning, fordi 

metodetriangulerineg består i å kombinere kvalitative og kvantitative metoder og teknikker.  

Kvalitative og kvantitative teknikker kan utfylle hverandre og de kan kombineres på minst tre 

forskjellige måter. (Johannessen, 2006, pp. 317-318)For det første kan man benytte 

kvalitative metoder med oppfølging av kvantitativ datainnsamling. Kvantitative undersøkelser 

kan videre etterlate seg spørsmål som må belyses mer inngående. I mitt prosjekt støttet jeg 
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meg til resultatene fra en pilotundersøkelse i Språkholdninger foretatt året før. Resultatene 

derfra førte til utvidelse av spørreskjemaet med ytterligere spørsmål. Et eksempel på dette er 

spørsmålet om forutsetning for bruk av paellanorsk. For det andre kan kvalitative teknikker 

brukes som forberedelse til kvantitativ datainnsamling. De kvalitative dataene bidrar med 

kunnskap som man kan benytte ved utformingen av den kvantitative undersøkelsen og for det 

tredje kan kvalitative og kvantitative teknikker benyttes parallelt. Her oppnår man at 

kvalitative data kan belyse de tallmessige resultatene og at tallene kan si noe om utbredelsen 

av funnene i de kvalitative delene av undersøkelsen. I mitt forskningsprosjekt benyttet jeg 

observasjon, som er en kvalitativ metode, forut for spørreskjema som er en kvantitativ metode 

mens jeg avsluttet med intervju.  

Som nevnt, brukte jeg både kvalitative og kvantitative metoder i mitt prosjekt. Kvalitative, 

siden jeg måtte skaffe meg dybde og helhetsforståelse i datatilfanget og kvantitative fordi jeg 

ønsket å kartlegge utbredelsen av fenomenet og finne ut noe om holdningene til fenomenet 

hos respondentene.  

Den metodiske trianguleringen består derfor i min oppgave av observasjon, intervju og 

spørreskjema.  

Etter observasjonsperioden som fant sted fra mars til juni 2015, foretok jeg gruppeintervjuer 

med de respektive gruppene. De foregikk dels som samtale mellom informantene og dels som 

intervju, hvor det samtales om temaer knyttet til egen språkbruk og holdninger. Dette ble gjort 

mellom 16. og 28. juni 2015. Spørreundersøkelsen som totalt hadde hundre respondenter, ble 

gjennomført i mai og juni 2015.  

Mine observasjoner og intervjuer er såkalte empiribaserte, kvalitative undersøkelser, som er 

data som er fremkommet på mitt initiativ (Kvale & Brinkmann, 2010). Observasjonen av 

informantene er basert på mine inntrykk og tolkninger av handlingene i de gitte situasjonene 

og intervjuene er basert på hvordan informantene responderer på mine spørsmål i samtalen.  

4.3 Kvalitative metoder 

Hva er det som er avgjørende for valg av metode? Metodevalget bestemmes selvsagt av 

forskningsspørsmålet. I min oppgave vil det si at jeg har brukt både kvantitativ og kvalitativ 

innsamlingsmetoder. Innen samfunnsvitenskapelig metode skilles det tradisjonelt mellom 
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disse to. Kvantitative metoder vil gi forskeren data i form av operasjonaliserte variabler som 

em kan brukes til ulike opptellinger og statistiske analyser (Johannessen, 2006). Data 

foreligger vanligvis i form av utfylte spørreskjema. Denne metoden gir en større distanse til 

respondentene. Mens kvalitative data består av kortere eller lengre tekster som bearbeides for 

å få frem meningsinnholdet. Data foreligger som skrevne tekster, lyd eller bilder. 

(Johannessen, 2006, p. 351)Kvalitativ metode har også et større repertoar enn de kvantitative 

metodene for datainnsamling. De mest brukte er intervju og observasjon. Det som skiller 

disse to mest er tolkningsgrunnlaget. Mens det i intervjumetoden er basert på informantens 

synsvinkel og tolkning, er det i observasjon det forskeren ser og tolker som er grunnlaget. I 

intervjusituasjonen er det også naturlig at forskeren er deltakende, mens det i observasjon kan 

være både deltakende observasjon og passiv observasjon. De tre gruppene jeg observerte er 

ikke observert under identiske forhold. Barna/ungdommene ble observert hjemme, de voksne 

på restaurant og de eldre på den norske klubben
9
. Rammen rundt observasjonene vil kunne ha 

påvirke resultatet siden det kommer frem at produksjon av språkblandingen for noen er 

diskurs   situasjonsavhengig.  

Kvalitative metoder er avhengig av den situasjonen de er samlet inn i, derfor kan det noen 

ganger være irrelevant å sammenligne svarene til flere informanter. I mitt tilfelle har jeg 

forsøkt å ha identiske intervjusituasjoner for de tre gruppene, slik at svarene kunne la seg 

sammenligne. Sammenlikning utgjør slik en del av metoden når svarene til informantene 

sammenliknes i etterkant av intervjuene, for å se om det foreligger et mønster. (Johannessen, 

2006, p. 138) 

4.3.1 Kvalitativ metode;intervju 

Jeg valgte intervju som metode, og om det kvalitative forskningsintervjuet sier Steinar Kvale:  

I et kvalitativt forskningsintervju produseres kunnskap sosialt, det vil si gjennom interaksjon 

mellom intervjuer og intervjuperson.  

                            (Kvale & Brinkmann, 2010, p. 99) 

Strukturen er knyttet til rollefordelingen, hvor det er intervjueren som stiller spørsmålene og 

informanten som svarer. Svarene blir så fulgt opp av intervjueren. Ofte bærer intervjuet mer 

                                                 
9
 Den norske klubben Costa Blanca; en klubb som har som formål å skape trivsel,samt støtte og fremme 

fellesskapet mellom nordmenn og norgesvenner på Costa Blanca 
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preg av dialog enn rene spørsmål og svar. Men siden det er intervjueren som stiller 

spørsmålene, er ikke deltakerne i intervjuet likestilte parter. Hensikten med det kvalitative 

intervjuet er å få frem beskrivelser av informantens hverdagsverden og som Kvale sier, å 

kunne fortolke betydningen av de fenomenene som beskrives. Det er intervjuerens oppgave å 

skape en god atmosfære, og unngå en stram plan som ikke gir rom for å endre retning om 

samtalen skulle gjøre det. Det kvalitative intervjuet kan være åpent eller et intervju med 

standardiserte spørsmål med åpne svaralternativer.  

Jeg valgte å bruke gruppeintervju/fokusgruppe i min oppgave, fordi jeg ønsket en 

meningsutveksling mellom dem som tilhører samme aldersgruppe og for å få synspunkter på 

språkblandingen og språkbruk samt informasjon om språklig identitet.  

Gjennomføringen av intervjuene med gruppene, ble gjort hjemme hos en i hver gruppe. 

Fellesnevneren for de tre gruppene var at i hver gruppe var det spredning i forhold til hvor 

lang botid de hadde bak seg i Spania. Dette var viktig for om mulig å kunne få vite noe om 

botid er en av forutsetningene for bruk og også om holdningene til å bruke paellanorsk. Totalt 

intervjuet jeg ti personer og utvalget mitt ble gjort strategisk. Det innebærer at forskeren har 

bestemt hvilken målgruppe han/hun ønsker å undersøke for å samle inn de ønskede data. 

(Johannessen, 2006, s. 107)Sammensetningen for strategisk utvalg kan gjøres på flere 

måter.De forskjellige måtene å velge ut informanter på kan deles inn i fire grupper; spesielle, 

feltbestemte, ulike og forhåndsbestemte utvalg. (Shakir sitert i (Johannessen, 2006, s. 111). 

Min utvelgelse var basert på kriterier i forhold til alder og minimum botid i Spania. 

Rekrutteringen til intervjuene gjorde jeg selv ved å ta direkte kontakt med informantene, 

orientere om mitt prosjekt og forespørre dem om de kunne tenke seg å stille til intervju samt 

avtale tid og sted for intervjuene.  

Selve intervjuene var noe mellom ustrukturerte, semistrukturerte og åpne intervju. Det var en 

avslappet atmosfære, over et glass brus, en agva kånn gass eller en kopp kaffe. Intervjuene 

var delvis styrt av intervjuguiden (vedlegg 3), men de var på ingen måte anstrengte og var 

mer preget av at det var en normal samtale. Intervjuguiden hadde et overordnet tema som 

utgangspunkt, mens rekkefølgen for spørsmålene varierte, og i noen tilfeller ble intervjuet 

tilpasset situasjonen og alderen til informantene. Det var viktig for meg å skape en avslappet 

atmosfære for at informanten skulle klare å relatere svaret og fenomenet til sin egen 

livssituasjon. Spørsmålene i et kvalitativt intervju er åpne og dermed er det ikke laget et 

svaralternativ. Gjennom sitt svar viser informanten hvordan han/hun har oppfattet spørsmålet 
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og svarer på det med egne ord. Svarene blir naturlig nok mer utfyllende enn ved en prekodet 

spørreundersøkelse. Relasjonen mellom forsker og informant kan være avgjørende for 

informasjonen som kommer frem. Det er viktig at forskeren er observant på dette og ikke 

forsøker å eliminere det.  

Min intervjuguide besto av temabaserte spørsmål. Jeg hadde også laget flere ferdig formulerte 

spørsmål. Disse ble det ikke bruk for under intervjuene, men jeg brukte dem som en sjekkliste 

for å være sikker på at jeg ikke hadde glemt noe. Utarbeidelsen av intervjuguiden var også 

god hjelp i forberedelsesfasen til intervjuene. På den måten fikk jeg tenkt igjennom 

problemstillingene på forhånd 

I denne situasjonen, med gruppeintervju/fokusgruppe, er intervjueren mer en moderator som 

styrer progresjonene og sørger for å sammenfatte og holde tråden i informasjonen. Det må 

understrekes at målet ikke er at gruppemedlemmene skal komme til enighet eller komme frem 

til en felles oppfatning av fenomenet som debatteres, men heller at de forskjellige 

synspunktene og ståstedene skal få en stemme. (Johannessen, 2006, p. 149)  

Intervjuguiden min besto av tre faser. Den første inneholdt generell informasjon om prosjektet 

mitt til gruppene(vedlegg 4) En for detaljert informasjon ville ha ledet debatten inn i bestemte 

spor, derfor valgte jeg å holde informasjonen jeg ga, på et overfladisk nivå.  

Så fikk deltakerne kort presentere seg selv. Vi begrenset det til alder og fartstid i Spania. 

Siden alle mine informanter kjente hverandre før gruppeintervjuet, var det ingen reell fare for 

at de skulle få en ny status gjennom informasjonen de ga. Slik som kan skje hvis man 

opplyser om utdanning og jobb, som i sin tur kan føre til at noen informanter føler seg 

underlegne i gruppa og ikke bidrar som de ville gjort hvis de ikke hadde fått den kunnskapen. 

I den andre fasen var temaet holdninger, erfaringer og synspunkter på språkblandingen, og i 

den siste fasen tok vi en oppsummering på det som var kommet frem hvor alle fikk 

muligheten til å komme med en avsluttende replikk og om ønskelig gå tilbake til fase to for å 

utdype noe nærmere. Jeg har inntrykk av at informantene til en viss grad lot seg påvirke av 

hverandre. Spesielt de yngste var opptatt av å få frem at de ikke likte å blande språkene, og at 

de nærmest så på det å blande norsk og spansk som et tegn på at de ikke snakket spansk. 

Mens det motsatte var tilfelle i de to andre gruppene.  



34 

 

Jeg brukte i  pod til lydopptakene for å dokumentere informasjonen. Lydopptakene, totalt på 

litt i underkant av to timer, ble skrevet ut og transkribert i sin helhet. (Johannessen, 2006)Jeg 

har for bruk i oppgaven plukket ut det jeg ser på som relevant for å dokumentere 

språkblandingen. Det kvalitative intervjuet kan brukes som en supplerende metode for å få 

svar på forskningsspørsmålet, i tillegg til prestrukturerte spørreskjema. (Johannessen, 2006).  

Før jeg startet med gruppeintervjuene, hadde jeg et “prøveintervju” med to norske jenter med 

lang fartstid i Spania. Jeg kjenner begge privat, og jeg har også hatt dem som kollegaer. Etter 

at intervjuet var avsluttet, bemerket de at de hadde vært særdeles tilbakeholdne med å bruke 

paellanorsk. De hadde oppfattet at innholdet i intervjuet skulle presenteres for nordmenn uten 

fartstid i Spania, og at disse derfor ikke ville forstå innholdet i deres budskap om de snakket 

paellanorsk. Jeg vil komme tilbake til dette spesielt i analysekapittelet.  

Alle intervjuene foreligger i appendiks. Jeg har transkribert ordrett, fra muntlig tale til 

skriftlig tekst. Norsk tale gjengis i standard typer og spanske ord med fete typer. Spanske ord 

er skrevet slik de blir uttalt av informanten, med oversettelse til norsk etterfulgt i parentes. 

Siden det vesentlige i min undersøkelse er å kunne dokumentere forekomsten av 

språkblandingen, har jeg valgt ut de delene som gjør dette. Deler hvor informantene som har 

reservert seg lar seg identifisere, har jeg utelatt og sensitiv informasjon har jeg merket med S 

(sensitiv). Selve transkriberingen gikk greit. Ettersom informantene ikke i stor grad snakket i 

munnen på hverandre, var det relativt enkelt å skille uttalelsene fra hverandre. 

4.3.2 Kvalitativ metode: observasjon 

Observasjon som kvalitativ metode innebærer at forskeren er til stede i felten i situasjoner 

som er relevante for studien 

Observasjon er også mye brukt som en supplerende metode for å få svar på 

forskningsspørsmål eller se dem fra en annen synsvinkel 

                         (Johannessen, 2006, p. 119) 

Forskeren registrerer sine observasjoner; ved å erfare, se og lytte, og skriver ned sine data, 

enten under eller etter selve observasjonen. Elektroniske datalagring ved hjelp av lyd eller 

bilder kan også benyttes. I tillegg er forskerens hukommelse en nyttig base for datalagring.  
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Metoden gir tilgang til dybde   og breddeinformasjon som ellers er vanskelig tilgjengelig ved 

bruk av metoder som for eksempel spørreskjema og intervju, og gir mulighet til å få belyst 

flere dimensjoner ved den sosiale virkeligheten.  

Når forskeren er plassert i den naturlige settingen, kan han gjøre sine refleksjoner gjennom 

hele forskningsprosessen. Forskeren bruker seg selv som filter ved fortolkningen av dataene. 

(Johannessen, 2006, pp. 117-118) 

Det finnes to typer settinger; naturlig og arrangert. Arrangert er da konstruert for å studere 

fenomenet. En setting, interaksjon og situasjon gir informasjon på flere nivå, både det som 

direkte observeres og forskerens fortolkning av å være i settingen. (Johannessen, 2006, p. 

118) Mine observasjoner fant sted i naturlige settinger for de respektive aldersgruppene. Det 

som var ulikt for de tre gruppene, var at de befant seg i private og offentlige rom siden den 

yngste gruppa var hjemme i en helnorsk setting og de to andre var på henholdsvis restaurant i 

en spansk setting og på en sosial klubb i en helnorsk setting. Alle observasjonene var av 

grupper som var samlet i samme rom. Jeg orienterte om mitt prosjekt, og i alle gruppene var 

det noen personer jeg hadde truffet tidligere Jeg hadde ikke behov for spesielle døråpnere for 

å få tillatelse til å observere gruppene. Som tidligere sagt, var ikke gruppene jeg observerte de 

samme som de som ble intervjuet. I observasjonsfasen forsøkte jeg å ha en rolle som 

deltakende observatør, slik at det var full åpenhet rundt min status. Det er noen farer 

forbundet med en slik status. Forskeren kan risikere å bli en ikke  observerende deltaker, som 

innebærer at man blir så opptatt av å delta at det kan bli vanskelig å konsentrere seg om kun å 

gjøre observasjoner. Ved et par anledninger opplevde jeg at noen av informantene var 

skeptiske til min tilstedeværelse og til dels underrapporterte språkblandingen. De oppga en 

hovedgrunn til det. De trodde at det var deres spanskkunnskaper som skulle bli vurdert. Siden 

jeg også er spansklærer blant annet på den norske skolen i Alfaz del Pi, følte de seg litt 

forlegne og inkompetente, siden de ikke vurderte seg selv til å ha god nok språkkompetanse i 

spansk. Det ble da viktig for meg å understreke at jeg observerte deres måte å snakke norsk 

på, ikke hvilket nivå de befant seg på i forhold til spansk. Etter en stund «glemte» de at jeg 

var der, og de ble friere og litt mer hemningsløse.  

Jeg valgte observasjon som en av metodene til tross for at den er kjent for å være både tid  og 

ressurskrevende. Først og fremst fordi jeg hadde behov for å kunne dokumentere forekomsten 

av språkblandingen før jeg kunne gå videre med intervju og spørreskjema. Jeg ønsket også å 
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få innblikk i den naturlige språkbruken blant nordmenn i Alfazområdet, og da spesielt med 

fokus på forekomsten av språkblandingen.  

For å kunne studere språkblandingen er man avhengig av å kunne observere naturlig og 

spontan språkbruk. Og nettopp det er kanskje den største utfordringen. Hvordan kan man 

observere naturlig språkbruk systematisk og samtidig ikke påvirke resultatet av 

observasjonen? Situasjonen er kjent som Observer’s paradox og blir slik beskrevet av William 

Labov (Labov, 1972) 

The aim of linguistic research in the community must be to find out how people talk 

when they are not being systematically observed; yet we can only obtain this data by 

systematic observation,  

Naturlig språkbruk defineres her som språkbruk hvor man er opptatt av hva som blir sagt og 

ikke hvordan det blir sagt (Labov, 1972)  

Mitt valg ble gjort fordi jeg ønsket å få tilgang på den naturlige språkbruken til informantene 

mine. Utfordringen for meg ble at siden språkbruk til enhver tid er situasjonsavhengig og den 

igjen lar seg påvirke av andre språkbrukere og konteksten den blir gjort i, kunne det bli til 

tider vanskelig å finne og holde på den røde tråden. Alle deltakerne kan også ha visse 

relasjoner til hverandre og i tillegg har de sine individuelle kjennetegn. Hvordan vi uttrykker 

oss til hverandre og andre er også avhengig av blant annet alder, kjønn, gruppetilhørighet, 

personlighet og kontekst. Ytringene som blir fremmet kan også bli påvirket av forholdet vi 

har til de andre deltakerne, for eksempel når det kommer til hvor godt vi kjenner de andre, 

hvilke rettigheter og forpliktelser vi har overfor hverandre og de følelsesmessige båndene som 

er etablert. (Svennevig, 2001, p. 86)  

Jeg valgte å være åpen om fenomenet jeg skulle observere, og informantene ble til dels veldig 

engasjerte. I noen samtaler observerte jeg metasamtaler rundt fenomenet hvor paellanorsk var 

en del av språkbruken. Jeg observerte i alt tre naturlige settinger med hhv barn og ungdommer 

rundt et middagsbord og felles matlaging, jenter i alle aldre i en månedlig, uformell samling 

over en matbit og en flaske vin og medlemmer av den norske klubben(hvor majoriteten var 

alderspensjonister) i samtale ved besøk i klubben.  

Jeg foretok både ustrukturert og strukturert observasjon av alle gruppene (Johannessen, 2006, 

s. 130)På den ene siden fordi detaljene rundt det jeg skulle observere var klare i forhold til at 
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jeg ønsket å observere for å kunne dokumentere språkblandingen, og på den andre siden fordi 

jeg måtte være forberedt på at jeg ikke hadde den innsikten som var nødvendig.  

Jeg hadde en kombinasjon av manuelle feltnotater og hukommelse som hjelpemidler for mine 

observasjoner. Jeg skrev ned minst mulig i løpet av observasjonene og tok hoveddelen etter at 

observasjonen var gjort, da forskningsobjektene var utenfor min rekkevidde. Jeg fikk tidlig i 

mine observasjoner bekreftet forekomsten av språkblandingen. De samme situasjonene 

gjentok seg i større eller mindre grad i alle gruppene, og på den måten fikk jeg bekreftet mine 

funn.  

Ved kvalitative forskningsmetoder er det viktig å huske på at man kommer spesielt nært inn 

på folk, og at man ikke må tvinge informasjon ut av dem. Jeg informerte alle mine 

forskningsobjekter om mitt prosjekt, og understreket at all informasjon jeg fikk tilgang på, 

ville bli anonymisert og at det ikke ville bli mulig å identifisere personene i ettertid. ( se 

kapittel 4. 6 om NSD og forskningsetikk)  

4.4 Kvantitative metoder 

4.4.1 Kvantitative metoder: spørreskjema 

Den siste metoden jeg gjorde bruk av, er som nevnt spørreskjema. Prestrukturerte 

spørreskjema har sin begrensing i og med at de ikke kan gi noen informasjon utover det det 

spørres om. Spørsmålene er standardiserte og skal gi en statistisk beskrivelse basert på 

utvalget. De har også sin begrensing gjennom at forskeren på forhånd har avgjort hvilke 

spørsmål som skal stilles, han har gjort sine antakelser og av den grunn kan man da ikke 

avdekke ting underveis i prosessen (Johannessen, 2006, p. 224). En spørreundersøkelse 

(survey) er en systematisk metode for å samle inn data fra et utvalg personer for å gi en 

statistisk beskrivelse av den populasjonen utvalget er hentet fra (Ringdal K. , 2011, p. 167)  

Jeg valgte en spørreundersøkelse basert på selvutfyllingsskjema for mitt prosjekt. En av 

fordelene ved spørreskjema er at man kan samle inn relativt store mengder data på kort tid, og 

for deltakerne er det en fordel at de kan være anonyme og velge fritt om de vil delta eller ikke. 

