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Abstract 
Increasingly, dialectological descriptions of linguistic differences appear to be based on an 
overly simple conception of the relation between language and space. In a time of in-
creased mobility it is ever more difficult to retain the idea of dialects – or language – as 
belonging in one particular territory. People and dialects are constantly on the move, and 
as a consequence territories are increasingly linguistically heterogeneous, and individuals 
are expanding their linguistic repertoires. The idea of a strong connection between place, 
individual and language is thus increasingly challenged. Yet that idea, though in transfor-
mation, seems in one form or another to persist. It seems worth asking, therefore, what it 
takes to sound like you belong. Do you need to speak a language “the native way” to pass 
as a “true” representative of a given place? Which variety of the local dialect would you 
have to speak? Would it be acceptable to speak a levelled dialect? Could you switch be-
tween different dialects, or speak with an accent? Put differently: in late-modernity, global-
ized Norway, what are people’s preconceptions about the connections that exist or ought to 
exist between language, body, and place? What expectations do people have regarding 
connections between language and identity? And last, but not least: what are the language 
ideologies that lie behind people’s preconceptions of and attitudes towards dialects in 
Norway today? These are among the questions I will discuss in this contribution.   
 

Innledning 
I NRK-serien Dialektriket, som samlet nordmenn rundt tv-skjermene høsten 2013, 
spør programlederen folk på gata i Bergen om ”Roger” – lederen for Bataljonen, 
supporterklubben til fotballklubben Brann – er bergenser. Tja, hvordan kan man av-
gjøre 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. 
Selv sier ”Roger” 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 til-
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hørigheter vi har, er noe vi stadig må forhandle med omgivelsene våre om. De fleste 
av dem som blir spurt på gata i Bergen, har problem med å godta ”Roger” som 
bergenser siden han ikke snakker bergensk. ”Roger” er klart en som ikke passer inn i 
det bildet folk generelt – og heller ikke den tradisjonelle dialektologien – har om for-
holdet mellom språk, sted og tilhørighet.  

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 nivell-
ering, koineisering og framvekst av nye måter å snakke norsk på. I visse områder 
byttes den lokale dialekten ut med et østnorsk talemål som er mindre lokalt markert. 
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 egentlig 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 et sted? Hvilken variant 
av den lokale dialekten må du eventuelt snakke? Er det akseptabelt å snakke en 
nivellert dialekt, kan du veksle mellom ulike dialekter, kan du knote eller snakke 
med aksent? Eller sagt på en annen måte: Hvilke forestillinger har folk i det sen-
moderne, globaliserte Norge om hvilke koblinger det er eller bør være mellom 
språk, kropp og sted?  Hvilke forventninger har folk til koblingen mellom språk og 
identitet? Og sist, men ikke minst: Hvilke språkideologier kan sies å ligge bak folks 
forestillinger om og holdninger til dialekter i Norge i dag? Dette er blant de spørs-
mål jeg vil diskutere i denne artikkelen.  

 

Det senmoderne Norge  
På begynnelsen av 1900-tallet var Norge fremdeles et relativt homogent bonde-
samfunn, men siden den gang har Norge utviklet seg til å bli et flerkulturelt industri- 
og sørvissamfunn med en stadig større befolkningskonsentrasjon i byene. Det sen-
moderne Norge preges, som så mange andre vestlige samfunn, av globalisering, 
urbanisering, mobilitet og individualisering. Tall fra statistisk sentralbyrå viser at 
rundt 80 % av den norske befolkningen i dag bor i byer og tettbygde strøk (SSB 
2014: 3). Dersom vi ser nasjonen under ett, har rundt 15 % av befolkningen bak-
grunn fra et annet land, mens nesten hver tredje Oslo-borger har innvandrerbakgrunn 
(SSB 2014: 2). Også sosio-økonomisk har den norske befolkningen endret seg 
dramatisk. Levestandarden har økt for de fleste, og stadig flere arbeider innenfor 
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tertiærnæringene. Så å si alle norske ungdommer tar i dag videregående utdannelse, 
og stadig flere tar universitets- og høgskoleutdannelse. Nesten tre ganger så mange 
nordmenn har høyere utdannelse i dag sammenlignet med 1980 (SSB 2014: 10). Det 
norske samfunnet har altså forandret seg både når det gjelder demografi, utdannings-
nivå og etnisk sammensetning.  
 Som flere modernitetssosiologer har pekt på, er alle livsområder i økende grad 
preget av valg og refleksivitet. Vi ser også økt flyt av både mennesker, varer og 
ideer og økte menneskeskapte risikoer (f.eks. Baumann 2000; Beck 1992; Giddens 
1991). Alle disse samfunnsendringene har fått innvirkning på det norske språkland-
skapet. Økt mobilitet både over landegrensene og innen landegrensene har ført med 
seg økt språk- og dialektkontakt og dermed økt målbryting. Talemål har blitt slipte 
mot hverandre, nye talemål har oppstått, og tradisjonelle talemålstrekk har blitt borte 
til fordel for mer regionale og/eller nasjonale talemålsvarianter (f.eks. Røyneland 
2009). Økt mobilitet har dessuten ført til at mange barn i dag vokser opp på flere 
steder. Disse barna lærer seg gjerne to eller flere dialekter som de kan veksle 
mellom, eller de utvikler blandingsdialekter. Både bidialektisme og dialektblanding 
ser ut til å være fenomen på frammarsj (f.eks. Indrehus 2014; Mæhlum & Røyneland 
2009; Ommeren 2016). I det følgende skal vi se på ulike utviklingstendenser i det 
norske dialektlandskapet – fra dialektnivellering, dialektblanding, økte og mer 
sammensatte individuelle repertoarer og til spørsmålet om framvekst av nye 
varieteter og register som følge av den senere tids globalisering og innvandring.  

