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Abstract  

Syftet med studien är att undersöka attityder hos högstadieelever till varieteterna skånska, 

norrländska och svenska på mångspråkig grund. Ett annat syfte är att ta reda på om dessa ungdomar 

anser svenska på mångspråkig grund vara en dialekt, och om svaren varierar utifrån kön och första- 

och andraspråkstalare. Ett annat perspektiv som jag även kommer att presentera är den didaktiska 

aspekten på språklig varietet och vilka pedagogiska faktorer som kan påverka elevernas attityd till 

dialekt. 

En enkätundersökning utfördes på två könshomogena grupper, där eleverna fick lyssna på 

inspelningar av de tre olika språkliga varieteterna. Resultaten av informanternas definitioner av 

dialekt är följande: geografiskt, tids- och platsbundet och språkligt släktskap. Ungdomarnas 

definition av dialekt stämmer överens med forskarnas, det vill säga tal som är typiskt för ett 

geografiskt område, även om ungdomarna använder andra ord. Enligt undersökningen varierade 

ungdomarnas attityd till språkliga varieteter mellan kön och till en viss del mellan första- och 

andraspråkstalare. Flickorna valde fler positiva uttryck än pojkarna till varje dialekt, förutom till 

svenska på mångspråkig grund som talades av mannen, det som pojkarna var mest positiva till. 

Andraspråkstalarna var något mer positiva till svenska på mångspråkig grund än 

förstaspråkstalarna. 

Nyckelord: Dialekt, attityd, norrländska, skånska, svenska på mångspråkig grund. 

Suburban Swedish is a youth language, not a dialect. A study of high school students’ attitudes 

toward three Swedish varieties.
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1 Inledning 

Vårt språk är som vi människor, levande och varierande. Under de senaste hundra åren har man 

talat om det svenska språkets utarmning, vilket har preciserats som bland annat dialekt och 

ungdomsspråk och betraktat detta som ett hot mot civilisationen (Andersson 2004). Att 

standardspråket värderas högre än dialekter har fastställts av ett flertal undersökningar under det 

senaste århundradet. Detta har lett till en debatt om vad som definierar en dialekt och vad som anses 

”fint” och ”fult” i språket av bland annat Andersson (2004), Einarsson (2009) och Frost & 

Bertilsson (2010). Den svenska som talas av ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer har många 

benämningar, som t.ex. rinkebysvenska (Stockholm), rosengårdssvenska (Malmö) eller 

gårdsstenspråket (Göteborg). Termen ”svenska på mångspråkig grund” (hädanefter SMG), som 

myntades inom projektet Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer 

(SUF), på 2000-talet, används som en övergripande term för dessa språkvarieteter i det svenska 

språket (Boyd 2008: 23). 

Dialekter och ungdomsspråk, som t.ex. svenska på mångspråkig grund, anses vara bidragande 

orsaker till svenska språkets utarmning (Andersson 2004). Dessa språkliga varieteter förknippas 

med flerspråkiga ungdomar och brytning, eller som ”dålig svenska”. Logiskt borde det betyda att 

språket i allmänhet förflackas eller utarmas över tid och att allt till slut bara blir slang och 

svordomar. Andersson (2004) skriver att det som många kallar ”språklig utarmning” i själva verket 

handlar om informella och formella talsituationer, där den ”starkare” parten i en asymmetrisk 

kommunikationssituation har tolkningsföreträde, som t.ex. när en vuxen talar med en tonåring och 

hur man bemöter varandra i sådana talsituationer. Vilken attityd vi har till varandras språkbruk 

påverkar vår syn på varandra. Det är en faktor som, enligt Andersson (2004), i hög grad påverkar 

vårt språk. Istället för att prata om utarmning och torftigt språk bör vi redogöra för vilka kriterier vi 

använder när vi bedömer olika språkbruk. Åsikter och fördomar om olika språk i svenskan återger 

våra egna sociala och moraliska attityder mot olika människor i samhället (Andersson 2004,  

Kotsinas 1998). Det är kulturens föreställningsvärld som bestämmer vad som är fult och orätt 

skriver Andersson (2004) och om det stämmer vore det intressant att undersöka ungdomars 

inställning till dialekter och svenska på mångspråkig grund.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka dialektattityder hos 30 högstadieelever i årskurs 9 samt 

belysa deras uppfattning om vad som definierar en dialekt. De tre varieteter som jag har valt för min 

studie är skånska, norrländska och svenska på mångspråkig grund (SMG). Ett annat syfte är att ta 

reda på om dessa ungdomar anser SMG vara en dialekt, samt vilka egenskaper som associeras med 

respektive uttal eller varietet. En annan aspekt som kommer att belysas i analysen är huruvida kön 

och om man är första- eller andraspråkstalare påverkar attityden till dialekter. Jag kommer även att 

belysa den didaktiska aspekten på dialekter i diskussionen. 

Utifrån studiens problemdiskussion har jag kommit fram till följande frågor:  

• Vad anser ungdomarna vara en dialekt och inte? 

• Varierar ungdomars attityder till språkliga varieteter mellan kön och i så fall i vilken 

utsträckning? 

• Varierar ungdomars attityder till språkliga varieteter mellan första- och andraspråkstalare och i så 

fall i vilken utsträckning? 

2 Tidigare forskning 

Det här kapitlet tar upp tidigare forskning och teorier som är relevanta för undersökningen. Det ska 

handla om olika typer av språklig variation i det svenska språket, attityder till språklig variation och 

definition av attitydbegreppet. 

2.1 Definition av språklig variation 

Skillnaden mellan ett riksspråk och en genuin dialekt kan vara lika stor eller liten som skillnaden 

mellan två språk. Andersson (2001:38) tar upp följande kriterier för att urskilja ett språk från ett 

annat: ”är oförståeligt för utomstående”, ”har hävdats vara ett eget språk av de egna talarna” och 

”har historiskt använts som skriftspråk”. Andersson menar att det finns ett antal svenska dialekter 

som uppfyller minst ett av dessa kriterier, som t.ex. skånska. Distinktionen mellan språk och 

språklig variation är svag. Andersson definierar språk utifrån politiska och historiska sammanhang 

och språklig variation definieras ur ett språkligt perspektiv (Andersson 2001). 
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2.2 Dialekt som språklig variation 

Einarsson (2009) skriver att termen dialekt syftar på tal som är typiskt för ett geografiskt område 

och det som studeras i kartläggningen av dialekters språkliga variabler är i första hand utbredningen 

och förekomsten av fyra variabler: uttal (fonologiska variabler), ordförråd (lexikala variabler), 

böjningsmönster (morfologiska variabler) och meningsbyggnad (syntaktiska variabler), skriver. 

Andersson (2004) lägger här till ytterligare en variabel när han betonar att även satsmelodin är av 

stor vikt vid studiet av dialektala variationer. Lyssnaren ser helheten på dialekten och inte detaljerna 

kring hur talarens vokaler eller konsonanter låter utan man drar slutsatsen att en person talar 

norrländska för att det låter snarlikt norrländska. Einarsson (2009) skriver att variation inom ett 

språk kan tala om vilken region man kommer ifrån (dialekt), vilken samhällsklass man kommer 

ifrån (sociolekt), hur gammal man är (kronolekt), vilket kön man har (sexolekt) och att varje 

persons unika sätt att prata och röra sig på visar individens egna ”språkidentitet” (idiolekt). Detta 

bildar grunden för vår identitet, enligt Einarsson (2009).  

Einarsson (2009) menar att det inte finns en tydlig gräns som skiljer ett språk från en dialekt. Han 

skriver att det är svårt att dra gränser mellan besläktade språk som t.ex. norska och svenska, på 

lingvistiska grunder. Svenskan som talas i västra Värmland liknar mer norska än den skånska 

dialekten i södra Sverige. Däremot är det lättare att dra gränser mellan obesläktade språk som finska 

och svenska. Den viktigaste skillnaden mellan språk och dialekter är att språk har standardiserade 

skriftnormer och därför också högre prestige (Einarsson 2009). 

Pamp (1978) skriver att språk och dialekt har både en enande och en splittrande funktion, 

splittringar orsakade av förändringar som leder till språkvariationer inom ett område. En dialekt kan 

både stå för enhetlighet och gemenskap men också för olikheter och utanförskap gentemot ett annat 

område. Einarsson (2009) belyser behovet av att tillhöra en gemenskap som något grundläggande 

hos många. 

2.3 Svenska på mångspråkig grund 

Termen ”svenska på mångspråkig grund” (SMG), myntades inom projektet Språk och språkbruk 

bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer (SUF), på 2000-talet och används idag som en 

övergripande term för språkvarieteter, som talas av ungdomar i flerspråkiga miljöer, oftast i 

storstäder (Boyd 2010). Med SMG avses den svenska som talas på ett “utländskt” sätt utan att det 

för den skull nödvändigtvis rör sig om brytning eller dålig svenska (Bodén 2007). Andra vanliga 

benämningar är rinkebysvenska, rosengårdssvenska, blattesvenska, förortsslang och miljonsvenska. 



6 

 

Det är varieteter i svenskan som kopplas ihop med flerspråkiga ungdomar och ”dålig svenska” 

(Boyd 2010). Multietniskt ungdomsspråk är en annan beteckning för språklig varietet i flerspråkiga 

storstadsmiljöer som talas både av första- och andraspråkstalare (Bijvoet & Fraurud 2006).  