(Johannessen, 2006, p. 221) En ulempe ved spørreskjemaundersøkelse, kan være at 

spørsmålene oppfattes ulikt, og man har ikke mulighet til oppklarende dialog og deltakerne 

kan derfor svare på ulikt grunnlag. Siden jeg hadde foretatt en pilotundersøkelse våren 2014, 
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hadde jeg fått prøvd lesbarheten av spørsmålene og kunne dermed med ganske stor sikkerhet 

si at de kunne forstås og at de var relevante. 

Spørsmålene har standardiserte svaralternativ i spørreskjemaet, og slik sett er det lettere å 

sammenligne svarene. Også analysearbeidet er lettere, fordi man kan sammenligne svar for 

svar fra de ulike informantene. Ulempen er at spørreskjemaet er lite fleksibelt når det er 

standardisert, og det er vanskelig å påvirke prosessen underveis.  

I forbindelse med min semesteroppgave i språkvitenskapelig metode gjennomførte jeg en 

pilotundersøkelse med 20 respondenter. Jeg hadde to typer spørsmål i undersøkelsen; 

opplysende informasjonsspørsmål og beskrivende og fortolkende spørsmål. I tillegg til 

spørsmålene jeg hadde i pilotundersøkelsen, utvidet jeg spørreskjemaet med ytterligere tre 

spørsmål. De opplysende spørsmålene var informasjon om blant annet alder, skolegang, botid 

i Spania og bakgrunn for utenlandsoppholdet. Eksempler på beskrivende og fortolkende 

spørsmål kan være beskrivelser av egne språkkunnskaper, i hvilke situasjoner paellanorsk 

brukes, bruksfrekvens og egne holdninger til paellanorsk og brukerne av paellanorsk. Min 

spørreundersøkelse skulle bidra til å si noe om bakgrunnen til brukerne av paellanorsk, videre 

fortelle noe om hvor og med hvem språkblandingen brukes, si noe om forutsetningene for 

bruk og holdningene nordmenn i Spania har til paellanorsk. 

 Jeg ønsket i dette prosjektet å se på hele populasjonen og ikke bare den delen som er over 40 

år. Da disse utgjorde hoveddelen av respondentene i  pilotundersøkelsen. Jeg ønsket videre å 

få vite noe om bakgrunnen for oppholdet i Spania samt noe om hvilke forutsetninger 

respondentene mente lå til grunn for å beherske og bruke paellanorsk. Jeg brukte ikke 

betegnelsen paellanorsk i spørreundersøkelsen for å unngå fordommer i forhold til 

navnevalget. Spørreundersøkelsen ble gjennomført i Alfaz del Pi i løpet av perioden mai  juni 

2015, med i alt hundre norske respondenter fordelt på alle aldersgruppene fra ni til 99 år. Med 

i undersøkelsen er det, for å nevne hovedgruppene; skoleelever, yrkesaktive, 

langtidsferierende, uføretrygdede og pensjonister. I de tilfellene hvor respondentene er under 

18 år, er det innhentet samtykke fra foreldrene.  
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4.5 Validitet og reliabilitet 

For å kunne måle kvaliteten på en vitenskapelig undersøkelse, og for at man skal kunne ha 

tillit til slutningene gjort i undersøkelsen, må en rekke krav til validitet og reliabilitet være 

oppfylt. (Berland 2008, s. 66).  

Validiteten handler om hvor godt eller relevant data representerer det fenomenet som skal 

undersøkes. Videre blir validitet delt inn i ytre validitet og begrepsvaliditet. Ytre validitet 

dreier seg om hvorvidt det er mulig å generalisere fra utvalg til populasjon, og i hvilken grad 

utvalget er representativt for populasjonen samt i hvilken grad det er mulig å overføre 

resultater fra en undersøkelse til andre områder og situasjoner. (Johannessen, 2006, s. 359) 

Begrepsvaliditet handler om hvorvidt det er samsvar mellom det generelle fenomenet som 

undersøkes og de operasjonaliserte indikatorer eller variabler. Man må, for å kunne sikre høy 

grad av validitet som forsker, hele tiden stille konstruktive og kritiske spørsmål til egen 

forskning samtidig som man forholder seg kritisk til egen subjektivitet. Harriet Holter påpeker 

et skille innen validitetsbegrepet mellom kvalitativ og kvantitativ forskning  

At materialets og konklusjonens troverdighet ligger innebygd i hver del av 

forskningsprosessen. I kvantitativ forskning derimot testes hvert enkelt begrep eller beregning 

                             (Holter, 1996, s. 22) 

Reliabiliteten i en undersøkelse kan testes ved å gjenta samme undersøkelse (test  retest  

reliabilitet) på samme gruppe på forskjellig tidspunkt. Blir resultatene de samme, er dette et 

uttrykk for høy grad av reliabilitet. Eventuelt kan man la flere forskere vurdere resultatene 

eller undersøke samme fenomen (Johannessen, 2006, s. 46) Hvis disse forskerne kommer 

frem til samme resultat er det uttrykk for høy reliabilitet, og betegnes som “inter  rater  

reliabilitet”.  

4.5.1 Studiens kvalitet  

Kvalitet i forskning handler om validitet, reliabilitet og generalisering. Innenfor 

naturvitenskapen legges det stor vekt på betydningen av målbarhet (Ringdal K. , 2011, p. 85). 

Ringdal sier det går et skille i synet på måling mellom samfunnsforskere som benytter 

kvantitative, og de som benytter kvalitative forskningsstrategier. (Ringdal K. , 2011, p. 169) 
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 I det følgende vil jeg beskrive hvordan jeg har gått fram for å sikre studiens kvalitet, både når 

det gjelder observasjonene, den kvantitative spørreundersøkelsen, og de kvalitative 

forskningsintervjuene. Jeg har brukt (Ringdal K. , 2011) (Kvale & Brinkmann, 2010)) og 

(Postholm, 2011)som støtte i kvalitetsarbeidet. Da jeg skulle lage spørsmålene i 

spørreundersøkelsen startet jeg med å studere andre tidligere gjennomførte 

forskningsprosjekter innenfor samme tema. Jeg leste gjennom ulike spørsmål og gjorde en 

vurdering av disse i forhold til mine forskningsspørsmål. Dette er framholdt av Ringdal 

(2011) som en god metode for nybegynnere som har lite erfaring med å utforme spørsmål. Jeg 

benyttet pilotundersøkelsen jeg hadde utført tidligere som et grunnlag, og utbedret den samt at 

jeg føyde til tre spørsmål. En viktig vurdering er om det er rimelig å tro at deltakerne kan 

svare noenlunde presist på spørsmålet. Etter at spørreskjemaet var utformet, ba jeg flere om å 

lese gjennom det og gi meg tilbakemelding. Disse var personer som ikke skulle delta i min 

undersøkelse. Dette var viktig, spesielt med tanke på at det skulle være forståelig for hele 

populasjonen i aldersspennet 9 til 99 år. Jeg fikk flere konkrete tilbakemeldinger som førte til 

at jeg justerte noen av spørsmålene.  

Spørsmålene i forbindelse med innhenting av holdningsdata ble utformet som gradsspørsmål i 

Likert    format. Det var satt seks svaralternativ, 1  5( helt enig  helt uenig) i tillegg var det 

mulig å krysse av for ”vet ikke” ved alle spørsmål. I følge (Ringdal, 2011, p. 183)er det viktig 

at svaralternativene begrenses, samtidig som det bør være en nøytral midtkategori slik at 

respondentene ikke tvinges til å velge en svarkategori som ikke er dekkende for dem.  

 Jeg fikk tilbake svar fra 100 av dem som var inviterte til å være med, og alle aldersgruppene 

var jevnt representert blant respondentene. Jeg vurderer derfor at det er god bredde i 

datamaterialet og at representativiteten er tilfredsstillende. Dette gir meg et godt grunnlag for 

å besvare forskningsspørsmålene mine på bakgrunn av det empiriske datamaterialet.  

 

4.6 Etikk og metodiske utfordringer  

Etikk er læren om hvordan vi bør handle, og hva vi kan og ikke kan gjøre mot hverandre. 

Mennesker kan påvirke hverandre på mange måter, både direkte og indirekte, og det kan reise 

mange etiske spørsmål. Innen samfunnsforskning er dette spesielt aktuelt, siden denne 

forskningen spesielt berører enkeltmennesker og forholdet mellom mennesker (Johannessen, 
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2006, p. 91). Forskningen kan påvirke på mange måter, som for eksempel gjennom de 

virkelighetsoppfatninger og kunnskaper den formidler 

 Slik påvirkning kan enten skje gjennom påvirkning av folks forståelse av seg selv eller 

gjennom påvirkning av andre menneskers forståelse av en.  

                         (Johannessen, 2006, p. 92) 

Som en konsekvens av påvirkningen kan handlingsmønster og oppfatning endres. Det er 

viktig at man som forsker vurderer og tenker på hvordan tema kan belyses, og sørger for at 

man tar etiske hensyn og at forskningen får etisk uforsvarlige konsekvenser for 

enkeltmennesker, grupper av mennesker eller hele samfunn. (Johannessen, 2006) 

I alle gruppene jeg intervjuet og observerte, var jeg et forholdsvis kjent ansikt. En slik 

situasjon kan være ugunstig. En for tett kontakt mellom forskningsobjektene og forskeren i et 

forskningsprosjekt, kan føre forskeren opp i en rollekonflikt. Problematikken ligger i at man 

blir både forsker og “venn”, og det reiser noen etiske spørsmål. Det er viktig å trå varsomt og 

være forsiktig slik at man ikke utnytter rollen og tilliten man har opparbeidet seg som forsker.  

Jeg fikk ofte en følelse av at den manglende spanskkunnskapen mange la for dagen, var et 

ømt punkt. Flere sa at de hadde sett for seg at de skulle være bedre i spansk etter en viss botid 

i Spania, og at spanskkunnskapene skulle stige proporsjonalt med antall år bodd i landet. 

Følelser og engasjement kan lett gjøre at man selv blir revet med. Dette må man ta med i 

betraktningen når man  analyserer. Man må på samme tid ha både nærhet og distanse for 

senere å kunne analysere det man har observert.  

Før datainnsamlingen startet ble prosjektet meldt til Norsk Samfunnsvitenskapelige 

datatjeneste AS (NSD) for godkjenning. Her gjorde jeg rede for hvordan informantene skulle 

ivaretas og hvordan informasjonen som kom fram skulle behandles. Mitt datamateriale skulle 

samles inn via anonymt spørreskjema samt intervjuer og observasjon. Intervjuguide og 

spørreskjema ble også innsendt og godkjent. Alle deltakere fikk god informasjon om 

bakgrunnen for studien og hva resultatet skal brukes til. Ingen av informantene kan 

gjenkjennes, verken deltakere i observasjon, spørreundersøkelsen eller i intervju. Jeg har 

fjernet navn under transkriberingen, der hvor dette har kommet fram i observasjonen eller 

intervjusituasjonen. Alle har blitt informert i forkant og har gitt sitt samtykke før observasjon, 

intervju og spørreundersøkelse ble gjennomført, og de fikk mulighet til å trekke seg i 
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etterkant. Informantene fikk også orientering om muligheten til å lese gjennom intervjuene 

etter at de var transkriberte. Dette var det ingen som ønsket. Alt datamaterialet, lydfiler, 

spørreskjema og feltnotater vil bli slettet etter at arbeidet er fullført  

 

4.7 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg gjort rede for metodene jeg har benyttet i undersøkelsen min 

Metodetriangulering innebærer at det i innsamlingen av data og i analysen av denne studien, 

brukes flere ulike metodiske tilnærminger. I min undersøkelse bruker jeg observasjon, 

intervju og spørreskjema. Jeg begrunner metodevalgene mine i hovedsak med at jeg ønsket å 

kvalitetssikre  egne funn, siden dette er et  forholdsvis uutforsket felt. Jeg har også redegjort 

for reliabilitet og validitet i tillegg til at jeg har kommentert den praktiske gjennomføringen av 

studien. Helt til slutt har jeg snakket litt om de etiske og metodiske utfordringene jeg støtte på 

i gjennomføringen av undersøkelsen.  

I neste kapittel tar jeg for meg resultatene og analysen av undersøkelsen. 
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5 Resultater og analyse –av 

observasjon, spørreskjema og 

intervju 

5.1 Innledning 

I denne oppgaven ønsket jeg å undersøke nærmere måten nordmenn snakker norsk på i den 

norske kolonien i Alfaz del Pi i Spania, og om mulig dokumentere eksistensen av en 

språkblanding. I det følgende har jeg valgt å kalle denne måten å snakke på, dette språkvalget, 

10
; paellanorsk (PN). Navnevalget begrunner jeg nærmere i kapittel 6.  

Dersom denne måten å snakke norsk på lar seg dokumentere, hvilke holdninger har brukerne 

til språkblandingen? Hva karakteriserer den og hvordan kommer den til uttrykk ? 

 For å innhente data til mitt prosjekt benyttet jeg tre forskjellig metoder; observasjon, 

spørreskjema og intervju. Hver og en av dem er hensiktsmessige på sin måte for å gi svar på 

mine spørsmål.  

Jeg velger å presentere mine leksikalske funn allerede innledningsvis i dette kapittelet, slik at 

det kan ses i lys av forekomsten i de enkelte gruppene. 

I dette kapitlet vil jeg videre gjennomgå resultatene og analysene fra de tre metodene jeg 

brukte i mitt prosjekt. Presentasjonen av dem vil jeg gjøre i kronologisk rekkefølge, slik de 

ble utført.  

Leksikonet 

Den ordklassen det lånes mest ord til i mitt materiale, er substantiv. Når lånordene i 

paellanorsk skal tildeles  grammatisk kjønn, ser form ut til å være en viktig faktor. Dersom de 

lånes inn direkte fra giverspråket, og ikke er en sammensatt form, har jeg utelukkende funnet 

hankjønnsord.Ved sammensatte ord, hvor det spanske lånordet kommer først, ser lånordet 

                                                 
10

 Språkvalg defineres som hos Svendsen (Svendsen, språkvalg, flerspråklige ferdigheter og språklig sosialisering 
hos filippinske barn i, 2004) hvor begrepet språkvalg er når to   eller flerspråklige bruker ett eller flere språk i en 
samtale. 
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pluss det norske etterleddet  ut til å styre hvilket kjønn ordet tildeles. Eksempler fra mine funn 

på dette er  NIE  nummer og  sip  kort som begge er intetkjønn.  

I fortsettelsen presenteres her en oversikt over forekomsten av ord registrert i forbindelse med 

mitt prosjekt. 

Ordklasse: Substantiv  

Domene: Matuttrykk/ På restaurant 

agva kånn gas ( agua con gas – farris)  

 naranha ( naranja –appelsin) 

fanta naranha( fanta naranja   fanta med appelsinsmak) 

aliåli, (aioli – hvitløksmajones)  

paeja( paella   spansk matrett, basert på ris ) 

gasera, (casera   blanding av farris og sitronbrus )  

bokadijo (bocadillo  baguett ) 

amerikano(cafe americano  svart kaffe)  

la kventa ( la cuenta   regningen)  

agva kånn gass ( agua con gas   farris) 

 sinn gass ( agua sin gass    vann uten kullsyre) 

 kaffe kån leche(cafe con leche  , kaffe med melk ) 

 tinto, (vino tinto   rødvin)  

vino blanco(vino blanco   hvitvin) 

 kvanto es?( cuanto es?  , hvor mye blir det ?)  
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Domene: Offentlige institusjoner 

kasa de kultura ( kulturhuset –casa de cultura) 

ajunamienton/en (el ayuntamiento  rådhuset ) 

salutten ( el centro de salud    helsehuset)  

polisia lokal ( policia local   politiet) 

Domene: Fritid 

polideportivon ( el polideportivo – idrettsanlegget) 

futbålsala ( futbolsala   5aside)  

 kampus( campus   treningsleir).  

Domene Kjøp/salg   /kontakt med det offentlige/legebesøk 

alkaldn (el alcalde  ordføreren ) 

alkalden ( el alcalde  ordføreren)  

hasienda ( Hacienda   skatteetaten)  

residensia ( residencia   permanent oppholdstillatelse),  

nienummeret ( El  numero NIE  idnummer for utlendinger)  

presidenten ( el/la presidente    lederen i klubben),  

gestoria ( gestoria   rådgivningskontor),  

deklarasjon ( declaracion   selvangivelse)  

sipkortet (la  tarjeta SIP   nasjonalt helsekort) 

infantil (infantil  førskole) 

eskritura (escritura   skjøte) 
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kvanto es?(cuanto es?  hvor mye blir det?) 

Ordklasse: Verb 

firmere ( firmar  , å undertegne ),  

konfirmere ( confirmar  , å bekrefte )  

Interjeksjoner,småord og fraser 

åla (hola –hei ) 

si (si   ja)  

nå (no   nei)  

senjåra (señora   frue)  

måi bien (muy bien    veldig bra)  

klarå (claro   så klart)  

vale (vale   ok)  

bien ( bien  bra)  

kåmå esta ? ( ¿como esta?   hvordan har De det?)  

¿ke tall? (Que tal?   Hvordan har du det) 

håder ( joder   faen)  

hilipoja ( gilipolla   banneord..... ) 

kapujå (capullo –knopp (banneord) 
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5.1.1 Observasjon 

Før jeg i det hele tatt kunne ta fatt på oppgaven, var det nødvendig for meg å kunne 

dokumentere den faktiske eksistensen av språkblandingen. Jeg valgte observasjon som 

metode for å kunne få være tilstede i en naturlig, sosial setting for de tre aldersgruppene i mitt 

prosjekt. Hovedformålet med observasjonene er om mulig å kunne dokumentere forekomsten 

av paellanorsk. Jeg ønsket å observere grupper som ikke var aldersblandet, for å unngå 

eventuell interferens gruppene imellom. Min rolle definerte jeg som observerende tilskuer, 

hvor jeg i hovedsak forsøkte å være naturlig og ubemerket til stede. Derfor valgte jeg også å 

notere minst mulig under selve observasjonene. Ved et par anledninger ble jeg invitert inn i 

samtalen, og stilte meg positiv til det. De aller fleste av dem jeg observerte kjente meg fra før, 

enten privat eller som lærer/journalist. Konteksten for de tre gruppene var uformell i alle 

observasjonene. Konteksten, her definert som hos Svennevig (Svennevig, 2001, p. 82) er 

omgivelsene eller sammenhengen en ytring foregår i.  

» a range of contextual factors influence people’s behaviour and use of language in turn 

influences interpersonal rapport « (Spencer-Oatey, 2009, p. 105) 

De viktigste kontekstuelle faktorene som påvirker oss, sier Spencer –Oatey, er forholdet 

mellom deltakerne, rollene og forpliktelsene de gjensidig har.  

Tatt i betraktning at jeg var til stede, og også i noen tilfeller deltakende, kan det ha bidratt til 

at deltakerne har opptrådt på en annen måte enn de villa ha gjort om jeg ikke var tilstede. Det 

kom også fram under de senere intervjuene, at noen følte seg litt hemmet ved min 

tilstedeværelse fordi de hadde oppfattet at det var deres spanskkunnskaper som skulle 

observeres.  

5.1.2 Barne  og ungdomsgruppa 

Observasjonen av den norske barne  og ungdomsgruppa foregikk i Alfaz del Pi, hjemme hos 

en av ungdommene en fredags ettermiddag i juni 2015
11

. En uformell kontekst hvor rammen 

rundt det hele var en fellesmiddag. Middagen og matlagingen var ikke iscenesatt for min del. 

Det var snakk om en helt vanlig kveld med fredagstaco.  

                                                 
11
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 En avslappet atmosfære, men allikevel med uskrevne regler for opptreden og samhandling. 

Ungdommene skulle lage middag sammen, og hele gruppa, inkludert barna, skulle så spise i 

fellesskap. Det var tilsammen ti personer, fire jenter og seks gutter, som ble observert over ca. 

90 minutter. Informantene, i aldersgruppen 11 til 16 år, var alle norske elever i norsk skole i 

Spania, med fartstid i Spania fra ett til ti år. En av dem hadde også gått sju år i spansk skole. 

Jeg orienterte gruppa om mitt prosjekt, og de samtykket til at jeg skulle få være til stede.  

Praten i gruppa dreide seg først om fritidsaktiviteter. De yngste guttene var opptatt av fotball 

og snakket om spanske fotballspillere og at et av fotballagene fra Alfaz del Pi skulle til 

Norway Cup senere på sommeren. De eldre ungdommene var mer opptatt av muligheten til få 

tatt mopedlappen og eventuelt å kjøpe moped for konfirmasjonspengene. Etter en stund 

begynte de å organisere matlagingen, og jentene fordelte arbeidsoppgavene. Noen laget mat, 

mens andre dekket bordet. De yngste deltok ikke i dette. I denne gruppa var det barn og 

ungdommer som alle hadde et minimumsnivå og kunnskap i spansk. Minimumsnivå fordi det 

undervises i spansk på den norske skolen allerede fra 1. trinn og alle hadde minst oppholdt 

seg i Spania ett år eller mer. To av dem oppga også å være flytende i spansk. I løpet av den 90 

minutter lange observasjonsperioden var det svært få situasjoner hvor språkblandingen kunne 

registreres brukt. Jeg har valgt å presentere alle de fire eksemplene hvor språkblandingen 

forekom. Alle navn brukt i analyseeksemplene er fiktive, og det er kun kjønnet som er en reell 

referanse til taleren. Nærmere forklaring til transkripsjonsmåten finnes i appendiks( vedlegg 

12 )  

5.1.3 Analyseeksempel 

Ungdommene brukte en spansk hilsen da de hilste på meg helt i begynnelsen.  

