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BEFOLKNIN GSMOBILITET 
OG SPRÄKENDRING

Else Ryen

I denne artikkelen skal jeg behandle spräkendringer 
som skjer i m0te mellom folk med ulike morsmäl. I hovedsak vil det dreie 
seg om m0te mellom brukere av minoritets- og majoritetspräk i Norge de 
siste 20-30 ärene, men artikkelen vil ogsä ta opp mer prinsipielle sider 
knyttet til spräkm0te og spräkblanding. Finnes det allmenne forutset- 
ninger som mä vsere til stede for at spräkendring skal finne sted? 
Hvordan skjer spräkendringer? Hvilke deler av spraket pavirkes lettest?

ET KORT HISTORISK TILBAKEBLIKK OG LITT OM ALLMENNE 
FORUTSETNINGER FOR SPRÄKENDRING

Som kjent gjennomgär spräk stadige forandringer. Noen forandringer 
skjer pä grunn av indre forhold i spraket og er ofte vanskelig ä forklare, 
som f.eks. hvorfor noen norske dialekter har formene bein, haust, d0ype 
mens andre har ben, li0st, d0pe. Andre endringer skyldes politiske og 
sosiale forhold. At spräk endrer seg, har sammenheng med kontakt 
mellom brukere av ulike spräkkoder. Hva slags endringer som flnner 
sted, henger sammen med makt og dominans. Norsk historie gir noen ek- 
sempler. Vikingferder f0rte til utstrakt forbindelse mellom nordboere og 
folk i andre europeiske land, sserlig sterk var kontakten med de britiske 
0yer, noe som til en viss grad preger ordforrädet pä begge sider av havet 
den dag i dag. At bade briter og nordmenn var bade läntakere og längive-
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re, vitner om at det var noksä jevnbyrdige parter som m0ttes og hadde 
sitt ä bidra med. Inn i engelsk trengte f.eks. ord som som log, husbondi, 
felagi vanta, taka og mange ord for redskaper som f.eks. spade, plog. Vi- 
kingene ble bl.a. pävirket av kristendommen, som de ble kjent med i 
England, og tok med seg ord som kirkja, prestr, by skup, klaustr, kristinn. 
Noen hundreär senere kom nye kulturimpulser gjennom ridderkulturen 
fra nedertysk, og vi fikk ord som frue, herre, len, dans. Folk som utveks- 
ler varer over lengre tid, utveksler ogsä spräk, og via de mektige hansa- 
kj0pmennene som bosatte seg pä Vestlandet, kom ord som papir, beskri- 
ve, skjenke, skute, st0vel, ganske, straks inn i norsk spräk. En annen type 
handelskontakt var det mellom russiske kj0pmenn fra Kvitssj0kysten og 
norske fiskere i Finnmark. Gjennom denne kontakten ble det utviklet et 
pidginspräk, russenorsk, fra siste halvdel av 1700-tallet. I l0pet av noen 
tiär ble det et fullgodt hjelpespräk, og det var i bruk helt til handelen tok 
slutt i ärene rundt f0rste verdenskrig. Pä samme mate som pidginspräk 
andre steder i verden er russenorsk karakterisert av et begrenset ordfor- 
räd og en enkel grammatikk. Ordene har flere kilder, de fleste er norske, 
en forstäelig dominans siden handelen foregikk pä norsk jord. Mange ord 
kom fra russisk, men det er ogsä innslag fra spräket til andre bofaste og 
handlende i Nord-Norge: samisk, finsk, nederlandsk, svensk og engelsk. 
Ordene ga uttrykk for handelen og et visst sosialt samkvem. Karakteris- 
tisk for spräkstrukturen var bl.a. enkel morfologi og enkle hovedsetnin- 
ger, knyttet sammen med enkle bindeord (Broch og Jahr 1981).

Alle eksemplene over viser at det f0rst og fremst er innholdsord, i 
disse tilfellene knyttet til kultur og handel, som vandrer fra et spräk til 
et annet, andre deler av ordforrädet er mindre ber0rt. Minst synes inn- 
flytelsen ä vsere pä den grammatiske Strukturen.

Mer gjennomgripende spräkendringer finner sted ved store politiske 
omskiftinger, slik vi ogsä kjenner det fra nordisk historie. Unioner med 
Sverige og Danmark f0rte til at det norske skriftspräket forandret seg, og 
etter hvert som unionsbändene til Danmark ble sterkere, opph0rte Norge 
ä ha et eget skriftspräk, en situasjon som varte ved inntil unionsoppl0s- 
ning og blant annet nasjonal bevissthet f0rte til framveksten av to skrift
spräk pä norsk grunn.