 

Språk, identitet og tilhørighet 
Gitt vår tids økte geografiske og sosiale mobilitet, er det etter hvert ganske mange 
mennesker i Norge som bor og lever et annet sted enn der de vokste opp. Flere 
flytter sågar mange ganger i løpet av livet. Selv har jeg vokst opp på Vestlandet, 
men har bodd størsteparten av livet på Østlandet – i Oslo. Jeg har fortsatt til gode å 
oppleve at noen tar meg for å være østlending. Her er språket selvsagt sentralt – jeg 
snakker vestnorsk – og hvis man snakker vestnorsk i Oslo, vil man aldri bli tatt for å 
være noe annet en vestlending. Oslo er det stedet i Norge jeg har bodd aller lengst 
og jeg føler stor tilhørighet til byen – større enn til det stedet jeg opprinnelig vokste 
opp. Men som ”Roger” snakker jeg ikke den lokale dialekten.  

”Eg kjem ikkje frå Odda, eg kom frå Odda”, har forfatter, filosof, redaktør, 
politiker og nå direktør i stiftelsen ”Fritt Ord”, Knut Olav Åmås, sagt. I dette ligger 
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det et mer dynamisk syn på identitet og tilhørighet enn den essenstankegangen som 
fortsatt synes å være rådende. Åmås går i rette med det han kaller for den norske 
”rotmetafysikken” eller ”stedsdeterminismen”. Det vil si denne ideen om at man 
aldri vil kunne være fra et annet sted enn det stedet der man vokste opp. Uansett 
hvor lenge en innflytter har bodd et sted, er han eller hun ”egentlig” fra et annet sted 
i landet, hevder Åmås (Dagens Næringsliv 14.09.09). Nøyaktig det samme gjelder 
for innvandrere i Norge. Spørsmålet om hvor man ”egentlig” kommer fra, dukker 
fort opp i nordmenns møte med mennesker som ikke ser tradisjonelt norske ut (jf. 
Cutler & Røyneland 2015). At ens identitet er uløselig knyttet til et opprinnelses-
sted, står i sterk kontrast til senmodernistiske teoretikeres ide om at det moderne, 
globaliserte mennesket er frikoblet fra tid, sted og tradisjon, og at vi ikke har en 
mest egentlig identitet, men et utall av potensielle identiteter (f.eks. Giddens 1991). 
Innenfor moderne sosiologi og sosiolingvistikk er dette mere dynamiske og plura-
listiske synet på identitet stadig mer vanlig (f.eks. Auer 1998; 2007; Bucholtz 2004; 
Bucholz & Hall 2005; Eckert 2000). Men det er et syn som ikke går så godt overens 
med den tradisjonelle dialektologiens forståelse av forholdet mellom språk, sted og 
individ, som ser ut til å være høyst levende blant folk flest. 