Jeg: Hei, åla (hei –hola) 

To av de eldste ungdommene: Åla, åla ((hei –hola) 

I den neste samtalesekvensen, hvor de snakket om å ta mopedlappen, dukket det opp et 

spansk ord 

Tina: Men dere vet da at de spanske samles ved kasa de kultura ( kulturhuset –casa de cultura) 
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Her kommer det et spansk ord inn    casa de cultura  (kulturhus) som blir brukt for å forklare 

hvor de spanske ungdommene samles med sine mopeder. En geografisk angivelse i deres 

spanske univers. Det samme skjeddes da de yngste i gruppa snakket om hvor 

fotballtreningene til Alfazlaget foregår.  

Stian: Jeg tror de trener nesten alltid på polideportivon ( el polideportivo   idrettsanlegget) nå.  

Under matlagingen var det ingen spanske ord, hvis man ser bort fra taco. Ordet ble uttalt som 

på norsk /tako/. Til forskjell fra taco (takå ) på spansk. Dette ordet kan vel etterhvert ansees å 

ha blitt like mye norsk som spansk. Under borddekkingen kom noen av ordene for drikke på 

spansk.  

Thomas: Gidder du ta med agva kån gas ( agua con gas – farris) og fanta naranja ? ( 

naranja (naranha)–appelsin) 

Sett under ett viser de fire eksemplene at det faktisk eksisterer en språkblanding som er i bruk 

i denne aldersgruppa. Omfanget er imidlertid veldig lite, og mindre enn jeg hadde forventet. 

Ikke minst siden denne gruppa består av barn og ungdom som har spanskkunnskaper. Og man 

derfor kan anta at det ikke er mangel på spanskkunnskaper som ligger til grunn for den 

sjeldne forekomsten.  

Siden jeg selv også bruker paellanorsk, var det naturlig for meg å hilse som jeg gjorde på 

ungdommene. Min norsk, iblandet spanske ord, kan derfor ha påvirket dem til å hilse på 

samme måte, forutsatt at de behersket koden. I to av eksemplene er ungdommenes bruk av 

språkblandingen relatert til geografiske referanser, og de to andre er det snakk om en hilsen 

og navn på drikke. Som nevnt har alle deltakerne bodd i Spania over en lengre periode, noe 

som viser seg å være ett av kriteriene for bruk av språkblandingen. Jeg kommer nærmere inn 

på dette i analysedelen om spørreundersøkelsen(5. 3) og intervjuene (5. 4) Språkvalget viser 

seg å være tilpasset først og fremst deltakerne, men også diskursen.  

5.1.4 Voksengruppa 

Observasjonen av voksengruppa foregikk på en restaurant i området Alfaz del Pi. Den besto 

av alt fra ti til 25 damer i alle aldre fra 25 til 65 år, med ulik fartstid i Spania, alt fra et halvt år 

til 20 år. Damene møtes rundt en gang i måneden over en matbit og et glass vin. Jeg var 

deltakende observatør i denne gruppa tre kvelder i løpet av perioden april –juni 2015. Disse 
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treffene kjennetegnes ved at man kan komme så ofte eller så sjelden man vil. Det er en fast 

gruppe på to  tre damer som alltid er der, og en av dem har også påtatt seg ansvaret for å « 

innkalle» til dametreff. Jeg orienterte selv om prosjektet mitt, og de samtykket i min 

tilstedeværelse.  

Denne settingen på restaurant kan betraktes som delvis formell og delvis uformell. Formell 

utad til personalet på restauranten og uformell innad i gruppa. Ved alle mine besøk kunne jeg 

merke at noen følte det som litt ubehagelig. De hadde et behov for å fortelle om hvor mange 

spanskkurs de hadde gått på eller om planer de hadde for fremtidige spanskkurs, eller at de 

følte at de greide seg bra og egentlig ikke hadde behov for å lære mer. Settingen ga en ramme 

som oppfordret folk til å bli kjent med nye og å treffe gamle kjente. Jeg var dels deltaker, dels 

observatør i samtalene, og registrerte to faktorer som avgjørende for forekomsten av 

språkblandingen. Når den ble brukt så det ut til å være en forutsetning at de involverte i 

samtalen hadde bodd i Spania i minst ett år eller mer, og/eller at det var mot slutten av 

kvelden og man skulle gå hjem. Samtalene, den uformelle konteksten, dreide seg om alt fra 

barnas fritidsaktiviteter, til huskjøp, shoppingvaner, bilkjøp, spanskkurs, sosiale medier og 

bilkjøring. Og i den formelle konteksten måtte alle forholde seg til spanske servitører. 

Observasjonene varte ca. to timer hver gang. I analyseeksemplene hvor de spanske ordene 

forkommer, er oversettelsen til norsk satt i kursiv.  

5.1.5 Analyseeksempel  

Jeg har valgt å dele eksemplene fra denne gruppa inn i domener, for å kunne vise litt av 

bruksområdene for språkblandingen. 

I samtale om fritidsaktiviteter: nienummer, (numero NIE – identitetsnummer for 

utlendinger )residensia ( residencia – bostedsbevis), ajunamienton(el ayuntamiento  

kommunehuset ) polideportivon ( el polideportivo – idrettsanlegget)  

I de øvrige domenene registrerte jeg ikke noen spanske ord, foruten småord som hele tiden ble 

brukt: klarå ( claro –klart), si ( si  ja), nå ( no –nei), vale ( vale  ok), måy bien(muy bien  

veldig bra)  

I denne gruppa la jeg merke til at de som hadde lengst fartstid i Spania, var de som brukte 

språkblandingen både mest og minst. Mest når de snakket seg imellom med dem som hadde 
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vært lang tid i Spania, og minst når de henvendte seg til de nyankomne «ferskingene». Det var 

også en tydelig hyppigere forekomst av språkblandingen sent på kvelden, enn tidlig. Som om 

man var litt mer hemingsløs etter noen glass vin. Jeg la også merke til at paellanorsk ikke ble 

brukt i noen særlig grad når de henvendte seg til de spanske servitørene. Kun ved ett tilfelle 

hvor det ble sagt: « La meg få la kventa !» ( la cuenta   regningen)  

5.1.6 Pensjonistgruppa 

Observasjonen av pensjonistgruppa foregikk på den norske klubben i Alfaz del Pi i mai 2015. 

Det var seks pensjonister, tre kvinner og tre menn, mellom 65 og 75 år. Alle seks var 

medlemmer av klubben, og såkalte gamle travere i Spania. De hadde alle bodd i Spania i over 

fem år. Jeg observerte gruppa like før 17. mai, og klubbens arrangement var ett av temaene 

det ble snakket om. I tillegg dreide samtalen seg om selvangivelsen og den nye lederen 

klubben.. Jeg var et kjent ansikt i klubben, og jeg orienterte dem om prosjektet mitt som de 

samtykket til å delta i. Selve observasjonen varte i underkant av 30 minutter og jeg var 

deltakende observatør.  

5.1.7 Analyseeksempel 

Jeg har valgt å presentere analyseeksemplene i domener også her. 17. maifeiringen har lange 

tradisjonene i Alfaz del Pi. Kommunen og kommuneledelsen pleier å være en del av 17. 

maikomiteen og er involverte i arrangementet. De stiller blant annet med gratis forfriskninger, 

stoler og bord i forbindelse med festtaler og underholdning.  

 I samtalen rundt 17. mai: alkalden ( el alcalde  ordføreren), kasa de kultura (La casa de 

cultura Kulturhuset), ajuntamientoen ( el ayuntamiento   rådhuset), salutten ( El centro 

de salud    helsehuset), polisia lokal ( policia local   politiet),  

I samtale om selvangivelse: hasienda ( Hacienda   skatteetaten), deklarasjon ( declaracion   

selvangivelse), gestoria ( gestoria   rådgivningskontor), residensia ( residencia   

permanent oppholdstillatelse), nienummer ( numero NIE  ID  nummer for utlendinger), 

firmere ( firmar   undertegne), deklarere (declarar   å innrapportere)  

I samtale om den nye klubblederen: presidenten ( el/la presidente    lederen i klubben),  
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Også denne gruppa brukte en del småord som: si (si   ja), nå (no   nei), senjåra (señora   

frue), måi bien (muy bien    veldig bra), klarå (claro   så klart), vale (vale   ok), bien ( 

bien  bra), kåmå esta ? ( ¿como esta?   hvordan har De det?)  

I egenrapporteringen oppgir de fleste i denne gruppen at fartstid i landet er en av 

forutsetningene for bruk av PN ( se tabell 5. 3. 5. ). Alle i gruppa hadde relativt lang botid i 

Spania, og jeg antar at det var årsaken til at ingen la begrensninger på seg selv med hensyn til 

språkvalg i samtalen. Det var fin flyt i samtalen og alle så ut til å forstå koden, og responderte 

riktig. I denne gruppa var forekomsten så høy som jeg hadde forventet, siden alle hadde 

relativ lang botid i Spania, og diskursen i hovedsak handlet om spanske forhold.  

5.1.8 Oppsummering observasjon 

Formålet mitt med å foreta observasjonene i forkant av spørreundersøkelsen og intervjuene 

var om mulig å kunne dokumentere forekomsten av språkblandingen. Jeg observerte i alt tre 

forskjellige aldersgrupper, og språkblandingen forekom i alle tre. Forekomsten var hyppigst i 

gruppa med pensjonister, mens den var nesten fraværende blant de yngste. Disse to gruppene 

er nærmest identiske tatt i betraktning deltakernes spanskkunnskaper og at alle hadde mer enn 

ett års botid i Spania. Kriteriene for bruk innad i gruppene er derfor til stede, da de fleste 

mener man må ha bodd i Spania for å beherske paellanorsk. I pensjonistgruppa er bare 

halvparten enige i kriteriet om man må kunne spansk for å bruke språkblandingen. 

Observasjonen viser at den er i hyppig bruk hos pensjonistene med varierende 

spanskkunnskaper og nesten ikke  eksisterende hos barne  og ungdomsgruppa med gode 

spanskkunnskaper. Slik dette kan tolkes, har dermed bruk av språkblandingen ikke noe med 

spanskkunnskaper å gjøre, men med holdninger og signaler man ønsker å gi til omverden.  

Språkblandingen, slik jeg observerte den, kommer i stor grad til uttrykk gjennom bruk av 

enkeltord og fraser, hvor enkeltordene i hovedsak er hentet fra ordklassen substantiv( se 

vedlegg 12, forekomster ) De opptrer hyppigst i språkblandingen når diskursen er spansk og 

samhandlingen er med andre nordmenn, uttalen er oftest tilpasset det norske lydsystemet, det 

er norsk bøyningsmønster som blir lagt til grunn og ordene er syntaktisk fullstendig integrert i 

norsk setningsstruktur. Ann Helen Lea har i sin masteroppgave om lånord også  i sitt 

materiale funnet en betydelig andel substantiv  som har fått tildelt  grammatisk hankjønn (77 

prosent) (Lea, 2009, s. 93)  I en sammenligning gjort av Johansson og Graedler, viser de til at 

80  90 prosent av lånordene fra engelsk er  hankjønn (Johansson, 2002, s. 184), og viser blant 
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annet til Haugens matieriale fra Amerika (Haugen, 1975). Når lånordene i paellanorsk skal 

tildeles  grammatisk kjønn, ser form ut til å være en viktig faktor. Dersom de lånes inn  

direkte fra giverspråket, og ikke er en sammensatt form,  har jeg utelukkende funnet 

hankjønnsord.Ved sammensatte former, og hvor det siste leddet er norsk,blir det grammatiske 

kjønnet som på norsk. 

5.2 Spørreundersøkelsen 

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i mai  juni 2015. På dette tidspunktet hadde jeg allerede 

gjort funn gjennom mine observasjoner foretatt tidligere, som sammen med 

pilotundersøkelsen tydet på språkblandingens eksistens. Jeg valgte derfor å lage et 

spørreskjema som bygde på denne forutsetningen; at språkblandingen eksisterte og var i bruk 

i større eller mindre grad i hele den norske populasjonen i Alfaz del Pi  området i Spania. 

Respondentene ble valgt ut strategisk, og kriteriene var knyttet til alder. De fordelte seg jevnt 

på aldersgruppene barn og ungdom under 20 år, voksne mellom 20 og 60 år og pensjonister 

mellom 60 og 100 år. Jeg fant mine respondenter i Alfaz del Pi  området og gjorde avtaler 

med de respektive gruppene på forhånd, eller jeg stoppet noen tilfeldig på gata eller på kafe. 

Jeg orienterte dem i forkant om mitt prosjekt og spurte om de kunne tenke seg å delta 

gjennom å fylle ut spørreskjemaet.  

Da jeg gjennomførte pilotundersøkelsen våren 2014 opplevde jeg noen ganger en uvilje mot å 

delta, spesielt blant de eldste. Flere av dem oppfattet det som det var deres spanskkunnskaper 

som skulle vurderes. Jeg forsøkte derfor å motivere denne gruppe gjennom først å orientere 

dem om hva prosjektet ikke dreide seg om. Altså, dette dreide seg ikke om måten de snakket 

spansk på, men derimot måten de snakket norsk på. Slik ble det bare tre av de forespurte 

deltakerne som ikke ønsket å delta i undersøkelsen. Jeg møtte de fleste i pensjonistgruppa i en 

sosial setting, enten i klubblokalene til den norske klubben eller i forbindelse med 

restaurantbesøk på skandinavisk restaurant.  

Voksengruppa kommer i hovedsak fra miljøet rundt de norske skolene, bestående av lærere 

og foreldre. Jeg støtte til dels på den samme skepsisen her, men opplevde kun ett avslag. 

Denne gruppa møtte jeg i tillegg til i miljøet rundt den norske skolen, på den norske klubben 

på kafeer, restauranter og barer. De yngste respondentene møtte jeg privat hjemme hos 

familien deres eller på de norske skolene. Blant disse var det ingen skepsis som ble uttrykt 
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eksplisitt i forbindelse med utfyllingen av spørreskjemaet. Der hvor det var mindreårige som 

fylte ut spørreskjemaet, var det med foreldrenes samtykke.  

Min spørreundersøkelse inneholdt 20 spørsmål, deriblant flere sosiale variabler som kjønn, 

alder og utdanning samt opplysninger om botid, bakgrunn for oppholdet i Spania, 

språkkunnskaper generelt og spanskkunnskaper spesielt.  

Spørsmålet om språkkunnskaper var utformet slik at man skulle krysse av for de 

språkkunnskapene man hadde i norsk, engelsk, spansk og andre språk samt hvilket nivå disse 

var på. I utgangspunktet var det en spennende vinkling, for å se en sammenheng for eksempel 

mellom nivået i andre fremmedspråk og spansk. Men dette viste seg ikke å fungere helt etter 

hensikten. I hovedsak fordi det ble for mange språk   og nivåkombinasjoner å holde styr på til 

å kunne «lese» i hvilken retning resultatene pekte.  

 Når det gjelder svarene opplyste 20 prosent av respondentene at de vurderte sin språklige  

kompetanse i engelsk som flytende ved siden av 98 prosent  i norsk. Siden engelsk og norsk 

kom i denne kategorien og fikk så høy skår, er det mulig at spansk har blitt undervurdert 

og/eller overvurdert. Dette siden det kun var fire nivå; C(flytende  morsmål )   B(middels) 

A(begynner) 0 (ingen kunnskaper), og at det kunne bli vanskelig å vurdere sine 

spanskkunnskaper opp mot f. eks engelskkunnskaper på C  nivå. Derfor velger jeg å trekke ut 

informasjon som blir gitt om spanskkunnskaper for den enkelte (ref.kolonne R i 

spørreskjemaet) og forholder meg i det kommende kun til den.  

I tillegg var det i spørreskjemaet spørsmål som gikk på informasjon om hvor språkblandingen 

brukes, når den brukes og frekvens samt forutsetningene for bruk. Gjennom å måtte ta stilling 

til forskjellige utsagn, pretenderer oppgaven å si noe om holdningene brukerne av PN har til 

språkblandingen. I alt hundre respondenter var med i undersøkelsen.  
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Utvalget hadde følgende karakteristika:  

Tabell 1. 5. 3 Utvalgets karakteristika  

 

 

 

Menn 
37 % 

Kvinner  
63 % 

Kjønnsfordeling 

Under 20 år 
32 % 

Mellom 20-60 år 
33 % 

Mellom 60-100 år 
35 % 

Alder 
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Hele året 
69 % 

Deler av året  
31 % 

Opphold i Spania 

Mindre enn fem år 

Opp til 15 år 

Mer enn 25 år 

Under ett år 

Botid i Spania 
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Grunnskole,hvorav 
8% går I 

grunnskolen nå 
17 % 

Videregående skole 
45 % 

Universitet/ 
Høyskole 

38 % 

Utdanning 

Snakker spansk 
65 % 

Snakker ikke 
spansk 
35 % 

Spanskkunnskaper 
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I det følgende vil jeg presentere de tre aldersgruppene som jeg har delt respondentene inn i; 

barne  og ungdomsgruppe, voksengruppe og pensjonistgruppe. Inndelingen er identisk med 

inndelingen jeg bruker for de andre metodene; observasjon og intervju 

 

 

5.2.1 Barne  og ungdomsgruppa  Analyseeksempler 

Barne   og ungdomsgruppa består av 32 respondenter på mellom ni og 20 år. De er alle elever 

enten i norsk grunnskole eller videregående skole, fordelt på 17 jenter og 15 gutter.  

 

 

 

 

Elev   i norsk 
skole  
21 % 

Jobb i norsk 
bedrift 
20 % 

Jobb i spansk 
bedrift  

6 % 

Pensjonist  
31 % 

Annet; 
langtidsferie, 

friår 
22 % 

Bakgrunn for spaniaoppholdet 
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Om bruk og forutsetninger for PN 

Tabellen viser antallet innad i gruppa som er enig ( Her har jeg slått sammen kategoriene helt 

enig og litt enig) i utsagnene, og hvordan dette ser ut i lys av variabelen botid i Spania; 

under/over fem år.  

Barne  ungdomsgruppa 
(100% = 32) 

Respondenter Snakker 
spansk 

Bruker PN 
i samtale 

med 
nordmenn 

Bruker PN i 
kontakt med 

kjøp/salg 
lege/offentlig 

kontor 

Forutsetning 
for bruk er å 

ha bodd i 
Spania og 

snakke 
spansk 

Av alle respondenter 100% 84% 59% 44% 100% 
Botid i Spania under 5 år 38% 28% 22% 19% 66% 
Botid over 5 år 62% 56% 37% 25% 34% 
Referanse i skjemaet:  Kolonne 

R 
KolonneH Kolonne I Kolonne J  

Analyseeksempel:Tabell 1 5. 3. 1 Om bruk og forutsetninger for PN 

Kommentar til funn: Dette er en gruppe hvor de fleste oppgir å snakke spansk, og antall 

spansktalende øker også med botid i landet. Når det gjelder bruken av PN oppgir nesten to av 

tre at de bruker den, og at den er hyppigere i bruk hos dem som har bodd i Spania i mer enn 

fem år. Svarene tyder på at respondentene mener at en av forutsetningene for at PN skal 

brukes i en samtale er at man antar at de andre samtalepartnerne har bodd/bor i Spania og 

behersker spansk. Av dem som har fartstid i Spania under fem år, er det bare litt over 

halvparten som bruker PN. I den delen av gruppa som oppgir ikke å snakke spansk (16%) 

viser det seg at selv om de ikke snakker spansk, så bruker de paellanorsk i samtale med andre 

nordmenn. Denne delen av gruppa oppgir derimot ikke at spanskkunnskaper er en 

forutsetning for bruk av PN. Kun botid i Spania er avgjørende for dem. I denne gruppa hadde 

rundt en av tre mindre enn et års botid i Spania, men halvparten av dem i gjen, opplyser at de 

snakker spansk. Slik ser det ut til at botid for barne  og ungdomsgruppa ikke nødvendigvis har 

stor sammenheng med økte spanskkunnskaper. Den forholdsvis store andelen som oppgir å 

snakke spansk, kan nok også tilskrives at det undervises i spansk i den norske skolen, og at 

alle respondentene hadde minst ett år botid i Spania bak seg. Med utgangspunkt i disse 

funnene, skulle man i observasjonen forventet at alle i denne gruppa snakket paellanorsk i 

samtale med andre nordmenn. Det var imidlertid ikke tilfelle. Bruksfrekvensen var mye lavere 

enn egenrapporteringen tilsier. I intervjuene bekrefter også informantene den lave 

bruksfrekvensen med å si at de bevisst skiller de to språkene, og at man ikke bør blande.  
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Om holdninger til PN 

Tabellen viser antallet innad i gruppa som er enig (Her har jeg slått sammen kategoriene helt 

enig og litt enig) i utsagnene, og hvordan dette ser ut i lys av variabelen spanskkunnskaper 

Barne  ungdomsgruppa 
(100% = 32) 

Respondenter Ok å blande Å blande= 
integrert 

Blande= kan 
ikke spansk 

PN for å 
imponere 

Alle respondenter 100% 56% 34% 38% 47% 
Snakker spansk 84% 44% 31% 31% 38% 
Snakker ikke spansk 16% 10% 3% 6% 10% 
Referanse i skjemaet:  Kolonne K Kolonne L Kolonne M Kolonne N 
Analyseeksempel:Tabell 2 5. 3. 1 Om holdninger til PN  

 

Kommentar til funn: Av de fra gruppa som snakker spansk sier omtrent halvparten at det er 

greit å blande de to språkene. På dette punktet er nesten alle ikkespansktalende enige i at det 

er ok å blande. Men de mener ikke at denne språkblandingen er et tegn på at man er integrert. 

