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Sammandrag 

 

Forskning har visat på flera former av migrationsrelaterad språklig variation, däribland 

förortssvenska och förortsslang. Syftet med studien är att undersöka gymnasielärares 

beskrivningar av och attityder till förortssvenska och förortsslang . Metoden består av en 

enkätundersökning, där lärarna har fått lyssna på några språkprov och svarat på några frågor, 

varpå ett fokusgruppssamtal tagit vid. Materialet i examensarbetet utgörs av sju ifyllda 

enkäter och tre därpå följande fokusgruppssamtal som spelats in och sedan grovtranskriberats. 

Resultatet gav en splittrad bild. Lärarna värderade personer som talade förortsslang som 

mindre ordentliga, mindre trevliga och tuffare medan talare av förortssvenska uppfattades 

som trevligare, mer ordentliga och mer intelligenta. Vissa av lärarna kunde identifiera 

förortssvenskan och dess avvikande prosodi. Några av lärarna tolkade förortsslang som 

bristfälligt inlärarspråk medan andra analyserade slangspråket som en markör av 

grupptillhörighet. Den sociolingvistiska medvetenheten tolkas därmed som hög hos vissa 

lärare i studien och låg hos andra lärare.  

 

Nyckelord: Förortssvenska, förortsslang, attityder, beskrivningar, sociolingvistisk 

medvetenhet, gymnasielärare.  
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1. Inledning 

 

Det svenska samhället förändras ständigt och en sådan förändring är att antalet utrikesfödda 

ökar i samhället. 2015 var cirka 2,2 miljoner av landets befolkning antingen födda utrikes 

eller hade två föräldrar som fötts utrikes (www.scb.se, 1/5-16). Att mer än en femtedel av 

landets befolkning tillhör denna kategori får konsekvenser för den språkliga variation som 

förekommer i landet. Svenskan påverkas av influenser från många olika språk, kanske främst 

från engelskan just nu, och språkliga varieteter uppkommer som påverkats av en rad olika 

språk. I Sverige har utvecklingen skilt sig från andra länder där man kan tala om etnolekter, 

alltså en typ av varieteter som kan kopplas till specifika etniska grupper. Etniskt och språkligt 

homogena områden, som man t.ex. kan finna i Berlin, förekommer inte i svenska städer 

(Bijvoet & Fraurud 2013: 374f.). Istället har vi sett en utveckling i Sverige att många 

utrikesfödda med olika etniska ursprung lever i förorter till våra stora städer, t.ex. Stockholm, 

Göteborg och Malmö.  

Denna utveckling har föranlett forskare att börja intressera sig för de språkliga varieteter som 

förekommer i dessa förorter. En pionjär på området var Ulla-Britt Kotsinas som studerade en 

språklig varietet som hon benämnde ”Rinkebysvenska” (se t.ex. Kotsinas 2005). Efterföljande 

forskare, som Bijvoet och Fraurud, har lanserat begreppen ”migrationsrelaterad språklig 

variation” i försök att finna ett samlingsnamn för flera olika former av språklig variation. Dit 

kan man föra inlärarspråk, förortsslang och andra former av ”svenska med något utländskt” 

(Bijvoet & Fraurud 2013: 370).  

Studier var inledningsvis fokuserade på att lyssna på hur dessa former av språklig variation lät 

och målet var att kunna beskriva och kategorisera dessa språkliga varieteter (se t.ex. Kotsinas 

2005, eller Kotsinas 2000). På senare tid har dock forskare också börjat intressera sig för hur 

språkbrukare varierar i sin perception av olika former av språklig variation (Bijvoet & 

Fraurud 2013: 383). En hel del studier har fokuserat på hur ungdomar själva uppfattar olika 

former av språklig variation (för mer om detta se 2.6 – Tidigare forskning). I mitt 

examensarbete kommer jag att studera hur gymnasielärare förhåller sig till olika former av 

migrationsrelaterad språklig variation, framförallt förortssvenska – det vill säga svenska med 

en ”klang av förorten” och förortsslang (se avsnitt 2.2 för en närmare beskrivning av båda 

dessa sätt att tala). Jag intresserar mig för hur gymnasielärare beskriver förortssvenska och 

förortsslang och vilka attityder de har till dessa.  

http://www.scb.se/
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Gymnasielärare kan sägas vara ett slags ”gatekeepers” – alltså ett slags grindvakter som 

innehar en särskild makt i att de genom sin betygsättning avgör vad som är godtagbara 

språkfärdigheter i svenska språket och i att de förmedlar vad samhället förväntar sig för slags 

svenska. Det innebär att de innehar en särskild sorts makt när det gäller synen på 

migrationsrelaterad språklig variation och synen på dess talare (det vill säga ofta elever med 

utländsk bakgrund). För gymnasielärare och andra ”gatekeepers”, t.ex. arbetsgivare, är det 

viktigt att de kan göra relevanta bedömningar av en elev eller en anställds språkliga 

kompetens. Därför blir det centralt att de har en hög sociolingvistisk medvetenhet och kan 

identifiera vad det handlar om: inlärardrag, förortsslang eller svenska med en ”klang av 

förorten” (Bijvoet & Fraurud 2013: 389). Min studie blir följaktligen också en undersökning 

av hur hög den sociolingvistiska medvetenheten är hos gymnasielärare. Med begreppet 

sociolingvistisk medvetenhet avser jag i examensarbetet just förmågan att särskilja inlärardrag 

från förortsslang och svenska med en ”klang” av förorten.   

 

    1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt examensarbete är att studera gymnasielärares beskrivningar av, och attityder 

till, förortssvenska respektive förortsslang. Frågeställningen blir således: Hur beskriver lärare 

på en gymnasieskola förortssvenska respektive förortsslang och vilka attityder har de till 

dessa olika sätt att tala? Skiljer sig attityderna åt beträffande förortssvenska och förortsslang? 

Följande frågeställningar söker också undersökningen ge svar på: Finns det skillnader mellan 

attityderna till tjejers respektive killars användande av förortssvenska och förortsslang? Finns 

det skillnader mellan attityderna hos manliga respektive kvinnliga lärare? Finns det skillnader 

hos lärare med få arbetsår kontra lärare med många arbetsår? Förekommer det skillnader 

beroende på vilka ämnen gymnasielärarna undervisar i? Hur hög är den sociolingvistiska 

medvetenheten hos gymnasielärarna, det vill säga kan de särskilja inlärardrag från 

förortssvenska och förortsslang? 

 

     1.2  Examensarbetets disposition  

I följande avsnitt (avsnitt 2) kommer en bakgrund ges. I bakgrunden redogörs för den 

teoretiska bakgrunden samt tidigare forskning. I samband med det reds begreppen 

”förortsslang”, ”förortssvenska” och ”attityder” ut. Avsnitt tre handlar om undersökningens 
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metod och material. I det fjärde avsnittet presenteras resultaten av såväl enkätundersökningen 

som fokusgruppssamtalen. Det femte och avslutande avsnittet utgörs av en avslutande 

diskussion. Till examensarbetet bifogas också ett par bilagor, dels med en del av enkäten dels 

med intervjufrågor till fokusgruppssamtalen.  

 

     1.3  Avgränsningar 

I föreliggande studie kommer jag inte att undersöka ungdomars attityder till förortsslang 

respektive förortssvenska. Fokus ligger på gymnasielärare som så kallade gatekeepers. Jag är 

inte heller intresserad av hur gymnasielärarna talar. I blickpunkten finns hur de talar om 

företeelserna förortsslang respektive förortssvenska. Därför kommer studien inte att bestå av 

noggrann transkription av gymnasielärarnas tal. Variabler som gymnasielärarnas 

socioekonomiska bakgrund och ålder är inte heller intressanta i studien, även om 

yrkeserfarenhet kommer att diskuteras. Kön hos talarna i språkproven blir en viktig variabel i 

undersökningen. Tanken var att gymnasielärarnas könstillhörighet också skulle vara en 

betydelsefull variabel men jag fick dock en snedvriden könsfördelning bland informanterna, 

vilket medför att resultaten kommer att diskuteras med försiktighet. Vidare kommer antalet 

arbetsår hos lärarna att diskuteras i relation till resultaten.  
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2. Bakgrund 

 

I följande avsnitt redogörs inledningsvis för olika former av migrationsrelaterad språklig 

variation. Därefter diskuteras företeelserna förortsslang och förortssvenska. Gymnasielärares 

roll som ”gatekeepers” hamnar därpå i fokus. Vidare resonerar jag kring begreppen ”attityder” 

och ”beskrivningar”. En teoretisk bakgrund ges, varpå jag kort redogör för tidigare forskning. 

 

2.1 Migrationsrelaterad språklig variation 

Enligt Bijvoet och Fraurud (2016) kan de senaste 40 årens forskning kring migrationsrelaterad 

språklig variation delas in i tre faser. Under den första fasen, som inleddes på 1970-talet, 

koncentrerade forskarna sig på invandrare och deras tillägnande av svenska som andraspråk. 

På 1980-talet riktades istället uppmärksamheten mot dessa invandrares barn som då var 

ungdomar och fokus hamnade på avancerad andraspråksanvändande och även nya språkliga 

varieteter eller stilar såsom förortsslang. På senare tid har fas tre inletts, då forskare har börjat 

intressera sig för dessa invandrarungdomar som vuxna, och vad som inträffat med deras 

språkliga variation (Bijvoet & Fraurud 2016: 20f.).  

Bijvoet och Fraurud (2016) föreslår en uppdelning i tre olika typer av migrationsrelaterad 

språklig variation. För det första kan det handla om interimspråk, alltså individuella språkliga 

varieteter hos andraspråkstalare som befinner sig i ett kontinuum mellan nybörjarnivå och 

inföddlik nivå. Det handlar då om ofrivillig språklig variation hos en andraspråkstalare. För 

det andra kan man urskilja förortsslang – ett slags gruppspråk eller språkliga varieteter av 

majoritetsspråket, som har sitt ursprung bland ungdomar i multietniska förorter, och som är en 

del av talarens språkliga repertoar. För det tredje kan det vara fråga om ett slags 

förortssvenska, en form av social dialekt, som innebär en utveckling mot att vissa språkliga 

drag från interimssvenska eller slangen (framförallt i fråga om uttal) konventionaliseras hos 

en större grupp talare (det vill säga inte bara hos ungdomar) som markörer av tillhörighet till 

det område där man kommer ifrån (Bijvoet & Fraurud 2016: 20). I föreliggande studie 

kommer jag att använda mig av begreppen ”förortsslang” och ”förortssvenska” i den 

betydelse som Bijvoet och Fraurud lanserat.  
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2.2 Förortssvenska och förortsslang 

 

Kärt barn har många namn, brukar man allmänt säga, och det gäller verkligen den språkliga 

varietet som förknippas med förorten. En pionjär inom forskningen var Ulla-Britt Kotsinas. 

Hon beskriver hur man i massmedia under 1980-talet började uppmärksamma ungdomar i den 

”invandrartäta” förorten Rinkeby och hur man klagade på deras bristfälliga språk. 

Ungdomarna själva talade med stolthet om sin Rinkebysvenska, alltså sin språkliga varietet, 

och om hur uttrycksfull denna varietet var.  Rinkebysvenska blev efter det ett samlingsnamn 

för de språkliga varieteter som talades i områden med många utlandsfödda invånare (Kotsinas 

2005: 237f.).  

Rinkebysvenskan, eller det multietniska ungdomsspråket, alltså förortsslangen, innehåller 

element från främmande språk och talas främst av ungdomar med föräldrar från andra länder, 

men den förekommer även bland ungdomar med svenskfödda föräldrar. Typiskt för 

förortsslangen är ett eget ordförråd tillsammans med en staccatoartad stötig prosodi som 

skiljer sig från den standardliknande normen. Denna språkliga varietet är något som 

ungdomarna kan använda för gruppintern kommunikation men som de kan ersätta med en mer 

standardliknande varietet om de behöver, i andra sociala sammanhang (Nordberg 2013: 29f.). 

Utmärkande för Rinkebysvenskan, enligt Kotsinas, är den speciella prosodin, semantiska och 

grammatiska avvikelser och en utveckling mot analytiska strukturer. Huruvida 

Rinkebysvenskan är en dialekt eller en sociolekt är en svår fråga. Den talas mest i geografiskt 

begränsade områden, varför man kan tala om en dialekt, men samtidigt tillhör de flesta som 

bor i dessa områden en grupp med låg social status, vilket gör att man kan tala om en 

sociolekt (Kotsinas 2005: 245).  

