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Uttalsmönster hos flerspråkiga barn i ett 
par sydsvenska skolor 
 
Elisabeth Zetterholm 
 
Det har gjorts ett flertal studier över språket hos ungdomar i flerspråkiga miljöer 
i storstadsområden i Sverige, Danmark och Norge (t.ex. Ekberg (red.) 2007, 
Kotsinas 1994, Källström & Lindberg (red.) 2011, Quist & Svendsen (red.) 
2010). I dessa studier har man följt ungdomarna en längre tid och gjort en 
mängd inspelningar för analyser av deras språkbruk. Man har funnit att de an-
vänder en språklig varietet som utvecklats av flerspråkiga ungdomar och att det 
finns vissa likheter mellan språkbruket hos ungdomarna i de olika storstads-
områdena, men även olikheter som mera påminner om den dialekt som talas i 
regionen. I de svenska studierna har man valt att använda en övergripande term 
för denna språkliga varietet, SMG = Svenska på mångspråkig grund, dvs en 
svenska som talas på ett utländskt sätt, men inte som en brytning eller inlärar-
svenska, utan en språklig varietet som lärs in. 

Norrby och Håkansson (2010) skriver om sociolingvistisk forskning som bl.a. 
visar på ålderns betydelse för språkbruket. Man kan se på språket utifrån hur 
individen förändrar sitt språk med tiden, men också hur språket hos en ålders-
grupp visar den pågående förändringen av språket, vilket inte betyder att det 
enbart är en viss åldersgrupp, exempelvis ungdomar, som använder vissa språk-
liga drag. Förändringar gäller både användningen av olika uttryck samt gram-
matik och uttal av språkljuden. Det som ofta betraktas som ungdomsspråk kan 
vara ett tecken på en långsiktig språkförändring. Det är inte något nytt fenomen 
att språk och dialekter förändras över tid och att språket påverkas av såväl inre 
som yttre faktorer (Dahl 2000). När språket, framför allt ljudsystemet, är mera 
mottagligt och moget för en viss förändring anses det vara en inre förändring. 
Påverkan och förändring som kan härledas från andra talare, språk och dialekter 
anses höra till yttre faktorer som gör att ett språk eller en dialekt förändras och 
sprids. Detta kan vara förknippat med prestige, makt och statusförhållanden 
samt kulturella förändringar och påverkan. Både Kotsinas (1988:139) och Bruce 
(2010:226) ställer sig frågan om den varietet som talas i de mångkulturella för-
orterna i Sverige kommer att spridas till andra orter i landet och därmed påverka 
och förändra det svenska språket i framtiden.  

I den pilotstudie som här presenteras ligger fokus på språkbruket hos fler-
språkiga barn som bor och går i skola i mångkulturella områden. Inspelningar 
har gjorts i ett par sydsvenska skolor för att försöka ta reda på dels om SMG 
sprids till mindre orter i landet och dels om det används av barn i åldern 9-11 år. 
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Bakgrund 
 
Kotsinas dokumenterade redan på 1980-talet iakttagelser gällande språket hos 
barn som växte upp i flerspråkiga miljöer i Stockholm och frågade sig om det 
var en pidgin-variant av svenska som de barnen utvecklade och talade. Kotsinas 
fann specifika drag i det som benämns som rinkebysvenska som framför allt 
talades av personer inom en viss social, etnisk och åldersmässig avgränsning 
(Kotsinas 2000:71). Varieteten förekom även hos barn och ungdomar utan in-
vandrarbakgrund. Talarna kunde växla mellan rinkebysvenska och mera 
standardsvenska varieteter beroende på situation och samtalspartner. Några 
språkdrag, som skiljer sig mot standardsvenska, var bl.a. lexikala stilistiska 
skillnader som slanguttryck, avvikelser i ordföljd, tempus- och prepositions-
användning samt prosodiska drag som ibland uppfattades som en ”stötighet” hos 
svenska lyssnare. Det var de omarkerade dragen i världens språk, t.ex. rak ord-
följd, som oftast förekom i den studerade varieteten.  