Det er heller et bevis på at man ikke er integrert. Over halvparten i begge gruppene ser ut til å 

enige at de som bruker PN gjør det i den tro at de kan imponere andre nordmenn med sine 

kunnskaper. Det kan se ut som det er prestisje å kunne snakke spansk og gjennom 

spanskkunnskaper tilsynelatende å være integrert. Tallenes tale peker i retning av at en som 

snakker spansk ikke reflekterer over bruken av PN og om han med det signaliserer at han er 

integrert. Han har heller ikke behov for å imponere noen, siden han kan spansk. 

Sammenliknet med en som ikke snakker spansk, hvor spanskkunnskapene man kan fremvise 

ved å bruke PN, representerer beviset på at man er integrert eller ikke. Det kan se ut som den 

ikke   spansktalende tror at en forutsetning for PN er å kunne spansk, og hadde han behersket 

det, kunne han også ha brukt det i PN og dermed brukt PN til å imponere de andre ikke  

spansktalende.  
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Om bruk og holdninger til PN 

Tabellen viser antallet innad i gruppa som er enig (Her har jeg slått sammen kategoriene helt 

enig og litt enig) i utsagnene, og hvordan dette ser ut i lys av variabelen spanskkunnskaper 

Barne  ungdomsgruppa 
(100% = 32) 

Respondenter Ok å blande 
for å bli 
forstått 

Ikke blande i 
prat med 
spanjoler 

Jeg blir flau 
når folk 

snakker PN 

Viktig å 
lære 

spansk ved 
opphold i 

Spania 

Alle respondenter 100% 72% 84% 56% 97% 
Snakker spansk 84% 59% 69% 50% 84% 
Snakker ikke spansk 16% 13% 15% 6% 13% 
Referanse i skjemaet:  Kolonne O Kolonne P Kolonne Q Kolonne S 
Analyseeksempel:Tabell 3 5. 3. 1 Om bruk og holdninger til PN 

 

Kommentar til funn: Av fem som svarer at de ikke snakker spansk, sier fire at det er ganske 

sannsynlig at de vil prioritere å lære spansk neste år. Det kan tolkes som at det politisk korrekt 

å vise seg ansvarlig og lære seg vertslandets språk. I det minste ha planer om det. Over 

halvparten oppgir at de blir flaue over å høre folk snakke PN. Av dem som ikke snakker 

spansk, oppgir bare noen få at de synes det er flaut og det kan slik se ut som om en 

forutsetning for å bli flau, er å beherske spansk.  

I denne gruppa snakker nesten alle spansk, og de oppgir å bruke PN i e kjøp/salg situasjon, i 

kontakt med helsepersonell og med andre nordmenn. Videre sier de spansktalende at de ikke 

synes om å blande når de er sammen med spanjoler. Jeg tolker resultatene dithen, at denne 

gruppa bruker PN når de er i en kjøp/salg situasjon og kontakt med helsepersonell under den 

forutsetning at motparten/samtalepartneren er norsk. Noe som igjen kan bety at nordmenn 

benytter seg i stor grad av disse tilbudene som tilbys av nordmenn. Det finnes flere norske 

leger, norske legesentra, eiendomsmeglere, forretninger og restauranter hvor dette er mulig å 

gjennomføre 

I denne gruppa observeres PN lite brukt nordmenn i mellom, og de egenrapporterer i intervju 

at de skiller mellom språkene og at de ikke blander. Barne  og ungdomsgruppa viser seg i 

både intervju og observasjon, å ikke være helt i takt med egen oppfatning av bruk. Når 

konteksten er et spansk domene, som for eksempel lokale, geografiske forhold, tas de spanske 

ordene ofte i bruk.  
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5.2.2 Voksengruppa Analyseeksempler 

Voksengruppa består av 33 respondenter i aldersgruppa 20 til 60 år, hvorav 27 er kvinner og 

seks er menn. Av disse jobber 17 i en norsk bedrift, seks i spansk bedrift, mens ti oppgir andre 

årsaker som bakgrunn for oppholdet i Spania. For eksempel; helseopphold, langtidsferie, 

sabbatsår og studier 

Om bruk og forutsetninger for PN 

Tabellen viser antallet innad i gruppa som er enig (Her har jeg slått sammen kategoriene helt 

enig og litt enig) i utsagnene, og hvordan dette ser ut i lys av variabelen botid i Spania; 

under/over fem år.  

Voksengruppa 
 (100% =33) 

Respondenter Snakker 
spansk 

Bruker PN 
i samtale 

med 
nordmenn 

Bruker PN i 
kontakt med 

kjøp/salg 
lege/offentlig 

kontor 

Forutsetning 
for bruk er å 

ha bodd i 
Spania og 

snakke 
spansk 

Alle respondenter 100% 73% 79% 45% 82% 
Botid i Spania under 5 år 30% 21% 24% 15% 21% 
Botid over 5 år 70% 52% 55% 30% 61% 
Referanse i skjemaet:  Kolonne 

R 
KolonneH Kolonne I Kolonne J  

Analyseeksempel:Tabell 1 5. 3. 3.Om bruk og forutsetninger for PN 

 

Kommentar til funn: Sammenlignet med barnegruppa ser det ut som andelen spansktalende 

er omtrent like stor for den delen som har bodd over fem år i Spania, hvor nærmere halvparten 

rapporterer å snakke spansk. De bruker PN i samtale med andre nordmenn, og litt under 

halvparten bruker det i situasjoner med kjøp og salg og i kontakt med helsepersonell. Fire av 

fem i denne gruppa er enige i at forutsetningen for bruk er botid i Spania og å beherske 

spansk, og overbevisningen om at det er slik, øker med botid i Spania. Det samme gjelder 

også bruksfrekvensen av PN i samtale med andre nordmenn og i møte med helsevesen og i 

kjøp/salgsituasjoner. Den delen av gruppa som ikke snakker spansk, oppgir at det holder med 

å ha fartstid i Spania for å bruke PN. Spanskkunnskaper er ikke nødvendig. Rundt 10% av 

dem sier også at de bruker PN i møte med helsepersonell og i kjøp/salgsituasjoner i tillegg til 

når de møter andre nordmenn. Jeg tolker dette slik at det er fullt mulig å lære og bruke PN 



63 

 

uten å ha kunnskaper i spansk, men at bruksområdet for denne gruppen er begrenset til de 

norsktalende aktørene de omgås i kolonien.  

Om holdninger til PN 

Tabellen viser antallet innad i gruppa som er enig (Her har jeg slått sammen kategoriene helt 

enig og litt enig) i utsagnene, og hvordan dette ser ut i lys av variabelen spanskkunnskaper 

Voksengruppa 
 (100% = 33) 

Respondenter Ok å blande Å blande = 
integrert 

Blande= kan 
ikke spansk 

PN for å 
imponere 

Av alle respondenter 100% 58% 30% 67% 33% 
Snakker spansk 73% 39% 18% 51% 21% 
Ikke spansk 27% 19% 12% 16% 12% 
Referanse i skjemaet:  Kolonne K Kolonne L Kolonne M Kolonne N 
Analyseeksempel:Tabell 2 5. 3. 3. Om holdninger til PN  

 

Kommentar til funn: I denne gruppa mener bare en av tre at den som blander tilsynelatende 

er integrert, mens nesten tre av fire oppfatter en som blander som en som ikke kan spansk. Av 

dem som oppgir å snakke spansk er det halvparten som mener at det å blande betyr at du ikke 

kan spansk, og bare en av fem er enig i at man er integrert hvis man blander. Det kan se ut 

som at denne gruppa oppfatter en som blander spansk og norsk som en som ikke kan spansk, 

derfor lar de seg heller ikke imponere i noen særlig grad av dem som snakker PN.  

Om bruk og holdninger til PN 

Tabellen viser antallet innad i gruppa som er enig ( helt enig og litt enig) i utsagnene, og 

hvordan dette ser ut i lys av variabelen spanskkunnskaper 

Voksengruppa 
 (100% = 33) 

Respondenter Ok å blande 
for å bli 
forstått 

Ikke blande i 
prat med 
spanjoler 

Jeg blir flau 
når folk 

snakker PN 

Viktig å 
snakke 

spansk ved 
opphold i 

Spania 

Av alle respondenter 100% 82% 21% 27% 97% 
Snakker spansk 73% 58% 18% 21% 73% 
Snakker ikke spansk 27% 14% 3% 6% 24% 
Referanse i skjemaet:  Kolonne O Kolonne P Kolonne Q Kolonne S 
Analyseeksempel:Tabell 3 5. 3. 3 Om bruk og holdninger til PN 
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Kommentar til funn: Mens barne  og ungdomsgruppa rapporterte at de var konsekvente i å 

skille mellom norsk og spansk, så sier denne gruppa at det er helt greit å blande så lenge man 

blir forstått, og de sier også at det er greit å blande når man snakker med spanjoler. Ikke blir 

de i større grad flau av å høre PN. Det kan tolkes som at det viktigste for dem er å 

kommunisere, og at hvis det betyr at man må ty til PN, så gjør man det. Gruppa snakker med 

en stemme når de blir spurt om de synes det er viktig å lære spansk når de bor i Spania. Selv 

om nesten en fjerdedel av dem som mener det, ikke snakker spansk.  

5.2.3 Pensjonistgruppa Analyseeksempler 

Pensjonistgruppa består av 35 respondenter på mellom 60 og 100 år, fordelt på 19 kvinner og 

16 menn, hvor alle opplyser å være pensjonister. Tolv av dem har mer enn 15 års fartstid i 

Spania.  

Om bruk og forutsetninger for PN 

Tabellen viser antallet innad i gruppa som er enig (Her har jeg slått sammen kategoriene helt 

enig og litt enig ( helt enig og litt enig) i utsagnene, og hvordan dette ser ut i lys av variabelen 

botid i Spania; under/over fem år.  

Pensjonistgruppa  
(100% = 35) 

Respondenter Snakker 
spansk 

Bruker PN 
i samtale 

med 
nordmenn 

Bruker PN i 
kontakt med 

kjøp/salg 
lege/offentlig 

kontor 

Forutsetning 
for bruk er å 

ha bodd i 
Spania og 

snakke 
spansk 

Alle respondenter 100% 40% 74% 34% 57% 
Botid i Spania under 5 år 26% 0% 17% 11% 6% 
Botid over 5 år 74% 40% 57% 23% 51% 
Referanse i skjemaet:  Kolonne 

R 
KolonneH Kolonne I Kolonne J  

Analyseeksempel:Tabell 1 5. 2. 3 Om bruk og forutsetninger for PN 
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Kommentar til funn: Tre fjerdedeler av denne gruppa har lang fartstid i Spania. Tolv av dem 

har bodd mer enn 15 år i Spania, og sju mer enn 25 år. Ingen av dem som har bodd under fem 

år i Spania oppgir å snakke spansk, og bare to av fem av dem som har botid over fem år 

oppgir å snakke spansk. Det er den samme gruppa som har botid over fem år som oppgir å 

snakke PN i samtale med andre nordmenn. Det betyr at de ikke oppfatter spansk som en 

forutsetning for å beherske koden. En av tre bruker også PN i en kjøp/ salgssituasjon og i 

møte med helsepersonell. De fleste(82 %) mener at botid i Spania er en forutsetning for bruk 

og om lag halvparten tror også at spanskkunnskaper er en forutsetning for bruk av koden.  

 

 

Om holdninger til PN 

Tabellen viser antallet innad i gruppa som er enig (Her har jeg slått sammen kategoriene helt 

enig og litt enig ( helt enig og litt enig) i utsagnene, og hvordan dette ser ut i lys av variabelen 

spanskkunnskaper.I egenrapporteringen oppgir denne gruppen at fartstid i landet er en av 

forutsetningene for bruk av PN. 

Pensjonistgruppa  
 (100% = 35) 

Respondenter Ok å blande Å blande 
betyr at du 
er integrert 

Blande betyr 
at du ikke 

kan spansk 

PN brukes 
for å 

imponere 

Av alle respondenter 100% 46% 23% 63% 40% 
Snakker spansk  40% 17% 9% 14% 14% 
Snakker ikke spansk 60% 29% 14% 49% 26% 
Referanse i skjemaet:  Kolonne K Kolonne L Kolonne M Kolonne N 
Analyseeksempel:Tabell 2 5. 3. 3.Om holdninger til PN  

 

Kommentar til funn: Nesten halvparten oppgir at de synes det går greit å blande, men bare 

en av fire mener å oppfatte at en som blander er integrert. Her er også de som behersker 

spansk mer tilbakeholdne i forhold til å blande. Godt over halvparten sier at en som bruker 

PN signaliserer å ikke kunne spansk. I gruppa samlet, lar halvparten seg imponere når de 

hører PN. Dette tolker jeg som at de som ikke behersker spansk, forsøker å dekke over det 

med å snakke PN og på den måten fremstå som om de har spanskkunnskaper. Det kan se ut 
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som det er forbundet med prestisje å snakke spansk eller at « de andre» ikkespansktalende 

oppfatter deg som spansktalende.  

Om bruk og holdninger til PN 

Tabellen viser antallet innad i gruppa som er enig(Her har jeg slått sammen kategoriene helt 

enig og litt enig )i utsagnene, og hvordan dette ser ut i lys av variabelen spanskkunnskaper 

 

Pensjonistgruppa 
 (100% = 35) 

Respondenter Ok å blande 
for å bli 
forstått 

Ikke blande i 
prat med 
spanjoler 

Jeg blir flau 
når folk 

snakker PN 

Viktig å 
snakke 

spansk ved 
opphold i 

Spania 

Av alle respondenter 100% 77% 57% 40% 80% 
Snakker spansk 40% 31% 26% 20% 40% 
Snakker ikke spansk 60% 46% 31% 20% 40% 
Referanse i skjemaet:  Kolonne O Kolonne P Kolonne Q Kolonne S 
Analyseeksempel:Tabell 3 5. 3. 3 Om bruk og holdninger til PN 

 

Kommentar til funn: Nesten alle dem som ikke snakker spansk opplyser at de behersker PN  

koden og bruker den. De synes også det er ok å blande for å bli forstått, men synes ikke man 

bør gjøre det i samtale med spanjoler. En liten andel, en av fem, opplyser å bli flau når folk 

snakker PN. Gruppa samlet sett synes det er viktig å snakke spansk når man oppholder seg i 

Spania. Sånn sett er det interessant at 60 prosent ikke gjør det. Det kan se ut som de er drevet 

av ytre motivasjon når de svarer, og at det er politisk korrekt å mene dette når man oppholder 

seg i Spania over tid. Av de 20 som svarer at de ikke snakker spansk, sier elleve at det er 

ganske sannsynlig at de vil prioritere å lære spansk neste år. Av disse har sju bodd mer enn 

fem år i Spania. Sannsynligheten for at de lærer spansk i år, er vel da heller liten. Siden de 

mest sannsynlig ville ha svart det samme om de hadde blitt spurt i fjor.  

5.2.4 Oppsummering spørreundersøkelse 

I denne delen av kapittelet er det gjort et forsøk på å beskrive brukeren av språkblandingen, 

med hvem og i hvilke situasjoner språkblandingen brukes og hvilke holdninger språkbrukerne 

har til språkblandingen, basert på opplysninger gitt av brukeren selv i spørreskjemaet.  
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Den aktive brukeren av paellanorsk har bodd minst ett år i Spania. Han snakker nødvendigvis 

ikke spansk, men synes det er viktig å kunne spansk ved opphold i Spania. Språkblandingen 

brukes for å vise at man snakker spansk og er integrert. Paellanorsk blir brukt i alle 

situasjoner hvor man er i samtale med andre nordmenn som har fartstid i Spania samt av noen 

også i kjøp/salg   situasjoner og i møte med helsepersonell. Han synes det går greit å blande 

norsk og spansk, men mener man bør ikke gjøre det i samtale med spanjoler. Han blir ikke 

spesielt flau over å høre PN i bruk. Og kan han ikke spansk, så har han store planer om å 

prioritere å lære seg det neste år.  

Om bruk av språkblandingen: Forutsetningen for å bruke paellanorsk ser ut til å være først 

og fremst at man bor eller har bodd i Spania. Det er litt uenighet blant respondentene om 

spanskkunnskaper er en av forutsetningene, men majoriteten er av den oppfatning. Det viser 

seg imidlertid at det ikke er en forutsetning for bruk, siden flere enn de som oppgir å snakke 

spansk, opplyser at de bruker paellanorsk. Bruken av språkblandingen i samtale med andre 

nordmenn øker også med alderen. Mens bare litt over halvparten av de yngste gjør det, er 

resultatet fire av fem for voksengruppa og tre av fire for pensjonistgruppa.  

Om holdninger Det kan se ut som at det er en sammenheng mellom alder, spanskkunnskaper 

og toleranse for paellanorsk. Den som er godt voksen og behersker spansk, er ikke så opptatt 

av å bruke paellanorsk for å fremstå som integrert, og blir ikke flau over å høre 

språkblandingen i bruk. Blant disse er det også høyere toleranse for å bruke PN for å bli 

forstått. Mens den delen som ikke behersker spansk, gjerne vil fremstå som spanskkyndig, og 

bruker PN som en slags pseudospansk. Gjennom å bruke PN kan de imponere andre ikke  

spansktalende, og få dem til å tro at de snakker spansk. Det er stort sett enighet blant 

respondentene om at det er viktig å kunne spansk ved opphold i Spania. Her er det imidlertid 

ikke samsvar mellom liv og lære. Det kan se ut som om noen tror at de snakker spansk når de 

behersker PN, og forveksler det med spanskkunnskaper. Dette er spesielt tydelig i 

pensjonistgruppa hvor bare 40 prosent snakker spansk og 74 prosent oppgir å bruke PN i 

samtale med andre nordmenn. 34 prosent kan dermed ikke spansk, men bruker PN. De 

opplyser samtidig at en av forutsetningene for å bruke PN er å snakke spansk. Det kan slik se 

ut som om de ikkepansktalende er av den oppfatning at beherske PN er det samme som å 

beherske spansk.  

Om spanskkunnskaper: Av totalt hundre respondenter, viser det seg at en av tre rapporterer 

å ikke snakke spansk. Det fremkommer at spanskkunnskapene ikke nødvendigvis er 
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proporsjonale med botid i Spania, med unntak av den yngste gruppa som hevder å snakke 

spansk etter ett år. Siden barne  og ungdomsgruppa er elever i norsk skole i Spania, hvor de 

har spanskundervisning fra 1. trinn, kan forklaringen på spanskkunnskapene i denne gruppa, 

ligge der. Toleransen for å bruke paellanorsk og gjennom det fremstå som integrert, ser ut til å 

øke proporsjonalt med manglende spanskkunnskaper. Forholdet mellom botid og manglende 

spanskkunnskaper gjør imidlertid at toleransen for paellanorsk øker i takt botida. Siden lang 

botid i Spania ikke nødvendigvis utløser spanskkunnskaper, gir kunnskap i PN et skalkeskjul 

for dette. Bruken av paellanorsk som rapporteres har slik liten sammenheng med funksjonelle 

spanskkunnskaper  

5.3 Intervju 

 

Etter at spørreskjemaene var ferdig oppsummert, dannet dette grunnlag for intervju. Gjennom 

å intervjue var hensikten å få utdypet og avklart noe av det jeg tidligere hadde observert i de 

aldersinndelte gruppene. Spesielt med tanke på om det var mulig å finne ut og dokumentere 

hvor, med hvem og hvordan språkblandingen kommer til uttrykk.  

Jeg intervjuet tre grupper, som var delt inn etter de samme aldergruppene som i de andre 

metodene. Spørsmålene til intervjuene ble laget med utgangspunkt i intervjuguider hvor tema 

var tilpasset de respektive aldergruppene. Intervjuene var semistrukturerte, og jeg fulgte ikke 

spørsmålene slavisk, men brukte dem mer for å være sikker på at ikke noe ble uteglemt.  

Kriteriene for å være med var at du snakket norsk, var innenfor din gruppe aldersmessig og at 

du hadde minimum ett års botid i Spania. Intervjuene ble gjennomfør i juni 2015 i løpet av to 

dager. Jeg brukte opptaksutstyr under alle tre intervjuene, og orienterte i forkant om mitt 

prosjekt og fikk samtykke til å bruke informasjonen jeg innhentet. Der hvor det var 

mindreårige barn som var informanter, fikk jeg foreldrenes samtykke.  

Forskningsintervjuet er, sier Steinar Kvale, «en spesifikk, profesjonell samtale, med et klart 

asymmetrisk maktforhold mellom forskeren og den som blir intervjuet» (Kvale & Brinkmann, 

2010, p. 52) Det asymmetriske forholdet, sier han, kan bestå i en asymmetrisk maktrelasjon 

hvor forskeren stiller spørsmålet og informanten svarer, nærmest som en enveisdialog. 

Intervjuerens oppgave er å få informasjon ut av intervjuobjektet som han senere kan fortolke 
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og rapportere i overensstemmelse med sitt forskningsprosjekt. Intervjuet kan også fremstå 

som en skjult prosess hvor intervjueren har en skjult agenda og intervjuer informanten uten at 

sistnevnte er helt klar over hva forskeren er ute etter. I noen tilfeller kan intervjuobjektet 

komme med en motkontroll på maktdominansen, og holde tilbake informasjon eller ikke 

snakke om temaet, mens i andre tilfeller kan intervjuere redusere det asymmetriske 

maktforholdet ved å samarbeide med informanten om intervjuet. I mitt tilfelle var jeg et kjent 

ansikt i alle tre gruppene, noe jeg tror bidro til en avslappet atmosfære og til at intervjuet ble 

nærmest et samarbeidsprosjekt mellom meg og informantene. Men også her var det viktig for 

meg å informere informantene om at det er snakk om en måte å snakke norsk på. Det dreide 

seg ikke om å evaluere spanskkunnskapene deres. En annen faktor som kan ha påvirket 

svarene, er at jeg har vært lærer for noen av informantene, Slik kunne intervjusituasjonen ha 

blitt oppfattet som asymmetrisk fra deres side, hvor læreren satt med de «rette» svarene og de 

svarte det de trodde læreren mente var korrekt.  