BEFOLKNINGSMOBILITET OG SPRÄKPOLITISKE ENDRINGER

Tradisjonelt har nordmenn betraktet Norge som et noksä spräkhomo- 
gent samfunn -  pä tross av situasjonen med to skriftspräk, en mengde dia- 
lekter i levende bruk og minoritetsspräkene samisk og finsk i nord. Det 
kan se ut til at en ideologisk overbygning, kan hende i utgangspunktet
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knyttet til en forestilling om en nasjon ett sprâk, har gitt grunnlag for en 
oppfatning av enhetlighet som ikke har vært i overensstemmelse med de 
faktiske forholdene. I l0pet av 1970-ârene endret dette bildet seg, landet 
ble flersprâklig i et helt annet omfang enn tidligere, og ogsâ det allerede 
eksisterende mangfoldet ble mer synliggjort. I tiârene f0r hadde landet 
opplevd demografïske endringer. I Norge, som i mange andre land, fore- 
gikk det en sentralisering i ârene etter krigen. Dette f0rte til at i 1951 
bodde omtrent halvparten av landets befolkning i byer og tettsteder, 
i 1980 var tallet oppe i 70 prosent. Pâ 1970-tallet kan vi snakke om en 
motreaksjon som bl.a. f0rte til st0rre bevissthet om lokale, desentraliser- 
te verdier. Pluralisme ble et honn0rord, noe som ogsâ viste seg nâr det 
gjaldt sprâket, og "Fram for dialektane" ble et slagord pâ denne tida.

I disse tiârene, særlig fra 1960-tallet og framover, fïkk Norge, som 
mange andre vesteuropeiske land, et arbeidskraftunderskudd, og ble et 
av mottakerlandene for en befolkningsvandring fra s0r til nord. Dermed 
var ogsâ utviklingen mot et flersprâklig og flerkulturelt samfunn i full 
gang. I l0pet av disse ârene har landet ogsâ mottatt et mindre antall 
flyktninger og asyls0kere. Dette har medf0rt en 0kning av medborgere 
med utenlandsk opprinnelse, fra ca. to prosent av befolkningen midt pâ 
70-tallet til nær fem prosent i dag. De st0rste gruppene kommer fra 
andre skandinaviske land og fra Storbritannia og USA. Ogsâ tyrkere og 
folk fra det tidligere Jugoslavia utgj0r grupper av en viss st0rrelse, hen- 
holdsvis i underkant av 6000 og i overkant av 7000. I ait kommer 
halvparten, i overkant av 100 000 innvandrere fra land i Europa. Asiater 
utgj0r 60 000, av disse kommer de fleste fra Vietnam og Pakistan (jf. 
Norsk statistisk ârbok 1994). Noe over 16 000 av minoritetsbefolkningen 
er barn i skolepliktig aider. Dette utgj0r 4,6 prosent av elevtallet pâ 
landsbasis, dvs. en svært liten andel. Men pâ grunn av bosetningsm0n- 
stret, blir andelen h0y i enkelte byer, med hovedstaden pâ topp. Der til- 
h0rer nesten en fjerdedel av elevene minoritetsbefolkningen . Minoritete- 
nes skolesituasjon er en utfordring til skolemyndigheter og lærere og har 
bl.a. blitt satt pâ dagsorden i forbindelse med utarbeiding av læreplaner 
for grunnskolen. Gjennom offisielle dokumenter ble det lagt vekt pâ at 
elevene skulle fâ gode undervisningstilbud bâde pâ morsmâler og i norsk 
som andresprâk. Mâlet skulle være at ungene ble funksjonelt tosprâkli- 
ge, og at de skulle kunne delta sprâklig og kulturelt bâde i majoritets- 
samfunnet og sitt eget minoritetssamfunn (Kommunal- og arbeidsdepar- 
tementet 1987-88). Med m0nsterplanen for grunnskolen av 1987 kom det 
da ogsâ inn fagplaner bâde for morsmâlsundervisning for sprâklige mi- 
noriteter og i norsk som andresprâk. Dette skulle være med og sikre 
elevene en god sprâklig og faglig utvikling, men pâ tross av de gode in- 
tensjonene er det mange elever som ikke fâr det tilbudet de burde hatt ut
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fra sine forutsetninger (se f.eks. Hauge 1989, Hveneldlde 1994). Her er 
det en vesentlig foskjell mellom de nye minoritetsgruppene i landet og 
den samiske minoritetsbefolkningen. Etter är med spräklig og kulturell 
undertrykkelse av den samiske befolkningen, har samiske barn nä fätt 
lovfestet rett til opplaering bade i og pä samisk, dvs. at morsmälet kan 
brukes gjennom hele grunnskolen i alle fag samtidig som elevene far 
timer i norsk som andrespräk. (En kort presentasjon av samisk spräkhi- 
storie finnes f.eks. i Magga 1991.) Grunner til at samisk har fätt en ster- 
kere posisjon enn tidligere skyldes nok befolkningskonsentrasjonen til 
enkelte kjerneomräder, sterke forkjempere og en viss anerkjennelse 
blant majoritetsbefolkningen av samenes rettigheter som et minoritets- 
folk med gamle r0tter i landet.