Senare studier av bl.a. ungdomars språk i Rosengård i Malmö, s.k. rosen-
gårdssvenska, visar på liknande resultat. Bodén (2007, 2011) beskriver fonetiska 
drag, vokaler, konsonanter och prosodi, som bidrar till att rosengårdssvenska 
låter utländsk. Användningen av affrikatan [tʃ], med ett t-förslag framför tje-
ljudet, istället för de malmöitiska [ɕ] samt tonande s-ljud [z] och en intonation 
som upplevs som annorlunda beroende på olika tonala mönster, dvs en hög av-
slutande gränston i yttranden och avsaknad av deklination i slutet av fraser är ett 
par exempel. Även i den här storstadsregionen finns talare av rosengårdssvenska 
som har svenska som sitt enda modersmål och många som talar rosengårds-
svenska kan kodväxla och använda en mer regional språkvarietet i olika kon-
texter. Förortssvenskan kan således läras in och har hög prestige bland en del 
ungdomar. Ekberg (2007, 2011) skriver om lexiko-grammatiska drag och det 
frekventa användandet av du vet, å sånt och sån hos några kvinnliga gymnasis-
ter i mångkulturella skolmiljöer i Malmö. Resultaten av den studien visar att det 
pågår grammatikaliseringsprocesser i talspråket. Svensson (2011) har studerat 
funktionen av diskurspartiklar hos två grupper av ungdomar i Malmö. Den ena 
gruppen har inte svenska som modersmål och bedöms tala rosengårdssvenska (i 
ett lyssnartest där ungdomar får bedöma talarna, se vidare Bodén 2007), medan 
den andra gruppen har svenska som modersmål och talar inte rosengårds-
svenska.  Svensson finner att det finns både likheter och skillnader mellan dessa 
båda grupper där diskurspartiklarna duvet, ba(ra), ju, liksom och typ har många 
funktioner. 

Studier av Bannert (1990) visar att det finns några generella svårigheter vid 
inlärning av svenska som andraspråk, oberoende av inlärarens modersmål. Som 
exempel kan nämnas de främre rundade vokalerna /y, u, ö/ som vållar problem 
och istället uttals som /i, o, å/, dvs orundat eller med en annan typ av rundning. 
De svenska konsonantklustren, både initialt och inne i ord kan också vara be-
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svärliga att uttala, varför inlärare skjuter in en extra vokal, s.k. vokalepentes. 
Uttalet av ng-ljudet, som exempelvis i ordet pengar, uttalas ibland som ng+g 
[ŋɡ] av andraspråkstalare. Den svenska prosodin, språkmelodin och into-
nationen, är också svår att lära sig för många. Betoningen placeras på fel ställe i 
ordet eller i frasen och ibland blir det då en annan betydelse som kan bidra till 
missförstånd. För många är det också problem med svenskans vokalkvantitet 
och ibland blir det inte någon större skillnad på lång och kort vokal. De svenska 
tonaccenterna kan vara svåra att såväl identifiera som producera, men detta 
anses inte vara ett av de största problemen för förståelsen.  
 
 
Syftet med studien 
 
Den här studien har två övergripande syften. Ett syfte är att ta reda på om man 
kan finna de mest utmärkande språkliga dragen i SMG hos barn före tonåren. De 
flesta beskrivningar av SMG är gjorda utifrån studier av ungdomars språkbruk. 
Barn som växer upp i mångkulturella områden, framför allt i storstadsområden, 
kommer i kontakt med denna språkvarietet och därför kan man tänka sig att 
åtminstone vissa språkliga drag förekommer även hos barn i de lägre åldrarna. 
Det andra syftet är att undersöka om denna språkliga varietet, SMG, används av 
barn som växer upp i mångkulturella miljöer utanför storstadsregionerna i 
Sverige.  
 
 
Material och metod 
 
Materialet till denna studie är inspelat i två olika skolor i södra Sverige. En 
skolklass i vardera skolan, en i år 3 och en i år 5, ingår i forskningsprojektet 
Interaktion för språk- och identitetsutveckling i flerspråkiga klassrum vid 
Linnéuniversitetet. Båda skolorna finns i multikulturella områden där flertalet 
invånare inte har svenska som sitt modersmål. Den ena skolan är i en större stad, 
den andra i en mellanstor stad.  