Alle informantene, med unntak av en, begge foreldrene var norske, og at de brukte norsk som 

kommunikasjonsspråk hjemme. Siden alle mine informanter visste at jeg snakket spansk, 

åpnet det opp for å bruke paellanorsk hvis det var et naturlig språkvalg i intervjusituasjonen.  

Jeg har valgt å presentere analyseeksempler for hver gruppe som sier noe om hvor, med hvem 

og hvordan språkblandingen kommer til uttrykk i hver enkelt gruppe. De utvalgte delene av 

Intervjuene foreligger i transkribert form i vedlegg 9  11 Transkriberingen er ikke gjort 

fonologisk, men ordrett, med unntak av de spanske ordene som er skrevet fonologisk. I de 

fleste tilfellene hvor spanske ord forekommer, bruker informantene norsk uttale som standard 

uttale. Forklaringen til transkripsjonen foreligger i vedlegg.  

 

5.3.1 Barne  og ungdomsgruppa 

Barne  og ungdomsgruppa besto av seks informanter på mellom ni og 18 år. De hadde alle 

relativt lang fartstid i Spania, og tre av dem var født der. Alle som ble intervjuet var elever 

ved en av de norske skolene i Alfaz del Pi, og ingen av dem hadde spanske foreldre. De oppga 

alle hjemmespråket som norsk. Intervjuet gjennomførte vi hjemme hos en av dem en 

ettermiddag i slutten av juni 2015. Det var en uformell setting, hvor alle snakket avslappet 



70 

 

sammen over et glass brus. Jeg intervjuet barna under 12 år først og deretter ungdommene. 

Selve intervjuet tok 30 minutter.  

Med de yngste snakket vi litt rundt at de har bodd i Spania, om fritidsinteresser, mat og 

drikke. De eldste informantene, på 12, 16 og 18 år fortalte første litt om seg selv, deretter om 

skolegangen, fritidsinteresser, restaurantbesøk og kommunen.  

5.3.2 Analyseeksempel 

Hvor, med hvem og hvordan kommer språkblandingen til uttrykk i denne 

aldersgruppen? Kriteriene som kom frem i spørreundersøkelsen for å kunne bruke 

paellanorsk, var at deltakerne i en samtale måtte ha bodd en viss tid i Spania. Under intervjuet 

hadde samtalen fokuset på tema og ikke på språkblandingen. Dette fordi jeg ønsket å se om 

spesielt tema som var relatert til deres spanske verden, utløste bruk av paellanorsk. Den 

yngste gruppa, de som var under 20 år, oppga i spørreundersøkelsen at de svært sjelden eller 

aldri snakket på denne måten selv. Det stemte også med det jeg hadde observert forut for 

intervjuene, i den samme aldersgruppa. Under intervjuet måtte jeg nærmest lokke de spanske 

ordene ut av dem. De viste at de hadde et passivt vokabular og høy forståelse av de spanske 

ordene.  

I intervjuet ( vedlegg 12) ble det snakket om fritidsinteresser og om mat og matpakke, og 

ordene agva kån gass( agua con gas   farris )og bokadijo (bocadillo  baguett )ble brukt, 

videre fortalte de at de kunne spille fotball på banen bak kasa de kultura(casa de cultura   

kulturhuset ) og futbålsala ( futbolsala   5aside) på kampus( campus   treningsleir). Jeg hadde 

forventet at om språkblandingen skulle blitt brukt, måtte det være rundt tema hvor de norske 

barna og ungdommene kom i kontakt med det spanske språket fysisk, altså gjennom 

fritidsaktiviteter eller naturlig tilhold i Alfaz del Pi som restaurantbesøk eller shopping. Det 

barna og ungdommene hadde til felles, var at de understreket at de ikke syntes om å blande de 

to språkene. De holdt dem strengt adskilt. Det stemte ikke helt med verken observasjonene 

eller det som kom frem under intervjuene, hvor det i løpet av 30 minutter ble brukt 15 spanske 

ord. Det kan også se slik ut at et kriterium for å bruke språkblandingen, er at referansen 

befinner seg i informantens spanske univers. Det var når de snakket om spanske forhold, at 

paellanorsken  ble tatt i bruk. En annen medvirkende årsak til at språkblandingen ikke ble tatt 

i bruk, kan også være at intervjuet ble gjort hjemme hos en av dem, og at hjemmearenaen ikke 

var domene for verken språkblandingen eller spansk. Der brukte de kun norsk.  
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5.3.3 Voksengruppa 

Voksengruppa besto av tre informanter i førtiårene, som hadde bodd i Spania i henholdsvis 26 

og 13 år. Alle tre var yrkesaktive i spanske og norske bedrifter i Spania. En av dem oppga å 

ha forholdsvis dårlige spanskkunnskaper etter så mange år i landet. Intervjuet ble gjort 

hjemme hos en av informantene, en ettermiddag i slutten av juni 2015. Det var en uformell 

setting, en avslappet atmosfære hvor det var mer en samtale enn intervju. Selve intervjuet 

varte i litt under en halv time. I motsetning til barnegruppa fikk denne gruppa direkte 

spørsmål om de hadde observert denne måten å snakke på; norsk iblandet spanske ord. 

Spørreundersøkelsen viste at denne aldersgruppa brukte eller hørte språkblandingen nesten 

alltid i samtaler med andre nordmenn med en viss botid i Spania. Derfor fikk de snakke om 

spanske forhold som er domener hvor paellanorsk var forventet å bli tatt i bruk.  

5.3.4 Analyseeksempel 

Hvor, med hvem og hvordan kommer språkblandingen til uttrykk i denne 

aldersgruppen? 

En av informantene jobber til daglig i en norsk bedrift. Hun bekrefter at hun bruker 

språkblandingen hele tiden, men ikke når hun snakker med norske kunder som ikke har lang 

botid i Spania. Forutsetningen for bruk er å ha kunnskap om den andre samtalepartneren har 

bodd lenge nok i Spania til å forstå språkblandingen. Sånn sett kan man også snakke 

paellanorsk seg i mellom om man møtes i Norge eller andre steder, bare botidkriteriet 

oppfylles. Det understrekes at  informantene oppgir at paellanorsk  nesten utelukkende brukes 

i sosiale settinger og uformelle kontekster, og at den ikke er brukt skriftlig i formelle 

sammenhenger. Ordene som blir nevnt i eksemplene kommer fra sosiale settinger som 

restaurant: agva kån gass ( agua con gas   farris sin gass ( agua sin gass    vann ute 

kullsyre) kaffe kån leche(cafe con leche  , kaffe med melk ) tinto, (vino tinto   rødvin) vino 

blanco(vino blanco   hvitvin), kvanto es?(cuanto es?  hvor mye blir det ?) Fra kontakt med 

det offentlige: ajuntamientoen (el ayuntamiento   rådhuset, ) eskritura (escritura   skjøte), 

nienummer( numero NIE  , idnummer for utlendinger) gestoriaen ( la gestoria   

servicekontoret) alkaldn (el alcalde  ordføreren ) firmere ( firmar   å undertegne ), 

konfirmere ( confirmar   å bekrefte ) fra fritid: polideportivoen ( el polideportivo – 

idrettsanlegget) 
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Fra hilsener og banneord: håder ( joder   faen) hilipoja ( gilipolla  banneord), kapujå 

(capullo –knopp, (banneord)) åla (hola  hei ), ke tall? (Que tal?   Hvordan har du det? )  

Informantene sier at de bruker disse spanske ordene når de snakker norsk, helt ubevisst. En av 

informantene tror at noe av grunnen er at hun ikke har lært å snakke norsk i voksen alder i 

Norge, men i Spania. Hun sier at hun ikke finner dekkende ord på norsk for de spanske 

uttrykkene. Og slik må hun stadig vekk «låne» fra det spanske ordtilfanget hun besitter. På 

den andre siden opplyser hun at hun ikke ville brukt de spanske ordene om hun snakket om 

tilsvarende forhold i Norge.  

5.3.5 Pensjonistgruppa 

Pensjonistgruppa besto av to informanter i 60årene, som begge hadde bodd i og vært tilknyttet 

Spania de siste 30 årene. De oppga brukbare spanskkunnskaper, nok til å kunne klare seg 

både i jobb og privat, uten hjelp fra tolk. Intervjuet ble gjort hjemme hos en av dem. Intervjuet 

foregikk i slutten av juni 2015, i en uformell og avslappet atmosfære, over en kopp kaffe. 

Selve intervjuet varte i litt under en halv time. Også her støttet jeg meg til 

spørreundersøkelsen for å kunne ta utgangspunkt i domener hvor denne aldersgruppa hadde 

oppgitt at språkblandingen var i bruk. De oppga også som et av hovedkriteriene at 

samtalepartneren måtte ha en viss botid i Spania.  

5.3.6 Analyseeksempel 

Hvor, med hvem og hvordan kommer språkblandingen til uttrykk i denne 

aldersgruppen? Begge informantene hadde jobbet i norsk firma i Spania, og hadde fremdeles 

litt kontakt med arbeidsmarkedet. De understreket begge at dei ikke brukte eller hadde brukt 

språkblandingen når de snakket med noen fra Norge, eller norske kunder i Spania. 

Språkblandingen var forbeholdt dem med botid og brukt i sosiale settinger, mer enn med det 

offentlige. Ordene som ble brukt i denne gruppa samsvarte med voksengruppa i det meste, 

med unntak av banneordene, og at det var fravær av verb. Slik som agva kånn gass ( agua 

con gas   farris) sinn gass ( agua sin gass    vann uten kullsyre), kaffe kånn leche(cafe con 

leche  , kaffe med melk ) tinto, (vino tinto   rødvin)), vino blanco(vino blanco   hvitvin) 

kvanto es?(cuanto es?  , hvor mye blir det ?) fra restaurant  og kafedomenet og 

ajuntamientoen (el ayuntamiento   rådhuset, ), eskritura (escritura   skjøte) nienummer( 

numero NIE  , ID  nummer for utlendinger)residensia, (residencia   bostedsbevis for 
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utlendinger) gestoriaen ( la gestoria   servicekontoret), alkaldn/en (el alcalde  ordføreren ) 

fra kontakten med det offentlige mens polideportivoen ( el polideportivo – idrettsanlegget 

og kasa de kultura (casa de cultura  kulturhuset) var fra fritida.  

Informantene opplyser at paellanorsk nesten utelukkende brukes i sosiale settinger og 

uformelle kontekster, og at de aldri skriver språkblandingen i formelle sammenhenger. 

Ordene som blir nevnt i eksemplene kommer fra sosiale settinger som restaurant: fra kontakt 

med det offentlige og  fra fritidsaktiviteter.  

5.3.7 Oppsummering intervju  

Hvor, med hvem og hvordan kommer språkblandingen til uttrykk blant nordmenn i den 

norske kolonien? Intervjuene var ment å gi svar på disse spørsmålene, i tillegg til at de skulle 

underbygge funnene i spørreundersøkelsen. Kort oppsummert forstås språkblandingen av alle 

aldersgrupper av nordmenn som har en viss botid i den norske kolonien. Den brukes mest av 

de voksne i aldersgruppa 30 til 60 år, men er også utbredt blant de aller eldste. 

Språkblandingen brukes når nordmenn med botid i Spania møtes, gjerne i en uformell setting, 

men kun muntlig. Den henter sitt leksikon i flere domener; det offentlige, restauranter, og 

geografiske, spanske referanser. Spesielt når det ikke finnes et tilsvarende og dekkende ord på 

norsk, blir paellanorsk brukt. Som for eksempel gestoria som er rådgivningskontor som yter 

en tjeneste som ikke finnes i Norge.  

I neste kapittel vil jeg se på mine funn i lys av den  teorien jeg har valgt  ut og peke på om 

problemstillingen er belyst  og  til slutt oppsummere mine funn.  
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6 Avslutning 

6.1.1 Drøfting 

Hva er paellanorsk som fenomen i teoretisk forståelse av språkendringer blant 

migrasjonsgrupper hvor norsk språk er involvert? Svaret forsøker jeg å gi i denne oppgaven, 

hvor jeg under forutsetning av at det eksisterer en språkkontaktsituasjon, her kalt paellanorsk, 

har forsøkt å dokumentere hva som kjennetegner denne språkblandingen og holdningene til 

den. 

Språkkontakten jeg har dokumentert mellom norsk og spansk i paellanorsk, viser at de to 

språkene kommer i begrenset kontakt med hverandre. Brukere av paellanorsk oppgir at de 

bruker språkblandingen sammen med andre nordmenn med en viss botid i Spania og at de 

selv ikke nødvendigvis behersker spansk. Av Winford blir dette fenomenet definert som 

språkbevaring (Winford, 2003, s. 2).Språkbevaring karakteriseres  ved at det er språkbrukeren 

selv  som velger å låne ord fra det andre språket, og det er ikke nødvendig med direkte  sosial  

kontakt mellom språkbrukerne. Siden konsekvensen av lav kontaktintensitet ofte er 

leksikalske lån, kan det se ut som paellanorsk ikke nødvendigvis er et resultat av direkte sosial 

kontakt mellom norsktalende og spansktalende språkbrukere, men heller kontakt mellom 

norsktalende.  

Dette understøttes også av Thomason og Kaufmann (Thomason, 1988, s. 50)hvor de i sin 

låneskala viser at ved tilfeldig og moderat kontakt mellom språkene, blir resultatet   “lexical 

and slight structural borrowing”. I følge Winford er dette den mest vanlige formen for 

påvirkning språk har på hverandre (Thomason, 1988, s. 50). Lånordene i mitt muntlige 

materiale, er som tidligere nevnt, i stor grad fra ordklassen substantiv  i tillegg til 

interjeksjoner og  fraser. Ordklassen verb er representert kun ved to funn. Mine funn skiller 

seg slik fra de Ann Helen Lea (Lea ,2009) gjorde i forbindelse med sin masteroppgave, hvor 

hun fant at de mest frekvente lånordene hørte til ordklassene adjektiv og interjeksjoner. 

Innledningsvis påpekte jeg i oppgaven, at det kan se ut som nordmenn følger et identisk 

mønster når de etablerer seg i kolonier utenlands og at det i så måte er store likheter mellom 

de norske koloniene i Spania og Amerika. Videre stilte jeg derfor spørsmålet om det også 

gjelder den språklige utviklingen. 
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Jeg vil ta utgangspunkt i Haugens språkskiftemodell (Haugen, 1953, ss. 370-371) som 

beskriver hvordan  man gjennom fem faser går fra å være enspråklig i ett språk  via 

tospråklighet i begge til å bli enspråklig  i det andre språket. Haugen mener at på grunn av at 

norsk og engelsk er beslektede språk, er dette språkmøtet i Amerika fra begynnelsen av dømt 

til å bli et overgangsstadium og ende i et språkskifte. For å si noe om hvor på skalaen 

nordmenn i Spania kan befinne seg språklig i dag, vil jeg derfor ta utgangspunkt i Haugens 

språkskifte modell og det faktum at norsk og spansk ikke er beslektede språk. Som en 

konsekvens, i følge Haugen, vil derfor den språklige utviklingen i Spania ikke nødvendigvis  

ende i et språkskifte. 

Den norske kolonien i Spania har eksistert i snart 50 år. Jeg vil anta at det i løpet av en så lang 

periode er mulig å gå fra fase I til fase III eller IV i Haugens språkskiftemodell. Det vil 

innebære at en nordmann som kom til Spania på syttitallet og bosatte seg i den norske 

kolonien, er  blitt  minimum tospråklig og  er på vei til å ha større kompetanse i spansk enn i 

norsk. I egenrapporteringen i min spørreundersøkelse svarer nærmere halvparten av dem som 

har botid over fem år, at de snakker spansk. Det kan bety at språkbrukeren har en subjektiv 

oppfatning av å være tospråklig jfr. Svendsens (Svendsen, 2009) definisjon. 

Haugen deler forholdet en tospråklig språkbruker har  til språket  i to kategorier, ytre og indre  

og hvor det ytre forholdet til språket, i dette tilfellet spansk, dreier seg om  domenet for jobb 

og  skole. Hvis det er slik at man gjennom å gå på spansk skole og arbeide i spansk bedrift i 

Spania, kan forvente at man er i stand til å ytre seg meningsfullt på spansk, kan slik sju 

prosent av de spurte i undersøkelsen defineres som tospråklige, i følge Haugens definisjon på 

tospråklighet. Det antyder at denne gruppen kan befinne seg på et sted mellom fase II og III 

jfr. Haugens modell (Haugen, 1969, s. 69)  Hvor langt er så de øvrige norskspanjolene 

kommet i språkutviklingen? 

Som nevnt i kapittel 2 sier Haugen at det finnes to faktorer som kan ha innflytelse på 

språkutviklingen. Den ene er den medbragte norske kulturen og det andre er forbindelsen og 

det sosiale livet man opprettholder til andre nordmenn på stedet. Mens norskamerikaneren er 

tvunget til å søke ut av sin komfortsone for å arbeide /få utdanning og gjennom det måtte ta i 

bruk språket, er ikke det tilfellet for norskspanjolen. Norskspanjolen kan få alle disse 

tjenestene levert på norsk og lever samtidig et aktivt sosialt liv innad i den norske kolonien. 
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 Det at litt over halvparten av dem som har en botid på mer enn fem år oppgir “å snakke 

spansk”, kan tolkes som at de oppfatter seg selv som tospråklige. Tospråklighet kan defineres 

som alt  fra morsmålskompetanse i begge språk  (Bloomfield, 1984) til å beherske kun en av 

de fire språklige ferdighetene; lytte, lese, snakke eller skrive i mer enn ett språk. (Engen, Thor 

Ola & Kulbrandstad, Lars Anders, 2004.).Haugen (Haugen, 1953) hevder at tospråklighet har 

mange grader, og at den begynner ved at en språkbruker kan produsere meningsfulle, 

komplette ytringer på det andre språket. Han argumenterer også, som tidligere nevnt, for at 

den som er tospråklig har et ytre og et indre forhold til språket hvor han bruker det ene språket 

for det indre domenet for familie og følelser og det andre for det ytre som defineres som skole 

og jobb. Jeg velger her å bruke Haugens definisjon, da den best beskriver mine informanters 

situasjon, og samtidig fremholde det Svendsen (Svendsen, 2009) sier i sin definisjon av 

tospråklighet. Hun hevder at språkbrukeren i en samhandlingssituasjon  må identifisere seg 

med begge språkene samtidig som han må bli definert av andre samtalepartnere som 

tospråklig. På samme tid har språkbrukeren en subjektiv oppfatning av sin tospråklige 

kompetanse som han legger til grunn i sin vurdering. Det forutsetter at nordmenn i den norske 

kolonien som definerer seg som tospråklige, også må bli definert slik av andre 

samtalepartnere for å kunne bli oppfattet som tospråklige. Siden paellanorsk er en 

språkblanding som brukes blant nordmenn som har en viss botid i Spania og det ikke er et 

kriterium å beherske spansk, reises spørsmålet om nordmennene gjensidig definerer 

hverandre som tospråklige utenat de er det?  

I følge Johansson og Graedlers (Johansson, 2002)  sammenligning av kodeveksling og lånord 

vil paellanorsk klassifiseres som lån og ikke kodeveksling. I deres oversikt kjennetegnes 

fenomenet lånord ved blant annet hyppig forekomst av lånordene. De består mest av enkeltord 

og fraser som er tilpasset norsk lyd   og bøyningssystem og de er syntaktisk fullstendig 

integrert i språket. Til sammenligning sier Røyneland om lånord, at det kan være en 

tilpasningsstrategi i stedet for kodeveksling. (Røyneland U. , 2003) Om tospråklighet er 

nødvendig for at det skal klassifiseres som kodeveksling, er det uenighet om. 

I de tilfeller man kan bevise tospråklighet hos brukerne av paellanorsk, vil det også være 

nødvendig å endre definisjonen på fenomenet. Da vil det være snakk om kodeveksling, og 

ikke lån. Det finnes mange definisjoner på kodeveksling, men det dreier seg i hovedsak om å 

veksle mellom to språk, og samtalen må være meningsbærende for de involverte. (Auer, 
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Code-switching in conversation: language, interaction and identity, 1998)(For mer se kapittel 

3) 

Når det gjelder innlånsstrategier, inneholder paellanorsk flere typer lån. (Sandøy, 2000) I 

følge Sandøy er det snakk om direkte lån dersom ordene kan uttales og skrives slik de gjør 

på giverspråket. Fra mine funn kan det som eksempel på dette, trekkes frem det spanske ordet 

for kullsyre; gas. Det brukes blant annet når man vil ha en Farris og ber om en agva kånn  

gass. 

Det finnes også eksempler i mine funn på hybridlån hvor ordet er en blanding av giverspråk 

og mottakerspråk. Et eksempel på dette fra mine funn er NIE  nummer (numero de NIE    ID  

nummer for utlendinger) som består av det spanske NIE og norske nummer.  

