
 

 

Hva skal til for å høres ut som du hører til?  
Forestillinger om dialektale identiteter i det senmoderne Norge  
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I NRK-serien Dialektriket, som samlet nordmenn rundt tv-skjermene høsten 2013, spør 
programlederen folk på gata i Bergen om "Roger" er bergenser. "Tja", hvordan kan man avgjøre 
det? Han kan vel se bergensk nok ut, svarer folk, men hvordan høres han ut? "Han får si noe da", 
sier to eldre bergensdamer og rister på de grå hodene når de får høre at han snakker østnorsk. 
"Han e 'sje bærgænsær" sier tre unge gutter på kav bergensk. Etter utseende å dømme har disse 
tre guttene bakgrunn fra langt varmere himmelstrøk, men det er ingen tvil om at de er bergensere - 
de snakker bergensk. Men hva med "Roger"? Selv sier han at han føler seg bergensk og at han er 
bergenser. Men "Roger" er ikke alene om å avgjøre identiteten sin som bergenser. Hvem vi er og 
hvilke tilhørigheter vi har, er noe vi stadig må forhandle med omgivelsene våre om.  
 
Vi vet at dialektene i dagens Norge er i endring (f.eks. Mæhlum & Røyneland 2012; Opsahl & 
Hårstad 2013). Økt dialekt- og språkkontakt fører med seg nivellering, koineisering og framvekst av 
nye måter å snakke norsk på. I visse områder byttes den lokale dialekten ut med et mindre lokalt 
markert østnorsk talemål. Vi vet også at folk er stadig mer mobile og får språklige impulser fra 
mange steder. I en slik situasjon blir spørsmålet om språk og tilhørighet stadig mer presserende og 
potensielt problematisk. 
 
Hva skal til for å høres ut som du hører til? Må du snakke et språk på en innfødt måte for å 
passere som en "ekte" representant for stedet? Hvilken variant av den lokale dialekten må du 
snakke? Kan du snakke en nivellert dialekt, kan du veksle mellom ulike dialekter, kan du knote 
eller snakke med aksent? Hvilke forestillinger har folk i det senmoderne, globaliserte Norge om 
hvilke koblinger det er eller bør være mellom språk, kropp og sted?  Hvilke språkideologier 
råder?Dette er spørsmål jeg vil diskutere i dette foredraget. 
 