 

Språk og sted – og ideen om det ”rene” språket 
Ett av dialektologiens grunnleggende utgangspunkt er at språk varierer geografisk. 
Dialekter, eller geolekter, defineres som geografisk bestemte språksystem, og tra-
disjonelt brukte dialektologene helst de minst mobile og mest tradisjonelle språk-
brukernes dialekt som basis for beskrivelse av den aktuelle dialekten. Men som flere 
har påpekt, baserer dialektologiens beskrivelser av språklige forskjeller seg på en 
overforenklet forestilling om relasjonen mellom språk og rom (Auer 2013; Quist 
2010). I en tid som preges av økende mobilitet, blir det stadig mer vanskelig å fast-
holde tanken om dialekter – eller språk – som hjemmehørende i ett bestemt terri-
torium – ”ett territorium – en dialekt”. Folk og dialekter er på stadig flyttefot, med 
det resultatet at stadig flere territorier blir stadig mer språklig heterogene, og at 
stadig flere individ får utvidede språklige repertoarer. Forestillingen om den sterke 
koblingen mellom sted, individ og språk blir dermed utfordret. 

Ikke bare dialekter, men også språk tenkes gjerne å skulle tilhøre eller høre 
hjemme i ett bestemt territorium og tilhøre en bestemt etnisk gruppe. Denne tanke-
gangen kan spores tilbake til 1800-tallet og nasjonalromantikkens ide om at ett felles 
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språk er det som forener nasjon og folk. I språket mente man å kunne lese folkets og 
nasjonens egentlige og genuine ånd – eller opprinnelige og sanne, nasjonale karak-
ter. Denne tanken sto ikke minst sterkt i den norske språkstriden etter unions-
oppløsningen. Hvilket språk kunne gjøre krav på å være et ekte uttrykk for den 
norske folkesjelen? Ifølge norske dialektologer var det i alle fall ikke språket i 
byene, som jo var oppblandet med dansk, men snarere de rurale dialektene som 
hadde holdt seg rene for ytre innflytelse. Ifølge Trygve Knudsens (1926) var det 
rådende synet blant norske dialektologer at: ”[...] bymålene [blir] klemt i stykker 
mellem fjelldialekter og skriftsprog […] de er ikke ’rene’, men ’fordærvet’, ja, den 
sproglige fordervelses smittekilder; og de er snarere fordervet dansk enn fordervet 
norsk”. Den norske forfatteren Arne Garborg sa på sin side om bydialektene at de 
ikke kunne kalles noe virkelig språk, ”[…] men nærmest blot et Surrogat for et 
saadant […] Det er Sproget i Opløsningstilstand” (Garborg 1877: 58–59). Bymålene 
ble altså betraktet som inautentiske og unasjonale (se Mæhlum & Røyneland 2009). 
Som Irvine & Gal (2000) påpeker, er denne typen renhetsideologi noe som gjerne 
rammer blandingsvarieteter – være seg dialekt- eller språkblandinger – og som har 
sitt utspring nettopp i ideen om en slik nærmest nødvendig sammenheng mellom 
språk, folk og sted: 

 
Assuming that a language ought to have a distinct territory and nation (or ethnic 
group of race) associated with it, scholars interpreted other kinds of language distri-
butions as ”mixtures”, departures from some original linguistic and territorial purity. 
 (Irvine & Gal 2000: 53) 
 

Ideen om at språk – eller dialekter – skal være ”rene” og ikke oppblandede, kan spo-
res tilbake til antikken, og er fortsatt svært utbredt både blant lekfolk og lingvister. 
Et underliggende ideologisk premiss for denne typen purisme er forestillingen om at 
språklige varieteter kan utvikle seg til å bli ”urene” dersom de ikke blir passet på (jf. 
Mæhlum 2011). Hvilke elementer som anses som forurensende og dermed uønskede, 
kan imidlertid variere: 

 
Purism is the manifestation of a desire on the part of a speech community (or some 
section of it) to preserve a language form, or rid it of, putative foreign elements or 
other elements held to be undesirable (including those originating in dialects, socio-
lects and styles of the same language).  (Thomas 1991: 12) 
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Purismen rettes ofte mot ordforrådet, men kan også rette seg mot andre nivå i 
språket – noe den norske språkhistorien er et godt eksempel på. Her finner man både 
syntaktisk, morfologisk, fonologisk og ortografisk purisme (jf. Brunstad 2003; Vikør 
2007). Ærefrykt for fortiden og en sterk kobling mellom det ”rene” og det historisk 
sett mest hjemlige, har sin opprinnelse i den nasjonalromantiske ideologien, og er en 
ide som har fått solid fotfeste i den norske befolkningen. Norge er en nasjon full av 
språklig purister som, på godt og vondt, er opptatt av å konservere tradisjonelle eller 
arkaiske former, og som samtidig er svært skeptiske til språklige endringer.  