Enligt Kotsinas (2000) kännetecknas Rinkebysvenskan av förenklade drag vilket innebär att 

den innehåller mer omarkerade drag där svenskan har markerade drag. Inom morfologi och 

syntax består avvikelserna av osäkerhet vid val av genus, utelämnad eller oriktig 

kongruensböjning, felval av preposition, felaktig ordföljd – rak ordföljd där svenskan har 

omvänd dito, och ibland fel vid val av tempus och species. Fonologiskt kan Rinkebysvenskan 

karaktäriseras som bestående av en stötig prosodi, vilket bland annat beror på en tydligare 

markering av ordgränser och en reducerad skillnad mellan långa och korta vokaler. Samtidigt 

som Rinkebysvenskan innehåller förenklade drag är den utvidgande vad gäller ordförrådet. 
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Många lånord från andra språk, som är vanligt förekommande i multietniska förorter, berikar 

språket (Kotsinas 2000: 61-63). 

Bijvoet och Fraurud (2016) har myntat ett nytt begrepp, nämligen ”förortssvenska”, för att 

kategorisera en egen speciell form av migrationsrelaterad språklig variation. Förortssvenska 

indikerar att talaren har växt upp i ett multietniskt område men det är ett sätt att tala som inte 

kan kopplas till andraspråkssvenska och inte heller till en specifik ålder (vilket förortsslang 

kan göra, då den främst förknippas med ungdomar). Förortssvenskan kännetecknas inte av 

språkliga avvikelser i samma grad som förortsslangen – som ofta kan bestå av annorlunda ord 

och avvikande strukturer – men kan ändå kännas igen på grund av fonologiska kännetecken 

som associeras till icke-svenskhet. Till skillnad från slang – som talaren kan välja att använda 

eller inte – kan förortssvenskan inte väljas bort (Bijvoet & Fraurud 2016: 21f.). På så vis kan 

man förstå den som ett slags regional dialekt. Förortssvenskan är dock inte ett enhetligt 

välavgränsat sätt att tala svenska på, utan det finns en stor variation. Det enda som är 

gemensamt för alla olika former av förortssvenska är just en ”klang” av förorten. 

Förortssvenskan indikerar att talaren har växt upp i ett mångkulturellt område och kan alltså 

inte relateras till inlärarspråk eller till talarens ålder (Bijvoet & Fraurud 2016: 21).  

I min studie använder jag begreppet ”förortssvenska” i Bijvoet och Frauruds betydelse. 

Förortsslang används i betydelsen den språkliga varietet, eller det gruppspråk, som främst 

används bland ungdomar från förorten. Förortsslangen ska också förstås som en språklig 

resurs som ungdomarna själva kan välja att använda eller inte.  

 

2.3 Gymnasielärare som ”gatekeepers” 

 

En del forskning har bedrivits där man har undersökt ungdomars inställning till multietniskt 

ungdomsspråk (Jonsson 2007, Senter 2015, Bijvoet & Fraurud 2016, Kotsinas 2005, Nordling 

2015) (se även nedan – under avsnitt 2.6 – tidigare forskning). Forskning som undersöker hur 

övriga samhället förhåller sig till migrationsrelaterad språklig variation är dock begränsad. 

Följande studie kan därmed beskrivas som explorativ – jag vill försöka fylla en lucka som 

ännu inte är beforskad. Gymnasielärare har en viktig funktion i samhället, som fostrare av 

våra ungdomar men också som makthavare i och med sin betygsättning. Utan godkända betyg 

i gymnasiet kan en elev inte fortsätta till universitetet. I den betydelsen kan man se 



11 
 

gymnasielärare som ett slags ”gatekeepers”. Gatekeepers kan förstås som ett slags grindvakter 

som har inflytande och avgör vem som ges tillträde till olika områden, t.ex. arbetsgivare, 

enligt Bijvoet och Fraurud (2013). För dessa gatekeepers finns det ett behov av att öka sin 

sociolingvistiska medvetenhet (för mer om sociolingvistisk medvetenhet se 2.4 nedan) genom 

att lära sig uppfatta skillnader i migrationsrelaterad språklig variation, t.ex. genom att kunna 

identifiera vad det handlar om: Inlärarspråk, slang eller sociolekter (Bijvoet & Fraurud 2013: 

389).  

 

2.4 Begreppen ”attityder” och ”beskrivningar” 

 

Vad är då en attityd? En attityd kan förstås som en inlärd predisposition att reagera på ett visst 

sätt (antingen välvilligt, neutralt eller motvilligt) gentemot en specifik företeelse. Forskare har 

konstaterat att attityder bör vara en något långvarig predisposition att reagera på ett visst sätt, 

man byter inte attityd från en dag till nästa. Vidare hävdar flera forskare att attityder har en 

komplex struktur, och att de består av tre grundläggande komponenter. För det första består 

de av en kognitiv komponent, det vill säga uppfattningar och föreställningar om 

attitydobjektet ifråga. Dessa uppfattningar behöver inte vara sanna. För det andra utgörs 

attityder av en emotionell eller affektiv komponent. Det innebär att man kan vara positivt 

inställd eller negativt inställd till attitydobjektet. Man kan också vara likgiltig inför objektet. 

Många forskare anser att denna komponent är grundläggande inom attityder. För det tredje 

består attityder av en konativ komponent. Med det avses en predisposition att handla i 

enlighet med sina uppfattningar och värderingar (Bijvoet 2013: 123f., se också Garrett 2010: 

19-30). 

Relationen mellan attityder och beteende är inte okontroversiell. Studier har visat att det 

ibland råder diskrepans mellan attityder och beteende eller handlingsmönster. En 

arbetssökande som talar en regional dialekt – till vilken hen har välvilliga attityder – kan t.ex. 

låta bli att använda sin dialekt när hen är på en arbetsintervju, därför att den regionala 

dialekten kan göra att hen inte får arbetet. Många faktorer påverkar hur vi handlar. Trots att vi 

har välvilliga attityder till en företeelse kan vi på grund av situationen, andra attityder som går 

i motsatt riktning eller plikter som vi följer oreflekterat låta bli att handla i enlighet med våra 

attityder. Samtidigt vill få forskare förneka att det föreligger ett samband mellan attityder och 

en predisposition att handla på ett visst sätt. Attityderna hänger ihop med beteendemässiga 
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intentioner vilket gör att man har en tendens att vilja handla i enlighet med sina attityder. 

(Garrett 2010: 25-29).  

Undersökningar av språkattityder kan visa på skillnader inom ett samhälle. Det är svårt att 

särskilja attityder till en språklig varietet från attityder till den grupp människor som använder 

den språkliga varieteten. Språkliga varieteter kan rentav vara det som konstituerar en grupp 

inom ett samhälle. Vidare är det för språkattitydforskare intressant att studera den sociala 

kontexten – i mitt fall gymnasieskolan – eftersom en språklig varietet kan mötas av positiva 

attityder inom en social kontext, och negativa inom en annan (Garrett 2010: 16).  

Bijvoet och Fraurud (2013) diskuterar begreppet ”sociolingvistisk medvetenhet”. Enligt dem 

inbegriper det begreppet inte bara värderingar och attityder utan också uppfattningar om 

språkliga skillnader och vilka betydelser man ger dessa skillnader. För att kunna säga något 

om lyssnares sociolingvistiska medvetenhet bör man studera deras språkliga perception av 

olika språkliga varieteter – alltså deras beskrivningar, uppfattningar och attityder (Bijvoet & 

Fraurud 2013: 371). Studier som enbart fokuserar på attityder fångar den känslomässiga 

aspekten på språklig perception, men behöver kompletteras med kognitiva aspekter på 

språkupplevelsen (Bijvoet & Fraurud 2016: 24). I min studie ansluter jag till mig till Bijvoet 

och Frauruds resonemang och därför studerar jag också gymnasielärares ”beskrivningar” av 

förortssvenska och förortsslang. Med beskrivningar avser jag hur gymnasielärarna i min 

studie språkligt väljer att definiera de språkliga varieteter de lyssnar på. Dels ber jag dem i 

enkäten ”beteckna” den sorts svenska de hör dels ber jag dem i fokusgruppssamtalet att 

beskriva den språkliga varietet de just lyssnat på. Samtidigt undersöker jag lärarnas attityder – 

eftersom de inte nödvändigtvis är samma sak som deras uttryckta uppfattningar. En 

människas artikulerade åsikt eller uppfattning behöver inte nödvändigtvis korrelera med de 

underliggande attityderna, vilket blir en viktig och underliggande fråga i 

attitydundersökningar (Garrett 2010: 32). 

 

2.5 Teoretisk bakgrund 

Föreliggande studie kan kategoriseras som en undersökning inom sociolingvistiken. 

Sociolingvistik som forskningsinriktning kan sägas ha funnits cirka 50 år. Den behandlar 

språkets sociala sida. Inledningsvis fokuserade sociolingvistiken mycket på autentiskt tal, men 

numera intresserar forskare sig också för skriftligt material. Sociolingvistik kan ses som ett 
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betraktelsesätt på språk, och fokus kan vara hela språk eller enskilda delar av ett språk. 

Forskning bedrivs på såväl makronivå som mikronivå. Bland de områden som studeras kan 

nämnas språkpolitik, taletnografi, sociolingvistisk variation, språk och kön, attityder, 

samtalsstil och samtalsanalys. Sociolingvistiken har oftast koncentrerat sig på ett synkront 

perspektiv – det vill säga man har studerat det nuvarande språkförhållandet. På senare tid har 

dock ett diakront perspektiv blivit vanligare – där man studerar t.ex. språklig variation över 

tid (Nordberg 2013: 13-37).  

Enligt Sally Boyd och Stina Ericsson (2015) vilar sociolingvistiken på ett antal 

grundantaganden. För det första är nästan all sociolingvistisk forskning empirisk. Den utgår 

från språklig användning i sociala kontexter. Tre pionjärer inom sociolingvistiken, vilka 

studerade språklig variation, var Labov (1966), Trudgill (1974) och Nordberg (1967-1968) 

(Andersson 2013: 66). För det andra utgår sociolingvistiken från att vanliga talare sällan har 

verbaliserad kunskap om vad de gör när de använder sina språkliga varieteter – språklig 

kunskap är vad man kan kalla tyst kunskap. Trots att vi människor har normer för vad vi anser 

vara t.ex. passande språk har vi sällan underbyggt våra antaganden på forskning av autentiskt 

tal. Våra uppfattningar om normbrott kan därför visa sig vara felaktiga. För det tredje 

karaktäriseras sociolingvistisk talspråksforskning av ett metodologiskt problem, något som 

Labov skildrade som  ”observatörens paradox”. Det innebär att deltagare tenderar att ändra 

sitt beteende och sitt språk när de vet att de undersöks. Olika strategier har utarbetats för att 

mildra denna effekt, men man undkommer inte helt detta problem. Betydelsefullt för forskare 

är att vara medveten om denna effekt, och ha med den i beräkningen vid diskussioner om 

resultaten av en undersökning. För det fjärde utgår man inom sociolingvistiken från att all 

språklig variation har betydelse och att systematisk beskrivning av denna är möjlig. Språklig 

variation sker inte slumpvis och den säger något om talarens inställning till talsituationen och 

till samtalspartners. För det femte gör inte sociolingvistiken några normativa konstateranden 

om bättre eller sämre språkliga varieteter. Alla språkliga varieteter har status och prestige i 

sina egna sociala kontexter. I andra kontexter däremot kan de uppfattas som brott mot normer 

och väcka motstånd och skapa problem för talaren (Boyd & Ericsson 2015: 15-18). 

Folklingvistik är en inriktning inom sociolingvistiken där man fokuserar på folks 

föreställningar och uppfattningar om språk och språklig variation – alltså på de mer kognitiva 

aspekterna. Folklingvistiken kan sägas vara både ett forskningsobjekt och ett 

forskningsparadigm. Med forskningsobjekt menas att man studerar folks föreställningar om 

vad språk och språklig variation är. Folklingvistiken kan dock också förstås som ett 
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forskningsparadigm som hävdar relevansen av att studera folks föreställningar om språk och 

språklig variation. Folklingvistiken överlappar delvis med attitydforskning – som till 

övervägande del handlar om känslor till språkliga företeelser – och forskning kring 

dominerande språkideologier. Den är inte okontroversiell, eftersom folkliga föreställningar 

ofta anses som ovetenskapliga. Dock hävdar folklingvistiska forskare att systematisk kunskap 

om folks föreställningar är viktig, därför att människor handlar och tänker i enlighet med sina 

föreställningar om språk, inte i enlighet med språkforskares kunskaper om språk (Bijvoet & 

Fraurud 2015: 109f.). 

 

2.6 Tidigare forskning 

Som nämnts tidigare finns det en hel del forskat kring ungdomars inställning till och deras 

användande av förortssvenska och förortsslang. Rickard Jonsson (2007) har studerat 

högstadiekillars användande av förortsslang och hur språket har många betydelser i skapandet 

av deras identiteter. Omgivningens upplevelser av att språket är hårt och aggressivt 

kontrasteras av killarnas egna föreställningar och betydelser. Ulla-Britt Kotsinas har i flertalet 

verk studerat förekomsten av förortsslang bland ungdomar i förorter till Stockholm (se t.ex. 