Videre følger indirekte lån eller avløserord. Importordet fornorskes ved å bytte det ut med et 

norsk ord. Et eksempel på import ord er kaffe kånn leche ( kaffe med melk) 

Videre vil jeg ta med et eksempel på pseudolån hvor importordet har ulik betydning og 

dermed ikke benyttes på samme måte som i giverspråket. Fra mine funn vil jeg nevne verbet  

konfirmere,  som på paellanorsk betyr å bekrefte. Den siste formen for lån jeg har funnet i 

paellanorsk er såkalt norvagisering. Denne lånestrategien innebærer at importordet tilpasses 

norsk lydverk og ortografi. Et eksempel på dette fra mine funn er stedsnavnet Torrevieja 

(Tårrevieha) som på paellanorsk blir til Torvikja, jmfr Haugens eksempel fra Amerika med 

stedsnavnet Koshkanong som ble til Kaskeland. Her kan novagiseringen spesielt se ut til å 

gjelde stedsnavn for gjennom det å understreke forbindelsen til Norge. (Haugen, 1975) 

Valg av kode eller lånord kan for språkbrukeren bli en ressurs såvel som en sosial ulempe, 

sier Garrett. (Garrett, 2010, s. 224)I min undersøkelse (se Tabell 3 5.3.1.) kommer det frem at 

de yngste språkbrukerne av paellanorsk har en klar og bevisst oppfatning av at de ikke bør 

blande de to språkene, og at en konsekvens av å gjøre det, vil gjøre at de fremstår blant sine 

jevnaldrende som om de skulle ha mangelfulle spanskkunnskaper. Mens de voksne og 

pensjonistene på den andre siden ser på bruken av paellanorsk som en lingvistisk 

redningsplanke. Gjennom paellanorsk gir de inntrykk av å besitte den lingvistiske kapitalen 

spansk, uten at det nødvendigvis er tilfellet. (Garrett, 2010, s. 224) 

Normalt innehar alle en sosial kompetanse og har kjennskap til hva de forskjellige kodene 

signaliser og representerer. Kulbrandstad viser til at det er en utbredt oppfatning at å blande to 
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språk, skyldes mangelfull og dårlig kompetanse i språkene (Engen, Thor Ola & Kulbrandstad, 

Lars Anders, 2004.). I mine funn viser holdningene brukerne av paellanorsk har til 

språkblandingen at det oppnås en motsatt effekt som tilfører brukeren lingvistisk kapital i den 

norske kolonien. Det blir ikke oppfattet som mangelfull spanskkompetanse å snakke norsk 

iblandet spanske ord. Lanza (Lanza E. , 2003) har funnet frem til forskning på tospråklige 

samfunn som har vist at folk som har høy kompetanse på begge språk, blander språkene på 

denne måten. Informantene i min undersøkelse som oppgir å ha kompetanse på spansk, 

bekrefter forskningen Lanza viser til, gjennom at de blander de to språkene, norsk og spansk 

og har høy kompetanse i begge.  

 

6.1.2 Om navnevalget 

Det å gi språkkontaktfenomener navn knyttet opp mot matkultur, ser ut til å ha blitt en trend 

de siste årene. Paellanorsk føyer seg slik inn i rekken sammen med kebabanorsk og 

salsanorsk.  

Kebabnorsk er oppstått gjennom direkte kontakt mellom norske, arabiske og pakistanske 

ungdommer, og kalles slik et multietnisk ungdomsspråk. Begrepet kebabnorsk oppsto etter  en 

studie av språkbruk og språklige praksisformer i multietniske miljø i Oslo i 2010, hvor 

studien var et såkalt del  prosjekt Oslo av UPUS  prosjektet.  

Salsanorsk  er et uttrykk språkforsker Kristine Hasund står bak. Det betegner et  

språkkontaktfenomen  hvor spanske ord er kommet inn,  først og fremst, i  norsk 

ungdomsspråk. Hasund forteller at salsanorsk antakelig er lånord som er kommet inn i norsk 

gjennom både direkte og kulturell språkkontakt. Med direkte språkkontakt mener hun her at 

ungdommer fanger opp ordene i direkte kontakt med det spanske språket, både i Norge i de 

spansktalende miljøene og på reise til spansktalende land. Den kulturelle kontakten innebærer 

kun enveiskontakt, slik som gjennom tv, radio, musikk, språkundervisning og moter. 

 

Navnevalget på den norskspanske språkblandingen var i seg selv enkelt siden tanken var  det 

skulle være knyttet opp mot spansk mat. Paella er det nærmeste spanjoler kommer en 
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nasjonalrett, og er nok også den matretten  nordmenn i Alfaz del Pi  vil oppfatte som typisk 

spansk. 

Paellanorsk føyer seg slik fint inn i navnetradisjonen sammen med salsanorsk og 

kebabnorsk. Til forskjell fra salsanorsk som er oppstått først og fremst gjennom kulturell 

språkkontakt, så ser det ut til at paellanorsk er et resultat av en kombinasjon av kulturell og 

direkte språkkontakt. Ser man på leksikonet i paellanorsk, er det preget av det er et «voksent» 

leksikon knyttet til domener som spansk samfunnsliv og kjøp av alle typer varer og tjenester i 

Spania.Til forskjell fra  salsanorsk og kebabnorsk som  har et leksikon som er mer 

ungdomsrettet. 

6.1.3 Oppsummering: 

Forskningsmålene for denne oppgaven har vært å dokumentere språkblandingen paellanorsk,  

si noe om hva som karakteriserer den og om holdningene språkbrukerne har  til den. Jeg har 

også sammenlignet vekstvilkårene for norskamerikansk og norskspansk og stilt spørsmålet 

om  den samme språklige utviklingen finner sted i den norske kolonien  i Spania som  den 

gjorde i Amerika. 

Hva kjennetegner språkblandingen paellanorsk? Med utgangspunkt i teorien jeg har 

presentert er jeg kommet til den konklusjon at språkkontaktfenomenet paellanorsk plasserer 

seg i kategorien lånord.Den kommer til uttrykk gjennom spanske enkeltord og fraser, innskutt 

og syntaktisk integrert i norsk språk. Ordtilfanget består i stor grad av substantiv og fraser, 

hvor bøyningssystemet er norsk. Det samme gjelder også uttalen i paellanorsk, at de spanske 

ordene er tilpasset norsk. Paellanorsk er også hyppigere brukt av voksne og pensjonister,enn 

av barn og ungdom. 

Hvor kommer paellanorsk til uttrykk? Med utgangspunkt i mine funn, ser det ut til at 

paellanorsk først og fremst blir brukt i sammenhenger som av Haugen beskrives som ytre 

domener, som har med områder som er knyttet opp mot samfunnet og det offentlige rom å 

gjøre. 

Hvem samhandler brukeren av paellanorsk med når paellanorsk kommer til uttrykk? 

Mine funn viser at brukeren av paellanorsk først og fremst bruker paellanorsk i 
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samhandlingssituasjoner med andre nordmenn som har botid i Spania  samt i kontakt med 

offentlige ansatte,helsepersonell og i kjøp/salgsituasjoner i kolonien i  Spania. 

Hva kjennetegner en som har språkligkompetanse i paellanorsk? En bruker av 

paellanorsk har bodd minst ett år i Spania. Han snakker nødvendigvis ikke spansk, men synes 

det er viktig å kunne spansk når han bor i landet hvor språket snakkes.. Språkblandingen 

brukes for å vise at man snakker spansk og er integrert. Han synes det er  greit å blande norsk 

og spansk, men man bør ikke gjøre det i samtale med spanjoler. Han blir ikke spesielt flau 

over å høre språkblandingen i bruk. Og kan han ikke spansk, så har han store planer om å 

prioritere å lære seg det neste år.  

Hvilke holdninger har brukeren av paellanorsk til språkblandingen? Det ser ut til å gi 

prestisje i den norske kolonien å beherske spansk. Det medfører at å beherske paellanorsk har 

høy lingvistisk verdi i dette markedet, og at holdningen til bruken er positiv. Funnene mine 

viser også at jo bedre spanskkunnskaper brukeren har, desto mer positiv er han til paellanorsk. 

 

Jeg valgte å avgrense denne oppgaven til å gjelde kun muntlig språk og ser slik at intervju og 

observasjon var den beste måten å få tilgang til talespråket. I tillegg hjalp spørreundersøkelsen 

meg til å få innsikt i holdningene til det muntlige språket, og hvilken lingvistisk kapital det 

representerer for den enkelte. Gjennom mitt valg av metode, utvalg og de spørsmål som er 

stilt, vil jeg slik konkludere med at jeg har fått belyst problemstillingen og at det må være 

rimelig å si at forskningsspørsmålene er besvart.  
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6.1.4 Forslag til videre forskning 

Med unntak av det arbeidet som er lagt ned for å dokumentere og kartlegge norskamerikansk i 

Amerika, har norsk som minoritetsspråk vært lite gjenstand for forskning. På verdensbasis 

kjenner vi til at nordmenn, i tillegg til i Spania, er etablert i flere utenlandskolonier. Til 

forskjell fra dem som etablerte seg og reiste for godt til de norske koloniene i Amerika, flytter 

nordmenn nå ut også for kortere perioder. Disse utenlandskoloniene er gjenstand for stor 

utskifting og tiltrekker seg i hovedsak klimaflyktninger og pensjonister.  

Det ville slik være interessant å dokumentere om det eksisterer språkkontaktfenomener i 

andre utenlandsbosettinger med nordmenn, og så se på hva utskiftingen gjør for den språklige 

utviklingen. 
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Vedlegg 1  

Godkjenning/Registrering for prosjektnummer 42826 NSD Personvernombudet 

Toril Opsahl Institutt for lingvistiske og nordiske studier Universitetet i Oslo Postboks 1102 

Blindern 0317 OSLO  

Vår dato: 27. 04. 2015 Vår ref: 42826 / 3 / KH Deres dato: Deres ref:  

TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV 

PERSONOPPLYSNINGER  

Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 17. 03. 2015. 

 Meldingen gjelder prosjektet: Personvernombudet har vurdert prosjektet og finner at 

behandlingen av personopplysninger er meldepliktig i henhold til personopplysningsloven § 

31. Behandlingen tilfredsstiller kravene i personopplysningsloven. Personvernombudets 

vurdering forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med opplysningene gitt i 

meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer samt 

personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av 

personopplysninger kan settes i gang. Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding 

dersom behandlingen endres i forhold til de opplysninger som ligger til grunn for 

personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et eget skjema, http://www. nsd. 

uib. no/personvern/meldeplikt/skjema. html. Det skal også gis melding etter tre år dersom 

prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet.  

Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database, http://pvo. 

nsd. no/prosjekt. Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 03. 08. 2015, rette en 

henvendelse angående status for behandlingen av personopplysninger.  

Vennlig hilsen Kontaktperson: Kjersti Haugstvedt tlf: 55 58 29 53 42826  

En agva kån gas, pår favår! En undersøkelse om språkbruk blant nordmenn i Spania 

Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder  

Daglig ansvarlig  Toril Opsahl    Student Siri Lund  

Vigdis Namtvedt Kvalheim        Kjersti Haugstvedt  
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Vedlegg: Prosjektvurdering Kopi: Siri Lund Sirilund1@gmail. com Personvernombudet for 

forskning Prosjektvurdering    Kommentar Prosjektnr: 42826 Utvalget mottar skriftlig 

informasjon om studien og samtykker til deltakelse. Informasjonsskrivet må korriges med 

hensyn til at NSD ikke er en del av UiB. Datamaterialet innsamles gjennom et anonymt 

spørreskjema, samt gjennom intervjuer og observasjon. Prosjektslutt er 03. 08. 15. 

Datamaterialet vil bli anonymisert slik at enkeltpersoner ikke vil være identifiserbare i 

oppgave/publikasjoner. Data vil bli lagret i 10 år.  
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Vedlegg 4 

Forespørsel om å delta i observasjon  

Jeg er masterstudent ved Institutt for Lingvistiske studier ved Universitetet i 

Oslo og i forbindelse med min masteroppgave i Norsk som andrespråk skriver 

jeg om hvordan nordmenn i Spania snakker norsk. I den forbindelse ber jeg om 

tillatelse til å være tilstede som observatør/deltakende observatør.  

Det er frivillig å være med, og du kan når som helst trekke deg uten å måtte 

begrunne dette nærmere. Alle opplysninger om deg vil da bli fjernet fra 

oppgaven. Mindreårige vil bli bedt om å bekrefte tillatelse fra foresatte for å 

delta.  

Opplysningen som fremkommer vil bli behandlet konfidensielt, og deltakerne 

vil bli anonymisert i fremstillingen. Eventuelle lydopptak vil bli slettet, og alt 

skriftlig materiale vil destrueres når oppgaven er ferdistilt ved utgangen av 2016.  

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste A/S.  
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Vedlegg 5  

Forespørsel om intervju 

Jeg er masterstudent ved Institutt for Lingvistiske studier ved Universitetet i 

Oslo og i forbindelse med min masteroppgave i Norsk som andrespråk skriver 

jeg om hvordan nordmenn i Spania snakker norsk. I den forbindelse ber jeg om 

tillatelse å foreta intervju.  

Det er frivillig å være med, og du kan når som helst trekke deg uten å måtte 

begrunne dette nærmere. Alle opplysninger om deg vil da bli fjernet fra 

oppgaven. Mindreårige vil bli bedt om å bekrefte tillatelse fra foresatte for å 

delta.  

Opplysningen som fremkommer vil bli behandlet konfidensielt, og deltakerne 

vil bli anonymisert i fremstillingen. Lydopptak vil bli slettet, og alt skriftlig 

materiale vil destrueres når oppgaven er ferdistilt ved utgangen av 2015.  

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste A/S.  
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Vedlegg 6  

Intervjuguide 

Semistrukturerte intervju med gitte tema 

 Jeg presenterer meg 

 Jeg forteller om prosjektet 

 Informerer om intervjuet og varighet 

 Informerer om at det er mulig å trekke seg på et hvilket som helst tidspunkt 

 Samtale /intervju rundt gitte tema for hver gruppe 

 Takk for intervjuet 

 

Barne  og ungdomsgruppa: Livet i Spania 

 Hvor gammel er du? 

 Hvor lenge har du bodd i Spania? 

 Kan du fortelle litt om livet ditt i Spania? 

 Kan du fortelle litt om skole i Spania? 

 Kan du fortelle litt om fritidsaktiviteter i Spania?  

 

 

Voksengruppa og Pensjonistgruppa: Metasamtale om paellanorsk 

 Hvor lenge har du bodd i Spania? 

 Hva jobber du med? 

 Har du observert denne måten ( PN   pallanorsk) å snakke på ?  

 Kan du nevne noe som er karakteristisk for PN? 

 Kan du nevne eksempler hvor du bruker PN? 

 Kan du nevne eksempler hvor du ikke bruker PN?  

 Hvem snakker du PN med ?  

 Har du et bevisst forhold til å snakke PN? 

 Hva tenker du om en som blander norsk og spansk ? 
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Vedlegg 7  

Spørreskjema med resultater  

 (Kodene/forkortelsene  oppført i hvert spørsmål, har sin referanse i  hovedoversikten ) 

I forbindelse med min masteroppgave på masterstudiet i Nordisk ved 

Universitetet i Oslo, ønsker jeg å gjennomføre en spørreundersøkelse om 

språkbruk i den norske kolonien i Alfaz del Pi.  

Undersøkelsen er anonym og består av 15 spørsmål, og det tar under ti 

minutter å besvare den.  

Kolonne A: 1 a) Opplysninger om deltaker i spørreundersøkelsen. Sett kryss  

 Mann Kvinne 

Kjønn M 
37% 

K  
63% 

  

KOLONNE B 1 b) Hvor gammel er du ? Sett kryss 

           Kodet:  

 Alder 

Under 15 år 15 

 8% 

15  20 år 20 

24% 

20  30 år 3 

1% 

30  40 år 4 

5% 

40  50 år     5 

16% 

50  60 år 6 

11% 

60  70 år 7 

15% 

70  80 år 8 

11% 

80  90 år 8 

8% 

90  100 år 10 

1% 

Over 100 100 

0% 
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Ønsker ikke 

oppgi  

ØI 

0% 

 

KOLONNE C 1 c) Oppholder du deg i Spania hele året eller deler av året ?: Sett kryss 

 Hele 
året 

Deler av året  

Opphol
d i 
Spania 

H 
69% 

D 
30% 

     Ikke svart: 1% 

KOLONNE D1 d) Botid i Spania. Sett kryss 

             Kodet: 

 Botid i 
Spania 

1  5 år 1 

30% 

5  15 år 5 

40% 

15  25 år 15 

11% 

25  35 år 25 

15% 

Over 35 år 35 

1% 

Ønsker ikke oppgi ØI 

0% 

Under 1 år   1 

3% 

 

KOLONNE E 1 e) Hvilken utdanning har du ? Sett kryss 

            Kodet:  

 Utdanning 

Grunnskole G 

17% 

Videregående skole VG 

45% 

Universitet/Høyskole U 

38% 

Ønsker ikke oppgi ØI 

5% 
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KOLONNE F 1 f) Hvorfor oppholder du deg i Spania?    KODET: 

 Bak  

grunn for 

oppholdet 

Skolegang (norsk skole) NS 

20% 

Skolegang ( spansk eller annen ikke   

norsk skole/institusjon) 

SS 

1% 

Studier ST 

1% 

Jobb i norsk bedrift JNB 

19% 

Jobb i spansk/ikke  norsk bedrift JSB 

6% 

Pensjonist P 

30% 

Ikke yrkesaktiv IY 

4% 

Annet:  A 

15% 

Ønsker ikke oppgi ØI 

2% 

  

Annet ble oppgitt med: ferie, sabbatår, langtidsferie, helsetur 

 

 

 

KOLONNE G 1 g) Dine språkkunnskaper. Sett kryss ( KODE I TABELL) 

Språk Nivå C 

Flytende 

Nivå B 

Kommuniserer 
godt uten 
problemer i de 
fleste 
situasjoner 

Nivå A 

Kommuniserer 
på et enkelt 
språk i noen 
situasjoner 

Nivå 0 

Ingen språk   

kunnskaper 

Norsk CN 98% BN  AN 0N 

Engelsk CE 20% BE  AE  0E 

Spansk CS 26% BS  AS  0S 

Andre språk CA 21% BA  AA 0A 
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KOLONNE H 2. I den norske kolonien her i Alfaz del Pi, kan vi høre utsagn som:  

Jeg må gå en tur på ajuntamientoen. jeg skal firmere noe med med residensian 

Du får kjøpt norske produkter på supermerkadoen 

Jeg vil gjerne ha en amerikano og en agva kån gass 

Kan du kjøre meg til salutten, pår favår? 

Hola   kåmå esta   det var lenge siden ! 

Har dere norvego pan her ? 

På 17. mai får vi gratis tapas, servesa og vino tinto av alkalden.  

Bruker du selv språket på denne måten når du snakker med andre nordmenn?  