Selv om purismen ofte retter seg mot kodifisering og kultivering av skrift-
språket, finner vi denne typen purisme også rettet mot talespråket. Dette kommer 
ikke minst til uttrykk gjennom de svært negative holdningene som legges for dagen 
når det gjelder dialektblanding og knoting (jf. Mæhlum & Røyneland 2009). Dia-
lekter bør helst være uendrede. Da er de mest autentiske, ekte og hele. Slike fore-
stillinger om renhet og ekthet er på ingen måte særnorske, og gjelder heller ikke bare 
språk, men gjelder generelt for samfunn, kulturer, sosiale og etniske grupper. Feno-
menet omtales av Blommaert & Verschueren 1998 som ”the dogma of homoge-
neism”. Selv om dette homogenitets-idealet på mange områder har havnet i mis-
kreditt i vår senmoderne, globaliserte og multikulturelle tid (jf. Mæhlum 2011), er 
det fortsatt svært levende og virksomt på det språklige området. Det er liten tvil om 
at dette fortsatt er en svært virksom språkideologisk overbevisning. I en studie av 
språkholdninger blant litt over 600 elever i videregående skoler i ulike deler av 
Norge, oppgir relativt få at de snakker en avslepet eller blandet dialekt, mens rundt 
90 % sier at de snakker enten ”lokal dialekt” eller ”bokmålspreget” (jf. Figur 1, 
Røyneland 2015). Få av ungdommene oppfatter altså at de blander eller knoter. 
Dette på tross av at vi vet at det norske dialektlandskapet er i endring, og at knot, 
blanding og dialektnivellering er stadig mer utbredt. Det kan tyde på at nivellerte 
utgaver av dialekten simpelthen oppfattes som lokal dialekt.  
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Figur 1. Evaluering av egen språkbruk i samtale med venner (n=604) 
 

Økt dialektaksept og økt dialektnivellering 
De to mest slående utviklingstendensene i det norske dialektlandskapet de siste 70 
årene er på den ene siden økt aksept for dialektbruk på alle samfunnsområde, og på 
den andre siden økt dialektnivellering (jf. t.d. Røyneland 2009; Sandøy 2011). Disse 
tilsynelatende motsatte tendensene finner vi igjen flere steder i Europa (jf. Auer 
2005). Det er altså ikke slik at det at dialektene er mer godtatt, gjør dem immune 
mot endring. Økt dialektaksept og økt dialektnivellering er to prosesser som skjer 
parallelt og som begge kan knyttes til de samfunnsendringene det norske samfunnet 
har gjennomgått de seneste tiårene.  

Forut for den såkalt dialektbølgen på 1970-tallet var det å bruke en 
bygdedialekt i byen, eller i visse mer formelle situasjoner, ikke særlig vel ansett. For 
mange ble løsningen å skifte til den aktuelle bydialekten. Brukere av stigmatiserte 
dialekter føler det kanskje også slik i dag i møtet med byen eller med nye sosiale 
arenaer, men generelt har det norske dialektklimaet endret seg mye siden 1970-
tallet. I dag har dialektbruk økt aksept og dialektene har vunnet innpass også på 
arenaer der de tradisjonelt har vært mer eller mindre utestengte (jf. f.eks. Jahr 1997; 
Omdal 1995; Sandøy 1998). I dag kan man i prinsippet bruke dialekten sin i alle 
funksjoner og i alle sammenhenger – også som nyhetsoppleser i radio og tv i stats-
kanalen NRK. Dette var lenge en arena der det var krav om å bruke standard bokmål 
eller nynorsk, men i 2007 ble det endret på dette kravet (jf. språkreglene til NRK 
2007). En undersøkelse NRK har utført viser at hele 91 % av 1000 representativt 