2005). Bijvoet och Fraurud (2016) har studerat ungdomars perceptioner av bland annat 

förortsslang och förortssvenska, vilket bland annat inbegriper attityder men också kognitiva 

aspekter av språkförståelse. Karin Senter (2015) har i en examensuppsats studerat vilken 

inställning tjejer i förorten har till förortsslang och i vilken utsträckning de använder 

densamma. Susanne Nordling (2015) har i sin examensuppsats studerat universitetsstudenters 

inställning och attityder till multietniskt ungdomsspråk (alltså det jag benämner förortsslang). 

Linn Molifes (2015) examensarbete syftar till att undersöka vilka attityder ungdomar har till 

förortssvenska och förortsslang.  

Emellertid saknas det undersökningar som fokuserar på hur övriga samhället ser på dessa 

språkliga företeelser. Följande studie kan alltså sägas vara ett bidrag i det arbetet. Genom att 

studera hur gymnasielärare beskriver förortssvenska och förortsslang och vilka attityder de 

har till dessa språkliga företeelser vill jag fördjupa förståelsen för hur dessa språkliga uttryck 

bemöts i samhället. Min studie har en folklingvistisk ansats med målet att fylla en 

kunskapslucka, som kan bidra till kunskaperna om folks föreställningar om olika språkliga 

varieteter. 
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3. Metod och material 

 

I följande avsnitt redogörs för undersökningens upplägg. Dessutom förklarar jag vilka 

språkprov jag har använt i undersökningen och attitydskalorna i enkäten som lärarna skulle 

besvara diskuteras. Vidare beskriver jag fokusgruppssamtalen och resonerar kring urvalet. 

Avslutningsvis i avsnittet redogör jag för etiska hänsyn som tagits under examensarbetets 

gång.  

 

3.1 Undersökningens upplägg 

Undersökningen i föreliggande studie var upplagd på så vis att gymnasielärarna inledningsvis 

fick fylla i en enkät samtidigt som de fick lyssna på fyra språkprov. Efter att de hade fyllt i 

enkäten följde ett gruppsamtal där de hade möjlighet att utveckla sina svar. När gruppsamtalet 

tog vid lyssnade vi återigen på språkprov 1 varpå ett samtal följde. Efter en stund lyssnade vi 

på språkprov 2 ännu en gång och samtalade om det, osv. Samtalen spelades in och 

grovtranskriberades av mig sedan. Anledningen till att jag bara transkriberade samtalen grovt 

var att jag var intresserad av på vilket sätt gymnasielärarna uttryckte sig om språkproven. Jag 

var alltså inte intresserad av gymnasielärarnas tal i sig och hur de till exempel hanterade 

turordning. Fokusgruppssamtalen har varit tre stycken – i det första deltog fyra lärare (M1, 

K1, K2 och K3 – se nedan), i det andra deltog två lärare (M2, K4) och i det tredje deltog en 

lärare (K5) – vilket innebar att det sista samtalet snarare hade karaktären av en intervju. 

 

3.2 Språkproven 

 

De språkprov som användes i föreliggande studie har ursprungligen spelats in av forskarna 

Ellen Bijvoet och Kari Fraurud i deras SALAM-studie1. Jag har fått den stora förmånen att 

använda mig av fyra av deras språkprov. I dessa språkprov har Bijvoet och Fraurud (2015) 

spelat in några ungdomars tal då ungdomarna ombads ringa ett simulerat samtal till en nära 

vän om att de var försenade till ett avtalat möte. Målet var att få ett spontant tal som liknade 

                                                           
1 ”Sociolingvistik medvetenhet och språkattityder i flerspråkiga kontexter” (SALAM) – en folklingvistisk studie 
genomförd av Ellen Bijvoet och Kari Fraurud (Bivoet & Fraurud 2015: 111).  
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de sätt som talarna pratade med sina kamrater och där innehållet var någorlunda konstant. 

Ungdomarna hade inget manus, utan fick istället höra på några samtal med samma innehåll. 

Flera samtal av samma talare spelades in tills talaren var nöjd med resultatet. Samtalen har 

redigerats i efterhand, av Bijvoet och Fraurud, för att förbättra ljudkvalitén och för att minska 

skillnaderna mellan samtalen vad gäller volym och längd (Bijvoet & Fraurud 2015: 116). I 

samband med att jag fick tillgång till språkproven har jag skrivit under ett kontrakt där jag har 

lovat att inte låta någon annan ta del av språkproven, och att jag bara kommer att använda 

språkproven i min undersökning. Detta för att säkerställa integriteten hos de inspelade 

ungdomarna.  

Bijvoet och Fraurud har gett de talande ungdomarna fingerade namn och jag ser ingen 

anledning att inte använda mig av samma fingerade namn i min resultatredovisning. Viktigt 

att notera är dock att lärarna inte har fått reda på dessa namn. Jag har inte tillskrivit talarna av 

språkproven några namn vid undersökningens genomförande. Den första talaren kallas Sam 

och talar det jag definierar som förortssvenska. Den andra talaren bär namnet Stella och talar 

också det jag definierar som förortssvenska. Den tredje talaren kallas Leila och talar 

förortsslang och den fjärde talaren kallas Leo och talar förortsslang. Sam och Leo är dock 

samma person, och det innebär att den här delen av undersökningen kan kallas matched guise 

– alltså en undersökning där man använder sig av en talare som utför två språkprov. I 

avslutningen av mina fokusgruppssamtal kommer jag att avslöja detta förhållande för lärarna 

och sedan be dem berätta hur de tänker när de får reda på det.  

 

3.3 Attitydskalor 

 

Ett vanligt sätt att gå tillväga när man genomför studier av språkattityder är att man använder 

sig av ett slags skalor, på vilka informanterna får gradera sina attityder. Vanligen använder 

man sig då av motsatta adjektiv som ytterpunkter och med fem eller sju steg. Ett problem som 

uppstår om man använder sig av fem eller sju steg är dock att man får ett mittsteg, som kan 

tolkas som ”varken-eller” eller som ”lika mycket” och det blir då svårtolkat. De adjektiv som 

kan förekomma i en attitydundersökning kan t.ex. vara ”flitig” och ”lat”. Bijvoet och Fraurud 

(2015) beslöt i SALAM-studien att använda sig av sexgradiga skalor där en talaregenskap i 

taget (i form att ett adjektiv) undersöktes (se bilaga 1). I ytterpolerna fanns”inte alls” 

respektive ”väldigt mycket” (Bijvoet & Fraurud 2015: 118).  
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Jag har i följande studie fått ta del av Bijvoet och Frauruds adjektivskalor. De använde sig av 

sex adjektiv: tuff, intelligent, ordentlig, självsäker, trevlig och humoristisk. Så småningom 

kom de dock fram till att adjektivet humoristisk kunde tolkas på olika sätt, och de beslöt att 

avstå från det. Kvar fanns fem adjektiv (Bijvoet & Fraurud 2015: 118f.). Jag har valt att också 

undersöka dessa fem adjektiv, nämligen intelligent, ordentlig, självsäker, trevlig och tuff (för 

enkäten – se bilaga 1). Skalorna har sex steg: Från ”inte alls” till ”väldigt mycket”. Vidare ber 

jag lärarna att ”beteckna” den slags svenska som de hör i språkproven och då vill jag att de 

föreslår en ”term” för att beteckna språket. Lärarna ombeds också i enkäten att gissa hur länge 

talaren har bott i Sverige. Svarsalternativen är: ”hela livet”, ”ungefär femton år”, ”ungefär tio 

år”, ”ungefär fem år” och ”mindre än ett år”. Slutligen ber jag lärarna att redogöra för om de 

tror att talaren kommer från ett ”enspråkigt” hem eller ett ”flerspråkigt” hem. I anslutning till 

ifyllandet av enkäten får lärarna fylla i uppgifter om könstillhörighet, hur länge de har arbetat 

som lärare och vilka ämnen de undervisar i. 

 

3.4 Fokusgruppssamtal 

 

Med fokusgrupp avses en grupp personer som möts för att diskutera en specifik fråga under 

ledning av en moderator. Ofta används fokusgruppssamtal som en förstudie där man kan få 

relevanta frågor som man sedan kan använda i en intervju eller en enkät (Norrby & Nilsson 

2015: 42f.). Inom folklingvistiken (för beskrivning av folklingvistiken se avsnitt 2.5 – tidigare 

forskning) ställs man inför ett metodologiskt problem – nämligen svårigheten i att ”skåda in i 

människors huvuden och hjärtan”, för att nå deras mentala konstruktioner av språkliga 

företeelser. Ett sätt att hantera detta problem är att triangulera data – det vill säga att använda 

sig av flera metoder (Bijvoet & Fraurud 2015: 111). I min undersökning innebär detta att jag 

dels genomför en enkätundersökning på plats – då gymnasielärarna får svara på ett antal 

frågor – dels genomför ett fokusgruppssamtal i anslutning till enkätgenomförandet. 

Fokusgruppssamtal kan också vara ett sätt att både fördjupa förståelsen av lyssnarnas 

uppfattningar och attityder och att finna stöd i tolkningarna som forskaren gör av enkätsvaren 

(Bijvoet & Fraurud 2015: 115). I fokusgruppssamtalet kommer lärarna ha möjlighet att 

utveckla sina resonemang kring språkproven. Jag kommer då bland annat be dem beskriva 

den språkliga varietet som de just har hört (för frågorna till fokusgruppssamtalet se bilaga 2). 

Värt att notera här är att jag inte någon gång under enkätgenomförandet eller 
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fokusgruppssamtalen benämnt de olika sätt talarna pratar på som förortsslang eller 

förortssvenska.  

 

3.5 Urval 

 

I föreliggande studie har jag valt att studera gymnasielärares attityder och beskrivningar av 

förortssvenska respektive förortsslang. Ifyllandet av enkäterna kring språkproven 

genomfördes av sju gymnasielärare på en gymnasieskola. I största möjliga mån försökte jag få 

tillgång till gymnasielärare som undervisar i olika ämnen och om det var möjligt, både 

manliga och kvinnliga lärare. Målet var att få tillgång till gymnasielärare från två skilda 

skolor, men så blev inte fallet. Jag fick inte svar från en av skolorna som jag kontaktade. Det 

innebar att jag fick nöja mig med gymnasielärare från en och samma skola. Tidsbrist bidrog 

också till att fler lärare inte kunde involveras i undersökningen.   

 

3.6 Etiska hänsyn 

 

Min undersökning följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Enligt dessa riktlinjer finns det fyra krav som ska uppfyllas: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För 

informationskravet gäller att deltagarna i undersökningen ska informeras om syftet med 

undersökningen, om att deras deltagande är frivilligt och om att de när som helst kan avbryta 

sin medverkan i undersökningen. För samtyckeskravet gäller att forskaren ska inhämta 

deltagarnas samtycke till att delta i undersökningen. Forskaren ska också meddela deltagarna 

att de när som helst kan avbryta sin medverkan och de ska då inte utsättas för otillbörlig 

påverkan att fortsätta sin medverkan. Beträffande konfidentialitetskravet gäller det att som 

forskare avidentifiera deltagarna så att ingen kan härleda informationen på så vis att 

deltagarna kan identifieras. Om innehållet i en undersökning är etiskt känsligt ska forskaren ta 

särskilt hänsyn till att deltagarna omöjligen kan identifieras. Enligt nyttjandekravet ska det 

material som insamlas enbart användas i forskningsändamål. Resultaten i en undersökning får 
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inte användas i kommersiellt bruk eller i andra icke-vetenskapliga situationer 

(Vetenskapsrådet 2013).  

Före informanterna i min undersökning har deltagit har de fått skriva under ett informerat 

samtycke. I det dokumentet uppges syftet med min undersökning och att deltagarna kommer 

att avidentifieras i mitt examensarbete. Där informerades också informanterna om att deras 

svar skulle komma att anonymiseras och att de skulle komma att få ta del av undersökningens 

resultat så småningom. De informerades också om att de närsomhelst kunde avbryta sitt 

deltagande i studien, om de så ville.  