Kotsinas (1988) skriver att den svenska som används av invandrarbarn, speciellt i informella 

sammanhang, i invandrartäta förorter som t.ex. Rinkeby är en blandning av typisk Stockholmsslang 

och drag som förefaller ganska osvenska, som t.ex. osäkerhet i genusval, utebliven eller felaktig 

kongruensböjning, felval av preposition och felaktig ordföljd. Men det mest utmärkande är de 

inlånade orden från modersmålet som används av alla, oberoende av vilket modersmål man har. 

2.3.1 Svenska på mångspråkig grund i förhållande till andraspråkssvenska 

Gunnarsdotter Grönberg (2007) förklarar att ungdomsspråk, som svenska på mångspråkig grund, är 

en samtalsstil och inte synonymt med andraspråkssvenska. Skillnaden ligger i möjligheten till 

kodväxling. Andraspråkstalare kan i princip inte växla till andra varieteter av svenska, medan de 

som talar svenska på mångspråkig grund kan växla mellan formella (skola, jobb) och informella 

(kamrater, familj) talsituationer, vilket förkommer både bland första- och andraspråkstalare, något 

som även Fraurud & Bijvoet (2004) lyfter fram i sin forskning.  

Stroud (2004), i likhet med Fraurud och Bijvoet (2004), menar att man inte ska likställa 

halvspråkighet med svenska på mångspråkig grund. Han skriver i sin artikel (2004) att 

halvspråkighet kan associeras till ytlig språkkunskap i två olika språk, medan SMG är en språklig 

varietet som handlar om social kompetens (Stroud, 2004), eller förmågan att kodväxla mellan olika 

varieteter inom ett språk (Fraurud & Bijvoet 2004). 

2.3.2 Svenska på mångspråkig grund – en sociolekt 

Ulla Britt Kotsinas (1988) redogör för om det som hon kallar rinkebysvenska kan betecknas som 

dialekt eller sociolekt. Hennes undersökning utgår från frågeställningen om huruvida det är möjligt 

att avvikelser i invandrarbarnens språk blir så livskraftiga att nya dialekter kan uppstå. Hon 

preciserar kriterier som sammanställt kan definiera en dialekt. Kotsinas gör en jämförelse mellan 

rinkebysvenska och rikssvenska utifrån följande kriterier: 

• Regional avgränsning 

• Förhållande till standardspråket (kontrast till standardspråket, standardspråket är normen för 

skolans undervisning, alla kan växla mellan standardspråk och dialekt) 
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• Ett talspråk 

• Medvetenhet (medvetna om och kan definiera skillnader gentemot standardspråket) 

• Subjektiva faktorer (identitet, vi/de-känsla, enhetligt intryck, värderande) 

• Variation inom dialekten 

• Specifika språk drag (språkliga nivåer, frekvens och kombination – kombinationen av dragen i 

varieteten gör den specifik) 

• Etablering (varieteten är någorlunda etablerad hos alla talare i området) 

Trots att rinkebysvenskan uppfyller de flesta kriterierna för en regional dialekt uppfyllde den inte 

kriteriet för etablering och Kotsinas drar slutsatsen att den bör klassas som en social dialekt eller 

gruppvarietet, som används inom en viss miljö med social, etnisk och åldersmässig avgränsning. 

Hon kan dessutom urskilja tendenser till att rinkebysvenska sprider sig även till talare utan 

invandrarbakgrund och då är det inte helt omöjligt att den i framtiden kan utvecklas till en regional 

dialekt eller lokal varietet av stockholmskan. Kotsinas påpekar även att under andra 

omständigheter, som att befolkningsstrukturen förändras genom utflyttning av invandrare, kan 

rinkebysvenskan troligen försvinna. Hon skriver vidare att många typiska drag för rinkebysvenskan 

är också typiska för bristfällig inlärning och ställer sig frågan huruvida man kan skilja mellan dålig 

inlärning och en ny dialekt. Kotsinas (1988) skriver också att liknande språkliga ungdomsvarieteter 

finns eller är under utveckling även i andra delar av landet, främst i storstäder som Malmö och 

Göteborg. Detta har också inträffat genom bland annat rosengårdssvenskan.  

I en tidningsartikel från 2006 i Norrköpings lokaltidning avslutar Kotsinas intervjun med att berätta 

att hon fortfarande väntar på att en munvig kille som pratar Rinkebysvenska ska fixa Sveriges 

utlandsaffärer (Petersson, 2006). 

Sally Boyd (2010) påpekar att begreppet infödd talare (eng. native speaker) ofta används inom 

språkforskning som en motsats till en andraspråkstalare, det vill säga en icke infödd talare (eng. 

non-native speaker). Frauruds och Boyds forskning (2006) har visat att det är svårt att precisera 

infödda talare i flerspråkiga storstadsmiljöer, eftersom många av kriterierna för en infödd talare 

även stämmer in på icke infödd talare och därför anser de att man ska vara försiktig med att klassa 

svenska på mångspråkig grund som en språklig varietet, som bland annat Kotsinas (1988) gör. 

Boyd anser att språkdragen eller språkvariationen hos ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer hör 
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till svenska språket, men ifrågasätter om de sammantagna utgör en språklig varietet. För att kunna 

betrakta dragen som en varietet behövs en större grad av homogenitet inom språkbruket (Boyd 

2010).  

2.4 Attityd 

Den här delen handlar om attityder och deras funktion, om attityder till dialekter och till andra 

språkliga varieteter. 

2.4.1 Attitydbegreppet 

När Jan Einarsson (2009) förklarar begreppet attityd pekar han på att attityder har med människors 

beteende att göra men att de i sig inte är beteenden. Snarare betecknar attitydbegreppet en 

människas beredskap till ett visst beteende eller handlande. Man kan säga att människans attityder 

gör henne förberedd inför de situationer, möten och händelser som uppstår. Attityder har också 

beskrivits som en benägenhet till en viss typ av reaktion inför sådant man erfar, t ex att man 

tenderar att alltid reagera ogillande mot användandet av svordomar, eller gillande mot artigt 

bemötande. Einarsson betonar också att en persons attityder inte endast riktas mot omgivningen 

utan i lika hög grad mot henne själv. Han förklarar att många har säkert erfarenhet av att tyst banna 

sig själv för att ha använt något opassande tillmäle (Einarsson 2009). 

Inom socialpsykologin delas attitydbegreppet vanligen upp i tre beståndsdelar. Den kognitiva delen 

utgörs av alla de föreställningar och idéer vi har gentemot det fenomen en attityd gäller. Det spelar 

ingen roll i fall dessa är rätta och riktiga eller inte, utan det är föreställningen som sådan som är det 

väsentliga. Dessa idéer kan bildas genom erfarenhet eller helt enkelt bygga på något man hört 

ryktesvägen eller på slentrianmässiga stereotyper. Den evaluativa (värderande)
 
komponenten ger 

attityden ett känslomässigt innehåll, och gör att vi gillar eller ogillar en viss företeelse, ett beteende, 

eller ett visst språk. Om den konativa delen av attityden bygger på rena felaktigheter eller 

stereotyper kan vi börja tala om fördomar, menar Einarsson. Det är slutligen den kognitiva 

beståndsdelen som gör oss förberedda att handla i enlighet med idéer och värderingar vi har 

gentemot det som attityden riktas mot (Einarsson 2009).  

Förstådd som ett slags beredskap spelar våra attityder en viktig roll när vi möter och hanterar både 

vår omgivning och oss själva. Man kan säga att attityderna förenklar vår tillvaro genom att de gör 

så att vi inte är som ett oskrivet blad inför varje ny situation (Einarsson 2009).  
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Ellen Bijvoet (2007) skriver att det i attitydforskningen går att utläsa en rad viktiga funktioner våra 

attityder fyller. De ger oss orienteringsförmåga i komplexa situationer och skeenden. De är viktiga 

för hur vi skapar vår identitet, hur vi värderar oss själva och de grupperingar vi ingår i. Attityder 

kan även fungera som skyddsmurar som till exempel kan göra att vi omvandlar negativ kritik till en 

föreställning att det är kritikern det är ”fel” på, attityderna kan, slutligen, även byggas för att 

förstärka en person eller grupps position i till exempel makt- eller statushänseende (Bijvoet 2007). 

Einarsson (2009) skriver att barn under den tidiga uppväxten så att säga lär sig sina attityder genom 

att ta efter föräldrarna och reagera på samma sätt som dem i olika situationer. I skolåldern 

tillkommer andra viktiga aktörer för barnens formande av attityder, som kompisar, lärare, media 

och Internet (2009). Det tycks också vara så att de attityder vi lägger oss till med under uppväxten 

är svårare att förändra än de som formats i vuxen ålder, enligt Bijvoet (2007).  

2.4.2 Attityder till språklig varietet i svenskan 

Andersson (2004) skriver att vårt språk avslöjar mycket om oss själva, var vi har växt upp och vilka 

värderingar vi har med oss i bagaget. Både språket och kulturen förändras genom tiden i takt med 

samhällets utveckling och att det är den här förändringen och utvecklingen som vi bör oroa oss över 

– inte språkets. Andersson (2004) menar att det inte är det fula språket som hotar civilisationen utan 

våra fördomar gentemot det. Innan man dömer olika språkbruk som fina eller fula bör man inta en 

mer undersökande attityd.  

Bengt Nordberg (2008) tillför en viktig aspekt med begreppet talargruppens sociala status. Med 

detta menas att en viss grupp människors status är avgörande för hur deras språk uppfattas såväl av 

dem själva som av från gruppen utomstående. Enligt denna idé är t ex utsagor som ”stockholmska 

låter så kaxigt” eller ”göteborgska låter så drygt” uttryck för attityder till talargrupperna i fråga 

(stockholmare och göteborgare) snarare än deras språk som sådant. 