Samene var ogsä den f0rste minoriteten som hadde faste sendinger pä 
sitt eget spräk i Norsk Rikskringkasting, riktignok bare fem minutter 
nyheter til ä begynne med. Men etter hvert har det ogsä hatt mediepoli- 
tiske konsekvenser at Norge har blitt et flerkulturelt og flerspräklig 
samfunn. Mange av de st0rre minoritetsgruppene har faste sendinger 
over NRK. I tillegg har de tilgang til nserradiostasjoner. Flere minori- 
tetsgrupper utgir ogsä egne aviser. Mange spräk er altsä i levende bruk 
bade i den private og offentlige sfseren i dagens Norge. Vär problemstil- 
ling i det f0lgende vil vaere i hvilken grad spräklig mangfold kan vaere en 
kilde til spräkendring.

SPRÄKM0TER OG SPRÄKENDRING 
I ET FLERKULTURELT SAMFUNN

Hva skjer när innvandring f0rer til at et land far mange minoritets- 
spräk? Kan en vente at det skal vaere pävirkning mellom spräkene? 
I hvilken retning gär i tilfelle pävirkningen? Vi skal f0rst ta for oss fire 
unders0kelser, en fra siste halvdel av 1970-tallet og tre utfört mellom 
1988 og 1993, som alle viser endringer i minoritetsspräk.

Den eldste unders0kelsen ble foretatt blant 32 svenske innvandrer- 
kvinner i Bergen (Nordenstam 1977). Materialet er muntlige intervjuer 
utf0rt bade av en norsk- og en svenskspräklig med hver informant, bade 
ordforräd og morfologi ble analysert. Nordenstam fant at informantene 
kunne deles i 3 grupper, ni som hadde svenskspräklig dominans, ti der 
norsk dominerte, resten utgjorde en mellomgruppe. Nordenstam under- 
s0kte bade ordforräd og morfologi, og fant noe innflytelse fra norsk hos 
alle informantene. Hos alle viste det seg ä vaere st0rst innflytelse fra 
norsk i substantivkategorien. I materialet var det mulig ä skille mellom 
to grupper av substantiv, den ene gjaldt navn pä vanlige norske institu-
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sjoner, som f.eks. bamehage (svensk: daghem), menighet (svensk: försam- 
ling), borettslag (svensk: bostadsrättsförening). En annen gruppe utgj0r 
ord som er likelydende i de to spräkene, men har ulike betydninger. Som 
eksempler kan nevnes semester og begynnelse, brukt med den norske be- 
tydningen av ordene. (I svensk er betydningen henholdsvis: fri og skapel- 
se, begynnelse i bibelsk forstand), i norsk: del av studieäret og enhver be
gynnelse, start) (op.cit. 54f). Informantene hadde ogsä tatt opp morfo- 
logiske elementer fra norsk. Dette viste seg blant annet i skifte av gram- 
matisk kj0nn, f.eks. när kriget ble til krigen, miljö-n til milj0-et (¿-en 
uttales ikke, sä ordet fär en utlydende vokal i norsk), og i valg av flertall- 
sendinger, f.eks. när svenskar ble svensker og ungarna ble ungene.