I resultatdelen kommer jag att avidentifiera informanterna och ingen kommer att kunna 

härleda svaren till någon identifierbar person. Resultaten i min undersökning kommer bara att 

presenteras under examenskursen vid Uppsala Universitet och inte i något annat 

sammanhang. De ljudinspelningar som jag har gjort vid fokusgruppssamtalen kommer att 

raderas när examensarbetet är ventilerat och godkänt.  
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4. Resultat och analys 

 

I följande avsnitt presenterar jag resultaten av min undersökning. Inledningsvis redogör jag 

för informanterna som har deltagit i min undersökning. Därefter framställer jag resultaten från 

enkätundersökningen. Efter det följer en presentation av resultaten som framkom under 

fokusgruppssamtalen. I denna presentation har jag sammanfört resultaten kopplade till var och 

en av talarna i språkproven och strävat efter att hitta mönster. Avslutningsvis analyserar jag 

resultaten från både enkätundersökningen och fokusgruppssamtalen. I analysen fokuserar jag 

på hur gymnasielärarna beskriver förortssvenska och förortsslang och vilka attityder de har till 

dessa språkliga varieteter. Dessutom analyserar jag resultaten utifrån kön, yrkeserfarenhet och 

undervisningsämne. Slutligen analyserar jag resultaten i relation till etniska kategoriseringar 

och brott mot standardspråket.  

 

4.1 Informanterna 

 

I min undersökning har sju gymnasielärare deltagit. Lärarna arbetar på en gymnasieskola i en 

stor stad i Svealand. Skolan har både yrkesprogram och högskoleförberedande program. 

Språkintroduktion, för nyanlända elever, finns på skolan, vilket gör att lärarna möter många 

flerspråkiga elever. Lärarna har arbetat olika länge som lärare och undervisar i olika ämnen. 

Två manliga lärare har deltagit och fem kvinnliga dito. För lärarnas arbetsår, kön och 

undervisande ämnen se tabell 1. Lärarna har anonymiserats enligt följande: man1 – M1, man2 

– M2, kvinna1 – K1, kvinna2 – K2, kvinna3 – K3, kvinna4 – K4, kvinna5 – K5. Som tabellen 

visar finns det en spridning beträffande antalet arbetsår och undervisande ämnen hos 

informanterna. Gruppsamtalen var tre till antalet. I det första samtalet deltog M1, K1, K2, och 

K3. I det andra gruppsamtalet deltog K4 och M2. I det femte samtalet medverkade K5, vilket 

innebär att det mer liknade en regelrätt intervju.  
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Tabell 1 – Bakgrundsinformation om deltagarna 

 

Lärare M1 M2 K1 K2 K3 K4 K5 

Kön Man Man Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna 

Arbetsår 37 år 36 år 15 år 8 år 17 år 5 år 14 år 

Undervisande 

ämnen 

Ma  

Fil, 

Fy 

Id Rel 

Sh 

Sva Hi, 

Sh 

Rel,  

Sva 

Eng.,  

Sva 

 

När det gäller förkortningarna av de ämnen lärarna undervisar i gäller följande: Ma = 

matematik, fil= filosofi, fy= fysik, id= idrott, rel= religion, sh= samhällskunskap, hi= historia, 

sva= svenska som andraspråk, eng= engelska. Värt att noteras redan här (se tabell 1) är att 

antalet arbetsår korrelerar med kön. De båda männen i undersökningen har överlägset flest 

arbetsår. Viss försiktighet kommer således att tas i diskussionen kring variablerna kön och 

arbetsår. Överhuvudtaget förekommer inte så många informanter i min undersökning, och av 

dessa är endast två män, vilket gör att resultaten inte är generaliserbara överhuvudtaget. Dock 

är resultaten överlag intressanta på så vis att de visar på tendenser, vilka kommer att 

diskuteras mer nedan.  

 

4.2 Enkätsvaren 

4.2.1 Attitydskalorna 

Gymnasielärarnas resultat på attitydskalorna visade relativt små skillnader. Vissa tendenser 

går dock att utläsa ur medelvärdena (se figur 1).  
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Figur 1: Medelvärde på den fem attitydskalorna för samtliga talare 

Sams värden sticker ut bland medelvärdena. Sam framstår som mer intelligent, mer ordentlig, 

mer självsäker och definitivt trevligare än Stella, Leila och Leo. Dessutom upplever lärarna att 

Sam är mindre tuff än de andra talarna. Leos medelvärden liknar Stellas och Leilas, förutom 

när det gäller hur tuff han låter. Han är definitivt den som upplevs som tuffast. Försiktighet 

bör dock tas, eftersom skillnaderna är relativt små. Inga signifikansberäkningar har gjorts 

eftersom antalet informanter är få.  

4.2.2 Betecknande av vilken sorts svenska talarna i språkproven använder 

Lärarna i min undersökning fick i en fråga beskriva vilken sorts svenska de hörde. Frågan löd: 

”Hur skulle du beteckna den sortens svenska som han/hon talar? Ge en term.”. Svaren på 

frågan för respektive talare kan utläsas i tabell 2. 
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Tabell 2 – beteckningar för talarnas sätt att tala 

 

Lärare/talare Sam  Stella Leila Leo 

M1 ”Relativt bra koll.” ”Forcerad.” ”Impulsiv.” - 

M2 ”invandrarsvenska. 

Formell.” 

”snabbt” ”invandrarsvenska, 

snabbt” 

”invandrarsvenska, 

tuff” 

K1 ”Mån om att 

lyssnaren skall 

förstå. Lagom takt 

i telefon för det 

aktuella 

budskapet.” 

”snabb, slarvig, 

ungdomssvenska” 

”många 

slanguttryck från 

ungdoms- eller 

förortskultur” 

”massor av 

uttryck, slang” 

K2 ”På väg mot ett 

målspråk” 

”målspråk” ”ytflyt” ”ytflyt” 

K3 ”flytande svenska, 

rikssvenska med 

stockholms 

anknytning” 

”Rikssvenska” ”andraspråkstalare 

med mycket 

slang” 

”Rinkebysvenska” 

K4 ”relativt formellt 

trots informell 

situation” 

”autentiskt som 

om det var en 

riktig situation” 

”slang, 

ungdomsspråk, 

förortssvenska” 

”förortssvenska” 

K5 ”vardagssvenska” ”ungdomlig 

vardagssvenska, 

öppna ö, tjejigt” 

”drag av 

förortsspråk, t ex 

rak ordföljd”  

 

”drag av 

förortsspråk” 

 

Som tabell 2 visar fokuserar lärarna i min studie på olika dimensioner i fråga om språklig 

variation. Vissa fokuserar på hur formellt talet låter, andra på hur autentiskt det låter medan 

ytterligare några koncentrerar sig på talarens ålder eller dennes ursprung (i förorten). M2s 
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kommentarer om ”invandrarsvenska” är svårtydbart. K2 fokuserar på inlärningen av svenska 

som målspråk. Dessa resultat kommer jag att återkomma till när jag diskuterar resultaten från 

fokusgruppssamtalen.  

 

4.2.3 Talarens tid i Sverige och dennes ursprung 

På fråga 1 i enkäten, alltså ”Hur länge gissar du att han/hon har bott i Sverige?” och på fråga 2 

i enkäten, nämligen ”Vad tror du om talarens språkliga bakgrund?” svarade lärarna i studien 

enligt tabell 3.  
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Tabell 3 – gissningar om talarnas tid i Sverige och språkliga bakgrund 

 

Lärare/talare Sam Stella Leila Leo 

M1 Ungefär 10 år. 

Flerspråkigt 

hem. 

Ungefär femton 

år. 

Flerspråkigt 

hem.  

Ungefär fem år. 

Enspråkigt hem. 

Ungefär fem år. 

Enspråkigt hem. 

M2 Mindre än ett år. 

Flerspråkigt 

hem.  

Hela livet. 

Enspråkigt hem. 

Mindre än ett år. 

Flerspråkigt 

hem. 

Ungefär fem år. 

Flerspråkigt 

hem. 

K1 Ungefär femton 

år.  

Flerspråkigt 

hem.  

Ungefär femton 

år.  

Enspråkigt hem. 

Ungefär tio år. 

Enspråkigt hem. 

Ungefär fem år. 

Enspråkigt hem. 

K2 Ungefär fem år. 

Flerspråkigt 

hem. 

Hela livet. 

Flerspråkigt 

hem.  

Ungefär fem år. 

Flerspråkigt 

hem. 

Ungefär fem år. 

Flerspråkigt 

hem. 

K3 Hela livet. 

Enspråkigt hem. 

Hela livet. 

Enspråkigt hem. 

Ungefär tio år. 

Flerspråkigt 

hem. 

Ungefär tio år. 

Flerspråkigt 

hem. 

K4 Ungefär 10 år. 

Flerspråkigt 

hem. 

Hela livet. 

Enspråkigt hem. 

Ungefär fem år. 

Flerspråkigt 

hem. 

Ungefär fem år. 

Flerspråkigt 

hem. 

K5 Ungefär femton 

år.  

Flerspråkigt 

hem. 

Hela livet. 

Enspråkigt hem. 

Hela livet. 

Flerspråkigt 

hem. 

Ungefär femton 

år. 

Flerspråkigt 

hem. 

 

Som tabell 3 visar uppger lärarna i undersökningen väldigt olika svar på vissa av talarna, 

medan de är mer överens när det gäller andra talare. Hur länge de tror att Sam har varit i 

Sverige skiljer sig åt mycket, men en majoritet tror att han kommer från ett flerspråkigt hem. 
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När det gäller Stella tror en majoritet att hon bott i Sverige hela livet och att hon kommer från 

ett enspråkigt hem. Leilas resultat sträcker sig över hela spektrat, från ”mindre än ett år” till 

”hela livet”. Bara M1 och K1 tror att både Leila och Leo kommer från ett enspråkigt hem. 

Övriga lärare tror att de kommer från ett flerspråkigt hem. En majoritet av lärarna tror att Leo 

har varit i Sverige i ungefär fem år. Det till synes motsägelsefulla resultatet att M1 t.ex. tror 

att Leo bott i Sverige ungefär fem år men samtidigt kommer från ett enspråkigt hem kan 

förklaras av en oklarhet i formuleringen av en enkätfråga.  

Frågans otydlighet blev uppenbar under studiens genomförande. Informanterna ombads gissa 

om talaren kommer från ett enspråkigt eller ett flerspråkigt hem. Ett par av informanterna 

trodde att enspråkigt kunde betyda t.ex. arabiskt eller engelskt när enspråkigt skulle förstås 

som svenskt enspråkigt hem. Jag förtydligade dock detta för informanterna under 

undersökningen, när denna otydlighet blev uppenbar för mig.  

 

4.3 Redovisning av resultaten utifrån fokusgruppssamtalen 

 

4.3.1 Sam – den ordentlige med oklart ursprung 

I fokusgruppssamtalen med lärarna framkommer många positiva attribut kopplade till Sams 

språkprov. Han sägs vara ”ordentlig”, ”vaken”, ”lite präktig”, ”trygg”, ”självsäker”, ”artig”, 

”rätt smart”, ”vänlig” och ”trevlig”. K5 konstaterar: ”Han låter trevlig och ordentlig. Inget 

slangspråk.”. K2 och M1 associerar till författaren Jonas Hassen Khemiri. K1 fastnar för ett 

särskilt ord, nämligen ”biografen” och menar att ungdomar generellt inte använder just det 

ordet. M1 hävdar att Sam låter naturlig: ”Naturlig kan jag också tycka att han kändes”. 

Lärarna fick ta ställning till frågan om talarnas inställning till skolan. Om Sams inställning till 

skolan konstaterar K3: ”Han har nog klarat skolan rätt så bra”. K5 anser att det inte går att 

säga något om hans inställning till skolan. M2 håller med.  

När det gäller Sams ursprung hamnar lärarna i bryderi. K4 håller med M2 att Sam har 

utländskt ursprung: ”Jag tänkte också att det är nån som inte har svenska som modersmål”. 

Varför tänker hon så? ”Men… det är nåt med… Jamen lite tonfall. Lite melodi” förklarar hon. 

Dessutom använder hon sig av sin kompetens som sva-lärare och konstaterar att många 

andraspråkstalare talar formellt i en informell situation och det är ytterligare ett argument för 

att det är tal om en person med utländskt ursprung. K5 är osäker om Sams ursprung: ”Nä det 
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var just på nån betoning på ordet pengar. Det tyckte jag första gången. När jag lyssnade andra 

gången så tyckte jag inte att det var lika. Jag är inte helt säker. Men det var nånting.” K1 

däremot går i en annan riktning: ”Jag tolkar det som en förstaspråkstalare.”. Hon motiverar 

det med att: ”Jag lyssnade efter någon sorts brytning eller nån sorts tecken på att det int 

stämde. Jag tyckte inte jag hittade nåt. ”. Lite senare går hon dock emot sig själv när hon 

konstaterar att han ”kommit så pass långt i sitt språk”.  

K2 håller inte med K1. Hon tror att Sam talar ett annat språk i hemmet och att det inte är 

säkert att han är född i Sverige. Varför? ”Nä, men asså jag hör en viss brytning. Nån 

intonation. Jamen liksom det är nånting som finns där”. K2 utvecklar sin tankegång lite 

senare: ”Sen tycker jag.. jag tror inte han är där än, alltså rent språkligt. Men han är på väg 

mot en mer avancerat…. Målspråk tror jag det heter… när man uppnår den nivån…”.  