Lokal dialekt,  
233, 39% 

En annen dialekt 
enn den lokale,  

12, 2% 

Bokmålspreget, 
303, 50% 

Nynorskpreget,  
3, 0% 

Blandingsdialekt/
avslepen dialekt,  

43, 7% 

Norsk med 
utenlandsk aksent, 

10, 2% 



98 Nordisk dialektologi 10 
 

   

utvalgte respondenter er positive til dialektbrukt generelt, og 73 % mener at 
programledere bør bruke dialekten sin i eteren (NRK/Norstat 2014). På tross av økt 
dialektaksept og økt dialektbruk på flere samfunnsarenaer er det likevel fortsatt slik 
at visse varieteter blir assosiert med prestisje, normalitet og nøytralitet, og fungerer 
som normideal innenfor sin region og kanskje også utenfor sin region – slik tilfellet 
er med Oslo-målet som ser ut til å ha normeringskraft langt utover det sentrale 
østlandsområdet (eks. Mæhlum 2007; 2009; Opsahl & Røyneland 2009).  

I kjølvannet av den økte mobiliteten og urbaniseringen gjennomgår både rurale 
og urbane dialekter rundt om i landet en nivelleringsprosess der tradisjonelle 
talemålstrekk har måttet vike til fordel for nyere trekk. Generelt er det en tendens til 
at språktrekk med begrenset geografisk utbredelse blir erstattet av språktrekk med en 
videre geografisk utbredelse. De nye trekkene blir imidlertid ikke alltid innlånte i sin 
opprinnelige form. Like ofte ser vi at det oppstår nye kompromissvarianter i møtet 
mellom tradisjonelle og innlånte trekk, som når den sterke verbformen kjem blir er-
stattet med den svake verbformen komme istedenfor standardformen kommer eller 
når  palatalene /ɲ, ʎ, c, ɟ/ blir erstattet med retrofleksene /ɳ, ɭ, ʈ, ɖ/  i store deler av 
Nord-Norge og Trøndelag og ikke med standardvariantene /n, l, t, d/ (jf. f.eks. 
Hårstad 2009; Røyneland 2010; Solheim 2006). Siden dialektnivelleringen ofte er 
gradvis, at den normalt ikke rammer alle lokale trekk og at det dessuten gjerne kan 
oppstå nye kompromissformer, vil resultatet kunne være en ny blandingsdialekt – 
eller en ny regional dialekt.  

At nye blandingsvarieteter oppstår, er ikke noe nytt. I situasjoner med intensiv 
dialekt- eller språkkontakt fødes gjerne nye talemål, være seg koineer, multietno-
lekter eller kreolspråk. Koineforming ser vi eksempel på i norske stasjonsbyer og 
nye industristeder som i Høyanger, Sauda, Odda, Tyssedal og Tynset (jf. t.d. Nete-
land 2014; Solheim 2006), mens nye, multietnolektiske registre har blitt formet i 
flerkulturelle områder i Oslo (jf. Opsahl 2009; Svendsen & Røyneland 2008; Opsahl 
& Hårstad 2014).   

En språklig konsekvens av samfunnsutviklingen er altså at vi har fått mer 
dialektblanding, men også mer bi-dialektisme og kanskje også ny diglossi (Mæhlum 
& Røyneland 2009; 2014). Det er dokumentert at barn som vokser opp på ulike 
steder i landet, gjerne utvikler en egen blandingsdialekt, eller at de veksler mellom 
to eller flere dialekter (f.eks. Mæhlum 1999; Nilsen 2005; Indrehus 2014;  Ommeren 
2016). Det er også dokumentert at voksne flyttere tilegner seg en ny dialekt og veks-
ler mellom den gamle og den nye hjemstedsdialekten, eller veksler mellom en tradi-
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sjonell og en mer nivellert dialekt eller et standardtalemål (f.eks. Lien 2014; Mæh-
lum 1986; Omdal 1994 – for flere referanser se Mæhlum & Røyneland 2011). Et 
resultat av den økte geografiske mobiliteten er dermed at vi får større intra-indivi-
duell variasjon og større dialektmangfold lokalt. Flere ulike dialekter eller 
blandingsmål finnes side om side både i individet og på steder.  

De aller fleste lokalsamfunn i dag er altså preget av at flere dialekter er i om-
løp, og et økende antall mennesker har et stort språklig repertoar der de kan veksle 
mellom ulike varieteter. Dette utfordrer ideen om den sterke koblingen mellom 
språk og territorium og også mellom språk og identitet. Både steders språklige iden-
titet og individers språklige identitet er i forandring. Likevel er holdningen til 
dialektblanding, dialektveksling og knot, ikke særlig positive. La oss se litt nærmere 
på hvordan knoterne og de bi-dialektale blir omtalt og møtt i Norge. 