Barnen i år 3 går i en flerspråkig klass i en större stad i södra Sverige. Enligt 
lärare på den aktuella skolan är ca 99 % av eleverna berättigade till moders-
målsundervisning. Två av de 19 eleverna i den aktuella klassen har svenska som 
modersmål, en av dessa elever har en förälder med utländskt ursprung. De 
övriga barnen har arabiska, bosniska, kurdiska, serbiska, dari eller romani som 
modersmål. Barnens ankomst till Sverige och den första kontakten med det 
svenska språket varierar från att de är födda här, kom till Sverige som mycket 
små eller för en kort tid sedan. Många av barnen har gått i svensk förskola, 
medan andra inte har vistats i en skolmiljö där huvudspråket varit svenska förrän 
de börjat grundskolan.  
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Barnen i år 5 går i en flerspråkig klass i en mellanstor stad i södra Sverige. 
Enligt en Utvärderingsrapport över bostadsområdet (Bunar 2011:30) är 95 % av 
eleverna på skolan berättigade till modersmålsundervisning. Av 23 elever i den 
aktuella klassen har endast en elev svenska som modersmål. Övriga barn har 
arabiska, bosniska, albanska, somaliska eller spanska som modersmål. Deras 
ankomst i Sverige och det första mötet med svenska språket varierar alltifrån att 
de är födda här, kom hit som mycket små till att de endast varit i Sverige i ett 
par år. Några av barnen har gått på svensk förskola sedan ett par års ålder, 
medan andra barn fick sitt första möte med det svenska språket när de kom till 
grundskolan. 

För att inspelningar av barnen ska vara möjliga inom projektet har alla föräld-
rar fått ge sitt medgivande. Inspelningarna för denna studie är gjorda vid ett par 
olika tillfällen när forskare inom projektet besökt skolorna. 13 barn i år 5 inter-
vjuades ca 30 minuter av två pedagoger, i samma klass fick 14 barn berätta om 
en bild de fick se, eller berätta fritt, för en av de andra forskarna i projektet. Den 
senare inspelningen är ca 8-10 minuter lång per barn. 7 av barnen var med vid 
båda tillfällena. För barnen i år 3 i den större staden finns inspelningar med 11 
barn som fick berätta om samma bild för en forskare i ca 8-10 minuter. Det gavs 
också utrymme att berätta fritt. Det finns även några inspelningar som är gjorda i 
klassrumssituationen då diktafonen fått ligga framme under lektionstid. På dessa 
inspelningar förekommer mycket brus och andra störande ljud, varför dessa 
mest har använts för auditiva analyser som komplement. 

De lärare som i huvudsak undervisar i de båda klasserna har svenska som 
modersmål, men barnen kommer dagligen i kontakt med flera vuxna i skolan 
som har andra modersmål. Den sociala och språkliga miljön är viktig för barnen 
när de lär sig språk och påverkar barnens användning av olika språk i olika 
sammanhang. Alla forskare som gjort intervjuerna har svenska som modersmål, 
men inte någon kommer från samma ort som barnen eller talar den dialekt som 
talas i just den regionen. Det är möjligt att det, tillsammans med inspelnings-
situationen, har påverkat barnens språkbruk. 

De auditiva analyserna av inspelningarna har haft olika fokus, dels barnens 
uttal av enskilda språkljud och intonationsmönster, dels grammatik och använd-
ningen av diskursmarkörer. För att bekräfta det auditiva intrycket av uttal och 
intonation har akustiska analyser gjorts med hjälp av analysprogrammet Praat 
(http://www.fon.hum.uva.nl/praat/), men detta kommer inte att redovisas här. 
 

 
Resultatredovisning 

 

Resultaten ska ses utifrån att detta är en pilotstudie där det för närvarande inte 
finns något jämförande material där barnen talar enbart med varandra. Det är 
möjligt, och kanske troligt, att barnen påverkas av intervjuarens dialekt och 
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därmed anpassar sitt eget sätt att prata. Vidare studier får visa om denna hypotes 
stämmer. 

I resultatredovisningen kommer inte varje enskilt barns språk att analyseras 
och redovisas. Utmärkande gemensamma drag i barnens språkbruk och exempel 
från enskilda elever kommer att presenteras. Jämförelser kommer också att 
göras med tidigare studier av SMG. 

 
  

Resultat – storstadsregion 
 
I klassen, år 3 i storstadsregionen, spelades 11 av barnen in då de berättade uti-
från en bild med lekande barn. Inspelningar i klassrummet har använts som 
referens. 