Einarsson (2009) förklarar att det finns två principer, solidaritetsprincipen och statusprincipen, som 

är resultatet av en inre konflikt till hur man ska förhålla sig till sin egen dialekt. Å ena sidan vill 

man tillhöra en grupp med hög status i samhället och talar därför som dem, å andra sidan vill man 

vara solidarisk med sitt ursprung. Det här dilemmat är även vanligt hos andraspråkstalare. De måste 

ta ställning till hur de ska förhålla sig till tvåspråkighet och om de ska använda båda språken i 

samma utsträckning. Einarsson ställer sig frågan om man ska byta, eller bevara sin etniska 

tillhörighet (Einarsson 2009). 
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Det här motsatsförhållandet skapar en viss kluvenhet till sitt eget talspråk, något som Andersson 

(2004) kallar för en schizofren inställning. Han menar att många tycker både bra och illa om sin 

dialekt. Granndialekterna tycker man generellt illa om men ju längre bort man kommer desto bättre 

blir vår attityd till dialekterna. Andersson (2004) har döpt den här inställningen till dialekter till ”det 

egocentriska mönstret”.  

I en artikel av Bengt Loman (1973) beskrivs en enkätundersökning från Lund som visar att dialekter 

i nord och väst värderas högre än de i syd och östra delarna av Sverige. Andersson (2004) kallar det 

för ”det allmänna mönstret”. Andersson förklarar att vi grundar våra attityder till olika dialekter på 

stereotypa åsikter (fördomar), maktrelationer (t.ex. Stockholm förknippas med makt/ledning), 

egenkritik (den schizofrena inställningen) och misstro mot grannar. Vi ser ner på de som talar 

annorlunda än vi (2004). 

Ungdomar är en grupp som i alla tider tycks ha varit måltavla för klagomål beträffande språkbruk 

(Kotsinas 2007). På 60-talet ondgjorde sig talpedagoger över ”ekensnack” i Stockholms skolor. 

Idag retar sig kanske många vuxna på ungdomsspråk som svenska på mångspråkig grund eller ett 

frekvent användande av ordet ”ba”. En förklaring hon ger till att vuxna har klagat på ungdomars 

språk är generationsmotsättningar. Kotsinas hänvisar här till Frykmans hypotes om att det alltid är 

mycket lättare att lägga märke till vad vi saknar hos en ny generation än att förstå det nya och 

oväntade den skapar under sin uppväxt. Kotsinas (2007) för fram ytterligare två möjliga 

anledningar till vuxenvärldens syn på ungdomars språk, nämligen grupptillhörighet och social 

status. Här menar hon att ungdomen även idag får betraktas som en grupp med låg status varför 

även deras språk värderas lågt, som dåligt eller fult. Med Nordbergs terminologi skulle ungdomar 

kunna sägas utgöra en övergripande talargrupp (med många undergrupper) och vuxenvärldens 

uppfattning om deras språk en spegling av de vuxnas attityder mot ungdomar som grupp (Kotsinas 

2007). Man kan säga att kulturen lär oss vad som är fult i språket och i vilka sammanhang olika sätt 

att uttrycka sig passar sig eller inte (Andersson 2004).  

Förekomsten av fult språk förutsätter att det finns språk som uppfattas som korrekt, välpolerat, eller 

”fint”. Med hänvisning till studier av Labov (1969) för Andersson (2004) ett resonemang om att 

dikotomin fint – fult språk kan vara direkt vilseledande som markör för en individs förmåga att 

kommunicera med omvärlden. Vad Labov hade visat var att det välpolerade språket kan dölja ett 

tomt innehåll på samma sätt som ett fult språk med slang, svordomar och dialekt kan dölja ett bra 

budskap. 
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Kotsinas (2003) skriver att det i ett allmänt accepterat och ”vuxet” ordförråd finns mängder av ord 

och uttryck som när de en gång myntades och togs i bruk betraktades som dåligt eller fult språk. 

Hon betonar språkets ständiga föränderlighet och att vuxna inte behöver oroa sig över att dagens 

unga förstör språket. De är snarare dess viktigaste förnyare. Andersson (2004) är inne på samma 

linje och menar att idén om att ungdomar utarmar språket är en myt och att det vi vanligen 

betecknar som ”fult” i själva verket är det mest ”naturliga” språket för så väl gammal som ung.  

2.5 Språk och socialisation 

Att tillägna sig språket är centralt för ett barns väg in ett samhälles gemenskap(er). 

Språkinlärningen som en del i utvecklingen har betydelse i en mängd avseenden. Med språkets 

hjälp lär vi oss formella lagar och regler, samt mer informella koder för hur vi bör bete oss i olika 

sammanhang (Andersson 2006). Andersson (2004) anger tre primära grupper i en människas 

socialisation: 

• Föräldrar, familj 

• Förskola, skola, arbetsliv 

• Kamrater och vänner  

De barn som idag börjar förskolan och/eller grundskolan är på väg in i en värld som är mera 

komplex (globalisering) och snabbföränderlig (teknikutveckling) än vad deras föräldrar var och som 

ställer än högre krav på kommunikationsförmåga (Dahlberg 1991). Barnen kommer från olika 

familjer med olika bakgrunder och förutsättningar. Dahlberg menar att skillnader i familjers 

bakgrund har stor betydelse för barnens in-socialisering i skolans värld.  

Anderssons tre primärgrupper påverkar dock inte bara hur vi resonerar, de påverkar även våra 

attityder till andras språkbruk, till vad vid uppfattar som fint, fult, dumt, begåvat, ”coolt” eller 

töntigt (Andersson 2006). 

Barn socialiseras förr eller senare i andra grupperingar än skolans formella gruppindelningar. Det 

kan vara kompisgäng, idrottslag eller andra grupperingar av vänner och kamrater de (eller deras 

familj) strävar efter att de ska tillhöra. Sådana grupper tenderar att utveckla egna språkliga koder 

som i förlängningen kommer att ge dem deras specifika identitet. (Kotsinas 2007). Kan du koderna 

är du en i gänget, om inte i bästa fall en avlägsen bekant. Einarsson (2009) understryker att det är 
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just själva kunskapen om gruppens språkliga koder och normer som är det väsentliga, snarare än 

den faktiska individuella användningen av dem. 

Kotsinas (2007) betonar den nyskapande dimensionen i just olika ungdomsgruppers 

språkanvändning. Nya ord och slanguttryck stänger både ute dem som inte förstår (och därmed 

identifierar de gruppen) och förnyar språket för dem som försöker förstå. Svenska på mångspråkig 

grund kan ses som ett exempel på detta. Ladberg (1994) förklarar att för flerspråkiga är det en 

självklarhet att språk och identitet hör ihop och att detta kan jämföras med enspråkigas förhållande 

till dialekter. Hur vi uttalar orden visar vår identitet mer än vilka ord vi väljer. 

2.6 Språk och socialisation ur ett könsperspektiv 

Maria Ohlsson (2003) skriver att många handlingar som vi utför är genusmarkerade. Ohlsson 

(2003) ställer sig frågan om språkliga genusskillnader är medfödda, förvärvade eller tillskrivna. 

Språkforskare, liksom Ohlsson, anser att de flesta skillnaderna mellan mäns och kvinnors språkbruk 

är förvärvade – alltså socialt inlärda, och att det endast finns ett fåtal skillnader mellan flickors och 

pojkars språkbruk som kan betraktas medfödda. Flickor i allmänhet utvecklar sitt språk snabbare än 

pojkar, skriver Ohlsson (2003), men om denna skillnad är medfödd eller socialt förvärvad för att 

flickor och pojkar bemöts på olika sätt, anser Ohlsson kan diskuteras vidare.  

När det gäller språkinlärningen lär sig barnet använda språket så som det förväntas av en pojke eller 

flicka. Barnet utvecklar sitt språk och sin genusidentitet genom interaktion med andra människor 

(Ohlsson 2003). Jan Einarsson och Tor G Hultman (1984) förklarar att skillnaderna mellan kön 

förstärks tidigt i skolan av lärarens olika bemötande av pojkar och flickor och barnens (både pojkar 

och flickor) medvetenhet om könsrollernas krav och att de undermedvetet hjälper till att 

reproducera de rådande könsrollerna i samhället. Einarsson (2009) skriver att våra attityder även 

påverkar vårt röstläge och tonfall när vi pratar med pojkar och flickor i olika sammanhang. 

Andersson (2004) skriver olika sociolingvistiska undersökningar visar att män använder fler ord 

och uttryck som inte hör till standardspråket än vad kvinnor gör. Den här typen av undersökningar 

visar inte bara möjliga förklaringar till språkliga könsskillnader, utan visar också hur män och 

kvinnor, i olika åldersgrupper och från olika sociala skikt vill presentera sig själva på olika sätt och 

därför blir det också både rimligt och naturligt att de använder språket på olika sätt. Grönberg 

(2007) skriver att språkforskningen visar att kvinnor generellt talar mindre dialekt än män. En orsak 

kan vara, menar Andersson (1989), är att dialektalandet är förknippat med egenskaper som är mer 
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eftertraktade för män, som t.ex. styrka, sportighet och tuffhet. Andersson kallar det för förtäckt 

prestige (Andersson 1989:27). En annan aspekt som Einarsson (2009:182) belyser är att kvinnorna 

är mer medvetna om språkets sociala betydelse och därför föredrar att tala ett mer ”vårdat” språk. 

Einarsson (2009) skriver vidare att språkliga drag, som t.ex. användningen av svordomar och 

slangord, uppfattas som tuffa och maskulina. Kvinnor, om även på ett omedvetet plan, vill tala 

vårdat för att det anses mer feminint och männen (omedvetet) vill tala maskulint (Einarsson 2009). 