 

Holdninger til knot og bi-dialektisme  
Mange ser ut til å mene at man bør snakke en dialekt og da helst den dialekten man 
lærte som barn – mest mulig uendret gjennom hele livet. Hvorfor det? Er det språket 
vi lærte først et mer ekte og virkelig uttrykk for den vi ”egentlig” er, for det innerste 
og mest autentiske i oss? Det kan se ut til at mange mener dette – noe som kan 
knyttes til den renhets- og purismeideologien som ble omtalt ovenfor og også til et 
essensialistisk syn på identitet og tilhørighet. Det er nemlig slik at de som endrer på 
dialekten sin, som knoter eller som veksler mellom dialekter, møter negative reak-
sjoner på dette. I NRK-serien Dialektriket stilte programlederen spørsmålet om hva 
de syntes om språket til en av landets utpekte og uthengte knotere, tidligere lands-
lagskeeper Frode Grodås, til hans sambygdinger. Reaksjonen på knotet hans var at 
det er: rart, fremmed, ikke bra, latterlig, et svik mot dialekten og bygda, et uttrykk 
for at han prøver å være ”finere” og at han bør snakke dialekten. Oppsummert ser 
vi her at språkendringene hans knyttes til svik og manglende ekthet, og at det ut-
trykkes et krav om konsistens og homogenitet. I programmet legger Grodås hodet  –
bokstavelig talt – på hoggestabben og ber på sine knær om tilgivelse fra sambygd-
ingene. Selv om dette selvsagt er humoristisk ment, og Grodås også fikk sagt viktige 
ting om hvorfor han hadde endret dialekt, står det likevel igjen et inntrykk av knot 
som noe dypest sett moralsk forkastelig.  
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Knot1 har gjerne blitt framhevet som et særnorsk fenomen (Jahr 2007), men det 
kan også ses som uttrykk for et helt regulært sosiolingvistisk fenomen som har blitt 
beskrevet for en rekke lokaliteter og substandardvarieteter rundt om i verden (jf. 
Mæhlum & Røyneland 2009). Et av de mest kjente eksemplene er kanskje Lesley 
Milroys (1980) beskrivelse av språksosiale kontrollmekanismer i arbeiderklassestrøk 
i Belfast. Kravet om språklig lojalitet og sanksjonering av avvik fra den lokale 
normen blir hos Milroy beskrevet som en av de mest sentrale faktorene for bevaring 
av lavstatusvarieteter som er under sterkt ytre press (jf. Milroy 1980).  

Bi-dialektisme ser ut til å være et økende fenomen i dagens Norge. I likhet med 
knoterne, møter også de to- eller flerdialektale anklager om manglende ekthet og in-
autentisitet. Flere rapporterer at de ofte havner i språklige konfliktsituasjoner og at 
de føler skyld og skam over sin veksling mellom ulike dialekter (se f.eks. Indrehus 
2014; Nilsen 2005; Ommeren 2014; 2016). Som bi-dialektal forteller Nilsen (2005) 
at hun ofte kan havne i det hun kaller for dialektkollisjoner:  
 

I situasjoner der begge dialekter var representert, kunne det negativt ladede 
det ”knoter” dukke opp. Og begge dialektenes representanter hevdet at jeg ”knotet”, 
fordi begge parter mente å vite hva slags dialekt som var naturlig for meg. Dette opp-
levdes ubehagelig, og resulterte senere i at jeg tvang meg til å holde meg til den ene 
dialekten i slike situasjoner.  (Nilsen 2005: 11) 
 

Ifølge Indrehus (2014) opplever to- og flerdialektale ofte slike konfliktsituasjoner 
der de føler at de skuffer enten den ene eller den andre ”dialektleiren”. Opplevelser 
av skyld og skam over dialektvekslingen er noe flere rapporterer om, i tillegg til en 
følelse av at de stadig svikter noen. Indrehus sier at det ser ut til å være ”ein 
gjennomgåande konflikt mellom den dialekta dei vil snakke, og det dei opplever 
som dialekta dei burde snakke” (Indrehus 2014: 71). Vekslingen mellom dialekter 
setter på denne måten både identiteter og lojaliteter i spill, og mange opplever det 
Ommeren (2014) kaller for ”risikosituasjoner” som ”flaue, ekle, stressende, slit-
somme, kaotiske, forstyrrende, frustrerende, unaturlige, rare” osv.  