Stor grad av leksikal interferens fant ogsä i Emel Tüker i sin unders0- 
kelse av spräket til 11 tyrkiske ungdommer i alderen 16 til 26 är. Disse 
ungdommene var annengenerasjonsinnvandrere, og det var deres bruk 
av tyrkisk hun ville unders0ke. Ogsä her foregikk datainnsamlingen ved 
hjelp av muntlige intervjuer (Türker 1993). Ungdommene hadde god be- 
herskelse av bade tyrkisk og norsk. Tyrkisk har h0y prestisje og fortsatt 
et stört bruksomräde, men norsk er dominerende i dagliglivet gjennom 
arbeid, skole, massemedia og i samtaler med venner. Innflytelsen fra 
norsk i deres tyrkiske spräk viser seg f0rst og fremst gjennom bruk av 
norske ord, men ogsä i en viss pävirkning av uttalen og ved kodeveksling 
(op.cit.: 149). Ser en pä det semantiske innholdet i de norske ordene som 
brukes, finner en at navn pä institusjoner utgj0r en betydelig gruppe, 
slik det ogsä var i den svenske unders0kelsen. I Türkers unders0kelse 
dreier det seg til dels om instiusjoner som bare er kjent fra innvandrer- 
landet og som en ikke har begrep for pä morsmälet: seksärsklubben, russ, 
russetid, men ogsä ord som kafeteria, reisebyrä, h0yskole, institusjon. Ma- 
terialet gir ogsä eksempler pä ord som finnes i informantens mosmäl, 
men der han/hun forst har kommet i kontakt med begrepene i innvan- 
drerlandet. Eksempler pä dette er narkotika, narkoman og sammenstil- 
lingen stopp innvandring (op.cit: 950. Bade hos Nordenstam og Türker 
viser det seg at det f0rst og fremst er innholdsord som byttes ut. Türker 
har tall som nok kan vaere representativte när det gjelder leksikal inter
ferens. I hennes materiale er det innlän av 88 substantiv, 16 adjektiv, 6 
verb, 3 adverb, 3 interjeksjoner. 2 konjunksjoner og 1 preposisjon 
(Türker 1993: 96, 172 f).

Ogsä i to unders0kelser blant serbisk- og kroatiskspräklige barn har 
forskerne funnet at informantene har norske innslag i morsmälet sitt. 
I den ene unders0kelsen deltok 7 barn i alderen 7 til 13 är. Billedlige 
Stimuli dannet utgangspunkt for samtaler og skriftlige oppgaver 
(Skaaden 1989). Ogsä den andre unders0kelsen hadde grunnskoleelever 
som informanter, her var det 26 som deltok (Lie 1993). Materialet i Lies
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unders0kelse omfatter ulike typer skriftlig produksjon, og det gir bl.a. 
eksempler pâ direkte innlân av norske ord og pâ oversettelseslân. En del 
av disse lânene skyldes at elevene ikke har eller ikke kjenner tilsvarende 
uttrykk i morsmâlet sitt.

Lignende eksempler finnes hos Skaaden som pâpeker at alle hennes 
informanter har et forholdsvis avgrenset erfaringsomrâde for tilegnelse 
av morsmâlet (op.cit.: 156). Dette f0rer til at det utvikler seg et diaspora- 
sprâk, dvs. at "det enkelte barnet aksepterer og generaliserer "input" fra 
ulike varianter av morsmâlet eller fra majoritetssprâket" (op.cit.: 30f). 
Ogsâ blant disse informantene er det eksempler pâ innlân av norske ord. 
Bortsett fra hos en informant som lâner inn adjektiv, er det bare ek
sempler pâ innlân av substantiv. Det er ikke eksempler pâ direkte 
innlân i det skriftlige materialet, bare i det muntlige. Der brukes norske 
ord nâr informanten ikke kan eller ikke husker ordet pâ morsmâlet. Et 
annet eksempel pâ interferens er generalisering eller forskyvning av 
enkelte ords referanseramme (op.cit.: 160 f).

Sâ langt unders0kelsene til Türker, Skaaden og Lie har kunnet 
avdekke, er det relativt liten innflytelse fra majoritetssprâket nâr det 
gjelder grammatisk Struktur. Blant de tyrkiske informantene er det ek
sempler pâ noen hybride konstruksjoner, men den tyrkiske b0ynings- 
strukturen er intakt. De serbisk /  kroatiske barna har en viss forenkling 
av kasussystemet. Skaaden nevner at dette kan skyldes innflytelse fra 
norsk, men pâpeker ogsâ at dette kan skyldes at ungenes morsmâl er en 
dialektpreget variant av serbisk /  kroatisk. De svenske informantene 
skiller seg fra de 0vrige ved at de ogsâ bytter ut svenske b0yningsendel- 
ser med norske. Dette mâ antas â skyldes det nære slektskapet mellom 
de to sprâkene. Nordenstam uttrykker det slik: "sprâkens likhet under- 
lättar den sprâkliga anpassningen" (op.cit.: 100).