 Bruker du selv språket på denne måten når du snakker 
med andre nordmenn ? Sett kryss Kode:  

Alltid AT 
2% 

Svært 
ofte 

SO 
12% 

Ofte O 
18% 

Sjelden S 
20% 

Svært 
sjelden 

SS 
21% 

Aldri AL 
6% 

Ikke svart: 1% 

KOLONNE I 3. I hvilke sitasjoner bruker/hører du denne måten å snakke på ? Sett gjerne 

kryss ved flere om nødvendig                       Kodet:  

 I hvilke sitasjoner bruker/hører du 
denne måten å snakke på?Sett 
kryss 

I en kjøp/salg situasjon i Spania( f. eks på butikken, 
markedet, restaurant) 

1 13%  

 I møtet med helsepersonell i Spania (F. eks hos lege, 
sykehus, hjemmesykepleie) 

2  10%  pluss 6 % i kombinasjon 

I kontakt med det offentlige i Spania 3 1 % 
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Når nordmenn møtes i Spania 4 17 % pluss 44 % i kombinasjon 

Når nordmenn med fartstid i Spania møtes 5 14 % pluss 41 % i kombinasjon 

Andre steder 6 2%  

 

Her hadde flere krysset av ved flere alternativer 

 

KOLONNE J 4. Vil du si at det er en forutsetning for denne måten å snakke på at alle parter: 

( sett gjerne kryss ved flere om nødvendig) 

 Forutsetning 
for bruk 
Kodet:  

  

Bor i 
Spania 

B 
13% pluss 

Har bodd 
i Spania 

HB 
13% pluss 

Behersker 
spansk 

S 
11% pluss 

Behersker 
norsk 

N 
11% pluss 

Vet ikke VI 
15% 

 

KOLONNE K 5. Hvor enig eller uenig er du i påstandene under ? Merk av   

a) Det er går bra å blande spansk og norsk språk 

 

 

Helt enig 
 

Litt enig 
 

Verken enig 
eller uenig  

Litt uenig 
 

Helt uenig 
 

Vet ikke 
 

1 19% 2 34 % 3 21% 4 10% 5 15% 6 1% 

 

b) KOLONNE L Å blande spansk og norsk viser at du er integrert i det spanske 

samfunnet 

 

Helt enig Litt enig Verken enig 
eller uenig 

Litt uenig Helt uenig Vet ikke 

1 (% 2 20% 3 24% 4 13 % 5 31 % 6 2% 
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c) KOLONNE M En person som blander spansk og norsk, kan ikke spansk 

 

Helt enig Litt enig Verken enig 
eller uenig 

Litt uenig Helt uenig Vet ikke 

115% 2 26%  3 16%  4 15%  5 22% 6 6% 

 

d) KOLONNE N En person som blander norsk og spansk gjør det for å imponere andre   

(nordmenn )med sine språkkunnskaper 

 

Helt enig Litt enig Verken enig 
eller uenig 

Litt uenig Helt uenig Vet ikke 

1 11% 2 28%  3 18% 4 16% 5 19 %  6 8% 

 

e)KOLONNE O Det er greit å blande norsk og spansk, så lenge man blir forstått 

 

Helt enig Litt enig Verken enig 
eller uenig 

Litt uenig Helt uenig Vet ikke 

1 29% 2 4% 3 5% 4 6 5 4 6 1 

 

FKOLONNE P q)I samtale med spanjoler bør man ikke blande de to språkene  

 

Helt enig Litt enig Verken enig 
eller uenig 

Litt uenig Helt uenig Vet ikke 

1 51% 2 17% 3 10% 4 9% 5 9% 6 «% 

 

 GKOLONNE Q )Jeg blir flau når jeg hører folk snakke på denne måten 

 

Helt enig Litt enig Verken enig 
eller uenig 

Litt uenig Helt uenig Vet ikke 

1 12% 2 29%  3 24% 4 8% 5 11% 6 1% 

 

6KOLONNE R. Snakker du spansk ? Sett kryss 

 Ja Nei 

Snakker du spansk? JA  
64% 

NEI 
34% 

Ikke svart: 2% 
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7KOLONNE S. Hvor viktig synes du det er å snakke spansk når du oppholder deg i Spania 

over lengre perioder? Sett kryss 

Svært viktig Ganske viktig Verken viktig 
eller uviktig 

Lite viktig Ikke viktig 

SV 53% GV 37% VVU 3% LV 4% IV 0% 

Ikke svart: 3 %  

8KOLONNE T. Hvis du har krysset av for at du ikke snakker spansk, og skal oppholde deg i 

Spania i perioder det kommende året; hvor sannsynlig er det at du da vil prioritere å lære 

spansk ?Sett kryss ( Disse utgjør 34 % av totalen)  

Svært 
sannsynlig 

ganske 
sannsynlig 

ikke sikker lite 
sannsynlig 

svært 
usannsynlig 

SS 
6%  

GS 
14%  

IS 
9%  

LS 
4%  
 

SU 
1%  

 

KOLONNE R: respondentene:  

DNK= Den norske klubben:40% 

SV= Selvaag Turistsenter: 4% 

Gata= tilfeldige: 5% 

DNS= Den norske skole Costa Blanca: 30% 

Pri= privat hjem ( blandet fra alle aldergrupper): 21% 

 

Tusen takk for hjelpen med å fylle ut spørreskjemaet ! ¡Muchas gracias!                    
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Vedlegg 8 Transkripsjonsforklaring 

 (…) markerer en liten pause,  

 ....... flere etter hverandre markerer lengre pause 

 .. … etter ord markerer at ordene dras ut 

 (xxx) står for utydelig eller uhørlig tale,  

 spanske innslag markeres med fet skrift  

 spansk ortografi i kursiv 

 norsk oversettelse i parentes (normal skrift) 

 ord i [klammer] markerer samtidig tale. Andre relevante opplysninger, f. eks. latter, 

står i (parentes). 
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Vedlegg 9 Intervju (pensjonister) 

Siri: Ja, nå er vi her sammen med to stykker som har bodd her i snart 30 år begge to, mer eller 

mindre tilknyttet Spania 

AB og R, når, nå snakket vi litt om denne måten her  å snakke norsk på. Er dette noe som  

dere opplever på jobben, for eksempel,  eller er dette noe som dere opplever privat, at det er 

mer sosialt betinget. 

AB: Mer på sosialt, gjerne…… 

Siri: kan du gi noen eksempler på hvordan du tenker. Hvordan folk snakker, Hvordan kan folk 

snakke, hvis vi flytter oss over til eiendom for eksempel, vi snakker eiendomskjøp og salg. 

Kan du tenke deg no en måte som folk kan snakker på  da som er   noen er preget av at de har 

bodd i Spania? 

AB: De fleste som skal kjøpe noe... Tenker du de som har bodd her som skal kjøpe noe? De 

bruker vi…… Kunder som kommer til oss   

De fleste som har bodd her en stund 

Siri: Hvordan vil du forklare dem.. noen som ikke har hatt hus her tidligere… til noen som 

ikke har bodd her tidligere 

AB: Vi forklarer jo alt på norsk…… 

Siri: Du vet at det er en person som har bodd her 

AB. Vi snakker alt på norsk 

Siri. Du får en kunde som har vært her bare på ferie, og nå ønsker han å  komme hit å kjøpe 

noe. Hva vil du si til han  da når du vet at det er en person som har bodd her en stund? 

AB: Nei, vi snakker alt på norsk. Alt som vi gjør da er på norsk. Vi har alt oversatt på norsk  

Siri: Hva er prosessen da, i det du skal gjøre når du skal kjøpe et hus for eksempel? 

AB: Først må du finne huset og så må du skrive en kjøpskontrakt, og så må de jo ha et NIE  

nummer 
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Siri: Hvor får du Nienummeret hen?  

AB: Det får du hos politiet i Benidorm 

Siri: Hvem er det som ordner papirene hvis du ikke går selv? 

AB Hvis du ikke klarer gjøre det selv, så hjelper jo vi med det.  

Siri: Er det bare dere som kan hjelpe med dette? 

AB: Nei, Det er jo andre som kan hjelpe også. Det er jo gestorian for eksempel 

Siri Ok, må man.. 

AB: Gestoriakontor, jeg kan ikke navnet på gestoriakontor på norsk 

Siri: Nei…….mm 

AB: Det er vel ikke sånn som eksisterer i Norge. 

Siri: Nei 

AB: I Norge er det ikke notar heller sant? 

Siri: Men hvis du tenker du sender den til en gestoria i Alfaz. I Alfaz ligger det er det mange 

gestoriaer. Vi sier at du står… Du står nede ved den spanske skolen så skal du opp til og du 

skal opp til der hvor du kan få offentlige dokumenter. Hvor går du forbi da? Når du kommer. 

Hvor går du forbi når du står på den spanske barneskolen. Santisimo Cristo hva får du på 

høyre hånd da, når du kommer mot kirken? Kan du si? På høyre hånd  

AB: Helsenteret? 

Siri Ok, så får du noe annet på høyre hånd. Et stort rosa bygg. Hva er det? 

AB: Kulturhuset 

Siri: Så kommer du enda lengre opp. Så kommer du til et sted hvor du kan svømme blant 

annet 

AB: Ja på sportsbanen 
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Siri: Ok, ja  

Så Fortsetter videre forbi der, så kommer du til et hus med flagg utenfor. Det norske og det 

valensianske flagget  

AB: Er det der der penjonistgreiene du tenker på? 

Sir: Nei, ikke pensjonistgreiene: Videre oppover inn mot,inn mot Alteana.Et offentlig bygg,et 

offentlig kontor 

AB: Er det det rådhuset tenker du? 

Siri: Ja, jeg tenker det, men sier du det. Ville du ha sagt det til meg? 

AB: Nei, Jeg ville sagt ayuntamientoen til deg. Jeg ville sagt det til en kunde ja 

Siri: Nå sa jo jeg at det er til en person den kunden som du skal selge til. Han har vært her i ti 

år. 

AB: Da sa jeg riktig, ville jeg ha sagt ayuntamientoen 

Siri: Hva ville du ha sagt om det det rosa huset. Hva ville du sagt til det? 

AB: Det rosa huset ved skolen, der ville jeg ha sagt … 

Siri: Der hvor det er, mye kino kan det være og teater  

AB: kasa de kultura 

Siri: kasa de kultura ja, Hva ville du ha sagt til der svømmebassenget er ? 

AB: Der ville jeg ha sagt pålideortivo eller idrettsbanen 

AB Idrettsbanen mer nå, vi har  jo O……. Vi må si det til han på norsk. De snakker jo spansk 

seg i mellom 

Siri: Dere blir mer bevisste på hvordan dere snakker? 



106 

 

Siri: Hvis dere sitter og tar en kopp kaffe med noen, hva sier dere da, når dere snakker 

innbyrdes om bestillinga? Hvis dere vil ha en kopp kaffe?  Du vil ha en kopp kaffe og vil ha 

noe hvitt i kaffen. Hva sier du da? 

AB: Kaffe kånnn leche 

Siri, Hva sier du da R.? 

R: En kaffe kånnn leche 

Siri: Vil gjerne ha noe vann til med bobler i. Hva sier dere da? 

AB: Vann med gass 

Siri: Sier du vann med gass? Ja…...mmm 

AB: Sier begge deler  

Siri: Begge deler? Hva var den andre 

AB: Agva kånnn gass eller vann med gass (…) 

Siri: Oss i mellom sier vi vann med gass 

Siri: Kunne ikke si til R.At du ville ha vann.. 

Du kunne ikke si til R. at jeg ville ha en vann med kullsyre?  

AB: Nei,da sier  jeg vann med gass 

Siri: Hvis du tenker … nå snakker vi litt om mat og drikke. Når vi er ute og spiser på 

restaurant.Mens vi sitter og venter, får  vi ofte få noe på bordet. Hva er det? 

AB: Det er brød,brød med alioli 

R.: Tapas 

Siri: Hvis vi, hvis vi  drikker vin, hvilken type vin drikker vi? 

AB: Vi tar alltid criansa.. 
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Siri: mmm …. jeg tenker på sånn, farge,da farge 

AB: Å ja, da drikker vi  tinto 

Siri: Mmmm,…… drikker tinto  ja  Mm, ja men da tror jeg ……. 

AB: Skal du ha dette i den oppgaven din? 

Sir:,Mmm  har dere følelsen av  sånn at … Er dette en vanlig måte å snakke på for folk som 

har vært her en stund ? Er det.... ? Høres det naturlig ut når jeg sier at, hvis du spør meg hvor 

den nye barnehagen ligger så sier jeg   den ligger nedenfor ajunatmientoen på høyre siden ? 

AB: Ja det er helt vanlig å snakke sånn 

Siri: Det ligger nedenfor den  gestoriaen hvor det er en norsk en som jobber… jobber en 

norsk mm så det er akseptert på en måte å si det på. 

AB: Ja det er jo det, det er jo de tingene som  jo mange  som ikke sier. Gestoria  har vi det i 

Norge? Hva er gestoria i Norge da ? 

Siri: Det har vi snakket litt om. Det nærmeste du kommer tror jeg er et servicekontor som  

som tar seg av alt mulig holdt jeg på å si. I tillegg til oppgavene som et vanlig servicekontor 

har i Norge. I Norge har de jo servicekontor på kommunen som hjelper med alle offentlige 

dokumenter og sånn, mmm mm……. 

AB: ja sånn  

Siri: Ja, men da tror jeg, vi har......da .Så spurte jeg deg R. Er du i kontakt med mange som 

snakker norsk på denne måten?  

R.: Hvilken måte ?  

Siri: Hvis vi ser at du er pensjonist  nå da, Er dette noe som er avhengig av alder å gjøre om 

man sier  ajuntamiento eller vino tinto eller ?  

R.: Det spørs jo hvor lenge du har bodd her (…) 

Siri: At det har noe med. Det har noe med fartstid i Spania å gjøre. 

Siri: Men da sier jeg tatt for praten jeg. 
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Vedlegg 10 Intervju (voksne) 

Lene har  bodd i Spania 26 år, og gir tillatelse til at navnet hennes/andre navn  brukes i 

gjengivelsen 

Line  har bodd i Spania i 13 år, og gir tillatelse til at navnet hennes/andre navn  brukes i 

gjengivelsen 

 

Siri: I forbindelse med min masteroppgave i nordisk, lager jeg en spørreundersøkelse som går 

på språkbruk, og hvordan  nordmenn som bor i Spania snakker norsk 

Siri: Observere dere denne måten å snakke på? 

Lene: Ikke mye på  jobb   men sosialt hele tiden (…) 

Siri: I hvilke situasjoner ? 

Lene:...... da kan jeg godt si,så kjører du forbi ajuntamientoen til høyre.Et og ett ord 

innimellom   gjør det ikke bevisst, det bare kommer(…) 

Siri: Er det noen ganger du ikke kan snakke sånn? 

Lene: Ikke med kunder   må snakke norsk   høres sløkket ut 

Siri: Hvor lærer man dette? 

Lene: Har ikke lært å snakke norsk som voksen. Som å bekrefte noe   da sier jeg: kan du ikke 

konfirmere at du har fått eposten ? 

Line: Jeg snakker ikke flytende, jeg forsøker å snakke så mye som mulig, da kommer det 

automatisk mer. Kommer av seg sjøl ! 

Lene: Agva kånnn gass 

Line: Mange hilser: hola   ke tal   for å lære dem 

Lene: Ungene skiller helt 

Line: De er ikke som oss 
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Siri: Kanskje det er aldersbestemt? 

Lene: At de har lært det senere. Filip i barnehagen snakket norsk på veien til barnehagen, ble 

stum da de kom inn i resepsjonen   Snakket spansk da jeg var gått. Selv om mamma snakket 

på spansk, snakket han aldri spansk til meg. Filip snakket ikke norsk for han var 3,5 år. 

Siri: Hvor har dere vokabularet fra? Hvilke ord bruker vi når? 

Lene: I sosiale settinger 

Line: Folk prøver å si servesa 

Siri: Er dette et forsøk på å vise at du kan spansk? 

Lene: Ja, noen har kanskje lest” Spansk på reisen”, og vil vise at de kanskje kan tre  fire 

fraser, og de er overhyppen på å bruke det, og brifer litt med det? De blir satt ut når de får svar 

! 

Siri: Du snakket i sted om du skulle skrive deg inn i manntallet. Hva er det normalt å si?  

Lene: Da ville jeg si at du må gå på ayuntamientoen. Det ville det være helt normalt for meg 

å si 

Siri: (avbrutt av telefonmelding) Så det du sier er du bruker disse ordene når du er sammen 

med folk som har vært i Spania ? 

Lene: Men også som når vi møtte Olga og jeg spurte henne om vi skulle ta en kaffe på 

pålideportivoen. Da sa min søster at hun falt ut etter kaffen «Hvor skal dere drikke den 

kaffen sa du ? « Da måtte vi tenke. Hva heter det da? Sier vi virkelig idrettsanlegget, eller går 

vi ned på sportsarenaen eller? Herregud   Du har ikke bodd her så lenge! Har du begynt å 

miste de norske ordene? Det har ikke noe med å miste de norske ordene å gjøre. Det er bare 

en naturlig utvikling, tror jeg. 

Siri: Jeg kan fortelle litt om det som skjer ofte. Når du ikke har tilsvarende norske ord, så tyr 

du til de spanske. Du har ingen pålideportivo i Norge hvor du kan drikke kaffe, tror jeg.  

Lene: Nei, det har du heller sikkert ikke. Det er kanskje en kafe utenfor svømmehallen. De 

spanske ordene kommer da lett inn 
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Siri: Kanskje en kafe utenfor svømmehallen? Kan være vanskelig å finne erstatning for 

ordene 

Siri: Sånn i forhold til bilkjøring   er det noen ord der? 

Lene: Da blir det gjerne ord som ikke har akkurat noe med trafikk og bilkjøring å gjøre. Der 

kommer det stygge ord,(latter) da kommer de du aldri bruker. Stygge ord… De,de begynner 

på c, og nei jeg kan ikke de ordene. Hvilke ord snakker vi om? Jeg bruker de egentlig ikke.  

Siri: Hvilke ord bruker vi da?  

11.27  

Lene: Jeg kan egentlig ikke de ordne da kommer ordene jeg aldri bruker. Jeg bruker dem 

aldri. Uansett hvor forbannet du er utenfor bilen.Jeg kan dem ikke.Det er sikkert en arena 

for... For å få ut stim. Når du har en sånn bobil foran deg. 

Line: Jeg kan ikke de……..Snakker vi om gilipollas og capullo? 

 Lene: Vi var en dag eee……. Litt sent ute på den spanske skolen. Vi kommer aldri for sent, 

hva som skjedde den ene dagen da vi holdt på å komme for sent. Vi fikk en bobil foran oss 

der nede ved campingplassen. Da sa jeg så mange stygge ord. Og... har ikke glemt hva som 

skjedde og hva som ble sagt den ene dagen vi nesten kom for sent. Men det er ikke ofte 

Line: (…) 

Siri: Arena for spanske ord er, eller vokabularet er brukt i bilkjøring. 

Lene: Ord du aldri bruker ellers… 

13.15  

Siri: noen har kjøpt seg hus og slå seg ned her. Vil ha et permanent liv i Spania. Hva vil du 

gjøre da? 

Lene: ja, da må du   få deg NIEnummer, innskrives i manntallet,  i padron 

Lene: Jeg vet ikke hva det heter på norsk 

Siri: Hvor, er det noe sted man, kan man enklest ordne dette? 

Lene: da går du på en gestoria .(…) Et hjelpekontor   heter det det? Servicekontor 
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14:09 

Line: jeg husker jeg skjønte ingenting hva en gestoria var i begynnelsen. 

Siri: servicekontor ja. Hva mer kan du få hjelp til på en gestoria? 

Lene: Gestoria er kjekk å ha. Du kan få sipkort,for eksempel,residencia her, og litt sånn  

Siri: Hva mer kan man få hjelp til på gestoria? 

Lene: Spansk kjørekort 

Siri: Er det også noe innrapportering til skattemyndigheter?  

Lene: la renta, for eksempel. Få den gjort . 

Siri: Hva mer kan man få hjelp til på gestoria? 

 

Nå er jeg veldig på alerten, og passer meg for at jeg ikke skal bruke ordene hele tiden. Du går 

der, og må få nienummer, og du må gå på lokalpolitet, du kan selvfølgelig gjøre  la renta, 

og de kan selvfølgelig ordne papirene på hacienda for deg   Sånn snakker man jo, ja det gjør 

man faktisk. Det er helt sykt. Jeg tenker ikke at det er så mye 

Siri: Når jeg hører deg snakke, og nå er du sikkert litt anspent i forhold til intervjusituasjonen 

og sånn her, så kommer de ordene til overflaten oj,så blir du bevisst! 

Lene: Ja, jeg er helt sjokkert egentlig 

Siri: du har jo ikke lært disse ordene nå …lært det før du kom hit. Det er jo noe du bruker. 

Lene. Ja, og hadde det vært i en annen setting så ville jeg sikkert brukt dem helt uten å tenke. 

Ja, sånn at jeg dagen etter en samtale ikke kan gjengi ordrett hva jeg sa. Sa du rådhuset eller 

sa du vet ikke hva jeg sa. Da vet jeg ikke hva jeg har brukt. 

Siri: Ja, det er bare begrepet som er der, men du vet ikke hvilket språk du har sagt det på. 

Siri: Dersom du treffer folk som kom i går, da må du anstrenge deg for å snakke, bruke eee: 

da merker du det kanskje mer? 

14:57 Lene: Ja det gjør jeg. 
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Siri: Lene sier at det er mer naturlig flyt, mens Line sier, for deg, at det sitter litt lengre inn? 

Er det … 

Line: Ja, det handler jo om   først jeg snakker jo ikke spansk flytende 

Siri: Men du tenker at……Når du sier at de som har «rett» til å snakke sånn. De må kunne 

spansk tenker du (xxx)  

16:36  

Line: Nei!Nei!  Ikke bare det, men jeg tenker at der kommer det mye mer naturlig for dem. 

Jeg  tror at bruker det nesten fordi jeg vil lære meg  mer spansk, jeg har jo bror og svoger som 

er nykommere her, og  vi snakker jo tullespansk hele tiden, sant. Det blir litt sånn  Det er en 

annen måte å gjøre det på. Jeg sier idrettsplassen, jeg sier ikke polid...Nei  det, neeei….. vet 

ikke. Det kommer ikke så naturlig, men det kommer mer hos meg nå enn det gjorde før, og 

kanskje mer i settinger med folk som har bodd her nede eller med familien eller.. 

17:30 Lene: Og sånn som du  sa i sted,  at du lærer andre det, sånn at du sier altså du sitter på 

restaurant og det kommer en nykommer eller en turist, eller nesten hva som helst,  også sier 

de bare de sier bare: La cuenta! Også sier jeg  pår favår !Altså du snakker skikkelig    Hvis, 

du skal gjør det ordentlig, hvis du gjør det ordentlig   også. Også litt sånn...., lære de andre det 

på en måte selv om det er helt ubevisst. Det er Ikke sånn at vi skal erobre verden, og lære dem 

spansk… 

Line: Det er kanskje noe med at jeg setter pris på det selv også. Det var kanskje noe av det jeg 

satte mest pris på da jeg kom hit, var jo at spanjolene retter på deg. Altså de… 

18 14 Siri: ja. Men er dette en måte du kan snakke til spanjoler? 

18:33Line: Nei, nei, nei. Men jeg tror mange gjør det og, for du at de vil  brife litt med de 

ordene de kan. De kan snakke norsk, så kommer de ordene de kan på spansk. Det verste er jo 

at de…..i butikken de skjønner jo mye norsk også det jo helt… Så spansk liksom 

(Latter) 

Line: Noe av det jeg leste der (peker på skjemaet) det er noe som jeg tenker er typisk   jeg ser 

for meg en norsk pensjonist. Det er sånn de snakker. Lene snakker det på en annen måte det er 
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ikke bare akva kånnn  gass, det er også alle stedene   alle etatene her, alle,ja, nei   jeg ser at 

det er en forskjell på oss. 

Siri: Hvis vi går over til skoleområdet. Det er mange som har barna sine i norsk skole 

selvfølgelig. Er det noen ord som kommer innenfor skoleporten? 