Kvinnor har även en tendens att anpassa språket efter rådande norm mer än män, vilket också visar 

att det finns skillnader i mäns och kvinnors uttal skriver Einarsson (2009).  

Män och kvinnor bedömer budskap på olika sätt beroende på om avsändaren är kvinna eller man. 

Einarsson (2009) redovisar för ett antal undersökningar som genomfördes under en längre 

tidsperiod, som resulterade i att män upplevs som mer kompetenta och framgångsrika medan 

kvinnor upplevs som mer mänskliga och känslosamma. Undersökningen visade att många kvinnor 

ställde sig bakom de stereotypa attityderna, men skillnaderna i svaren varierade med ålder. Den 

yngre generationens attityder blir allt mindre särskiljande. De senaste undersökningarna har visat 

tendenser till det (Einarsson 2009). 

3 Metod  

I detta kapitel följer en presentation av de metoder som har valts för undersökningen, både för 

genomförandet och för bearbetningen av materialet och de urvalen beträffande valda språkliga 

varieteter och informanter redovisas också. Forskningsetiska aspekter och metodkritik lyfts också 

fram. 

3.1 Val av metod 

Attityder kan vara svåra att mäta i flervalsfrågor då svaren påverkas av individens personliga 

uppfattning och värdering (Patel & Davidson 2003). Den kvantitativa metoden är att föredra om 

syftet med undersökningen är att redovisa resultatet i sifferform, men kvalitativa metoden hjälper 

till att skapa en helhetsbild (Trost 2007). Jag har valt att använda mig av båda forskningsansatserna, 

dels en kvantitativ forskningsmetod i form av en enkätundersökning för att erhålla ett mätbart 

resultat och dels en kvalitativ metod som ett komplement till min forskning i form av en öppen 

diskussion. Det är en kombination som ofta används (Trost 2007). 

En kvantitativ forskningsansats utgår oftast från frågeställningarna. Ofta används 

enkätundersökningar i den kvantitativa metoden och fördelen med detta är att resultatet är lättare att 
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generalisera (Patel 1987). En nackdel med den kvantitativa forskningsmetoden är att mycket 

information samlas in och att det ibland kan bli för mycket data som blir svår att analysera.  

3.1.1 Enkäten 

Enkäten utformades för att ta reda på ungdomarnas inställning till dialekter. Jag ville ta reda på vad 

de förknippar med olika dialekter, vilka attityder de har och utforska deras uppfattning om vad som 

är dialekt. Totalt innehåller enkäten 20 frågor. 6 stycken flervalsfrågor och 2 stycken textfrågor i 

slutet av enkäten. Varje varietet har 6 stycken frågor, 3 frågor till varje kön (se bilaga 1). 

Eleverna fick lyssna på sex inspelningar av tre olika varieteter och efter varje inspelning fick de 

svara på följande frågor:  

1. Hur tycker du att hennes/hans talspråk låter? 

2. Varifrån tror du att han/hon kommer? 

3. Tycker du att han/hon talar dialekt? Motivera. 

Den första frågan är en flervalsfråga. Eleverna fick välja mellan 23 förvalda personliga 

egenskaper/karaktärsdrag. Jag försökte att välja lika många starka som svaga kvaliteter för att inte 

skapa en negativ känsla när man läser igenom dem. Den andra frågan är en fritextfråga med ett kort 

text svar, där eleverna ska gissa varifrån personen kommer ifrån och även den tredje frågan är en 

fritextfråga, men med en längre text svar, där de ska motivera varför de tycker att personen talade 

dialekt – eller inte. Enkäten avslutades med två följdfrågor, båda fritextfrågor med möjlighet till 

långa textsvar, där eleverna fick resonera om vad som är dialekt enligt dem och om det är viktigt att 

det finns dialekter i Sverige. 

3.1.2 Val av språkliga varieteter 

Valet av varieteter för min fallstudie baserades på tydlighet. Informanterna ska kunna höra tydligt 

att personen talar på ett sätt som skiljer sig från riksspråket, men det ska heller inte vara för lätt att 

koppla ihop varieteten med rätt region eller social grupp. Jag valde en dialekt från södra Sverige 

(skånska) och en dialekt från norra Sverige (norrländska) för att få så stor spridning som möjligt 

över landet. SMG, som i det här fallet talas i Stockholm, är en språkvarietet i svenska språket. 

Urvalet av varieteter ska väcka tankar eller frågor kring vad som kännetecknar en dialekt och därav 

valet av SMG. 
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De skånska och norrländska dialekterna hittade jag på en hemsida på nätet som heter SweDia 2000. 

Där man kan lyssna på dialekter från olika regioner. Dialekterna som jag valde kan man hitta i Bara 

(yngre kvinna) och Löderup (yngre man) i Skåne, Arjeplog (yngre man) och Härjedalen/Storsjö 

(yngre kvinna) i Norrland. SMG däremot är en egen inspelning av en yngre man/män respektive 

yngre kvinna från Stockholm. De kunde språkväxla mellan SMG och rikssvenska. Samtliga är 

födda i Sverige och en man är förstaspråkstalare. Jag fick följa med förstaspråkstalaren till en 

galleria i Södertälje centrum i ungefär två timmar och valde ett lämpligt tillfälle att spela in ett 

spontant möte. Jag genomförde samma procedur med den yngre kvinnan. Valet av samtalsämne på 

inspelningarna var av betydelse. Jag försökte att välja ett neutralt samtalsämne som inte väcker 

känslor eller kopplas ihop med ett specifikt område.  

3.1.3 Urval av informanter 

Urvalet för min undersökning föll på 15 flickor och 15 pojkar som går i årskurs nio i en skola söder 

om Stockholm. De två undersökningsgrupperna valdes i samråd med två mentorer på skolan. 

Eftersom det var ganska sent på vårterminen delade mentorerna upp de elever som var i skolan den 

dagen i två könshomogena grupper. Selektionen baserades på tillgänglighet. Därefter fördelades 

eleverna utifrån första- och andraspråkstalare. Det blev 15 flickor i grupp A, åtta flickor med 

svenska som andraspråk och sju flickor med svenska som förstaspråk, och 15 pojkar i grupp B, åtta 

pojkar med svenska som andraspråk och sju pojkar med svenska som förstaspråk.   

3.1.4 Etiska aspekter 

Jag informerade de berörda informanterna om forskningens syfte, att uppgifterna endast kommer att 

användas för forskningsändamål och om deras uppgift i sammanhanget, det vill säga att berätta vad 

de tycker. Jag upplyste dem också om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin 

medverkan när de vill. Alla deltagarna lämnade in en samtyckeslapp från sina föräldrar. Deltagarna 

försäkrades anonymitet. Deras svar kan inte identifieras av utomstående. Enkäterna förvaras där 

obehöriga inte kan ta del av dem. Därmed uppfylldes informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel 1987). 

3.2 Genomförande 

Jag genomförde enkätundersökningen i två könshomogena grupper, en flick- och en pojkgrupp, i 

årskurs nio. Antalet deltagare var 30 varav 15 flickor och 15 pojkar. Varje grupp, som jag har valt 

att kalla grupp F (flickorna) och grupp P (pojkarna) bestod av sju förstaspråkstalare och åtta 
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andraspråkstalare. Först fick eleverna lyssna på sex inspelningar av tre olika varieteter, skånska, 

norrländska och svenska på mångspråkig grund. Sedan fick de fylla i en enkät avseende attityder till 

dessa tre svenska varieteter. Varje varietet talas av en yngre man och en yngre kvinna.  

Genomförandet av undersökningen gick till på samma sätt i båda grupperna. Jag började först med 

grupp F (flickorna) och sedan med grupp P (pojkarna). Det tog ungefär 30 till 40 minuter att 

genomföra undersökningen i varje grupp. Först gick jag igenom enkäten tillsammans med 

respektive grupp. Varje grupp fick lyssna på varje inspelning två gånger och sedan fick de svara på 

den första och andra frågan, skriftligt och individuellt. Den tredje frågan och de två följdfrågorna 

diskuterades öppet i respektive grupp för att både grupp F (flickorna) och grupp P (pojkarna) ansåg 

att de var för påfrestande (se bilaga 1). Jag skrev ner informanternas svar. Eftersom citaten är 

ordagranna hann jag inte anteckna allas åsikter och svar.  

3.2.1 Analys av enkätsvaren 

Jag började med att sortera varje språklig varietet, delade upp flickornas respektive pojkarnas svar 

om varje varietet och slutligen sammanställde resultaten utifrån första- och andraspråkstalare (se 

bilaga 2). 

3.3 Reliabilitet och validitet 

Med ordet reliabilitet menas tillförlitlighet. Är den insamlade datan tillförlitlig? Det är viktigt att 

datan samlas in på ett sätt så att forskaren inte påverkar respondenterna när de ska besvara frågor 

(Denscombe 2009). 

Det kan vara svårt att veta hur pass sanningsenliga svar man får i en enkät, därför var det av stor 

vikt att finnas själv på plats vid ifyllandet. De fick tydliga instruktioner och förklarade enskilda 

frågor. Vi läste igenom enkäten tillsammans i varje grupp och undersökningen var inte 

tidsbegränsad.  

Den öppna diskussionen på de två sista textfrågorna blev mer givande än vad jag hade trott. Det var 

ärligt och informativt. Jag antecknade informanternas svar. Nackdelen var att jag inte hade planerat 

det, annars hade jag spelat in diskussionen. 

