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Dialektenes verdi 
 

”Bruk av dialekt kan med andre ord – også i Norge – bli opplevd som en regulær 

klassemarkør” (Mæhlum, 2009, s. 200) er setningen som la grunnlaget for 

utformingen av problemstillingen for dette prosjektet. Videre i sin artikkel hevder 

Mæhlum at det ikke er noen ”absolutt eller generell verdi ved norske dialekter; ulike 

varieteter blir tillagt til dels svært ulik symbolsk kapital.” (Mæhlum, 2009, s. 200) 

”Hvilke verdier tillegger vi de ulike dialektene?” og ”Kan dialekter rangeres høyere 

eller lavere enn hverandre?” ble viktige spørsmål i begynnelsen av en prosess som 

resulterte i et forskningsprosjekt på verdien nordmenn tillegger ulike dialekter. 

 Forskning viser altså til at ulike dialekter tillegges ulike egenskaper av oss. 

Tone Beate Gusland brukte blant annet Facebook for å stille spørsmålet ”Hvis du 

skulle lage en reklame som skulle handle om noe trivelig, hvilke dialekter ville du 

valgt å ha med?” fikk Toten/Hedmarksdialekt hele 170 av 470 stemmer. Ble trivelig 

byttet ut med seriøs fikk Oslodialekten 253 av 403 stemmer. (Gusland, 2013, s. 65) 

 Motivert av Guslands resultater stilte jeg spørsmål ved om resultatene ville 

være like dersom man spurte i geografisk avgrensede områder i Norge. Dermed lå 

grunnlaget for prosjektet, og problemstillingen for forskningen er: har geografisk 

tilhørighet innvirkning på et menneskes dialektpreferanser? Gjennom en 

internettundersøkelse med respondenter fra VG3-klasser i Tromsø og i Oslo, er det 

blitt gjort et forsøk på å finne ut om verdiene respondentene tillegger ulike dialekter 

er forskjellig fra hverandre basert på den geografiske forskjellen for de to gruppene. 

Etter analyse av innhentet data vil det i fremlegget presenteres et resultat som enten 

støtter eller motbeviser hypotesen om at geografisk tilhørighet er avgjørende for 

menneskets dialektpreferanser.  
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