Lene: ikke nå, for nå har de jo gått der så lenge at de spanske ordene, altså de som hang igjen 

de de ikke visste hva var på norsk   de har de nå lært. Men Filip kunne si sånn at i dag var de 

ute og spilte fotball i patioen Ikke i skolegården eller……ja 

Ulempen hvis du skal lære barnet ditt enten norsk eller spansk, og du som foreldre ikke 

snapper opp en gang at nå var det et spansk ord som kom. Altså hvis du absolutt skulle fått 

ham til å snakke norsk, bare norsk sånn i en sånn daglig setting. Så kjørte vi forbi 

ajuntamientoen og så kjørte vi til kirkeplassen som er et ord som av eller annen grunn er en 

sånn som er helt norsk. Som er helt nok og som brukes hele tiden. Ja kanskje i Altea sier de 

La plaza? Vi gjør det sant? 

De der småordene tenker du ikke over at kommer ut på et annet språk at det var patio som 

kom på spansk og ikke skolegården, eller vi spilte futbålsala i gymmen.Ja,Istedet for å 

syverfotball 

Sir: Men nå snakker dere om ting dere gjør, blir litt teknisk, dere bruker mange substantiv, det 

eneste verbet jeg har hørt er å konfirmere. Du sa at du konfirmerer. Er det andre ting dere 

tenker på at dere «gjør» på spansk? Hva med... 

(avbrudd unger). 

Hvis vi skal kjøpe et hus, er det vel et dokument man kan få som bevis på at man eier huset? 

Lene:Ja vi underundertegner jo en eskritura hos notar, ikke notarfirmaet, emh …… notarius. 

 Siri: Hva gjorde du da? 

Lene: altså vi firmerte jo ikkje, men skrev jo eskritura, vi skrev jo skjøte. 

Line: Bruker ikke verb, du sa substantiv 

Adjektiv, kanskje guapa og guapo blir brukt sånn? 
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Lene:Jeg er faktisk ganske målløs over at jeg bruker så mye spansk. Jeg har aldri tenkt på at 

det er så mye. 

Siri: verb ja, tenker på andre områder. Du har gått på taekwondo 

Lene: Ja, da tar vi jo en patatda, vi tar jo ikke et spark 

Siri: Når du kommer hjem og snakker om det, bruker du de ordene? Ut på byen, hvis vi 

beveger oss i de banene? 

Lene: Nei, det synes jeg ikke 

Siri: Mat og drikke, da er vi på la kventa 

Lene: Ja da er det vino tinto, sier jo ikke så ofte rødvin, ja men det har med hele settingen å 

gjøre, hvem du er med, og.. 

Siri:Hvis du er bare med nordmenn, kan man si: vil du ha tinto eller hva vil du ha? 

Jeg tror det er alt, vi har fått med veldig mye her. Tusen takk ! 
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Vedlegg 11 intervju (ungdom) 

Intervju med Jenny, Kristoffer og Vilde (Navnene er gjengitt med foreldrenes tillatelse) 

Siri: Vi har Jenny som er 16 år, Vilde som er  12 år og Kristoffer som er 18 år. Kanskje dere 

kan fortelle litt om hvor lenge dere har bodd i  Spania?. Kristoffer husker du det ? 

Kristoffer: Det er vel ti og et halvt 

Siri: Av livet ditt. Og Vilde da? 

Vilde: Jeg ble  født her. Jeg har bodd her i 12 år 

Siri: Hele livet 

Jenny: Jeg har bodd her siden jeg var 3   ca 13 år. 

Siri: Har noen gått i spansk skole? 

Vilde: Ja jeg har gått i infantil   førskole siden jeg var tre til jeg var seks, så  gikk jeg første, 

andre og tredje i spansk 

Jenny: jeg gikk ett år på infantil, så gikk jeg et halvt år i sjuende klasse 

Krisoffer: Jeg har ikke gått på spansk skole…… 

Siri: Har du gått i barnehage eller? 

Kristoffer: Jeg gikk et halvt år i spansk barnehage 

Siri: Ja, og så har dere gått i norsk skole, men så har dere kanskje på fritida drevet med noe 

spansk? 

Vilde: ja jeg går på fotball, og da snakker jeg spansk, Der er det spanske trenere, og   de kan 

ikke så veldig godt  engelsk, og så har vi tre timer spansk på skolen 

Siri: Når dere har pause i fotballen, pleier dere å drikke noe? 

Vilde: Vann…… 

Siri: Hvilken type vann da? 

Vilde:. Agva sin gass 



116 

 

Siri: ja, mmm. Og så  har dere, så der, dere på kamp: Pleier dere å ha med noe spesielt  

da?.Noe mat da? 

Alle: Nei 

Siri: Kan du få noe der kanskje når du er der og spiller kamp? 

Vilde: Du får noen vannflasker 

Siri: Du får ikke noe mat, du kan jo bli sulten hvis du drar langt? 

Om vi skal reise flere timer, så får vi sikkert mat ja. En baguett 

Siri: Sier du det: baguett?  

Ja, sier du det også sier du det også. har dere  hørt  bocadillo?, 

Vilde: Hvis vi snakker spansk bruker vi det 

Siri: Men hvis dere snakker sammen da. 

Nei, da bruker vi det ikke, da bruker vi baguett 

Siri: Da sier du,hvis de ligger foran deg. Sier du hva vil du ha på baguetten din. Du sier ikke 

hva vil du ha på bocadillioen din? 

Nei 

Sir: Bare når, selv om dere har bodd i Spania så lenge, så bruker dere norske ord selv om dere 

er i Spania? 

Jenny: Når vi snakker med andre norske 

Siri: Når vi snakker med andre norske, bruker dere ikke spanske ord 

Jenny. Ikke  

Vilde: Vi sier sin gass da 

Siri: Du sa det nå,i  sted 

Jenny: Jeg bruker bare sånn som fanta naranja,jeg sier ikke fanta appelsin, men... 

Det er veldig sjelden jeg bruker spanske ord når jeg snakker med norske. 
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Siri: Ja,kan du tenke den.Nå sa du fanta naranha(Jenny) og du(Vilde) sa sin gass, så lurte 

jeg på om dere sa bocadillo, men det sa dere at dere ikke brukte, det sa dere at dere ikke sa. 

Det er sånne ord som dere bruker bare til spansk 

Siri: Hva tenker dere om dem som bruker sånne ord når de snakker? Er det ikke bra? 

Jenny: Jeg synes det er unødvendig. Hvis du kan det allerede på spansk, og bruker det med 

spanske, da synes jeg ikke du trenger å bruke det når du snakker med norske, om det ikke 

kommer naturlig til  dem da... 

Siri: Vilde sa sin gass uten å tenke seg om 

Vilde: Jeg sier vanligvis vil du ha vann? Det er mange som sier sånn sin gass. Man tenker 

ikke at det er...Jeg tenker at sin gass er den vanlige drikken. Jeg tenker ikke at det er uten 

gass. Sin gass er noe helt annet liksom 

Siri: …… Og du driver du med fotball, og du Kristoffer, driver du med noen fritidsaktiviteter.  

Kristoffer: Jeg drev med taekwondo da jeg var liten 

Siri: Hvor var det da? 

Kristoffer: Det var i kulturhuset i Alfaz i andre etasje 

Siri: Hvor ligger kulturhuset hen da?  

Kristoffer: Midt i byen, like ved den store rundkjøringen, like ved skolen, idrettsanlegget bak 

Siri: Hvor er det du er Vilde, når du spiller fotball? 

Vilde: Da er jeg på … 

Jenny: på polideportivo er det ikke det? 

Vilde: Ja på idrettsanlegget 

Siri: Hvor ligger det hen da? (…) 

Vilde: Det er rett bak kasa de kultura, også er det ved en spansk skole  

Siri: Ja riktig. 
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Vilde: Jeg har også gått på turn, jeg har gått på rytmisk sportsgymnastikk, tennis, ballett jeg 

har gått på golf, ja jeg har gått på ganske masse, forskjellig 

Siri: Og du da, hva drev du med? På fritida 

Jenny: Jeg holdt på med ballett da jeg var liten, og rytmisk sportsgymnastikk, så har jeg holdt 

på svømming med Kristoffer når vi var mindre. Så har jeg gått nå i det siste, for ikke så lenge 

siden. 

Siri: Hvor går du og danser? 

Jenny: Jeg gikk på street wise, men nå er de lagt ned, men da snakket vi mest engelsk, men 

der snakket vi mest engelsk siden det var mange utlendinger der, og hun som holdt med på det 

var fra Nederland, men hun snakket også spansk til dem som var spanske og ikke kunne 

engelsk 

Vilde: Jeg har også gått på dans 

Siri: Nå fortalte du at der nede ved polideportivoen hvor du går og spiller fotball, der er det 

også et svømmebasseng, er det ikke det? 

Vilde: Men det er utendørs 

Siri: Er det gratis å komme inn der da? 

Vilde: Er ikke helt sikker. 

Jenny: Jeg vil ikke tro det. 

Siri: Hva må du kjøpe hvis det ikke er gratis? 

Vilde: Jeg har egentlig ingen anelse. Jeg har egentlig aldri badet der. Når jeg var liten, men da 

husker jeg ikke om du betalte. Men nå har vi badet der nesten hver dag siden vi har gått på 

fotballskolen også har jeg vært i bursdager og så da har vi badet der, så jeg er ikke 

Jenny:...penger. Jeg tror de betaler for bursdagsbesøket 

Siri: Hvordan er det i bursdager? 

Vilde..... Det er ikke så annerledes 

Siri: Er det noe godteri og sånn da, eller? 
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Vilde: Ja 

Siri: Hva slags type godteri? 

Vilde: Haribo 

Jenny. Spansk smågodt 

Vilde: Også chips og... 

Siri. Hva heter det spanske smågodtet 

Vilde: Dutches   chutches 

 Det er ikke ofte det er sjokolade, fordi det er ganske varmt når jeg har bursdag 

Jenny: Det ……smelter 

Vilde: Når jeg var på spansk bursdag fikk vi ofte en liten gave 

Siri: Hva var den gaven da?  

Vilde. Det kan være alt fra godter, eller et lite pennal. Eller en liten ting. Det gjør man ikke i 

Norge 

Jenny: Jeg vokste opp med å få en liten godteripose når vi der, men jeg vet ikke om det er 

spansk eller 

Siri: Det tror jeg, tror det er spansk 

Vilde: Det tror jeg og 

Jenny: Naturlig at du får noe, en liten ting på slutten av bursdagen, det får du også av og til av 

norske 

Kristoffer: Da er det ofte fiskedam, eller noe du må gjøre for å få godteposen 

Siri: mmmm 

Vilde.: Så gjemmer vi det ute i hagen, og har skattejakt 

Siri: Så er dere her i jula   den spanske jula. Feirer dere den her? 
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Jenny: Nå i de siste har det vært mest. Vi drar som oftes annenhvert år til til Norge, og så er vi 

sammen i Sverige og i Spania, men det er veldig sjelden 

Vilde: Jeg feiret i Spania for to år siden 

Siri: Er det noen forskjell på norsk og spansk jul? 

Vilde: At de får ikke gaver på 24. desember. De får det senere 

Jnny: Av de tre vise menn 

Vilde. Det er 5. eller 6. januar husker ikke. 

Jenny: 6. tror jeg. 

Vilde: Jeg vet ikke om man går rundt juletreet i Spania. 

Siri: Det vet jeg ikke, det tror jeg ikke 

Jenny: Vi feirer norsk jul, at vi åpner gaver på julaften 

Kristoffer. Eller som vi ofte har vært med på siden foreldrene våre jobber på sjømannskirken 

så feiret vi ofte første juledag, da var vi opptatt i kirken, og feiret julaften på sjømannskirken, 

så vi var ofte opptatt så fikk vi ofte en gave på formiddagen, og dagen etterpå med    

Jenny: Type amerikansk 

Vilde: Vi bruker å få en gave om morgenen mens vi venter, så vi kan holde på med det, så det 

er litt sånn mens vi står og venter. Julesokk, det tror jeg er... det er ikke så veldig vanlig tror 

jeg, Julestrømpe 

12:10  Når  dere  er ute og spiser,  på restaurant  med  foreldre eller...hva er favorittmaten din? 

Jenny: Vi er veldig mye på kinarestaurant, vi kjenner liksom de som eier eller har 

kinarestauranten, siden hele familien kjenner...Da spiser nesten hele familien curry og ris, hvit 

ris 

Kristoffer: Når jeg er her så spiser jeg nudler og kylling 

Vilde: Vi er også veldig masse på, ikke masse men, vi er på Pizza  4 you 

Jenny: Siden foreldrene våre eier den, så kan vi liksom bare ta det vi vil egentlig 
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Vilde: Da tar jeg vesuvio da, med ost og skinke 

Siri: Hva drikker dere da ? 

Vilde: Sprite og vann av og til 

Jenny: Vi pleier ofte å bare få en brus. I hvert fall strengere, Nå om sommeren  er det litt mer 

greit. Da pleier jeg først å ta gasera eller vann, sånn at jeg har brus til maten siden det tar litt 

tid før maten kommer så tar jeg spirte eller cola etterhvert 

Siri: mmm      Bruker dere å spise, nå sier dere pizza og kinarestuarant, men bruker dere å,å 

spise noe brød til maten  

Vilde: På noen restauranter får vi pan med aliliolo 

Ofte spise vi det hjemme, vi har  

Vi går ofte å gå på den japanske restauranten. Du kan se hvor de lager maten foran deg. Ikke 

wok men nesten 

Siri: Du fortalt... hvor går du for å komme til Pizza 4 you når du er på polideportivo 

Jenny.: Klarer du å forklare det? 

Vilde: Du går liksom rett frem, så opp til høyre 

Jenny: Kirketårnet, da går du rett frem  

Siri: Det ligger et hus på hjørnet,. Nedenfor Pizza 4 U, med flagg utenfor og sånn. Hvilket hus 

er det da? 

Kristoffer: Bokhandelen 

Siri: Nei, ikke bokhandelen  

Vilde: Husker ikke hva det heter… Hovmesteren, nei ikke... Det er der han er,eeeeee, holdt på 

å si statsministeren for Alfaz.  

Kristoffer: Politistasjonen? 

Vilde: Nei, ajuntamienton 

Jenny: Ajuntaminetoen, er det ikke det?  
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Jeg: Ja, hvem er det som er der? Ayuntamienton, ikke statsministeren men,,, 

Vilde: Alkalden 

Jeg: Ja, alkaldn ja, han er der 

Siri: Da tror jeg at jeg har fått det jeg trenger, flott! Da har vi ett kvarter, 
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Vedlegg 12  

Intervju ( barn ) 

Oliver, Lucas og Filip  Minutt: 24:30   33: 06    ( Alle navn er gjengitt med foreldrenes 

tillatelse) 

Siri: Hvor lenge har dere bodd I Spania? 

Siri: Du hele livet, du hele livet, du hele livet 

Har du gått på spansk skole? 

Oliver: How mange år? En  

Siri: Ett år ja. Og du da Lucas,? 

Lucas: Helt til jeg begynte i første klasse 

Siri: Og nå går dere på norsk skole og lærer dere spansk der 

Alle: ja, norsk og engelsk 

Siri: Så har dere kanskje noen fritidsinteresser. Hva gjør dere på når dere har fri? 

Lucas. Fotball 

Siri: Hvilket lag spiller dere på:? 

Alle: Alfaz 

Lucas: Jeg skal kanskje begynne på Elche 

Filip: Jeg gjør ikke noe 

Siri: Du gjør noe da ( antyder folkedans) 

Siri: Og du spiller basket 

Oliver: Ja, det samme som Eduard, men er på en annen gruppe. Da er dere sammen med 

spanske, ute på fritida 

Alle: ja 
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Siri: Når dere har pause på fotball for eksempel. Hva drikker dere? 

Lucas: Brus, vann, 

Siri: Hva slags type vann? 

Oliver: Vanlig 

Siri: Hva er vanlig vann da? 

Lucas. Agva sin gass 

Mmm 

Siri: Spiser dere noe? Pleier dere å ha med mat? Dere har ikke med bocadillo? 

Alle: Nei 

Siri: Er det noen som har med bocadillo? 

Oliver: Bare Ole 

Lucas: Vi snakker ikke om Ole 

Siri: Så da er dere på fotball, basket, og du har drevet litt aktivitet sammen med meg. Men det 

er kanskje ikke så typisk spansk.? 

Siri: Om sommeren da, hva gjør dere ? 

Lucas: Fotballskole 

Siri: Da er dere på fotballskole 

Lucas: ikke skole   fotballcampus 

Siri: Men  i Alfaz,kan man spille fotball der? 

Lucas. På banen. I Alfaz, der med kasa kultura, bak kasa kultura. Der med fritidsbanen 

Oliver: Rett ved siden av den skolen 

Siri: Den spanske skolen 

Siri: Og der kan man bade, nå som det er så varmt 
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Lucas: Det er gratis, vi bader hver dag der. Det er gratis 

Siri: Gratis for dem som spiller fotball? 

Lucas: For de som går på kampus og basket og sånn 

Siri: Hvor lenge er dere på fotball?Hvor lange dager har dere.? Er dere der om morningen 

og...? 

Hva gjør dere klokka ……Hva gjør  dere  13.30. Hva gjør de spanske? 

Lucas: Fotballskole? Først så trente vi, så spilte vi litt, så gikk vi på banen og spilte 

futbålsala,  

Siri: Riktig, hva gjør de spanske de klokka 14 

Siri: I helgene, er dere ute og går tur og….. er med på aktiviteter? Drar dere på restaurant og 

spiser… 

Lucas: Pollocurry sin verduras 

Oliver. Spaghetti bolognese 

Siri: Ja, hva er favorittmaten? 

Filip: Biff 

Siri: hva liker du å drikke til? 

Filip: Vann 

Siri: Hva slag type vann? 

Filip: Uten gass 

Siri: Favorittdesserten hva er det? Kroneis, sitronis .Har de kroneis i Spania?  

Filip: Ja, de har det ja 

Siri: Er det noe frukt som er favorittfrukt? 

Oliver: Melon  rød melon, vannmelon, honningmelon. Det heter vannmelin  jeg liker 

Oliver: Er vi ferdig da? 
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Siri.: Hvem  er det som betaler da når man er på restaurant?  

Alle: Mamma og pappa 

Siri: Hva sier man da? 

Vilde/Lucas: La kventa pår favår 

Siri: Sier man det ja, ok mmm……. 

Er det noen norske restauranter her da? Det er noen norske som eier det, men det er en som er 

svensk. Pizza 4 you er svensk. 

Har dere spanske venner eller? 

Alle: Ja, Eduard, Lucas 

Siri: Hvilket språk snakker dere med dem? 

Alle: Norsk 

Siri: Hvor ofte snakker dere spansk? 

Lucas: Snakker med dem på laget 

Filip: Egentlig kun i timen (på den norske skolen)…… 

Siri: Men jeg tror det var bra, ja, ferdig nå. Kjempebra. Tusen takk for praten 
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Vedlegg 13 
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Vedlegg 14  

Oversikt over leksikonet registrert i forbindelse med mitt prosjekt 

Ordklasse: Substantiv  

Domene: Matuttrykk/ På restaurant 

agva kånnn gas ( agua con gas – farris)  

 naranha ( naranja –appelsin) 

fanta naranha( fanta naranja   fanta med appelsinsmak) 

aliåli, (aioli – hvitløksmajones)  

paeja( paella   spansk matrett, basert på ris ) 

gasera, (casera   blanding av farris og sitronbrus )  

bokadijo (bocadillo  baguett ) 

amerikano(cafe americano  svart kaffe)  

la kventa ( la cuenta   regningen)  

agva kånn gass ( agua con gas   farris) 

 sinn gass ( agua sin gass    vann ute kullsyre) 

 kaffe kånn leche(cafe con leche  , kaffe med melk ) 

 tinto, (vino tinto   rødvin)  

vino blanco(vino blanco   hvitvin) 

 kvanto es?( cuanto es?  , hvor mye blir det ?)  
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Domene: Offentlige institusjoner 

kasa de kultura ( kulturhuset –casa de cultura) 

ajunamienton(el ayuntamiento  kommunehuset ) 

ajuntamientoen ( el ayuntamiento   rådhuset),  

salutten ( el centro de salud    helsehuset)  

polisia lokal ( policia local   politiet) 

Domene: Fritid 

polideportivon ( el polideportivo – idrettsanlegget) 

futbålsala ( futbolsala   5aside)  

 kampus( campus   treningsleir).  

Domene Kjøp/salg   /kontakt med det offentlige/legebesøk 

alkaldn (el alcalde  ordføreren ) 

alkalden ( el alcalde  ordføreren)  

hasienda ( Hacienda   skatteetaten)  

residensia ( residencia   permanent oppholdstillatelse),  

nienummeret ( El  numero NIE  idnummer for utlendinger)  

presidenten ( el/la presidente    lederen i klubben),  

gestoria ( gestoria   rådgivningskontor),  

deklarasjon ( declaracion   selvangivelse)  

sipkortet (la  tarjeta SIP   nasjonalt helsekort) 

infantil (infantil  førskole) 
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eskritura (escritura   skjøte) 

kvanto es?(cuanto es?  hvor mye blir det?) 

Ordklasse: Verb 

firmere ( firmar  , å undertegne ),  

konfirmere ( confirmar  , å bekrefte )  

konfirmere ( confirmar   å bekrefte ) 

 

Interjeksjoner,småord og fraser 

åla (hola –hei ) 

si (si   ja)  

nå (no   nei)  

senjåra (señora   frue)  

måi bien (muy bien    veldig bra)  

klarå (claro   så klart)  

vale (vale   ok)  

bien ( bien  bra)  

kåmå esta ? ( ¿como esta?   hvordan har De det?)  

¿ke tall? (Que tal?   Hvordan har du det) 

håder ( joder   faen)  

hilipoja ( gilipolla   banneord..... ) 

kapujå (capullo –knopp (banneord))  
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