Validitet kan kort sammanfattas med något som mäter det man verkligen vill mäta, det som är 

gångbart och giltigt, det vill säga kommer den insamlade datan att kunna hjälpa forskaren att 

besvara studiens problemformuleringar och uppnå studiens syfte (Denscombe 2009). 
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Enkäten kan ha upplevts som alltför omfattande och påfrestande av informanterna, speciellt de två 

sista textfrågorna. Enkäten genomfördes ganska sent på terminen vilket också påverkade 

deltagarantalet. Dessa faktorer kan ha påverkat utgången av resultatet.  

3.4 Metodkritik 

Valet av den norrländska dialekten som talas av den yngre kvinnan från Härjedalen kan eventuellt 

ifrågasättas. Norrländska dialekter omfattar huvudparten av Norrland med undantag av Gästrikland, 

södra Hälsingland där sveamål talas samt, Härjedalen och nordvästra Jämtland som brukar räknas 

som varianter av den norska dialekten trönderska. Den yngre kvinnan från Norrland kommer från 

Härjedalen. Det gör att hennes dialekt kanske inte anses som ”riktig” norrländska.  

En aspekt som kan påverka undersökningens validitet är antalet informanter. Enkäten genomfördes 

sent på vårterminen – på grund av de nationella proven. Frånvaron var hög. En större urvalsgrupp 

hade eventuellt förstärkt resultatet av min studie. Ett högre antal deltagare hade varit mer önskvärt.  

Ett annat perspektiv ur validitetssynpunkt är att för den första flervalsfrågan i enkäten fick eleverna 

välja mellan 23 förvalda personliga egenskaper/karaktärsdrag. Jag försökte att välja lika många 

starka som svaga kvaliteter för att inte skapa en negativ känsla när man läser igenom dem, men 

nackdelen blev att de förvalda alternativen slog fast vilka attityder som är möjliga. Jag begränsade 

valmöjligheterna. 

Man kan även ställa sig frågande till fritextfrågorna med längre text svar i enkäten. Eleverna 

upplevde dem som besvärliga. Det blev för mycket att skriva tyckte de, eftersom det blev för många 

fritextfrågor. Alla svaren på fritextfrågorna kom inte med för att jag antecknade deras svar. Det var 

svårt att hinna med. Även här kan undersökningens validitet påverkas.  

4 Analys 

I följande del kommer informanternas svar att presenteras och analyseras. Sammanställningen och 

tolkningen av enkätresultaten kan diskuteras utifrån olika vinklar, men jag har valt ut det som är 

relevant för mitt syfte och mina frågeställningar. Resultaten och analysen redovisas utifrån studiens 

frågor: 

• Vad anser ungdomarna vara en dialekt och inte? 

•  Varierar ungdomars attityder till dialekter mellan kön och i så fall i vilken utsträckning? 
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•  Varierar ungdomars attityder till dialekter mellan första och andraspråkstalare och i så fall i 

vilken utsträckning? 

Den pedagogiska aspekten på språklig varietet och vilka pedagogiska faktorer som kan påverka 

elevernas attityd till dialekt kommer att lyftas upp i diskussionen. 

4.1 Informanternas definition av dialekt 

Informanternas definition av dialekt var att en dialekt talar om vilken del av Sverige man kommer 

från (geografiskt), något gammalmodigt och något som talas på landsbygden (tids- och 

platsbundet), obegripligt, motsatsen till brytning (språkligt släktskap): 

Man kan höra från vilken del av landet man kommer. (Flicka, förstaspråkstalare) 

Något gammalmodigt och obegripligt som talas på landet. (Pojke, 

förstaspråkstalare) 

Hon bryter på norska, alltså är det ingen dialekt. (Pojke, andraspråkstalare) 

Är det inte typ ute med dialekter? Varför vill man låta sådär? (Flicka, 

förstaspråkstalare) 

Informanternas definition av termen dialekt stämmer med både Einarssons (2009) och Anderssons 

(2004) precisering som syftar på tal som är typiskt för ett geografiskt område. Informanterna var 

även noga med att skilja mellan dialekt och brytning. 

Svenska på mångspråkig grund (SMG) uppfattas mer som en sociolekt eller kronolekt än en dialekt 

som skånska och norrländska. Ungdomarna var överens om att det var skillnad mellan dialekt och 

brytning. De förknippade svenska på mångspråkig grund med storstäder, mångkulturella områden 

och ungdomar. SMG är valbart till skillnad från en dialekt. Det här ansåg man om SMG: 

Kommer man från ett annat land och bryter på sitt ursprungsspråk, som den här 

bruden, då är det inte dialekt. (Pojke, andraspråkstalare) 

Blattesvenska är ett ungdomsspråk inte en dialekt. Man föds inte med det utan 

man lär sig snacka snacket genom polare. (Pojke, förstaspråkstalare) 

Det är ingen dialekt det är en livsstil. (Pojke, förstaspråkstalare) 
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En dialekt är inget att skämmas för men om du snackar som han då kommer du att 

bli stämplad vart du än går. (Pojke, andraspråkstalare) 

Pojken som sade det senaste citatet förklarade att en som talar dialekt utmärker sin regionala 

tillhörighet medan SMG snarare utmärker en mer social- och åldersinriktad tillhörighet, där SMG 

förknippas med mångkultur. Det som Einarsson (2009) skriver om solidaritet och status inom en 

språklig varietet bli tydligt i det här fallet och vikten av att kunna växla mellan SMG och 

rikssvenska för att inte bli ”stämplad” som andraspråkstalare (Grönberg 2007). 

Andraspråkstalarna och några förstaspråkstalare ser inte sitt talspråk som en dialekt, eftersom de 

anser sig talar det normerande riksspråket, och svenska på mångspråkig grund ansågs inte tillhöra 

dialektkategorin.  

Jag har valt att i fortsättningen använda begreppet ”varietet” för både regionalt baserad variation 

och SMG, medan begreppet ”dialekt” står för enbart regionalt baserad variation, det vill säga 

skånska och norrländska här. 

4.2 Skillnader i attityden till varieteter mellan könen 

Flickorna ansåg att det inte är så viktigt med dialekter eftersom rikssvenskan ”ändå är det enda 

accepterade språket i Sverige”, medan pojkarna ansåg att det svenska språket skulle vara tråkig utan 

dialekter. Pojkarna gillade variation (Bilaga 1: följdfråga 2). Gunnarsdotter Grönberg (2007) skriver 

att kvinnor generellt talar mindre dialekt än män. Det börjar kanske i tidig ålder och blir synlig i 

skolan. Maria Ohlsson (2003) skriver att många handlingar som vi utför är genusmarkerade och 

förvärvade av samhällets syn eller förväntningar på pojkar respektive flickor.  

Studien visar att både pojkarna och flickorna valde nästan lika många negativa ord för att beskriva 

varieteterna. ”Komiskt”, ”ointelligent”, och ”gammalmodigt” var de vanligaste alternativen för 

skånska och norrländska och ”omoget” för svenska på mångspråkig grund (se diagram 1). Samtliga 

informanter valde ”obegripligt” om både skånska och norrländska, men dubbelt så många flickor 

valde omoget om SMG. Flickorna valde betydligt fler positiva egenskaper till samtliga varieteter än 

pojkarna (se diagram 2). 
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Diagram 1 Pojkars och flickors negativa attityder till varieteter generellt 

Pojkarna hade en mer positiv inställning till SMG som talades av mannen, medan kvinnans varietet 

inte upplevdes lika positiv. Den var snarare ”komisk” och ”ointelligent” till skillnad från mannens 

tal som var ”lättförståelig” och ”naturlig” och ”ungdomlig”. Alla 15 flickorna valde egenskaper 

som ”komiskt”, ”opålitligt” och ”ointelligent” om mannens tal och ”skönt” om kvinnans tal 

(diagram 2). I det här fallet kan man tänka sig att det är viktigt att visa sin grupptillhörighet i 

förhållande till kön i gruppen, det som Einarsson förklarar som solidaritetsprincipen (2009). 

Svenska på mångspråkig grund var den enda varieteten som ungdomarna dessutom ansåg vara 

”tuff”, ”modern” och ”ungdomlig”. SMG var den enda varieteten som fick dessa egenskaper av 

informanterna. 

 

 

Diagram 2 Pojkars och flickors positiva attityder till varieteter generellt 
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Här kan det handla om att pojkarna kan identifiera sig med den manliga rösten som talar SMG 

(Einarsson 2009) medan den kvinnliga rösten som talar SMG känns mer främmande och inte lika 

naturlig. Andersson (2004) tog upp hur män och kvinnor, i olika åldersgrupper och från olika 

sociala skikt vill presentera sig själva på olika sätt och därför blir det också både rimligt och 

naturligt att de använder språket på olika sätt. Även om informanterna var jämnåriga kan man 

urskilja en sådan tendens.  

Både pojkarna och flickorna var överens om att svenska på mångspråkig grund är ett 

ungdomsspråk, en kronolekt (Einarsson 2009), och att det talas sinsemellan kompisar, en sociolekt 

(Einarsson 2009). I pojkarnas fall kan man även lägga till att deras uppfattning av kvinnans tal som 

onaturligt och tillgjort, till skillnad från mannens tal som upplevdes som naturligt, kan tolkas som 

att SMG innebär mer ”prestige” hos pojkar än flickor och därför mer vanlig bland manliga talare, 

det vill säga en sexolekt (Einarsson 2009). En pojke sade så här: 

Ingen brud med självrespekt snackar sådär. (Pojke, förstaspråkstalare) 

Att pojkar talar på det sättet sinsemellan är accepterat men när unga kvinnor talar på det sättet 

förknippas det med okunskap och trubbel, enligt pojkarna. Andersson (2004) skriver att olika 

sociolingvistiska undersökningar visar att män använder fler ord och uttryck som inte hör till 

standardspråket än vad kvinnor gör. Den här typen av undersökningar visar både möjliga 

förklaringar till språkliga könsskillnader och hur män och kvinnor, i olika åldersgrupper och från 

olika sociala skikt vill presentera sig själva på olika sätt.  