Minoritetssprâket svensk er i en annen stilling enn minoritetssprâ- 
kene tyrkisk og serbisk/kroatisk. Svensk og norsk er langt pâ vei gjensidig 
forstâelig. Innbyggerne i de to landene utsettes ofte for hverandres sprâk 
gjennom massemedia og personlige kontakter. I en slik sammenheng er 
det svensk som 0ver st0rst innflytelse i nabolandet, og svensk har h0y 
prestisje i Norge, noe som kan dokumenteres gjennom en rekke sveis- 
mer i norsk bâde i aviser og i muntlig omgangssprâk (jf Nordenstam 
1979:5 f). De to andre innvandrersprâkene er svært forskjellig fra norsk, 
og de har liten prestisje ut over egne brukere.

Ut fra de fïre unders0kelsene av minoritetssprâk som er foretatt i 
Norge, ser det ut til pâvirkningen fra norsk pâ minoritetssprâk f0lger et 
vanlig m0nster ved slik sprâkkontakt. For â trekke opp linjene kan vi se 
pâ hva som skjedde med det norske sprâket da det kom i en minoritets- 
sprâkssituasjon gjennom nordmenns utvandring til Nord-Amerika fra
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midten av det forrige ärhundret fram til de f0rste ti-arene av nittenhun- 
dretallet. Blant utvandrerne ble det norske spräket gradvis fortrengt fra 
flere livsomräder, og det fantes ogsä samfunnsomräder der det aldri fikk 
fotfeste. I sine arbeider om norsk i Amerika skiller Einar Haugen mellom 
det han kaller den norske fase og den amerikanske fase i spräkutviklin- 
gen. I den f0rste fasen ble engelske ord opptattt og omtrent helt tilpasset 
det norske spräksystemet. Haugen sier at ordene ble norske, fordi de 
talende ikke mestret noe annet system. Ett av de eksemplene han bruker 
er ordet fence (gjerde) som helt mistet sitt engelske preg, lydene var 
norske, og när ordet ble b0yd, fikk det norske endelser, i besternt form 
ble det da fenset, i alle dialekter ble det b0yd som hits i flertall. Ogsä 
andre eksempler viser at ord kan tilspasses de forskjellige dialektene. 
Ordet for äker, field, ble f.eks. i besternt form fila hos tr0nderen, hos tele- 
markingen fili (Haugen 1975: 47). I den andre fasen kom det amerikanske 
mer i forgrunnen. Karakteristisk for denne fasen var at det nä var mange 
andregenerasjonsinnvandrere, og mange av dem hadde tilegnet seg engelsk 
helt eller delvis og brukte begge spräkene sä ä si sideordnet. När spräkbru- 
kerne opptok engelsk i stadig st0rre grad, forekom en del nye lyder og 
former midt inne i det norske lydsstoffet. Det var ikke tilfeldig hvilke livs
omräder som tok opp flest ord, det hadde klar sammenheng med sosiale og 
kulturelle forhold. Stor var pävirkningen när det gjaldt ord for byliv, sport 
og det som hadde forbindelse med biler og sykler. I forbindelse med reiseliv, 
kommunikasjon og selskapsliv ble det ogsä brukt mange amerikanske ord. 
Pä det tekniske omrädet var fordelingen mellom de to spräkene noksä jevn. 
En samfunnsinstitusjon som ble lite pävirket av det nye spräket var kirke 
og religi0st liv. Der hvor en ser minst endring, er i "de mest abstrakte og sä 
ä si mekaniserte deler av spräket -  kittet som holder resten sammen". 
Dessuten ord og uttrykk for slikt som tid og sted, for retning, st0rrelse og 
tall og for menneskelige forhold (op.cit: 53f).

Om vi sammenligner det norske Amerika som Haugen unders0kte, 
med innvandrere i dagens i Norge, kan vi si at spräkbrukerne i unders0- 
kelsene til Skaaden, Türker og Lie ser ut til ä befinne seg i f0rste del av 
"den norske fase" (dvs. det som for nordmenn i Amerika var "den ameri
kanske fase"). Informantene i de nevnte unders0kelsene behersker begge 
spräk, de er andregenerasjonsinnvandrere, og den delen av det norske 
spräkinventaret som trenger inn pä morsmälets domene, er f0rst og 
fremst ord knyttet til livsomräder som har hatt liten eller ingen plass 
for spräkbrukerne i det samfunnet morsmälet deres er knyttet til. Samti- 
dig har morsmälet fortsatt en sterk posisjon, men har fätt et smalere re
gister enn det har for de fleste spräkbrukerne i hjemlandet.