Flera av barnen använder ett överdrivet främre alveolart r-ljud, såväl i beto-
nade som obetonade stavelser. Alla, utom en elev använder främre r-ljud men 
hos vissa talare är de inte alltid så markerade. Flickan med svenska som sitt enda 
modersmål använder de bakre r-ljuden som i den regionala dialekten. I bostads-
området där alla barnen bor och går i skola används båda varianterna av r-ljudet. 
Barnen använder inte ett retroflext uttal, vilket inte heller förekommer i dialek-
ten som talas i den delen av Sverige. Uttalet av ng-ljudet blir ibland ng+g hos 
inlärare av svenska och ett par av barnen, med arabiska respektive bosniska som 
modersmål, uttalar ord som många, ballong, gunga [ɡuŋɡa] på det sättet. Inte 
något av barnen använder affrikatan eller tonande s-ljud, vilket är vanligt bland 
SMG-talare. 

I inspelningarna talar alla barnen med en tydlig artikulation, som närmast kan 
liknas vid en hyperartikulation utan särskilt många reduktioner och assimi-
lationer, vilket annars är vanligt i svenska och i den regionala dialekten. I slutet 
av ord som roligt reduceras dock fonemet /g/ av några talare. Studier av förorts-
svenska (Kotsinas 2000:62) visar att det tydliga uttalet kan leda till ett intryck av 
en ’stötig’ intonation. Det finns även i de här intervjuerna, men inte mer än vi 
något tillfälle förekommer en förhöjd slutton i ett yttrande, vilket är en karak-
täristisk egenskap för SMG (Bodén 2011:40-44). Intonationen bidrar till att 
lyssnaren får uppfattningen att barnen inte har svenska som sitt modersmål. 

I den regionala dialekten uttalas långa vokaler som diftonger eller diftonge-
rade vokaler, men detta använder inte något av barnen, inte heller av flickan 
med svenska som modersmål. De främre rundade vokalerna brukar ofta vara 
problem för inlärare av svenska och det stämmer i de här inspelningarna. Uttalet 
av u-vokalen i ord som hunden, gunga, blundar blir vokalen ofta mera inrundad 
som ett o-liknande ljud, som t.ex. [ɡuŋa]. Här finns inte någon direkt koppling 
till ett modersmål och flickan som har svenska som modersmål uttalar u-ljudet 
på ett mera svenskt vis. De flesta av barnen har anammat det typiska uttalet och 
användningen av ordet ja med ett väldigt öppet a-ljud som är karaktäristiskt för 
denna regionen i södra delen av Sverige. 
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De här barnen använder inte så mycket diskurspartiklar som är så tydligt 
bland barnen i den mindre staden, se nedan. I inspelningarna finns det andra 
grammatiska iakttagelser, som exempelvis ordföljden, böjning av ord och an-
vändandet av prepositionen på. Det är också flera av barnen som använder 
spelar istället för leker. Se exempel nedan. 

 
…på tvåan spela jag tennis men jag vill inte längre spela…på tvåan jag lärde mig ingen-
ting…när det var inte snö… (flicka, L1 kurdiska) 
 
…dom leker på sanden…det på Turkiet… (pojke, L1 arabiska) 
 
…pojkar och flickor som spelar också med varandra…dom spelar som att dom gräver upp 
han…alltså dom lägger sand på han…som att dom begraver han…varje fredag jag äter 
så’n glass… (pojke, L1 arabiska) 

 
 
Resultat – mindre stad 
 
Sammanlagt 20 barn har spelats in i klassen som går i år 5. Några gemensamma 
utmärkande drag har observerats i barnens språk.  

I den auditiva analysen är det uppenbart att barnen med invandrarbakgrund, 
dvs som inte har svenska som modersmål, använder mycket tydliga främre alve-
olara r-ljud, de flesta ganska utmärkande och överartikulerade. Det enda barnet i 
klassen som har svenska som modersmål använder för det mesta ett bakre r-ljud 
som mera påminner om den uttalsvariant som förekommer i regionen. Ett par av 
barnen uttalar ord som kors, forska, först, förstå, datorn med en retroflex. Att 
uttala kombinationen /rs/ som en retroflex är inte vanligt i den regionala dialek-
ten där r-ljudet ofta försvinner helt eller reduceras kraftigt. Förutom r-ljudet har 
barnen inte några problem med de svenska konsonantljuden. Ett barn med ara-
biska som modersmål använder ett bakre uvulart sje-ljud, som tyder på en bryt-
ning. I SMG är affrikatan [tʃ], liksom tonande s-ljud, vanligt (Bodén 2007), men 
förekommer inte i någon av de nu analyserade ljudfilerna. 