Brudarna i Fittja och Alby, de kan snacka. Det är riktiga gangsterbrudar. 

(Pojke, andraspråkstalare) 

En anledning till att flickorna valde fler positiva egenskaper till männens tal än pojkarna kan bero 

på att män och kvinnor bedömer budskap på olika sätt beroende på om avsändaren är kvinna eller 

man (Einarsson, 2009:227). Einarsson (2009) skriver vidare att resultatet av ett antal 

undersökningar av språk visade att män upplevs som mer kompetenta och framgångsrika, medan 

kvinnor upplevs som mer känslosamma och att många kvinnor ställde sig bakom de stereotyperna 

attityderna. Flickorna hade likt pojkarna en negativ inställning till skånska och norrländska men 

använde positiva egenskaper så som ”gulligt”, ”vackert”, ”vänligt” om de båda dialekterna, vilket 

knappt framkom i pojkarnas svar. Endast tre pojkar valde ”vänligt” om kvinnan från Härjedalen.  
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Svenska på mångspråkig grund upplevdes som ungdomlig men samtidigt omoget och ointelligent 

av flickorna, medan pojkarna hade en mer positiv inställning till mannens tal. Informanternas svar 

kan tolkas som att svenska på mångspråkig grund är något nytt, tufft och ungdomligt, även 

naturligt, men att det upplevs som oseriöst av båda könen. De är medvetna om språkets sociala 

statusgradering, förhållandet mellan solidaritet och status, som Einarsson (2009) och Bengt 

Nordberg (2008:22) tar upp. Det är en inre konflikt om hur man ska förhålla sig till sitt språkbruk, 

som är vanligt hos andraspråkstalare. Människors status är avgörande för hur deras språk uppfattas 

av samhället och Anderssons (2004) formella och informella talsituationer, blir också tydlig här, där 

samtalspartner eller mottagare, ämne och sammanhang styr valet av språkform. 

4.2.1 Skånska 

Alla informanterna kände igen dialekten och kunde relatera till den. Skånskan dyker ofta upp på tv 

och det talas av många kända tv-profiler. Sedan kan det bero på att flera flickor har släkt i Skåne 

och har därför lättare att relatera till det. Här blir erfarenheterna av en dialekt tydliga (Einarsson 

2009). 

Båda informantgrupperna hade en negativ inställning till den skånska dialekten som de förknippar 

med ”lantlighet”, både till mannens och till kvinnans tal.  

Så här sade man om skånskan: 

Man hör att hon är en bonde. (Pojke, andraspråkstalare) 

Hon låter som en bonde. De är kanske alla bönder där nere - utom Zlatan. (Flicka, 

andraspråkstalare) 

Nej, de är rasister. Inte alla men de flesta – alltså bönderna. (Flicka, 

andraspråkstalare) 

Vad är det här? Bonde söker fru, eller? (Pojke, förstaspråkstalare) 

Han har en dialekt i alla fall och det låter som fan. (Flicka, andraspråkstalare) 

På frågan om vad de tyckte om den skånska dialekten som talades av en yngre kvinna och en yngre 

man från Skåne hade informanterna snarlika svar vilket kan tolkas som en generalisering av den 

skånska dialekten, då de valde fler negativa än positiva alternativ. Till skillnad från kvinnan fick 

mannen några positiva kommentarer angående sitt tal. En anledning till detta kan vara att de 
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identifierar dialekten med kändisar som t.ex. fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic och tv-kocken 

Tina Nordström. Båda grupperna var överens om att både kvinnan och mannen från Skåne talade 

med dialekt och förknippade skånskan med yrkestillhörighet (bönder) och ideologi (rasism). 

Anderssons tre primära grupper (familj, skola och vänner) kan, i det här fallet, påverkat 

informanternas attityd till dialekter. Det som avviker från normen för ungdomar i Stockholm, blir 

”fult” och obegripligt skriver Andersson (2009: 201). 

4.2.2 Norrländska 

Några informanter gissade fel på den norrländska kvinnans respektive mannens ursprung. De flesta 

pojkarna trodde att mannen från Arjeplog kom från Finland och kvinnan från Härjedalen kom från 

Norge. Deras erfarenheter av norrländskan var betydligt färre än skånskan. Informanterna kunde 

inte komma på en känd person som talar norrländska och det var inte många som kände någon som 

talade det heller, men trots det kunde de höra vilken landsända kvinnan och mannen kom ifrån, utan 

att själva vara medvetna om det. Norrländskan skapade en debatt om huruvida mannen och kvinnan 

talade med brytning eller dialekt. Det är en intressant koppling till Einarsson (2009:30) som lyfter 

fram sambandet mellan stat och språk. Han menar att det inte finns en tydlig gräns som skiljer ett 

språk från en dialekt, och att det är svårt att dra gränser mellan besläktade språk som t.ex. norska 

och svenska, på lingvistiska grunder. Anderson (2004) menar att en genuin dialekt avviker så 

mycket från standardspråket att den blir svår att förstå. Diskussionen om huruvida mannen och 

kvinnan talar med dialekt var intressant. Grupperna var oeniga om var de trodde att talarna kom 

ifrån, men var överens om att en dialekt och att bryta på ett språk inte är samma sak. De flesta av 

informanterna gissade på Norrland, men de hade sina tvivel. 

Även här har informanterna gjort en generalisering av norrländskan, som med skånskan. Skillnaden 

mellan flickornas attityd till skånska och norrländska är att flickorna hade olika uppfattningar om 

den manliga talaren och den kvinnliga talaren. Attityden till den kvinnliga talaren var mer positiv. 

Det intressanta är att samtliga flickor tyckte att hennes tal var obegripligt, men några ansåg även att 

hon lät pålitlig och mogen. Det kan bero på att flickorna känner en viss sympati med kvinnan 

(Einarsson 2009). Informanterna kunde inte relatera till norrländska, vilket betyder att 

informanternas erfarenheter av norrländskan är få. Detta kan bero på det Einarsson (2009) pekar på, 

att erfarenheten spelar in. Både den evaluativa (värderande) delen av attitydbegreppet som ger 

attityden ett känslomässigt innehåll och den kognitiva delen som utgörs av våra tidigare 

erfarenheter eller rykten som man har hört påverkar vår attityd. 
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Så här sade man om norrländskan: 

När någon pratar svenska och man inte fattar något då kan man vara säker på att 

det är dialekt. (Pojke, andraspråkstalare) 

Oh my God! Finns det människor som låter så där fortfarande. (Flicka, 

förstaspråkstalare) 

Skitmycket dialekt alltså. Jag fattade ingenting. (Flicka, andraspråkstalare) 

Totalt obegriplig. Det lät typ som riktig gammalsvenska – inte för att jag vet hur 

det låter, men det känns gammalt. (Flicka, förstaspråkstalare) 

Einarsson (2009) skriver vidare att om den kognitiva delen av attityden bygger på 

felaktigheter eller stereotyper kan vi tala om fördomar. 

4.2.3 Svenska på mångspråkig grund 

Vad gäller svenska på mångspråkig grund kunde samtliga informanter identifiera talarnas ursprung. 

De kunde höra, inte bara från vilken stad de båda talarna kom från, men även vilken folkgrupp de 

tillhörde.  

Bruden är syrian. Va pinsamt. (Flicka, andraspråkstalare) 

Alla blattar snackar olika beroende på vilket land ens föräldrar kommer ifrån, även 

om man bor på samma ställe. (Pojke, andraspråkstalare) 

Andraspråkstalarna kunde relatera till vissa ord i uppspelningen och kunde därför koppla dem till en 

specifik folkgrupp. De förklarade att svenska på mångspråkig grund kunde låta olika beroende på 

vilken stadsdel man tillhörde. I Södertälje bor det många assyrier och syrianer, medan i Norsborg 

bor det fler turkar och kurder. Inlånade ord från modersmålet används i SMG och den här typen av 

språklig variation blir utmärkande för respektive stadsdel eller ort (Kotsinas 1988). 

Jag snackar blattesvenska och jag försöker att lära mig att prata bättre. Hon låter 

som en svensk som precis har flyttat till förorten och vill bli en i gänget. Snacka om 

slöseri. (Pojke, andraspråkstalare) 

Det låter bättre när killar snackar så där. Mer naturligt liksom. (Pojke, 

andraspråkstalare) 
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Hon försöker att låta som en av oss men istället gjorde hon bort sig. (Pojke, 

förstaspråkstalare) 

Hon kan snacka snacket. Go sister! (Flicka, andraspråkstalare) 

Informanternas svar kan tolkas som att svenska på mångspråkig grund är något nytt, tufft och 

ungdomligt men att det upplevs som oseriöst, omoget och ointelligent. Kotsinas (1988) skriver att 

många typiska drag för ungdomsspråk är också typiska för bristfällig inlärning, som till exempel 

utelämningar av formord (de-det), inlånade ord och överanvändning av ordet titta som 

replikinledare och skriver att det kan vara svårt att skilja mellan dålig inlärning och SMG. De här 

dragen Kotsinas (1988) nämner kan vara en förklaring till flickornas svar. 

De flesta flickorna hade samma inställning till mannens tal (omoget, opålitligt ointelligent och 

komiskt), men några upplevde hans tal också som modernt och tufft.  