En viktig grunn til de spräkendringene vi har sett pä i dette avsnit- 
tet, er altsä at minoritetsspräket star relativt svakt samfunnsmessig.
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Det er vanskelig a bruke det i alle livssituasjoner da det har liten eller 
ingen plass i det offentlige livet. Det har heller ikke alltid ord og begre- 
per som dekker forhold i det nye landet. Det neste sp0rsmalet blir da om 
majoritetsspräket i kraft av sin posisjon vil vaere immunt mot pävirkning 
fra minoritetsspräkene.

NYORD I MAJORITETSSPRÄKET

"Jeg var ikke vant til ä läge mat f0r jeg kom hit, og kan ikke lage 
norsk mat sann som pizza" (indisk student i Norge).

Denne typiske "norske" retten, er ikke mer enn et par ti-ar gammel i 
Norge, og kom ikke fra sitt opprinnelige hjemland Italia, men via ameri- 
kansk inspirerte pizzarestauranter.

Mat er kultur, og som ved mange andre kulturfenomen overskrides 
ofte de opprinnelige grensene. Ikke bare spesielle skikker, men ogsä be- 
nevnelser f0lger med, og navnene beholdes ogsä i de tilfellene der rettene 
i noen grad tilpasser seg de lokale vanene.

Det norske kj0kken og det norske restaurantlivet har i det hele gjen- 
nomgätt store forandringer i l0pet av de siste ti-arene. Pizza, kebab og 
taco er i ferd med ä oppfattes som norsk mat, ikke bare av indiske stu- 
denter i Norge. Den nye matkulturen setter ogsä sitt preg pä gatebildet 
f0rst og fremst i st0rre byer, men ogsä pä smästeder utover landet 
gjennom gatekj0kken, restauranter og skilting. Andre eksempler pä "inn- 
vandret" mat er f.eks. den greske fetaosten, det tyrkiske pitabr0det og 
det indisk/pakistanske br0det nan. De fleste av disse matnavnene f0yer 
seg lett etter norske b0yningsregler og til dels ogsä norske skriveregler. 
Men det tar tid fra ordene blir en del av folks allmenne ordforräd til de 
blir innarbeidet i ordb0ker. I bokmälsordboka fra 1986 finner vi bare 
pizza av de nevnte rettene. I utgaven fra 1993 har i tillegg kebab og pi- 
tabr0d kommet med.

BIFF SNADDER OG ANNET SPRÄKSNADDER

Billig salg kan en lese pä skilt i mange butikker som er eid av innvan- 
drere i Norge. Dette er samme type feilskriving som vi ogsä finner i stiler 
skrevet av elever og studenter som ikke har norsk som morsmäl. Noen 
mener dette er ett av de spräktrekkene som er typisk for spräkbrukere 
med fremmedspräklig bakgrunn. Men slilce spräkfeil gj0res ikke bare av 
folk som Iserer seg norsk som fremmedspräk, vi kan se lignende saerskri- 
vinger i stiler skrevet av elever med norsk som morsmäl, fra tidlig bar- 
neskole og langt opp i ärsklassene. Enkelte synes aldri ä oppnä full mest-
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ring av systemet, og eksempler kan med letthet plukkes fra reklamema
teriell som dumper ned i norske postkasser, ordet biff snadder i over- 
skriften her er ett slikt eksempel. At saerskriving ikke er noe uvanlig 
fenomen, belegges ogsä av Arne Torp i artikkelen: "Saigs innspurt hos 
Drammens Hytta med Gammel ost og Krum kage" (Torp 1994). De to 
f0rste eksemplene er skrevet av innf0dte i dagens Norge, de to siste er 
fra matoppskrifter blant norske innvandrere i USA. Forekomsten av 
saerskriving der spräkreglene tilsier samskriving, er heller ikke noe saer- 
norsk fenomen. Vi finner det ogsä i de andre nordiske landene. Feilakti- 
ge sserskrivinger tillegges gjerne innflytelse fra engelsk, og mange mener 
det er et relativt nytt fenomen i de nordiske spräkene. Engelskspräklig 
innflytelse har nok sin betydelige del av "skylda". Men antagelig er det 
flere forhold som virker sammen. Forekomsten av sserskrivinger er ikke 
ny, Oslo Kamera klubb ble stiftet pä 1920-tallet og Norges Smalfilm 
forbund fikk sitt navn pä 1960-tallet. Det er heller ikke nytt at skoleele- 
ver har problemer med dette spräktrekket. Ved saerskriving istedenfor 
samskriving stär en overfor et ortografisk problem, men det er ogsä 
brudd med en spräkstrukturell regel. I de fleste spräk samskrives ikke 
ordene slik det gj0res i germanske spräk. Ogsä i engelsk forekommer 
samskriving, men det er lite utbredt. De norske reglene for samskriving 
faller derfor vanskelig for de aller fleste som laerer seg norsk, og dermed 
er disse spräkbrukerne med og gir sitt bidrag til at saerskriving 0ker.