                                                
1 Knot blir ifølge Bokmålsordboka definert som ”unaturlig, tilgjort språk i skrift el. tale”, men opp-
rinnelig ble knote brukt om: ”[...] naar en norsch taler dansk” (Rasch [1698] 1957: 15), eller ”[...] at 
stille sig Dansken liig” (Pontoppidan [1749] 1972: 49). ”Hør hvor han dansker. Saa siger Bondefolk 
til Spot naar en af dem dreyer sitt Maal efter Dansk Tale” (ibid.). Ivar Aasen (1873) sier at knote er 
å: ”[...] pynte sit Sprog, tale ziirligt, bruge fremmede Ord eller Former”. Knot blir brukt som skjells-
ord for blandingsvarieteter av ulike slag – være seg muntlige eller skriftlige. Det er en språkbruk 
som framstår som ”forsert” og i enkeltes øyne ”ureglementert” og ”illegitim”, noe som dermed re-
sulterer i at den kan bli oppfattet som ”uren”, ”unaturlig” og ”uekte” (Mæhlum & Røyneland 2009).  
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To- og flerdialektale omtales ofte som ”språklige kameleoner” (jf. Indrehus 
2014; Ommeren u.a.). I det ligger det at det er personer som er svært tilpasnings-
dyktige, men kanskje også opportunistiske. De går i ett med sine omgivelser. Som 
kameleonen skjuler de seg fordi de, underforstått, kanskje har noe å skjule.  

Underliggende her er et syn på identitet som noe man har en og bare en av, og 
ikke noe man kan ha mange av. Det er med andre ord et essensialistisk og statisk syn 
på identitet som ligger til grunn for en slik mistenkeliggjøring av dialektvekslerne. 
Et slikt syn står i skarp kontrast til et mer konstruktivistisk og dynamisk syn som går 
ut på at vi ikke har en mest egentlig identitet, men et utall av potensielle identiteter 
(f.eks. Buckholtz & Hall 2004; 2005).  

 

Holdninger til aksentpreget norsk og multietnolekt 
Spørsmålet om hvor man ”egentlig” kommer fra, og underforstått hvem man ”egent-
lig er”, er ikke noe som bare møter flyttere og dialektskiftere, men i høyeste grad 
også mennesker med innvandrerbakgrunn (se f.eks. Cutler & Røyneland 2015). IT-
gründeren og samfunnsdebattanten Shazad Rana åpnet foredraget sitt på Språkdagen 
2011 i regi av Språkrådet med å si følgende: ”Som dokker ser så e eg frå Pakistan. 
Og som dokker hørre så e eg frå Jæren. Og eg e veldig glade for at eg ikkje snakka 
Oslo-dialekt, for då hadde dokker trudd at eg va udlenning”. En pågående under-
søkelse av unge menneskers forventninger til og forestillinger om forholdet mellom 
språk, kropp og sted, viser at Rana har helt rett. I underkant av trehundre og femti 
ungdommer øst og vest i Norge har vurdert ulike dialekter og ansikt i en verbal-
visuell masketest. Gutter med utenlandsk utseende ansikt ble vurdert som signifikant 
mer norske dersom de snakket en ikke-Oslo-dialekt, mens det samme ikke var like 
tydelig for jentene. Dersom man har innvandrerbakgrunn og ønsker å oppfattes som 
norsk, kan det med andre ord se ut til at det vil være en fordel å snakke en annen 
dialekt enn Oslo-mål – særlig for gutter. Dialekt indekserer norskhet – og dess mer 
ruralt det er, dess norskere er det (jf. Figur 2).   
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Figur 2. Evaluering av ”norskhet” av guttestemmer med utenlandsk utseende. 2 
 