Denna osäkerhet kring Sams ursprung korrelerar delvis med enkätresultaten. Alla lärare utom 

en konstaterade att de tror att Sam kommer från ett flerspråkigt hem, men på frågan om hur 

länge de tror att han har bott i Sverige skiljer sig svaren åt betydligt. Svaren spänner över hela 

spektrat, från ”mindre än ett år” till ”hela livet”. När lärarna ombads beteckna Sams svenska 

kunde också en oenighet skönjas: ”på väg mot ett målspråk”, ”vardagssvenska”, ”flytande 

svenska, rikssvenska”, ”invandrarsvenska, formell”.  

 

4.3.2 Stella – forcerad, ungdomlig, tjejig och etnisk svensk (?) 

När lärarna ska beskriva Stellas språkprov använder de ungefär samma ordalag. K1 utvecklar 

sin syn: ” Nä, men att det är lite hafsigt. Lite slarvigt. Eller slarvigt. Ungdomligt är det ju 

definitivt”. M1 är inne på att Stella talar snabbt: ” Det var ju lite forcerat, tyckte jag”. K5 är 

inne på samma linje: ” Pratar väldigt fort. Hon låter inte speciellt trevlig. Låter ganska 

stressad”. Hon hävdar till och med att Stella låter lite nonchalant. K4 anser att språkprovet är 

autentiskt: ” Det låter väldigt bra. Det låter väldigt autentiskt. Å den här personen låter… 

ung”. Flera av lärarna anser att Stella låter ung. K1 uttrycker sig på följande vis: ” Men hon 

pratar ju bra ändå tycker jag. Bra svenska. Men det kanske är det här farten. Forcerade som 

gör att man känner att det blir lite hafs… Stressigt… Inte lika mån om…”. M1 konstaterar: ” 

Hon kändes som en mainstream-person.. som gör som alla andra gör… i åldersgruppen”. M1 

jämför även Stella med elever som han har haft, som har låtit ”rätt tjejiga”. Även K5 anser att 

Stella låter ”tjejig”. Angående Stellas inställning till skolan anser M1 att ” Ja, det var ju min 

skumma värdering. Att hon är mer intresserad av fester och kompisar och allt det här liksom”. 
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Även K5 kopplar Stellas språkprov till ett slags normalitet: ” Där har jag skrivit ungdomlig 

vardagssvenska. Det enda. Det som hörs är att det är en ungdom”.  

När det gäller Stellas ursprung är vissa av lärarna säkra i sina uppfattningar. K2 hävdar: ”För 

mig är det en ungdom nu.  Så känner jag. Jag kan liksom inte säga bu eller bä vad det här är 

för person. Jag tror ändå att hon har bott här hela sitt liv. Hon är liksom etnisk svensk”. K3 

instämmer i denna slutsats. På följdfrågan om varför de två lärarna tänker så svarar K3: ” Hon 

pratar ju rätt. Hon använder det här med ”gumman” till exempel. Åsså ”vahetere”. Men det 

gör ju svenska ungdomar också. Eller ungdomar som har talat svenska sen födseln. Det är ett 

sätt att uttrycka sig”. M2 visar sig osäker när jag frågar varför han tror att Stella bott i Sverige 

hela sitt liv: ” I och för sig jag blev lite tveksam. Jag blev lite tveksam asså. Både och så att 

säga. Jag tycker som du. Samtidigt så nånstans jag blev lite tveksam. Om det var så som jag 

säger eller som jag känner”. Inte heller K4 är hundraprocentigt säker: ” Ja, man blir ju osäker. 

Öh… Å sen så… Å sen så finns det ju personer som inte vill visa att dom inte behärskar 

språket genom att prata jättesnabbt. I och för sig. Men jag tror inte att det var en sån person”.  

Vid fokusgruppssamtal ett händer dock något intressant. M1 säger: ” Femton år och 

flerspråkig, skrev jag. Men inte svensk, det tänkte jag inte”. Sedan blir han tveksam och ber 

om att få lyssna på Stellas språkprov ännu en gång. Efter det är han säker: ” Jag skrev femton 

år här, och flerspråkigt hem. Det tror jag på. Ganska nära. Men det är nånting som inte är 

svenskt. Eller också umgås hon med… hon kan ju ha kompisar. Hon kan ju bo i ett område 

där alla andra är… inte svenskar många.. och då kan man ju prata så här..”. På frågan om 

varför han tror att Stella har flerspråkig bakgrund säger han: ” Nånting med.. med melodi… 

tonen… hur hon klipper av tonerna.. nånting som inte är riktigt svenskt…. Det tyckte jag 

faktiskt inte det var”. De andra lärarna som deltog i samma fokusgrupp håller dock inte med 

honom (K1, K2 och K3). Ändå håller han fast vid sin ståndpunkt, trots ännu en lyssning, 

vilket är intressant.   

Denna syn på Stellas ursprung bekräftar i hög grad enkätsvaren. Bara M1 och K1 hävdar att 

Stella inte har bott i Sverige hela sitt liv (de markerar femton år). M1 och K2 tror att Stella 

kommer från ett flerspråkigt hem, medan de övriga lärarna tror att hon kommer från ett 

enspråkigt hem.  

4.3.3 Leila – impulsiv, kaotisk, rolig, flerspråkig som missköter skolan 

Både M1 och K1 är inne på att Leila låter ”impulsiv”. M1 förklarar att han tror att Leila är en 

person som lever i nuet och som är ”akutstyrd”. K5 blir ”lite nostalgisk” eftersom hon har haft 
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elever som pratar på samma sätt som Leila. Leila låter ”rolig” anser M1: ” Hon var rätt rolig 

tyckte jag. Lite fart liksom”. Alla lärare är dock inte positivt inställda. M2 skrattar när vi 

lyssnar på Leilas språkprov och påpekar att han mött elever som pratat på samma sätt. Ändå 

konstaterar han: ” Jag tycker det kan vara lite jobbigt att lyssna på”. Inte heller K5 är odelat 

positiv: ” Men sen låter hon också ganska stressad. Så hon låter inte lika trevlig. Som den 

första”. K4 är inne på att Leila inte låter så ordentlig: ” Men jag tycker tydligen att den här 

personen inte är så ordentlig som dom andra, som dom två första. Mycket tuffare än dom två 

första talarna. Tuff, inte lika ordentlig, men ganska trevlig ändå”.  

K3 konstaterar att Leilas tal kan sätta fördomarna i rörelse:  

Men om man ska prata om vilka fördomar skulle man kunna ha när det gäller den här tjejen 

så kanske man skulle tänka…. Jamen hon kan inte så mycket förmodligen. Hon har det lite 

jobbigt i skolan. Hon har svårt att uttrycka sig.  Och det är väl ett tecken på att hon har lite 

jobbigt i skolan å så. Så hon är kanske inte särskilt smart. Den fördomen är nog rätt lätt att 

ha när man hör henne prata. Men samtidigt är det ju… Det går ju inte att säga. 

 

Slutsatsen att Leila kan ha problem i skolan når också K4: ” Jag får den känslan att den här 

tjejen inte kanske är lika… ordentlig i skolan till exempel som dom två innan”. M1 spinner 

vidare på fördomar om Leilas tal: ” Fördomen är att hon är ganska kaotisk. Så att det 

liksom… inte passar. Kanske en bokstav nånstans. Det är modernt nu. Men det behöver inte 

alls vara så. Men ska du ha en fördom så fick du en”.  

När det gäller Leilas ursprung konstaterar K5: ” Ja, jag trodde att hon kom från ett flerspråkigt 

hem. Men att hon har bott här. Jag har kryssat hela livet”. På frågan om varför hon anser det 

svarar hon: ” På grund av intonationen och den raka ordföljden. Å ”shoo” säger ju många 

ungdomar nu”. K1 hävdar att Leila har ett begränsat språk: ” Hon låter mer som att hon bryr 

sig än vad den förra personen. Även om hon har ett sämre språk…. Men färre ord.. Mer 

slanguttryck”. Även K2 ser Leilas språk som bristfälligt: ” Hon har inte orden riktigt, så att 

hon kan uttrycka sig”. K4 håller inte riktigt med, utan diskuterar istället språkets roll för 

grupptillhörigheten:  

Jag blev… jätteosäker nu. För att hon pratar… På samma sätt som jättemånga ungdomar 

som egentligen… öh… kan prata svenska hur bra som helst. Som kan prata rikssvenska. 

Men som vill använda språket som nån typ av social markör. För att visa att man kan… 

Jamen lite det här… lite det här förortssvenska. Lite den betoningen… Det är inte ens bara 

ungdomar med invandrarbakgrund, utan det är även svenska ungdomar som kan ha den här 

typen av melodi. Så att det blir sådär. Jamen lite ungdomligt. Lite förortssvenska kanske… 

 

K4 skapade sig en bild initialt av Leilas språkbakgrund som hon nu reviderar:  
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Ja. För att inte… för att markera att jag tillhör den här gruppen och det här är mina 

kompisar och vi pratar på det här sättet. Öhm… Kanske ta avstånd från rikssvenskan. Jag 

skrev här först att jag tror att hon kanske har bott i Sverige ungefär fem år. Men jag tror att 

det är helt fel. Faktiskt. Jag tror det. 

 

K2 resonerar i motsatt riktning: 

Jag tänker… Jag spinner vidare på det som M2 började med… det här med lite impulsiv. Å 

så där. Det kan ju snarare ses som att hon kanske är ganska vaken i skolan, kan vara ganska 

intresserad. Sen har hon inte riktigt språket fullt ut. Men det betyder ju inte att hennes 

inställning behöver vara negativ. Utan att hon kanske är ganska öppen. Men sen fastnar inte 

alla orden. Eller att det inte har varit så lång tid. För jag tror ju inte att hon har varit lika 

länge i Sverige som dom tidigare två. 

   

På samma sätt som K4 ifrågasätter uppfattningen att Leilas språk är bristfälligt gör K3 när hon 

resonerar:  

Men jag tyckte ändå. Förutom… asså hon har ju uttalet. Hon bryter ju en hel del. Det är ju 

tydligt. Men annars förutom.. dom här slanguttrycken å de så var ju resten rätt. Det var 

mycket som var rätt och bra i sättet hon talade. Så frågan är: Hur mycket är slang å att 

anpassa sig till situationen? Hur mycket språkkunskaper har hon?    

  

Denna oenighet kring Leilas ursprung bekräftar enkätresultaten. M1, K2 och K4 tror att Leila 

bott i Sverige ungefär fem år (men K4 reviderar ju sin uppfattning under samtalet – se ovan) 

medan K1 och K3 tror tio år. K5 anger ”hela livet”. M2 har svarat ”mindre än ett år”, men han 

ändrar sig under fokusgruppssamtalet. Så här uttrycker han sig: ” Jag har skrivit fel tror jag 

här. Talare nummer 3. Mindre än ett år. Jag tror att det är i alla fall ungefär fem år, kanske 

eller mer. Så här efteråt tror jag att det inte stämmer. Mindre än ett år. Det tror jag inte”.  

De flesta av lärarna är dock överens om Leilas språkliga bakgrund. M1 och K1 tror att Leila 

kommer från ett ”enspråkigt hem”, men alla övriga lärare tror att Leila kommer från ett 

flerspråkigt hem.  

4.3.4 Leo – tuff, självsäker, äkta och språkligt disintegrerad 

Lärarnas samtal kring Leos språkprov handlar mycket om begreppen ”förort” och 

”invandrarsvenska”. M2 konstaterar: ” Jag skrev invandrarsvenska. Tuff”. K4 håller med: ”Ja. 

Förortssvenska. En ganska tuff person. Inte lika ordentlig som dom två första”. Sedan blir hon 

självmedveten om vad hon säger: ” Jag börjar tänka lite på vad jag själv säger här nu”. K3 

tycker sig höra Rinkebysvenska:  
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Asså det är inga grammatiska fel. Nä. Utan det är det här tugget. Jag vet inte om det här är 

Rinkebysvenska. Men nånting åt det…. ”Så här pratar vi med varann”. ”Det här är vårt 

språk asså”. ”Shoo, bror”. ”Tja, ba”. Lite intonation. 

 

Även K5 är inne på att det inte finns några fel: ” För man hör ju ingen brytning av ett specifikt 

språk. Det är bara en intonation som är annorlunda”. M2 konstaterar att han har kryssat i lite 

högre på tuff och självsäker när det gäller Leos tal. 

K2 lyfter upp Leos språk som ett bristfälligt språk:  

Men ändå… det kan ju liksom bli…att man, ja att man stannar liksom, att man får inget 

djupare. Liksom att det blir det här ytflytet och att man liksom inte kommer vidare. Å då 

spelar det inte så stor roll hur länge man har bott här.  Upplever jag.  

