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Nawraj Sapkota innser at han nok må praktisere mer norsk på jobben for å bli flinkere, men han synes språkkurs er for
dyrt.
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– Slitsomt å bare snakke engelsk på kafé
Språkrådet er bekymret for at mange opplever en betjening som kun snakker
engelsk på norske restauranter og kafeer. En fersk studie viser at annenhver
nordmann har opplevd de�e det siste året.

På kafeen der Nawraj Sapkota jobber, hører både ansa�e og kunder

hjemme i flere kulturer. Han kom hit som student, og har vært i Norge i

fem år, men språket har han ikke lært ennå.

– Jeg kan bare li� norsk, så jeg snakker engelsk med gjestene, sier

han.

Samtidig viser en undersøkelse som Språkrådet har bestilt av

Opinion at over 80 prosent av gjestene foretrekker at servitøren

snakker norsk.

Språkrådet bekymret
– Disse tallene er veldig tydelige og slående, og sender et klart signal

til salgs- og servisebransjene om at folk flest ønsker å snakke, og bli

snakket til, på norsk når de er på restaurant, i drosjen eller i butikken,

sier Wetås.

Hun mener også at arbeidslivet bør

tilby sine ansa�e språkkurs.

– Det er grunn til å uroe seg. Ikke

bare for det norske språket som

fellesspråk og kulturobjekt, men for

mangelen på god språkopplæring i

norsk arbeidsliv, sier

språkdirektøren.

– Mormor synes det er
slitsomt
Sapkota på kafeen vil gjerne lære mer norsk, men synes språkkurs er

for dyrt. Han har ikke få� klager fra gjestene på kafeen.

– Jeg tror de fleste synes det er greit å snakke engelsk, sier Sapkota.

Ida Skoglund er gjest på den samme

kafeen. Hun synes ikke det spiller

noen rolle om servitørene snakker

norsk eller engelsk. Hun mener det

kanskje er et generasjonsspørsmål.

– Når jeg er ute og spiser med mor

og morfar, så synes de det er slitsomt

at de ikke kan bruke språket si� når

de skal bestille mat. Men sånn er jo

verden, den er bli� mer flerkulturell,

sier Skoglund.

Språkdirektøren e�erlyser en bevisst

strategi for språkopplæring til folk

som skal ha kundekontakt.

– Jeg tror de fleste av oss har høy toleranse for at norsken ikke er helt

perfekt, men arbeidsplassen er en veldig god læringsarena for å lære

seg godt norsk, og med språkkurs vil den læringsprosessen gå mye

enklere, tror Wetås.

– Må se større på det
Helga Bull, direktør for service og

kultur i fagorganisasjonen Virke,

mener Språkrådet må se større på

det.

– De�e handler om at vi vil ha så

mange som mulig i jobb i Norge.

De�e er ne�opp en bransje som tar

ansvar for å rekru�ere inn personer

som ikke snakker så godt norsk. Og

for kunden, som skal ha en god

opplevelse, er det også andre ting

som teller enn språk.

Er det galt å forvente at servitører

snakker norsk i Norge?

– Jeg tenker at vi kunne ha� flere som snakker norsk. Og de som

jobber kan kanskje bli flinkere til å utfordre seg selv, praktisere norsk

og bli bedre, sier Bull.
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«Fette najs» = «veldig kult».
Eller?

Quiz: Hvor mye kan du om
samisk språk og kultur?
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«Ein heftig danske»
ANMELDELSE: Vinner av Nordisk råds li�eraturpris
Jonas Eika: «Eer solen»

Seks meninger om brukt pels
Lurer du på om det er innafor å bruke arvepelsen e�er
farmor? Eller å kjøpe en brukt?

– De har gjort alt de kan for at
fansen skal bli dødsfornøyd
Kristoffer Hivju har ståltro på at den nye serien i «Game
of Thrones»-universet vil innfri forventningene. «House
of the Dragon» er basert på George R.R. Martins bok
«Fire & Blood». Det er ikke kjent når den kommer på
skjermen

Kristin Roskifte har skrevet
Nordens beste barnebok
Det meiner juryen i Nordisk råds barne- og
ungdomsli�eraturpris 2019. Dermed kan den norske
forfa�aren smykke seg med ein av Nordens gjævaste
li�eraturprisar.

Meiner kong Haakon spelte ei
viktig politisk rolle
– Kong Haakon brukte kongemakta til å påverke norsk
politikk i e�erkrigstida, seier Tor Bomann-Larsen.
Tysdag presenterte han det å�ande og siste bindet i
biografiserien han har skrive om kongen.

TEST DEG SELV:

Hva vet du om
tvillinger?

Quiz: Hvor mye kan
du om samisk språk
og kultur?

Hva kan du om
Stjernekamp?

Hva kan du om
1991?

Márfe-gažus Hva kan du om
fantasy-sjangeren?
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Åse Wetås er direktør i Språkrådet
og bekymret for det norske språket.
FOTO: MARIAM BUTT / NTB SCANPIX

Ida Skoglund er kafegjest og tror at
det først og fremst er et
generasjonsspørsmål.
FOTO: JAN-KENNETH BRÅTEN / NRK

Helga Bull, direktør for service og
kultur i fagorganisasjonen Virke,
mener Språkrådet må se større på
at mange snakker engelsk i
restaurantbransjen.
FOTO: JAN-KENNETH BRÅTEN / NRK
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Se de rystende bildene:

Slik kastes mat,
systematisk og i det

skjulte

Nordmenn shopper for milliarder i
fylla – det kan gi en helt spesiell bakrus

FILM OG SERIER

Dantes helvete blir TV-serie 14:07 Helvetet,

eller infernoet, er en del av diktverket «Den

guddommelige komedie», skrevet av den italienske

dikteren Dante Alighieri omkring 1307. Handlingen er

fly�et til dagens Los Angeles og følger den unge

hovedpersonen Grace Dante. Hun stier bekjentskap

med djevelen og må overliste ham i en reise gjennom

helvete, skriver Deadline. (NTB)

MUSIKK

Islending vant musikkprisen 
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13:56 Den

islandske musikeren Gyda Valtysdo�ir ble tildelt

Nordisk råds musikkpris 2019 i Stockholm tirsdag

kveld. I juryens begrunnelse står det at den islandske

musikeren krysser og bygger bro over kløer mellom

ulike musikksjangre på en spesiell måte, ikke minst

ved å avvise at det er forskjeller mellom dem. (NTB)

FILM- OG SERIEANMELDELSER

River i hjertet 

FOTO: PETER HARTWIG / MER FILMDISTRIBUSJON / PETER
HARTWIG

08:40 Tysklands Oscar-kandidat

«Systemsprengeren» er en vond og ubehagelig film,

men også full av håp og glede. Den vekker både la�er

og tårer om hverandre, mener Birger Vestmo og gir

terningkast 5.
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