Många av barnen som inte har svenska som modersmål har också en överdri-
ven och tydlig artikulation rent generellt, s.k. hyperartikulation, där det inte 
finns många reduktioner eller assimilationer i uttalet. Detta är något som även 
utmärker ungdomsvarieter i mångkulturella miljöer. Några av barnen, med olika 
modersmål, talar också med ett intonationsmönster som kan uppfattas som det 
Kotsinas (2000) kallar för ’stötigt’ beroende på en tydlig markering av ordgrän-
ser och hyperartikulation Hälften av barnen talar inte med en intonation som 
med säkerhet kan liktydas med det som beskrivs av Bodén (2011:40-44) som en 
typisk SMG-intonation med förhöjd intonation istället för deklination i slutet av 
frasen. Här kan man inte urskilja något mönster som skulle tyda på att det beror 
på modersmålet, dvs att det är en klar brytning, snarare uppfattas det som av-
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vikande från den svenska intonationen och man förstår att barnen inte har 
svenska som sitt förstaspråk.  

När man tittar lite närmare på barnens uttal av de svenska vokalerna upp-
täcker man att det framför allt är barnen som har albanska eller arabiska som 
modersmål som har problem med de främre rundade vokalerna. Ett exempel på 
det är en pojke som säger ciklar [sɪklar] istället för cyklar [syklar]. Det främre 
svenska u-ljudet blir ofta mera o-liknande. Ordet gul låter mera som gol [ɡul] 
med en kort vokal. Ibland blir a-vokalen mera öppen än i ett standardsvenskt 
uttal och de långa a-vokalerna får samma kvalitet som de korta, exempelvis i 
ordet glad.  

Ett utmärkande drag för barnen i hela klassen är att de använder diskurs-
markörer mycket flitigt, oavsett vilket modersmål de har. Det mest frekventa är 
ordet typ som av en del barn används i så gott som varje mening. Även uttryck 
som kolla, sån, å så(nt) och du vet förekommer väldigt ofta. Jag har ännu inte 
gjort någon analys av funktionen eller betydelsen av användningen av dessa 
småord. Nedan följer ett antal exempel från inspelningarna.  

 
Ibland typ när man ska typ skriva om ett ord typ, typ en tjej sen typ flera tjejer typ så så 
skriver vi så… (flicka, L1 somaliska) 
 
…typ hans pappa är militär och han pappa gedde det till honom så han har den…å han 
kollar typ på någon annan…å dom typ dom två typ kollar på han… (pojke, L1 bosniska) 
 
…typ lila blå tröja på sig…ser också lite typ annorlunda ut…har typ rosa eller brun… 
(flicka, L1 svenska) 
 
…äh kolla att man kolla datorn du vet… (flicka, L1 arabiska)  
 
…jag tycker det är kul å så, å jag tycker jag skriver rätt så bra å så…istället för att typ ta 
sudgummit hela tiden å så…å sudda å så…å så blir det inte kladdigt å så …(flicka, L1 
bosniska) 
 
…du vet om jag hade så här felstavat ord så…bara du vet på dropbox så… (pojke, L1 
bosniska) 
 

Som tidigare nämnts, avseende SMG, förekommer drag som är omarkerade i 
världens språk, exempelvis rak ordföljd. Generellt har barnen i år 5 inte några 
problem med ordföljen, exempelvis verbets eller negationens placering i 
svenska. Endast de barn som kommit till Sverige i skolåldern använder rak ord-
följd ibland, vilket mera kan tolkas som en del i inlärarprocessen än tecken på 
SMG. 

På den bild som används som underlag för en av inspelningarna finns många 
barn som utför olika aktiviteter, exempelvis leker några med bollar, andra i 
sanden eller åker på en rutchkana osv. Flera av barnen använder verbet spelar 
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istället för leker. Inte heller här finns någon direkt koppling till vilket modersmål 
barnen talar.  
 