Han överdriver lite, men killar som jag känner låter så där. (Flicka, 

andraspråkstalare) 

Hon snackar inte ens blattesvenska. Jag vet fan inte vad hon snackar. (Pojke 

förstaspråkstalare.” 

Pojkarna var mer positiva mannens tal och negativa till kvinnans tal. Samtliga informanter var 

överens om att varken mannen eller kvinnan talade dialekt. Enligt dem talade både mannen och 

kvinnan svenska med dålig brytning, men påpekade även att man oftast talar så med kamrater och 

andra jämlikar. Det här påståendet kan kopplas till Andersson (2004) som skriver om asymmetriska 

samtalssituationer där den starkare parten har tolkningsföreträde, men ungdomarna har hittat ett 

gemensamt språk där man kan prata med varandra som jämlikar. 

4.3 Skillnader mellan första- och andraspråkstalare 

Andraspråkstalarna är mer positiva till svenska på mångspråkig grund än förstaspråkstalarna, då de 

valde egenskaper som modernt, vanligt och lättförståeligt (diagram 3 och 4). Det stärker Andersons 

(2004) påstående om att det inte är språket i sig som är fult, utan det är människornas uppfattning 

om den kultur där det talas som bestämmer vad som betraktas som fult eller inte. Detta stärks också 

av Einarssons (2009) påstående om erfarenheten. Ju mer erfarenhet, desto mindre fördomar har 

man. Andraspråkstalarna är uppväxta med SMG och anser därför att det är mer naturligt och 

lättförståeligt, i alla fall för pojkarna. 



26 

 

 

Diagram 3 Första- och andraspråkstalarnas attityd till kvinna som talar SMG 

 

 

Diagram 4 Första- och andraspråkstalarnas attityd till mannen som talar SMG 

Andraspråkstalarnas attityd till skånskan, var så tråkig att den förknippades med bönder och rasism. 

Det kan jämföras med förstaspråkstalarna som valde egenskaper som vänligt, skönt och gulligt om 

skånska och norrländska (diagram 5 och 6). 

 

Diagram 5 Första- och andraspråkstalarnas attityd till kvinna som talar norrländska 
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Diagram 6 Första- och andraspråkstalarnas attityd till man som talar skånska 

Eleverna som har svenska som sitt förstaspråk hade lättare att orientera sig bland skånska och 

norrländska då några av informanterna hade släkt eller bekanta som de kunde relatera till. 

Dialekterna var alltså inte främmande för dem. Så här lät det om skånskan: 

”Hon pratar ändå inte lika grovt som man brukar göra. Ni ska höra min farfar. Ni 

skulle absolut inte fatta någonting (och pekar på några flickor med ett annat 

modersmål). ” (Flicka 16 år, förstaspråkstalare) 

Så här lät det om norrländskan: 

Nej, men alltså min mamma kommer från Karlstad och mina morföräldrar pratar 

så där att det påminner lite om norskan, inte lika mycket som tjejen, men hon 

kanske typ bor ännu närmare den norska gränsen uppe i fjällen någonstans. 

(Flicka 15 år, förstaspråkstalare) 

Med detta sagt ser man tydligt att den egna kulturella bakgrunden påverkar vår attityd till dialekter 

(Diagram 7 och 8). Det språk som vi bedömer som fult eller fint är en konsekvens av samhället vi 

lever i och en spegling av vår kulturella bakgrund, vilket Andersson (2004) skriver. 
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Diagram7 Första- och andraspråkstalares positiva attityder till varieteter generellt 

 

Diagram 8 Första- och andraspråkstalares negativa attityder till varieteter generellt 

Eleverna med svenska som andraspråk hade mer självklar inställning till svenska på mångspråkig 

grund. Det var deras svenska, så att säga. Svenska på mångspråkig grund talas även ibland av 

förstaspråkstalare, mest bland pojkar, oavsett kulturell bakgrund (Gunnarsdotter Grönberg 2007).  

Han låter som en av oss. (Pojke, förstaspråkstalare) 

Blattesvenska är en livsstil. (Flicka, förstaspråkstalare) 

Gunnarsdotter Grönberg (2007) förklarar att svenska på mångspråkig grund är en 

samtalsstil och inte synonymt med andraspråkssvenska, som det framkommer här. 
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5 Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka attityder till tre språkliga varieteter hos ungdomar 

och vad de definierar som dialekt och inte. De tre varieteterna är skånska, norrländska och svenska 

på mångspråkig grund. Jag kommer även att diskutera den pedagogiska aspekten på språklig 

varietet och vilka pedagogiska faktorer som kan påverka elevernas attityd till dialekt. 

5.1 Ungdomarnas definition av en dialekt  

Ungdomarnas definitioner av en dialekt var likartade. De drog paralleller till rikssvenskan och 

regional tillhörighet (Einarsson 2009) och tydliggjorde skillnaden mellan dialekt och brytning. 

Trots denna kunskap kunde de inte låta bli att driva med språkbrukarna. Deras generaliseringar av 

skånska som ”bondigt” och norrländska som ”obegripligt” kan vara underbyggda av 

samhällsvärderingar (Andersson 2004), precis som att svenska på mångspråkig grund enbart talas 

av andraspråkstalare, vilket Fraurud och Bijvoet (2004) och Grönberg (2007) ifrågasätter. Ladberg 

(1994:123) förklarar att för flerspråkiga är det en självklarhet att språk och identitet hör ihop och att 

detta kan jämföras med enspråkigas förhållande till dialekter. Hur vi uttalar ord visar vår identitet 

mer än vilka ord vi väljer. 

5.2 Variation i attityden till språkliga varieteter mellan könen 

Resultatet visar att skillnaden i attityderna till skånska, norrländska och SMG inte är så stor mellan 

könen även om skillnader fanns. Flickorna valde fler positiva egenskaper än pojkarna, vilket kan 

bero på att kvinnor upplevs som mer känslosamma (Einarsson 2009) och att de försöker leva upp 

till samhällets förväntningar på dem (Ohlsson 2003). SMG var den varietet som skapade en 

splittring mellan könen, eftersom pojkarna var negativa endast till kvinnans tal. Här var flickorna 

solidariska mot varandra ur ett könsperspektiv (Einarsson 2009). Solidaritetsprincipen blev även 

tydlig mellan första- och andraspråkstalarna, även om skillnaden inte var så stor.  

5.3 Variation i attityden till språkliga varieteter mellan första- och 

andraspråkstalare 

Att andraspråkstalarna är mer positiva till svenska på mångspråkig grund än förstaspråkstalarna, 

stärker Andersons (2004) påstående om att det inte är språket i sig som är fult, utan det är 

människornas uppfattning om den kultur där det talas som bestämmer vad som betraktas som fult 

eller inte. Detta stärks också av Einarssons (2009) påstående om erfarenheten. Ju mer erfarenhet, 

desto mindre fördomar har man. Andraspråkstalarna är uppväxta med SMG och anser därför att det 
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är mer naturligt och lättförståeligt. Det kan också vara viktigt att poängtera att SMG är en 

samtalsstil och inte synonymt med andraspråkssvenska (Gunnarsdotter Grönberg 2007). 

Eleverna som har svenska som sitt förstaspråk hade lättare att orientera sig bland skånska och 

norrländska än andraspråkstalarna. Den egna kulturella bakgrunden påverkar vår attityd till 

dialekter. Det språk som vi bedömer som fult eller fint är en konsekvens av samhället vi lever i och 

en spegling av vår kulturella bakgrund (Andersson 2004).  

5.4 Den didaktiska aspekten på språklig varietet 

Enligt Skolverkets Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 ska undervisningen 

i ämnet svenska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket, samt att genom 

undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får 

tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.  

Risken för att bli missförstådd är stor så som Andersson (2006) skriver och skillnaden mellan att 

spela tuff och att tala dålig svenska är liten. Att urskilja svenska på mångspråkig grund från 

andraspråkstalare kan vara svårt (Gunnarsdotter Grönberg 2007). Att man talar svenska på 

mångspråkig grund innebär inte att man är tvåspråkig. Eftersom undervisningen ska anpassas efter 

elevens förmågor är det viktigt att pedagogen är medveten om det (Lgr 2011). Det hänger på 

ungdomarnas förmåga att kunna växla mellan olika språkbruk för skilda syften och mottagare, 

vilket en stor del av ansvaret ligger hos lärarna och vilket perspektiv de väljer i sin undervisning 

(Andersson 2004). Viktigt blir att försöka skapa formella och informella talsituationer för eleverna 

där de får möjlighet att visa sina kunskaper i svenska (Andersson 2004:70).  

Andersson (2004) presenterar tre pedagogiska alternativ gentemot ungdomsspråk eller SMG i 

skolan: utrotning, tvåspråkighet/språkväxling och uppskattning (Andersson 2004:208). Med 

utrotning avses en pedagogisk strategi som syftar till att helt eliminera vad som uppfattas som fult 

språk inom skolans område. Det kan ta sig uttryck i sådant som totalt förbud mot svordomar och 

användandet av slanguttryck under skoltid men också att tvåspråkighet inte tillåts komma till 

uttryck bland eleverna, dvs. att svenska är det enda acceptabla språket i skolan annat än vid därför 

avsedda lektioner (t ex i engelska eller spanska). 

Tvåspråkighet och språkväxling som strategi innebär att hemspråksundervisning befrämjas 

samtidigt som man är mån om att samtliga lär sig att tala, skriva och läsa ”korrekt” svenska 

(rikssvenska). Det sistnämnda gäller även svenska dialekter som ligger långt från rikssvenskan. 
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Idén om språkväxling lägger till att skolan och pedagogerna skall vara tydliga med i vilka 

sammanhang det kan passa sig med slang och olika talspråkliga innovationer och när det är påkallat 

att eleverna uttrycker sig mera formellt. Svårigheten med den här strategin kan vara att budskapet 

inte alltid uppfattas av mottagaren på det sätt som sändaren avsåg, skriver Andersson (2006). 

