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I hvilken grad kan identitet ses i relasjon til barns språkanvending? 

 

 

I foredraget skal jeg presentere funn fra min kvalitative studie av et søskenpar oppvokst med 
bruk av to ulike varieteter av norsk i hjemmet. Utgangspunktet for undersøkelsen er to barn 
oppvokst i Moss med mor fra Stjørdal i Nord- Trøndelag og far fra Moss i Østfold. Målet er å 
oppnå en dypere innsikt og forståelse av språk og varieteter, og de konkrete individenes 
metalingvistiske bevissthet. Det er tidligere hevdet at dialekter brukes som en sosial 
identitetsmarkør og viser til tilknytning til hjemsted (Mæhlum, m.fl., 2008). Bruk av to ulike 
varieteter av et språk i hjemmet vil kanskje i så måte kunne påvirke barnas språkbruk gitt at 
de også identifiserer seg med og føler tilhørighet til begge forelderens hjemsted. En kan ikke 
gå ut ifra at resultatene har gyldighet utover de individene jeg tar for meg eller at de er 
statistisk sett generaliserbare.        
 Likevel, ved å undersøke intraindividuelle vekslingsfenomener kan en kanskje på 
denne måten synliggjøre mekanismer som ligger til grunn for barnas språklige atferd, og 
dermed postulere nye spørsmål innenfor feltet. I studiet har jeg derfor forsøkt å finne ut i 
hvilken grad et barns målføre kan bære preg av familiens dialekter i forhold til fonologi og 
morfologi. Min hypotese er at nettverket til barna utenfor familien, altså relasjoner med for 
eksempel jevnårige i skolen, og tilhørigheten til hjemstedet som sådan, vil spille størst rolle 
for barnas språkanvendelse. Jeg tenker derfor at denne dialektvarieteten vil dominere i 
språkbruken, men at barnas tale likevel vil være påvirket av «slektsvariabelen», altså 
språklige trekk fra «inntrøndermålet». Studiet vil på denne måten søke å besvare spørsmålet 
om det finnes en slags «tospråklig» samtalepraksis, og hvorvidt det kan eksistere 
kodeveksling, blandingsdialekt eller en overgangsform mot et slags standardspråk hos 
informantene i undersøkelsen.         
 Observasjonen fant sted i barnas hjem, altså i barnas naturlige miljø. Det ble 
gjennomført både et semistrukturelt intervju i tillegg til en åpen samtale omkring språkbruk 
og dialekter. Opptakene som er gjort ble spilt inn ved bruk av en mikrofon som ble plassert 
utenfor synsfeltet til informantene for å unngå at den skulle forstyrre den naturlig flyten i 
samtalen. På forhånd ble det informert om formålet med opptakene og det ble undertegnet en 
samtykkeerklæring av foreldrene på vegne av barna og seg selv. Dette er et kasusstudie med 
utgangspunkt i to barn og deres foreldre, og den hypotetiske slutningen baserer seg i all 
hovedsak på ideen om at språket er en faktor som ligger til grunn for identiteten, og at det 
derfor vil være naturlig å finne språklige trekk som gjenspeiler en persons holdninger til seg 
selv og omgivelsene.  
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