 
Sammanfattning 
 
I ett samtal anpassar sig talarna efter varandra på olika sätt, gällande taltempo 
och taltonläge (Wennerstrom 2001), men också språkbruket med olika uttrycks-
sätt och samtalsstil. Det är lätt att vi imiterar varandras dialekt, ändrar dialekt 
eller åtminstone slätar ut vår egen dialekt så att vi talar mera lika. Några av ung-
domarna som talar SMG talar den varieteten företrädesvis med andra ungdomar, 
medan en mera lokalt färgad dialekt med vissa drag från SMG används i samtal 
med vuxna (Bodén 2007:41). I den här studien är det möjligt att forskarnas 
dialekter har påverkat barnen i de analyserade inspelningarna, men eftersom det 
för närvarande inte finns några inspelningar där barnen interagerar helt utan 
någon vuxen i närheten kan man inte dra den slutsatsen, bara spekulera omkring 
det.  

Resultaten visar att det finns språkliga drag i flera av barnens tal som på-
minner om SMG, exempelvis de tydligt markerade främre r-ljuden (som avviker 
från de regionala varianterna där barnen bor) samt hyperartikulation som leder 
till en, från svenskan, avvikande intonation. Däremot finns det inte något tydligt 
exempel med stigande slutton som markering. Uttalet av vokaler och konsonan-
ter påminner mera om brytning eller inlärarspråk och den i skånska varianten av 
SMG vanligt förekommande affrikatan, ett t-förslag framför tje-ljudet, och det 
tonande s-ljudet kan man inte höra i barnens uttal. Av de mer generella svårig-
heter som Bannert (1990) nämner vid inlärning av svenska som andraspråk hörs 
endast uttalet av vissa vokaler och konsonanter hos några av talarna, medan det 
prosodiska förloppet med betoning och ordaccenter inte tycks vålla barnen några 
problem.  

Det är en liten åldersskillnad på de båda barngrupperna och barnen har kom-
mit i kontakt med det svenska språket vid olika ålder, alltifrån att de är födda här 
till att ha kommit till Sverige i skolåldern. Det är något man måste ta hänsyn till 
när man lyssnar efter exempelvis böjning av ord samt ordföljden, verbets och 
negationens placering. De äldre barnen i år 5 gör mindre fel på det än barnen i år 
3, oavsett modersmål. Förutom någon enstaka användning av bakre sje-ljud, 
som påminner om arabiska, finns det inte någon tydlig koppling till något speci-
fikt modersmål. De båda barnen som har svenska som sitt enda modersmål har i 
inspelningarna ett uttal som i högre grad påminner om den regionala dialekten 
på respektive ort.  

Sammanfattningsvis visar studien att det finns såväl likheter som skillnader 
mellan språkbruket hos barnen i år 3 i storstaden och år 5 i den mellanstora 
staden. Barnen i år 5 använde diskurspartiklar i högre grad än barnen i år 3. Då 
kan man fråga sig om det mera är fråga om ålder än kulturell bakgrund och 
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uppväxtmiljö. Möjligen är det ett tecken på att barnen är på väg in i tonåren och 
därför vill använda språkliga drag som är utmärkande för ungdomsspråk. Barnen 
i år 3 bor i ett område där SMG talas av väldigt många ungdomar, men använder 
inte själva alla de språkliga dragen. Det skulle kunna tyda på att SMG i första 
hand är ett ungdomsspråk. Studien visar också att vissa språkliga drag som före-
kommer i SMG även återfinns hos barnen i år 3 och år 5 som växer upp i mång-
kulturella miljöer oavsett var i landet de bor. Således finns det en spridning av 
förortssvenska som lärs in av barn och ungdomar även på mindre orter i landet. 
Språkförändringar sprids ofta från storstäderna till mindre städer av fenomen 
som hör samman med prestige då huvudstäder har en viss attraktionskraft och 
för att invånare i de mindre städerna på olika sätt kommer i kontakt med perso-
ner i de större tätorterna (Norrby & Håkansson 2010:66). Vidare studier får visa 
hur barnen förändrar sitt språk när de blir lite äldre. 
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