I Spräkr0ret, et program i NRK radio som tar opp aktuelle spräkpro- 
blem, var sammenblanding av skj- og Aj/'-lyden ett av temaene for en tid 
tilbake. Senere har det samme temaet vsert behandlet i et par artikler 
(Papazian 1994). Heller ikke her stär vi overfor et nytt spräktrekk. Papa- 
zian päpeker at sammenblandingen av de nevnte lydene ble tatt opp som 
et problem alt i undervisningsplanen for Oslo folkeskole fra 1940, og at 
de to lydene kanskje alltid har vaert et problem for mindre barn. Nä ser 
det imidlertid ut til at skillet mellom de skj- og /e/'-lyden utviskes stadig 
mer, og at s/e-lyden overtar for Ä/'-lyden ikke bare blant barn, men ogsä 
blant ungdom og blant enkelte voksne. Det er ikke plass til ä gi noen ut- 
dypende presentasjon av de to lydene her. Det skal bare kort nevnes at 
s/y-lyden finnes i mange av verdens spräk. Den er av relativt ny dato i 
norsk, og gjengis ogsä pä mange forskjellige mäter i skrift (eksempler: 
skje, ski, s[0, da, journalist, generell, mars). Lyden har vaert fremmed for 
vestnorsk, men har nä begynt ä trenge inn i pä dette omrädet. jßj-lyden 
derimot, som finnes over hele Norge, er en svsert sjelden 1yd i verdens- 
sammenheng. Det er ogsä den lyden som kommer sist i barns fonetiske 
utvikling. Lyden er ogsä vanskelig ä uttale for de fleste som ikke har 
norsk som morsmäl, mange snakker om skjemi og skino istedenfor kjemi 
og kino. Dette bekreftes gjennom en liten unders0kelse Papazian foretok
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blant barn og unge ved noen skoler i Oslo og Baerum. Der fant han blant 
annet at det var en svaert stor andel av minortitetsspräkselevene som 
hadde problemer med ä uttale de nevnte lydene ulikt.

Norskbrukere fra spräklige minoriteter vil ikke alene kunne vaere pä- 
drivere när det gjelder en lydlig utjevning av skje- og /ey-lyden, dertil er 
de for fä og har for liten spräklig prestisje, men pä samme mäte som när 
det gjelder spr0smälet om samskriving eller saerskriving, tar de nok del i 
en utvikling der flere faktorer virker sammen.

Et tredje omräde der det i dag synes ä vaere en 0kende vakling i 
forhold til den etablerte spräknormen, er bruken av eiendomspronomen i 
tredje person. Her ser og h0rer vi stadig eksempler pä at det refleksive 
eiendomspronomenet sin erstattes av hans/hennes/deres. Enkelte 
ganger kan sammenblandingen f0re til misforstäelser, som f.eks. da det i 
et debattprogram i NRK ble sagt Organisasjonene mä hjelpe de fattige 
landene pä sine premisser. Dette vil bli oppfattet som organisasjonenes 
premisser, men ut fra det som videre ble sagt, gikk det fram at det var de 
fattige landenes premisser det var snakk om, det vil si at det i den aktu
elle setningen skulle vaert deres premisser.

I skillet mellom et refleksivt eiendomspronomen sin og de 0vrige 
eiendomspronomenene stär vi igjen overfor et spräktrekk som er uvanlig 
i forhold til de fleste spräk, og eiendomspronomen i 3. person viser seg 
altsä ä vaere vanskelig ä bruke riktig selv for innf0dte spräkbrukere. Vi 
kan snakke om at dette skillet utgj0r et markert trekk i norsk. Det inne- 
baerer at det er vanskelig ä tilegne seg og bruke korrekt for dem som 
laerer seg spräket (jf. f.eks. Eckman 1977). Vi ser da ogsä at dette er en 
feil som ofte forekommer blant fremmedspräklige, typiske eksempler er 
utsagn som Per presenterte meg for familien hans (hans brukt galt iste- 
denfor sin, siden det er snakk om Pers egen familie).

Fra behandlingen av spräkendring innenfor delomräder av spräket 
skal vi nä gä over til et eksempel pä hvordan spräk kan endre seg innen
for en delkultur i et samfunn.