 

Även K3 är inne på att språkinlärningen inte har varit optimal: ” Man har bott här men inte 

integrerats här språkligt. Utan då har man integrerats i den grupp, i det bostadsområde, 

Rinkeby eller nåt sånt, som man har bott i eller hänger med”. 

M1 hävdar att det finns en autencitet i Leos tal: ” Det där tror jag var äkta. Asså, det där var 

nog ingen…. Fick jag en känsla. Det där var ganska mycket han. Lite såhär… lite störig. Det 

kan också vara mina fördomar. Det kan vara fördomar som jag inte ens vet om att jag har. 

Som jag inte vill ha”. Fokusgruppssamtal ett kretsade flera gånger kring fördomar, och blev 

delvis ett metasamtal om förutfattade åsikter och uppfattningar. M1 öppnar sig och försöker 

synliggöra sina fördomar: ” Jag försökte gå på känslan och skita i att jag inte var korrekt. Han 

kändes svårast av dom här fyra. Tvåan och fyran är dom som jag känner mej minst befryndad 

med. Ettan och trean mer”.  

K1 anser också att Leo låter tuff, och spekulerar också om hans inställning till skolan:  

För den här är ju också lite tuff. Å vad han ska tänka om skolan? Jag tror ju att den här 

killen kanske har gått i en skola som har varit minst blandad. Att han har haft många som… 

Det här har varit språket dom har hittat gemensamt. Det har inte varit så många som har 

låtit som en klingande östermalmsbo.  

 

Flera av lärarna beskriver alltså Leo som en person som är relativt tuff och självsäker, men 

som inte låter lika trevlig och intelligent som de första två talarna. Några av lärarna skildrar 

Leo som fast i ett utanförskap, där han inte har haft möjlighet att integreras ordentligt i 

samhället. Därför tycker de sig finna språkliga brister i hans tal.  
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4.3.5 – Leo och Sam är samma person – reaktioner och kommentarer 

Reaktionerna när jag avslöjade att talare 1 (Sam) och talare 4 (Leo) var samma person 

präglades av förvåning, viss glädje och eftertänksamhet. M1 och K2 var övertygade om att det 

var två skilda personer och hade bilder i huvudet av två olika personer. M1 säger t.ex.: ” Jag 

såg ju två skilda personer”. K2 reflekterar över hur hon kategoriserat Leos tal: ” Jag skrev nog 

ytflyt där. Haha”. Sedan slår det henne hur personer som Leo kan bli bemötta på grund av sitt 

språk:  

Men då tänker jag liksom. Om man hör en kille som pratar sådär. Hur liksom människor 

runt omkring. Om dom vi då som jobbar med dom här eleverna till och med… Ja, den här 

killen kan ju inte ens svenska. Vad gör han här? 

 

M2 har svårt att ta in att Sam och Leo är samma person, trots upprepade förklaringar (S står 

för samtalsledaren – alltså jag): 

M2 – Hur menar du att det var samma person?  

S – Det är samma person. Ettan och fyran är samma person. 

M2 – Men hur kan det vara samma person? När det är två talare? Olika talare? 

S – Nä, det är en talare. Men det är två olika språkprov. Jag luras lite där. 

M2 – Aha hur menar du…? 

 

När M2 till slut har accepterat förhållandet konstaterar han: ” Han var en bra skådespelare den 

där killen”. K1 reagerar lakoniskt: ”Tänk vad mycket det gör”. Sedan fortsätter hon: ”Vad 

mycket det medvetna språket… För nu har han ju medvetet åt två håll dragit iväg…”. K4 

reagerar glatt överraskat åt avslöjandet men börjar snart jämföra Sam/Leo med sina elever, 

och konstaterar att dessa elever pratar annorlunda med henne som lärare än med varandra:  

Ja, precis. När dom pratar med mig. Inte alla. Det är ju ganska få elever. I den gruppen. 

Men… Så det blir ju ganska mycket informellt. Det blir ju så nära på nåt sätt om det är fem 

elever på en lektion. Men dom kan ju prata såhär. Men när jag hör att dom pratar med 

varann, då är det mer som nummer fyra då. Å det är ju jättebra. Då kan man ju anpassa sitt 

språk efter situation. Då kan man ju prata med sina kompisar på ett visst sätt. Åsså kan man 

prata med läraren. Å när man ska hålla tal så pratar man inte så mycket förortssvenska. Så 

det är ju jättebra. 

 

På samma sätt resonerar K1 att det är frågan om en språklig kompetens hos personer som 

Sam/Leo:  

K1 – Det är ju en enorm kompetens.  

S – Precis. I vilket sammanhang man pratar. 
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K1 – Det är ju en jättestyrka egentligen. Eller en intelligens. Om man nu ska… 

 

Fokusgruppssamtal ett glider in på frågan om att vi anpassar vårt språk beroende på 

sammanhanget, och K3 konstaterar att förortsslangen inte fungerar i alla sammanhang: ” Söka 

jobb. Nä. ”Ja, shoo bror”. ”Va äre för lön?”. På slutet av samtalet relaterar lärarna språket till 

klass. M1 förklarar: ”Det är ju klass det handlar om. Inte egentligen var man kommer ifrån. 

Men det pratar man inte så mycket om. Det är min uppfattning”. 

K5 reagerar med ett skratt när jag berättar att Sam och Leo är samma person. Sedan relaterar 

hon Sams/Leos tal till elever som hon har haft (K5 är sva-lärare):  

Nämen jag är inte förvånad. För som jag sa…  Dom elever jag har haft som pratar såhär 

pratar inte så med mej. Å med andra lärare eller på jobbet. Dom pratar så med varann. Å 

ibland med varann skojar dom å pratar som ettan. ”Tjena, tjena!”. Å håller på såhär. Ja…. 

 

Lite senare berättar K5 att hon har kryssat i på samma ställe i enkäten för såväl Sam som för 

Leo när det gäller hur länge de bott i Sverige och om de kommer från ett flerspråkigt hem. 

Men när det gäller egenskaperna har hon kryssat i olika för Sam respektive Leo: ” Han var 

mycket trevligare på den här sidan. Trevligare och ordentligare”.  

 

4.4 Analys 

4.4.1 Beskrivningar av, och attityder till, förortssvenska 

I min studie representerar Sam och Stella förortssvenskan – alltså en svenska med ”en klang” 

av förorten. Lärarna i min undersökning beskriver Sams och Stellas språk på olika sätt. Stellas 

språk beskrivs i termer associerade till standardspråket, t.ex. ”rikssvenska”, ”ungdomlig 

vardagssvenska”, ”snabb, slarvig, ungdomssvenska”, och ”målspråk”. K1 kategoriserar Stella 

som etnisk svensk och K3 håller med. K5 och K2 reflekterar inte över Stellas ursprung. K4 

tvivlar något, men inte i någon högre grad. M2 är dock osäker. M1 sticker ut – han är säker på 

att Stella har flerspråkig bakgrund och motiverar sin beskrivning med att han hör något 

avvikande i melodin, att Stella ”klipper av sina toner”. En av sju lärare kan alltså sägas 

beskriva Stellas tal som förortssvenska.  

När det gäller Sams tal pekar dock resultaten åt ett annat håll. Sams språk beskrivs på 

divergerande sätt. Några lärare använder ord som ”vardagssvenska”, ”flytande svenska, 

rikssvenska med stockholms anknytning”, och ”mån om att lyssnaren ska förstå”. Ett par av 
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lärarna relaterar Sams språk till standardspråk: ”invandrarsvenska. Formell” och ”på väg mot 

ett målspråk”. Beträffande Sams ursprung råder oenighet. K1 kallar Sam för 

förstaspråkstalare. K2 däremot håller inte med: ”Nä, men asså jag hör en viss brytning. Nån 

intonation. Jamen liksom det är nånting som finns där”. K4 är inne på samma linje när hon 

menar att hon hör något avvikande i melodin och i tonfallet: ”Jamen lite tonfall. Lite melodi” 

svarar hon när jag frågar varför hon inte tolkar Sam som en förstaspråkstalare. K5 är också 

osäker, och nämner särskilt betoningen av ordet ”pengar”. Alla lärare, utom K3, tror att Sam 

kommer från ett flerspråkigt hem. M1 och M2 identifierar ett utländskt ursprung hos Sam. 

Fem av sju lärare kan alltså i varierande grad sägas definiera Sams tal som förortssvenska.  

Bijvoet & Fraurud (2016) har, som nämnts tidigare, identifierat en form av 

migrationsrelaterad språklig variation som de benämner förortssvenska, och som främst kan 

identifieras utifrån sina prosodiska kännetecken. Delvis kan min undersökning bekräfta denna 

bild. Resultaten visar att prosodin i Sams tal framförallt inbjuder till att tolka hans tal som 

förortssvenska. När det gäller Stellas tal karaktäriseras det dock inte, av de flesta lärarna, som 

en svenska med en ”klang av förorten” (för genusanalyser av resultaten se nedan, 4.4.3). 

Förortssvenska är emellertid inget enhetligt välavgränsat sätt att tala svenska på, utan istället 

förekommer stor variation (se avsnitt 2.2).  

Lärarnas attityder till talarna som talar förortssvenska, alltså Sam och Stella, skiljer sig åt. 

Medan Stella får relativt liknande resultat beträffande egenskaperna intelligent, ordentlig, 

självsäker, trevlig och tuff som Leila och Leo, sticker Sams resultat ut. Sam upplevs som mer 

intelligent, mer ordentlig, mer självsäker och definitivt trevligare än Stella, Leila och Leo. 

 

4.4.2 Beskrivningar av och attityder till förortsslang 

I föreliggande studie representerar Leila och Leo den så kallade förortsslangen. En röd tråd i 

flera av lärarnas beskrivningar av förortsslangen är att den är ett uttryck för bristfälligt språk. 

Lärarna använder beskrivningar som ”ytflyt”, ”inte integrerats språkligt” och ”har inte språket 

fullt ut”. Här visar flera av lärarna att de förväxlar förortsslang med inlärarspråk. K1 och K2 

kategoriserar Leilas språk som ”sämre språk”(K1) respektive ”hon har inte orden riktigt, så att 

hon kan uttrycka sig”(K2). Detta är dock inte en enhetlig bild av lärarnas beskrivningar. Två 

lärare, både K4 och K5, är inne på att förortsslangen kan fungera som en ”social markör” 

(K4) eller som ett sätt att markera grupptillhörighet (K5).  
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Rickard Jonsson (2007) har studerat högstadiekillars användande av förortsslang. Han 

resonerar kring hur killarna med språket markerar vem de är och vilken gemenskap de känner 

tillhörighet till. Förortsslangen kan fungera som ett sätt för killarna att referera till ett 

invandrarskap eller ett sätt att tillhöra den mångkulturella förorten. Det innebär inte att de 

talar på samma sätt i alla situationer. Bland kompisarna använder de dock förortsslangen i ett 

slags performativ mening – det vill säga de signalerar vem de är – en ungdom vars tillhörighet 

hör hemma i förorten. Språket skapar en gemenskap, ett vi, över de etniska gränserna 

(Jonsson 2007: 110-112). Denna beskrivning av användandet av förortsslangen rimmar väl 

med K4 och K5s beskrivningar av förortsslangens betydelse.  

Lärarna i min undersökning beskriver förortsslangen som en språklig varietet med avvikande 

ordförråd, t.ex. ”shoo”, och en avvikande intonation. Begrepp som ”förort”, 

”Rinkebysvenska”, ”invandrarsvenska” förekommer i deras skildringar. K5 är inne på att man 

inte hör brytning från något speciellt språk, men att det finns en tydlig avvikande intonation. 

Informanterna tolkar Leilas tal på olika sätt. Medan K3 bara tycker sig höra en avvikande 

intonation men att Leila i övrigt talar ”rätt” konstaterar K5 att Leila använder sig av ett 

särskilt drag av förortsslangen, nämligen ”rak ordföljd”.  

Förortsslangen, som talas av Leo och Leila, får likartade resultat på attitydskalorna. 

Resultaten skiljer sig inte särskilt mycket från Stellas resultat, med ett undantag. Leo upplevs 

som betydligt tuffare än alla de andra tre talarna.  

Enligt Bijvoet & Fraurud (2016) kan man se förortsslangen som en språklig resurs som 

ungdomar kan välja att använda eller inte. Detta perspektiv har vissa av informanterna i min 

undersökning, medan andra saknar det. Bristen på denna sociolingvistiska medvetenhet blir 

tydlig när jag avslöjar att Sam och Leo är samma person. Denna brist blir också synlig när 

lärarna talar om Leos och Leilas ”sämre” språk och att de kopplar deras tal till ”ytflyt”. Här 

förväxlar vissa av lärarna förortsslang med inlärarspråk.  