Survey-undersøkelser av holdninger til aksentpreget norsk viser at det generelt er 
relativt høy toleranse og aksept for aksentpreget norsk, men dess kraftigere aksenten 
er, dess mer negativt blir den vurdert (jf. Johnsen 2015; Kulbrandstad 2006a; 2006b; 
2008; NRK/TNS Gallup 2009; NRK/MMI 2012; Myklestu 2015). Aksentpregede 
ikke-Oslo-dialekter blir evaluert som mer norske og som mer attraktive enn 
aksentpreget Oslo-mål, mens aksentpreget Oslo-mål vurderes som mest prestisje-
fullt. En kvalitativ undersøkelse av voksne innvandrere til Trøndelags-regionen kon-
kluderer også med at andrespråksbrukerne vurderes som mer integrerte og aksep-
teres som mer norske dersom de tilegner seg den lokale dialekten (Ommeren 2010). 
I en kvalitativ studie av seks ungdommer i Stavanger som har norsk som andrespråk 
konkluderer Jølbo (2007) med at hvilken variant av norsk ungdommene tilegner seg, 
har betydning for hvordan de blir oppfattet i det norske samfunnet, men at oppfat-
ningene kan variere avhengig av kontekst. I noen sammenhenger kan det oppfattes 
som best å snakke dialekt, mens det i andre vil være bedre å ta i bruk et mer 
standardpreget register. Det Jølbo finner her, kan trolig knyttes til det Myklestu 
(2015: 78–79) finner i sin holdningsstudie der en variant av masketesten har blitt 
brukt, nemlig at aksentpregede rurale dialekter blir evaluert som signifikant mer 
attraktive enn aksentpregede urbane dialekter, mens aksentpreget Oslo-mål skårer 
litt høyere når det gjelder status.  

                                                
2  Takk til Bård Uri Jensen for statistisk behandling av materialet og utarbedelse av figuren. 
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I flerkulturelle områder i Oslo har det de senere årene utviklet seg en multi-
etnolektisk talestil som er mest kjent under merkelappen ”kebab-norsk”. Ulike sider 
ved denne talestilen ble studert i UPUS-prosjektet (Utviklingsprosesser i urbane 
språkmiljøer) (se f.eks. Opsahl 2009; Svendsen & Røyneland 2008). Undersøkelser 
av holdninger til denne nye språkstilen, viser at det er overveiende negative hold-
ninger som kommer til uttrykk i mediene (Svendsen 2014; Ims 2014).  ”Kebab-
norsk” ødelegger norsk og stenger for jobb, er typiske reaksjoner. I beste fall er 
omtalene av talestilen eksotifiserende. Samtidig har det blitt gitt ut flere ordbøker 
om kebabnorsk (Abdi 2013; Østby 2005) og flere artister argumenterer for høyere 
aksept for denne nye talestilen (jf. Cutler & Røyneland 2015). Den norsk-marok-
kanske rapperen Danny Maroc argumenterer i en av sine rap-tekster for at ”norsk 2” 
eller ”kebabnorsk” må aksepteres som del av det nye, norske dialektlandskapet på 
lik linje med andre norske dialekter. Slike som han og hans språk er en del av det 
nye, flerkulturelle Norge. Deres språkstil er ikke en forringelse av norsk språk, men 
snarere en utvidelse og berikelse, argumenterer Maroc (jf. Cutler & Røyneland 
2015; Svendsen 2014). Flere nyere lærebøker for videregående skole i Norge, 
skriver i positive ordelag om denne nye talestilen, i sine nyeste utgaver. Oftest 
skrives det om denne talestilen i talemålskapittelet og den behandles temmelig 
parallelt med andre dialekter (jf. Opsahl & Røyneland 2016).  

  

Konklusjon 
Så hva skal til for å høres ut som du hører til i det senmoderne Norge? Etter det vi 
har sett ovenfor, bør du nok aller helst snakke den lokale dialekten. Du bør helst 
ikke knote, blande eller veksle mellom dialekter, og du bør nok snakke med minst 
mulig aksent. Samtidig er det ganske stor aksept for nivellerte varianter av lokal 
dialekter. Selv om dialektene gjennomgår endringer, oppfattes de fortsatt som ”den 
lokale dialekten” – om enn i en noe modifisert form. Det ser ut til å være færre mot-
forestillinger mot og større aksept for nivellerte dialekter enn for blandingsdialekt, 
knot og veksling. Det er generelt stor aksept for dialektvariasjon og også for aksent-
preget norsk (jf. Kulbrandstad 2006b; Myklestu 2015; NRK/Ipsos MMI 2012; 
NRK/Norstat 2014). Likevel blir mer aksent oppfattet som mindre norsk og mindre 
positivt enn en svakere aksent. Multietnolektiske talestiler blir ofte omtalt i negative 
ordelag, men samtidig skrives det om dem i nyere lærebøker på en inkluderende og 
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positiv måte. Samlet kan dette tyde på at Norge fortsatt forsvarer posisjonen sin som 
Nordens dialektparadis. 
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