Ä SKAPE SIN EGEN SPRÄKKODE -  UNGDOMSKULTUR 
OG GRUPPESPRÄK

Spesielle spräkvarianter er knyttet til ulike subkulturer i et samfunn. 
Slike subkulturelle spräkvarianter finner vi blant annet innenfor 
avgrensede spräkdomener som rettsvesen, medisin, biologi (jf. f.eks. 
Kittredge and Lehrberger 1982). Det finnes ogsä egne spräkbruksvarian- 
ter innen grupper som danner et interesssefellesskap, som f.eks. ulike 
ungdomsgjenger som utvikler sin spesielle sjargong. Slike ungdomsspräk
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kan ta karakter av et hemmelig spräk, det tjener til ä skape identitet og 
solidaritet innad i gruppa og dermed ogsä til ä stenge ute voksne og 
andre ungdommer som betraktes som uvedkommende. Unders0kelser 
har vist at slike gruppespräk ofte tar opp i seg fremmede spräkelemen- 
ter, i tillegg forekommer det ord og uttrykk fra morsmälet som er forkor- 
tet og forvansket (Bondeson 1972). Der ungdom med ulik spräklig 
bagrunn m0tes og danner interessegrupper, skulle det da ligge svsert 
godt til rette for opptak av ord som ikke stammer fra majoritetsspräket. 
Fra Norge har vi en mindre ordforradsunders0kelse, foretatt blant 14 
ungdommer i Oslo, som kan fortelle noe om dette (Aasheim 1992). In- 
formantene, ti jenter og fire gutter av ulik etnisk bakgrunn, var blant de 
säkalte byvankerne i Oslo sentrum. De fire guttene tilh0rte minoritets- 
grupper, de fleste av jentene var av norsk opprinnelse, i alt var ätte ulike 
nasjonaliteter representert. Alle ungdommene hadde god beherskelse av 
norsk. Byvankerne (et navn Oslo-avisene satte pä denne ungdomsgrup- 
pa) var i alderen 12 til 20 är, og de tilh0rte flere ulike ungdomsgjenger. 
De fleste var bosatt i drabantbyene, men pleide ä m0tes rundt de store 
butikksentraene og T-banestasjonen i Oslo sentrum. Aasheim var inter- 
essert i ä finne ut om disse ungdommene hadde utviklet en subkulturell 
spräkvariant. Det var ordforrädet hun var ute etter ä avdekke, og hun ba 
informantene om eksempler pä ord de mente var spesielle for det milj0et 
de vanket i. Som nevnt er innlän av ord vanlig i all slang, og det var ogsä 
tilfelle i byvankermilj0et. I tillegg til at disse ungdommene behersket 
vanlig Oslo-slang, skilte de seg ut ved at de hadde tatt opp ord som er 
länt inn fra spräk som ligger langt fra norsk. De anglo-amerikanske 
ordene de brukte, har antagelig kommet inn gjennom musikk og filmer, 
mens ord fra f.eks. tyrkisk, arabisk, punjabi har kommet inn via brukere 
med disse morsmälene. Ordene kan bevares i sin opprinnelige betydning, 
eller ordene kan fä sin heit spesiell bruk, og betydningen kan endres. De 
ordene det dreier seg om, er gjerne negativt ladet: bannord, skjellsord, 
ord for befatning med politi og rusmidler - uten at den gruppa det dreier 
seg om, er spesielt kriminelt belastet.

I Norge har det som nevnt, vsert forsket relativt lite pä hva som skjer 
i m0te mellom ulike spräk, og ingen her i landet har unders0kt om det 
skjer noe med selve spräkstrukturen i slike gruppespräk som er nevnt 
ovenfor. I tilfellet med byvankerne skulle vi nok ikke vente at den spräk- 
lige Strukturen endrer seg siden vi star vi overfor ungdom fra majoritets- 
kulturen og minoritetsungdom med god beherskelse av majoritetssprä
ket. Spräket her kan derfor ikke sammenlignes med pidginspräk, som 
skapes der mennesker som ikke har noe fellesspräk m0tes og utvikler 
sitt eget spräk ut fra et sterkt behov for ä kommunisere, som f.eks. 
i tilfellet med russenorsk, som er nevnt tidligere i artikkelen.
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De spräkstreifene vi har kunnet gj0re i denne artikkelen skulle blant 
annet ha vist at verken kultur eller spräk er statisk. Gjennom kultur- og 
spräkm0ter skjer det stadig endringer i tilvante m0nstre. De siste ärtiers 
befolkningsmobilitet har ogsä lagt forholdene til rette for forskning som 
kan gi 0kt innsikt i spräk og kommunikasjon.
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