 

4.4.3 Genus 

Variabeln kön är intressant i min studie på två olika sätt. För det första handlar det om 

informanternas kön. Finns det skillnader i beskrivningarna av, och attityderna till, 

förortssvenska och förortsslang mellan de manliga lärarna och de kvinnliga dito? Svaret är ja. 

Skillnaderna har delvis redogjorts för i resultatredovisningen. Ett problem är dock att 

variabeln kön samvarierar med erfarenhet. Det innebär att försiktighet bör tas vid 
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analyserandet. Det skulle kunna vara så att lärare med stor yrkeserfarenhet har särskilda 

attityder och att dessa attityder alltså inte är kopplade till lyssnarens kön. För det andra 

handlar frågan om genus om kön hos talarna. Finns det skillnader i lärarnas beskrivningar och 

attityder när det gäller manliga respektive kvinnliga talare av förortssvenska och förortsslang? 

Svaret på den frågan är också ja.  

Sam upplevs som mer ordentlig, mer intelligent, trevligare och mer självsäker än Stella, trots 

att båda är talare av förortssvenska. Som tidigare nämnts kännetecknas dock förortssvenskan 

av stor variation, och det enda som är gemensamt för den är en ”klang” av förorten. Sam 

skildras av lärarna som seriös, mån om att lyssnaren förstår och duktig i skolan. Stella ses mer 

som ungdomlig, oseriös och intresserad av fester istället för att bry sig om skolan. Det är 

betydligt fler av lärarna som tror att Stella levt i Sverige hela sitt liv och att hon kommer från 

ett enspråkigt hem. Denna skillnad i beskrivningar och attityder kan förklaras med att lärarna 

styrs av genuspositioner i sin perception. Killar med mer standardnära uttal kan uppfattas som 

mer seriösa än tjejer, på grund av stereotypa föreställningar om socialt kön. Samtidigt bör 

man vara försiktig i sin analys, eftersom det är en begränsad studie. Lärarna fastnar också på 

enskilda ord. Att Sam använder ordet ”biografen” upplevs som vuxet och moget, medan att 

Stella använder ordet ”gumman” kopplas till hennes ungdomlighet och etniskt svenska 

tillhörighet.  

Leo och Leila karaktäriseras i min studie som talare av förortsslang. De beskrivs olika av, och 

genererar olika attityder hos, gymnasielärarna i undersökningen. Leo upplevs som mer 

självsäker och tuffare än Leila, trots att båda är talare av förortsslang. Toleransen hos lärarna 

är större mot Leila än Leo. M1 anser t.ex. att Leo är störig, medan han uppfattar Leila som 

”rolig”. Leila upplevs dessutom som lite trevligare än Leo. Möjligen beror dessa skillnader på 

att Leo associeras med den stereotypa föreställningen om ”invandrarkillen”. I media har 

denna föreställning ofta förekommit, och då beskrivs invandrarkillen som en tuff, frustrerad, 

disintegrerad individ vars språk är utvecklat när det gäller t.ex. sexistiska uttryck ( jmf 

Jonsson 2007: 99-105). Den stereotypa föreställningen om invandrarkillen handlar också om 

en tuff individ som behöver utveckla sitt språk och som behöver arbeta med sina värderingar 

(Jonsson 2013: 404f.).  

4.4.4. Antalet arbetsår hos lärarna och undervisningsämnen 

De manliga informanterna i min studie är de lärare som har överlägset längst yrkeserfarenhet. 

M1 har arbetat som lärare i 37 år och M2 i 36 år. Det innebär att variablerna kön och antalet 
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arbetsår tar ut varandra. Det är inte möjligt att avgöra om en av variablerna är betydelsefull 

eftersom de samvarierar.  

Variabeln undervisningsämnen har dock signifikans. En skillnad uppenbarar sig när man 

betraktar lärarnas undervisningsämnen. Tre av mina informanter är lärare i bland annat 

svenska som andraspråk (sva), medan de andra är lärare i andra ämnen. Sva-lärarnas 

beskrivningar och attityder skiljer sig en del åt från de övriga lärarnas dito. Bilden är dock inte 

enhetlig. En av sva-lärarna (K2) kategoriserar Leilas och Leos tal som ”ytflyt” och spekulerar 

att t.ex. Leila inte har varit i Sverige så länge. Denne lärare konstaterar dessutom att Sam är 

”på väg mot ett målspråk” och att hon hör ”en viss brytning”. Hon definierar Sams tal som ett 

inlärarspråk: ”Jag tror inte han är där än, alltså rent språkligt”. Såväl K4 som K5, som båda är 

sva-lärare, resonerar på ett helt annat sätt. K5 känner igen förortsslangen som något som hon 

hört bland sina elever och blir nostalgisk. Hon identifierar särskilda språkdrag, som ofta 

kopplas till förortsslang, t.ex. rak ordföljd. K4 diskuterar språkets roll som markör av 

grupptillhörighet och att Leo och Leila säkerligen kan tala på olika sätt i olika situationer, 

men att de väljer att tala på det sättet för att visa sin grupptillhörighet. Bijvoet och Fraurud 

(2013) diskuterar betydelsen av erfarenhet av språklig variation för att kunna särskilja på olika 

varieteter. Ju närmare och ju mer erfarenhet man har av en språklig varietet desto mindre risk 

för att fastna i grova kategorier och stereotyper (Bijvoet & Fraurud 2013: 388). Två av tre 

sva-lärare i min undersökning bekräftar detta resonemang. Den tredje uppvisar en motsatt bild 

genom att inte skilja på inlärarspråk och förortssvenska respektive förortsslang. Här finns 

dock en viktig metodologisk aspekt: K2 deltog i samma fokusgruppssamtal som M1, K1 och 

K3 och dessa lärare resonerade ofta kring inlärarspråk i relation till språkproven (se nedan).  

De andra lärarnas syn på de språkliga varieteterna förortssvenska och förortsslang relateras 

vid flera tillfällen till inlärarspråk och stereotypa föreställningar om ungdomar med 

flerspråkig bakgrund. K1 kategoriserar t.ex. Leilas tal som ett ”sämre språk” med ”färre ord”. 

M2 kategoriserar Sams, Leilas och Leos tal som ”invandrarsvenska”, vilket är en otydlig term 

som kan inrymma många olika former av språklig variation. K3 är inne på att Sam inte har 

integrerats i samhället: ”Man har bott här men inte integrerats här språkligt”. När K3 

beskriver Leilas tal kommer hon in på de fördomar som väcks av talet: ”Hon har det lite 

jobbigt i skolan. Hon har svårt att uttrycka sig”. Samtidigt konstaterar hon att det inte går att 

säga vilka språkkunskaper Leila egentligen har. M1 kategoriserar Leila som ”kaotisk” och att 

hon kanske kan identifieras med ”en bokstav nånstans”, samtidigt som han reflekterar över att 

denna beskrivning är fördomsfull. 
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Reaktionerna på avslöjandet av att Sam och Leo är samma person skiljer sig också åt. K4 och 

K5, båda sva-lärare, reagerar med glädje och ett slags aha-känsla. ”Jag är inte förvånad” 

konstaterar K5. K4 relaterar Sam/Leo till sina elever, som har en språklig kompetens att 

anpassa sitt språk till situation och mottagare. De andra lärarna reagerar mer förvånat och 

självkritiskt. M2 har svårt att förstå vad jag menar med att Sam och Leo är samma person och 

konstaterar att han ”är en duktig skådespelare”. M1 säger sig ha sett två skilda personer i sitt 

huvud. K2, själv sva-lärare, blir självkritisk och säger skrattande att hon skrev ”ytflyt”. 

Samtidigt resonerar hon hur ungdomar som Sam/Leo kan bli bemötta: ”Vad gör den här killen 

här? Han kan ju inte svenska”. K1 reagerar med förvåning och diskuterar hur Sam/Leo 

medvetet dragit iväg åt olika håll i sina tal. Även i reaktionerna på avslöjandet att Sam och 

Leo är samma person finns alltså skillnader mellan sva-lärarna och de andra lärarna. Sva-

lärarna, med undantag för K2, reagerar med igenkänning (eftersom de mött elever med dylik 

språklig kompetens) medan vissa av de andra lärarna till och med har svårt att acceptera 

avslöjandet.    

 

4.4.5 Etniska kategoriseringar, brott mot standardspråket och klassbegreppet 

Lärarna relaterar språkproven till olika former av svenska. K1 kategoriserar t.ex. Stellas tal 

sålunda: ”Bra svenska”. K5 kallar Stellas tal för ”ungdomlig vardagssvenska”. Lärarnas tal 

om språkproven bär ibland spår av etniska kategoriseringar. Då kopplar lärarna talet i 

språkproven till svenskhet. M1 är t.ex. inte lika säker på Stellas ursprung, utan beskriver hur 

han har bestämt sig för att hon kommer från en flerspråkig bakgrund: ”Men det är nånting 

som inte är svenskt”. Senare motiverar han sin argumentation med att det är något i ”melodin” 

som gör att han inte uppfattar Stella som svensk. I melodin finns ”nånting som inte är riktigt 

svenskt”. K3 kategoriserar Stellas tal som ”rikssvenska”. M2 betecknar Stellas tal som 

”snabbt” och alla de övriga talen betecknar han som ”invandrarsvenska”. K1 kopplar Leos tal 

till att han har gått i en segregerad skola: ”Jag tror ju att den här killen kanske har gått i en 

skola som har varit minst blandad. Att han har haft många som… Det här har varit språket 

dom har hittat gemensamt”. K2 uttrycker dessutom att detta språkliga utanförskap är 

stigmatiserande: ”Liksom att det blir det här ytflytet och att man liksom inte kommer vidare. 

Å då spelar det inte så stor roll hur länge man har bott här”. 

Förort, invandrarsvenska, förortssvenska och förortsspråk kontrasteras alltså mot rikssvenska 

och bra svenska. Förortsslangen kategoriseras som ett uttryck för ett misslyckande att 
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integreras i samhället och ett misslyckande i inlärningen av svenska. Kanske är det här frågan 

om ”selektivt lyssnande”. Vad vi hör när vi hör förortsslangen bygger på stereotypa 

föreställningar om hur förortskillen eller förortstjejen är (Jonsson 2007: 102). Lärarna är inne 

på att Leo inte integrerats språkligt. Utanförskapet kopplas alltså till förortsslangen och det 

kan till och med stigmatiseras, ”man kommer liksom inte vidare”, och bli ett evigt 

utanförskap. Leo, som talar förortsslang, upplevs dessutom som tuffast av talarna – något som 

kan vara uttryck för en upproriskhet.  

Förortsslang kan fungera som ett sätt att markera motstånd mot det förväntade etablerade 

språket – t.ex. den dominerande diskursen i ett klassrum (Jonsson 2007: 120). K4 resonerar på 

sitt sätt kring förortsslangens subversiva kraft när hon konstaterar att Leila talar som hon gör: 

”för att markera att jag tillhör den här gruppen och det här är mina kompisar och vi pratar på 

det här sättet. Öhm… Kanske ta avstånd från rikssvenskan”. Förortsslangen kan alltså både 

fungera som en markör för grupptillhörighet och som ett sätt att markera motstånd mot den 

etablerade rikssvenskan.  

Man kan tala om en dominerande språkideologi där förortsslangen kopplas till något mindre 

skötsamt och ordentligt och standardsvenska kopplas till det motsatta (Jonsson 2013: 403). 

Denna ideologi bekräftar lärarna i min undersökning, bland annat när de värderar Sam som 

mer ordentlig, trevligare och intelligentare. Samtidigt skildras Leo som mindre trevlig, tuffare 

och mer ”störig”. Jonsson (2013) har i en studie kunnat ge flera exempel på hur förortsslangen 

används för att iscensätta det normbrytande och en maskulinitet som karaktäriseras som tuff. 

Användandet av standardsvenska å andra sidan signalerar ordning och skötsamhet (Jonsson 

2013: 404f.). Lärarna i min studie bekräftar dessa ideologiska grundantaganden genom att 

associera Leo och Leila till misslyckande i skolan och att de gått i segregerade skolor. K3 

resonerar t.ex. kring Leilas svårighet att klara skolan och att hon inte är så ”smart”. Samtidigt 

som hon uttryckligt säger att det kan vara utslag av fördomsfullt tänkande.  