Den pedagogiska strategi som går ut på uppskattning av språkliga skillnader bejakar i sin utpräglade 

form sådant som användandet av slanguttryck, ord av utländsk härkomst som inte finns i SAOL, 

nyskapade ord och allmän språklig kreativitet.  

Anderssons (2006) reflektion om dagens svenska skola är att den är starkt förankrad i alternativ 2 

(tvåspråkighet och språkväxling). Han ser en god anledning till detta eftersom en central uppgift för 

skolan är att lära eleverna kommunicera med så många som möjligt (Andersson 2004). Men han 

förespråkar även mer förnyelse av tänkandet på det språkliga området och vill se betydligt mer av 

uppskattningens strategi i skolan än han gör idag, eller som han själv sammanfattar det:  

I alla händelser anser jag att det är väsentligt att eleverna bibringas en 

positiv syn på den språkliga mångfalden i vårt samhälle. Ju bredare de 

lyckas göra sitt eget språkliga register, desto bättre är det. (Andersson 

2004:215)  

Ulf Teleman (2006) skriver att språkutveckling genom en pedagogisk synvinkel lär oss vikten av att 

se hela skolan som en meningsfull språkmiljö. Här betonas vikten av att ständigt stimulera eleverna 

att använda och utveckla sina språkliga färdigheter, inte bara genom att tala och läsa, utan också att 

lyssna och tänka. Det pedagogiska perspektivet lyfter också fram betydelsen av att förmedla 

kunskap om språk till barnen i mer allmän mening. Att förstå skillnaden mellan dialekter och 

riksspråk, och varför vissa talar med utländsk accent motverkar i förlängningen fördomar mot andra 

och att elever kan nedvärdera sig själva på grund av språket, menar Teleman. 

För Andersson (2004) ligger en utmaning för skolan i att våga vara mer öppen för att låta uppskatta 

och befrämja alla språkliga variationer som redan finns naturligt i skolans miljö. Liksom Kotsinas 

(2007) ser han ungdomar som språkliga förnyare med en språklig kreativitet som borde tas tillvara, 

inte motverkas genom ständiga påbud om standardspråk. Just beträffande standardspråket ställer 

Björn Melander (2008) den relevanta frågan – ”vems språk och vems språkförmåga är det som 

räknas?” 
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Andersson (2004) skriver att eleverna måste ha kunskap om de språkliga variationer som finns i 

samhället och de åsikter som finns om dem, eftersom olika språkvarianter värderas på olika sätt av 

olika människor. Det står även i Lgr 2011 att alla som arbetar i skolan ska utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt i sin undervisning och öppet diskutera olika skiljaktiga värderingar. Valet mellan de 

tre pedagogiska handlingsalternativen: utrotning, tvåspråkighet/språkväxling och uppskattning i 

förhållande till ungas val av språkbruk i skolan, beror på vad man vill uppnå som pedagog. 

Utrotning är inte ett realistiskt alternativ, eftersom det i stort sett innebär att man kränker eleven för 

att hennes språk inte duger, vilket går emot skolans värdegrund och uppdrag (Lgr 2011). 

Tvåspråkighet eller språkväxling är ett rimligt alternativ när förklaringen gäller att göra sig 

förstådd, men utmaningen ligger i att förklara för eleven varför det är viktigt att lära sig tala 

rikssvenska, utan att kränka elevens integritet. Det tredje alternativet, uppskattning, känns som ett 

möjligt val, men svår att tillämpa på grund av samhällets attityder till språkliga varieteter och dessa 

attityder kommer inte att förändras så länge vissa föredrar alternativet utrotning. Halvspråkighet 

eller språkväxling är det alternativ som stärker attityderna till språkliga varieteter (Andersson 2004). 

I kursplanen för Svenska och Svenska som andraspråk (Lgr 2011) är ett syfte med respektive ämne 

att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, vilket också stärker Anderssons 

(2004) påstående. 

6 Avslutning 

Lärare ska enligt Lgr 2011öppet diskutera olika värderingar, lära eleven att föra enkla resonemang 

om språkliga varianter inom svenska språk och utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Men i 

kursplanen i svenska (Lgr 2011) står det också att eleven ska anpassa språket efter olika syften, 

mottagare och sammanhang. Det innebär ett stort ansvar för läraren att tillgodose både första- och 

andraspråkstalares behov. 

Ungdomarnas definition av dialekt stämmer överens med forskarnas, det vill säga tal som är typiskt 

för ett geografiskt område (Einarsson 2009), även om ungdomarna använder andra ord. Deras 

attityder till språkliga varieteter varierade något mellan könen. Flickorna valde fler positiva uttryck 

än pojkarna till varje dialekt, förutom till svenska på mångspråkig grund som talades av mannen, 

det som pojkarna var mest positiva till. Det förekom även skillnader i attityder mellan första- och 

andraspråkstalare. Andraspråkstalarna var något mer positiva till svenska på mångspråkig grund än 

förstaspråkstalarna. 
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För vidare forskning skulle det vara intressant med en liknande undersökning i en annan del av 

Sverige som t.ex. Skåne eller Norrland, för att ta reda på elevers uppfattningar eller attityder till den 

egna dialekten i förhållande till riksspråket. En annan intressant undersökning kan vara attityder till 

olika yrkeskategorier som t.ex. läkare, advokater, politiker m.m. och huruvida deras trovärdighet 

påverkas av deras dialekt. 
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Bilaga 1 Enkätfrågor 

Enkätundersökning – dialektattityder   

Ålder: ________________                              Kön: _______________                              

Modersmål: _________________                  Datum:_______________ 

Yngre kvinna 1 

1. Hur tycker du att hennes talspråk låter? Ringa in ditt/dina svar. Skriv gärna egna 

kommentarer) 

Naturligt       konstigt      Som vanligt/som jag pratar     obegripligt    lättförståeligt     

komiskt     fint    vackert     skönt     fult    tufft     gulligt      vänligt      grovt     

modernt      gammalmodigt      ungdomligt       moget      omoget      pålitligt     

opålitligt      intelligent      ointelligent     

2. Varifrån tror du hon kommer? 

 

 

3. Tycker du att hon talar dialekt? Motivera ditt svar. 

 

 

Yngre man 1 

1. Hur tycker du att hans talspråk låter? Ringa in ditt/dina svar. Skriv gärna egna 

kommentarer) 

Naturligt       konstigt      Som vanligt/som jag pratar     obegripligt    lättförståeligt     

komiskt     fint     vackert    skönt     fult     tufft     gulligt      vänligt      grovt     
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modernt      gammalmodigt      ungdomligt       moget      omoget      pålitligt     

opålitligt      intelligent      ointelligent     

2. Varifrån tror du han kommer? 

 

 

3. Tycker du att han talar dialekt? Motivera ditt svar. 

 

Yngre man 2 

1. Hur tycker du att hans talspråk låter? Ringa in ditt/dina svar. Skriv gärna egna 

kommentarer) 

Naturligt      konstigt      Som vanligt/som jag pratar     obegripligt    lättförståeligt     

komiskt     fint    vackert     skönt     fult     tufft     gulligt      vänligt      grovt     

modernt      gammalmodigt      ungdomligt       moget      omoget       pålitligt     

opålitligt       intelligent      ointelligent         

2. Varifrån tror du han kommer? 

 

 

3. Tycker du att han talar dialekt? Motivera ditt svar. 

 

 

Yngre kvinna 2 

1. Hur tycker du att hennes talspråk låter? Ringa in ditt/dina svar. Skriv gärna egna 

kommentarer) 
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Naturligt      konstigt      Som vanligt/som jag pratar     obegripligt    lättförståeligt     

komiskt     fint    vackert      skönt       fult     tufft     gulligt      vänligt      grovt     

modernt      gammalmodigt      ungdomligt       moget      omoget      pålitligt       

opålitligt      intelligent      ointelligent     

2. Varifrån tror du hon kommer? 

 

 

3. Tycker du att hon talar dialekt? Motivera ditt svar.  

 

 

 

Yngre man 3 

1. Hur tycker du att hans talspråk låter? Ringa in ditt/dina svar. Skriv gärna egna 

kommentarer) 

Naturligt      konstigt      Som vanligt/som jag pratar     obegripligt    lättförståeligt     

komiskt     fint     vackert     skönt       fult      tufft     gulligt      vänligt      grovt     

modernt      gammalmodigt      ungdomligt       moget      omoget      pålitligt       

opålitligt        intelligent      ointelligent     

2. Varifrån tror du han kommer? 

 

 

3. Tycker du att han talar dialekt? Motivera ditt svar. 
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Yngre kvinna 3 

1. Hur tycker du att hennes talspråk låter? Ringa in ditt/dina svar. Skriv gärna egna 

kommentarer) 

Naturligt      konstigt      Som vanligt/som jag pratar     obegripligt    lättförståeligt     

komiskt     fint      vackert       skönt       fult     tufft     gulligt      vänligt       grovt      

modernt      gammalmodigt      ungdomligt       moget      omoget      pålitligt       

opålitligt       intelligent      ointelligent     

2. Varifrån tror du hon kommer? 

 

 

3. Tycker du att hon talar dialekt? Motivera ditt svar. 

 

 

 

Följdfrågor   

1. Vad är dialekt enligt dig? 

2. Är det viktigt att det finns dialekter i Sverige? (Varför? Eller varför inte?) 

Motivera ditt svar.  


