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Fra Leksvik til Oslo – og hva så? 

 

I min presentasjon vil jeg snakke om i hvor stor grad og på hvilken måte unge voksne fra 

Leksvik i Nord-Trøndelag forandrer talemålet sitt når de flytter til Oslo. Min hypotese er at 

det å flytte fra ei lita bygd midt i Trøndelag til Oslo for de aller fleste vil påvirke hvordan man 

snakker.  

Leksvik-dialekten hører tradisjonelt med til de inntrønderske målene, men siden Leksvik 

ligger nærme Trondheim, og fordi utviklingen går mot en regionalisering der dialektene rundt 

Trondheim tilnærmer seg trondheimsdialekten (Papazian & Helleland, 2005, s. 141), har 

dialekten i Leksvik endret seg noe de siste tiårene. På grunn av dette er det relativt stor 

variasjon i Leksvik-målet, særlig blant ungdom, og i tillegg til å se på hvilke trekk og ord i 

dialekten som lettest endres ved flytting til Oslo, er det interessant å se på om den 

opprinnelige dialekten spiller noen rolle for hvordan talemålet forandrer seg. Vil leksværinger 

med «bred» dialekt forandre talen mer eller mindre enn leksværinger med «fin» dialekt? Hva i 

Leksvik-dialekten forsvinner først når man flytter til Oslo, og hva blir igjen? Det er også 

interessant å se på hvorfor disse endringene skjer, og hvorvidt det er snakk om bevisst 

omlegging av dialekten eller en ganske ubevisst endring. 

For å undersøke disse tingene, har jeg valgt å bruke informanter. Informanter er nyttig bl.a. 

når språket er kjent, men det finnes variasjon man ønsker å kartlegge (Bondi Johannesen, 

2003, s. 136), og i denne undersøkelsen er det dessuten vanskelig å finne den informasjonen 

man er ute etter på andre måter. Min undersøkelse er individbasert og vil ta for seg 

talemålsendringene hos fem unge leksværinger i Oslo. En slik undersøkelse gir ikke akkurat 

grunnlag for statistikk, men kan likevel være verdifull og vise interessante tendenser. 

Datainnhentingen foregår som en blanding av spørrelisteundersøkelse med bl.a. spørsmål fra 

Trondheimstesten, gjengitt i Hårstads doktoravhandling (2010), der informantene svarer på 

både hva de sier nå og hva de sa før de flyttet, og halvstrukturerte intervju om hvorvidt, 

hvordan og hvorfor talemålet deres har forandret seg etter at de flyttet til Oslo.  

  



Camilla Bergfjord 
 

Referanser 

Hårstad, S. (2010). Unge språkbrukere i gammel by: en sosiolingvistisk studie av ungdoms 

talemål i Trondheim. Doktorgradsavhandling, NTNU, Trondheim. 

Johannesen, J.B. (2003) Innsamling av språklige data: Informanter, introspeksjon og korpus. I 

J.B. Johannesen (Red.), På språkjakt. Problemer og utfordringer i språkvitenskapelig 

datainnsamling (s 133-171). Oslo: Unipub forlag. 

Papazian, E. & Helleland, B. (2005). Norsk talemål. Lokal og sosial variasjon. Kristiansand: 

Høyskoleforlaget. 