Lärarnas beskrivningar av förortsslangen blir också beskrivningar av själva förorten. Förorten 

blir det andra, det mystifierade icke-svenska. En plats som genererar utanförskap och ett 

motstånd mot att integreras. Ett ställe där man kan fastna i ett evigt utanförskap. Det första 

fokusgruppssamtalet kretsade vid ett par tillfällen kring klassbegreppet. Här nyanserar lärarna 

sina värderingar och attityder. Om man kopplar Leo och Leila till t.ex. arbetarklass blir 

förortsslangen ett slags sociolekt. Kotsinas (2005) diskuterar om Rinkebysvenskan ska klassas 

som dialekt eller sociolekt. Om man kallar den för dialekt så är det fråga om flera dialekter, 
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eftersom den förekommer på flera olika ställen. Om man kallar den för sociolekt innebär det 

att man fokuserar på att den förekommer i områden med låg status (Kotsinas 2005: 245).  

Attityder till språklig variation kan kopplas till kategoriseringar och till språkideologier. 

Språklig variation kan framkalla uppfattningar om en talare och dennes tillhörighet till en 

social grupp, ofta påverkade av en språkideologi. Stereotypa föreställningar kan såväl som en 

ideologi fungera självuppfyllande – på så vis att de kopplas till uppfattningar relaterade till 

sunt förnuft. Den dominerade språkideologin relaterar standardspråket till korrekthet, 

auktoritet, prestige och legitimitet. På så vis kan stereotypa föreställningar styra lyssnare att 

föredra mer standardnära versioner av språklig variation före andra versioner (Garrett 2010: 

33f.). Det första fokusgruppssamtalet kretsade kring fördomar. K3 konstaterar t.ex. angående 

Leila: 

Men om man ska prata om vilka fördomar skulle man kunna ha när det gäller den här tjejen 

så kanske man skulle tänka…. Jamen hon kan inte så mycket förmodligen. Hon har det lite 

jobbigt i skolan. Hon har svårt att uttrycka sig.  Och det är väl ett tecken på att hon har lite 

jobbigt i skolan å så. Så hon är kanske inte särskilt smart. Den fördomen är nog rätt lätt att 

ha när man hör henne prata. Men samtidigt är det ju… Det går ju inte att säga. 

 

Fokusgruppssamtal ett blir alltså en metadiskussion om fördomar och då synliggör lärarna att 

de stereotypa föreställningarna om olika former av språklig variation även präglar deras 

perception. Samtidigt som de alltså har attityder som värderar förortsslangen som ”sämre 

språk” och kopplar talarna till mindre positiva egenskaper, som ”tuff” och ”störig”, är de 

medvetna om att de bekräftar rådande stereotypa föreställningar om ungdomar från förorten 

och synliggör också själva dessa förutfattade föreställningar.  

Runfors (2003) har i sin avhandling analyserat hur lärare och andra skolanställda 

uppmärksammar invandrarbarn och vilka villkor denna uppmärksamhet skapade för dessa 

barn (Runfors 2003: 18). I avhandlingen kom hon bland annat fram till att lärare inte bara 

fungerar som kunskapsförmedlare, utan också som kulturförmedlare. Lärarnas uppgift blir att 

lära ut svenskhetskompetens (Runfors 2003: 158). I ljuset av detta kan man tolka de ord 

lärarna i min studie använder. Det ”osvenska” får inte bara representera en avvikelse från det 

normgivande standardspråket utan också en avvikelse från den svenska kulturen. Förorten blir 

en annorlunda värld, främmande från den svenska världen, där annan kultur råder och där ett 

utanförskap hotar att bli permanent.  
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5. Avslutande diskussion 

 

Syftet med mitt examensarbete var att studera gymnasielärares beskrivningar av och attityder 

till förortsslang respektive förortssvenska. Jag har kommit fram till att gymnasielärarna i min 

studie delvis beskriver förortssvenska som en avvikande språklig varietet och att de främst 

kopplar dess avvikande natur till uttal och prosodi. Dock förekommer skillnader i lärarnas 

beskrivningar av en killes tal respektive en tjejs tal. Sams tal kopplas i högre grad till en 

svenska med ”klang av förorten”. Stellas tal beskrivs som ”ungdomlig vardagssvenska” och 

några av gymnasielärarna i min studie kategoriserar hennes tal som etniskt svenskt. Vidare 

har jag kommit fram till att lärarna i min undersökning beskriver förortsslangen på olika sätt. 

Några av lärarna ser slangen som ett bristfälligt inlärarspråk medan andra lärare betraktar 

slangen som en social markör. Det tolkar jag som att vissa av gymnasielärarna i min studie 

har hög sociolingvistisk medvetenhet, medan andra av lärarna har en lägre dito.  

I min analys konstaterar jag att två av tre lärare i svenska som andraspråk visar prov på 

sociolingvistisk medvetenhet genom att med hjälp av igenkänning kategorisera förortsslangen 

som en språklig kompetens hos talarna. Den tredje sva-läraren kopplar språkproven till 

inlärarspråk. De övriga lärarna associerar förortsslangen till bristfälligt inlärarspråk och 

resonerar t.ex. kring talarens brist på integrering i det svenska samhället. Lärarnas kön 

korrelerar med variabeln yrkeserfarenhet på så sätt att de manliga lärarna har överlägset längst 

yrkeserfarenhet. Det medför att analyser av variabeln kön och variabeln yrkeserfarenhet inte 

kan göras. 

Däremot analyserar jag beskrivningarna och attityderna utifrån talarens kön. Jag finner vissa 

skillnader och resonerar kring hur Leo kan associeras med den stereotypa föreställningen om 

invandrarkillen hos lärarna. Enligt den föreställningen representerar invandrarkillen en 

ordningsstörande och tuff individ. Invandrartjejen undkommer i högre grad detta stereotypa 

tänkande. Avslutningsvis analyseras resultaten utifrån en diskussion om svenskhet kontra 

något utländskt. Lärarna skildrar förortsslangen som en brist och kopplar den till ett 

utanförskap och ett misslyckande i skolan. Värderingar som ”bra svenska” och ”sämre språk” 

kategoriserar rikssvenskan som norm och förortsslangen som en misslyckad språklig varietet.   

Det finns en rad metodologiska problem med föreliggande studie. För det första är 

undersökningens ansats att undersöka gymnasielärares beskrivningar och attityder till 

migrationsrelaterad språklig variation. Det innebär att det finns en uppenbar risk att 
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informanterna svarar det som de antar är det politiskt korrekta, om uttrycket tillåts. Vid 

intervjuer finns en osäkerhet som innebär att informanterna svarar det som de anser är socialt 

accepterat och politiskt korrekt (Bijvoet 2013: 135). Informanternas svar kan alltså vara vad 

som anses godtagbart att tycka – t.ex. att talarna i språkproven låter intelligenta och trevliga – 

och att studien egentligen inte mäter deras riktiga attityder. För det andra kan min roll som 

moderator påverka resultaten – vilket Labov kallar ”observatörens paradox”. Genom min 

närvaro och min ledning av fokusgruppssamtalen påverkar jag informanterna att tycka vad de 

tror att jag vill att de ska tycka. För det tredje har attitydskalorna en tvingande struktur – 

informanterna ges inte möjlighet att svara t.ex. ”vet inte”, utan tvingas sätta ett kryss i 

skalorna. 

För det fjärde gjordes studien i liten skala. Väldigt få informanter, i det här fallet sju stycken, 

gör att undersökningens generaliserbarhet blir väldigt liten. Dock anser jag likväl att man kan 

se vissa tendenser, men jag aktar mig för att dra för stora växlar av resultaten. För det femte 

kan man undra följande:  Hur mycket har jag styrt lärarna med beskrivningen av min 

forskningsansats i dokumentet ”informerat samtycke”? Min formulering där lyder: ”Min 

studie kommer att handla om språklig variation som har uppkommit som en följd av 

invandringen”. Det betyder att jag antytt att talarna i språkproven har flerspråkigt ursprung 

(det är ju dock inte säkert eftersom enspråkiga ungdomar också kan använda förortsslang). 

Samtidigt tolkar flertalet av informanterna Stellas språkprov som att hon har ett enspråkigt 

ursprung (i betydelsen svenskt). Vidare kan man undra om gymnasielärares beskrivningar och 

attityder till migrationsrelaterad språklig variation verkligen påverkar deras handlande. Det 

går inte att förutsätta ett visst beteende på grund av vissa attityder (Bijvoet 2013: 125). Att 

förutsätta att gymnasielärarnas beskrivningar och attityder skulle styra deras 

myndighetsutövande medelst betygsättning och liknande är onekligen förhastat. Samtidigt 

vågar jag påstå att deras beskrivningar och attityder tillsammans med andra faktorer KAN ha 

betydelse för deras uppfattningar av elever, vilket i sin tur KAN ha betydelse för deras 

myndighetsutövning. Att några av lärarna i min studie inte kan skilja på förortsslang och 

inlärarspråk är enligt mig anmärkningsvärt och motiverar behovet av fler liknande studier.  

Avslutningsvis kan man ifrågasätta mitt användande av begreppet ”varieteter”. 

Kategoriseringar av språklig variation är förenklingar och ger sken av att språkliga varieteter 

betraktas som ”ting”. I verkligheten är sällan språklig variation så homogen och konstant som 

denna kategorisering vill återge. Forskare bör vara medvetna om att språklig variation är 

komplext och sällan går att bestämma på ett enkelt sätt (Bijvoet & Fraurud 2013: 376f.). Till 
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denna problematik kan man även föra min metod att kategorisera Sams och Stellas tal som 

”förortssvenska” samt Leos och Leilas tal som ”förortsslang”. Detta metodval är i sig en 

förenkling eftersom dessa språkliga ”varieteter” kan ta sig många olika uttryck.  

Det vore intressant att fortsätta studera gymnasielärares beskrivningar och attityder till 

förortssvenska och förortsslang. En större studie skulle kanske kunna ge utförligare svar på 

frågan om hur stor den sociolingvistiska medvetenheten är bland gymnasielärare. Intressant 

vore också att undersöka om det finns skillnader i beskrivningar och attityder mellan 

gymnasielärare på en högstatusskola respektive en lågstatusskola. Rektorers beskrivningar 

och attityder skulle också kunna studeras.  

Intressant vidare forskning vore också att undersöka vilka attityder andra makthavare i 

samhället, t.ex. rekryterare, har till förortssvenska respektive förortsslang. Polisers och andra 

myndighetspersoners attityder och beskrivningar av dessa språkliga varieteter skulle också 

vara intressant att studera. Ämnet är onekligen aktuellt med tanke på att alla vi människor i 

det här landet kommer att möta migrationsrelaterad språklig variation i alla möjliga 

sammanhang.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Del av enkäten 

Talare nr 1 

Hur uppfattar du den här personen utifrån hans / hennes sätt att prata här?  

Hur bra tycker du att följande ord passar in på honom / henne? Kryssa i en ruta på  

varje skala. 

 

intelligent 

 

         

ordentlig 

 

         

självsäker 

 

         

trevlig 

 

         

tuff 

 

         

 

 
 

Hur skulle du beteckna den sortens svenska som han / hon talar? Ge en term. 

 

 

Han / hon talar .................................................................................................................................... 

  

VÄLDIGT MYCKET INTE ALLS 

VÄLDIGT MYCKET INTE ALLS 

VÄLDIGT MYCKET INTE ALLS 

VÄLDIGT MYCKET INTE ALLS 

VÄLDIGT MYCKET INTE ALLS 
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Talare nr 1 

 

1. Hur länge gissar du att han/hon har bott i Sverige?            

 

  hela livet  

   

  ungefär femton år 

   

  ungefär tio år 

   

  ungefär fem år 

   

  mindre än ett år 

 

 

 

 

 

2. Vad tror du om talarens språkliga bakgrund? 

 

 

  han / hon kommer från ett enspråkigt hem    

      

  han / hon kommer från ett flerspråkigt hem    
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Bilaga 2. Frågor till fokusgruppssamtalen. 

 

1. Hur skulle ni beskriva talet i språkprovet? 

2. Motivera att ni beskriver talet på det sättet. 

3. I vilka sammanhang anser ni att det fungerar att tala på det sättet? I vilka sammanhang 

fungerar det inte? 

4. Vilka egenskaper förknippar ni med det sättet att tala? (seriositet, tuffhet, humor, 

ansvarsfullhet, välvilja) 

5. Vad förmedlar talaren om sig själv genom det sättet att tala? Varför anser ni det? 

6. Har ni hört det sättet att tala på förut? Hur reagerade ni då? 

7. Väcker det sättet att tala några känslor hos er? I så fall vilka? Varför väcker talet dessa 

känslor hos er? 

8. Väljer talaren att tala på det sättet medvetet eller inte? Varför/varför inte? Varför tror 

du det? Motivera ditt svar. 

9. Tror ni att talaren har en flerspråkig bakgrund eller inte? Varför tror ni det? 

10. Vilken inställning tror ni att talaren har till skolan? Varför tror ni det? 

 

11. Talare ett och fyra är samma person. Vad säger ni om det? Vad tänker ni om det? 

 

 

 


