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Accent Awareness in Children 
- a Comparing Study between the Ages of 5, 8 and 11 

Abstract 

Awareness of accents is an ability derived from metalinguistic skills, which includes being able to 

reason about language and being able to handle small language units. An example of this may be 

to be able to use prosodic features in order to understand expressions of feelings and regional 

accents. 

 

There is not much research regarding regional accent awareness in Swedish children. There is, on 

the other hand, more research available about metalinguistic ability in children. Metalinguistic 

ability is associated with a more advanced language development in general, which means that 

metalinguistic capacity belongs to a latter phase of language development. 

 

Results from recent research have shown that metalinguistic ability starts to develop by the age of 

five regarding intonation and regional accents. The present study has produced a test battery to 

survey accent awareness in the ages five to twelve years. In the study participated three age groups 

of 5, 8 and 11 years with ten children from each age group. The test comprises three parts that 

investigate different aspects of awareness of Swedish regional accents. The study is carried out in 

Östergötland in Sweden, with children expected to identify themself with the Swedish regional 

accent Östgötska. 

 

The results of the present study confirm that certain metalinguistic knowledge is established by the 

age of five and that there is a gradual development between the age groups regarding the ability to 

decide if two persons sound like they are coming from the same region.  A similar gradual 

development of metalinguistic awareness in respective ages is shown in the children’s way to reason 

about different ways to talk. The results of the present study also indicate that children by an age 

of eight have achieved the ability to distinguish their own way of talking among other regional 

accents. No further development of this ability by the age of eleven is demonstrated. 
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Sammanfattning 

Dialektal medvetenhet är en förmåga som grundas i en metaspråklig förmåga, det vill säga att kunna 

resonera kring språk och hantera språkliga enheter. Exempel på detta är att med hjälp av prosodi 

kunna utläsa information i tal såsom känslor och dialekter. 

 

Det finns relativt lite forskning angående barns dialektala medvetenhet. Däremot finns mer 

forskning inom metaspråklig utveckling. En god metaspråklig förmåga hör samman med god 

generell språkutveckling och en metaspråklig kompetens innebär ett senare stadium av 

språkutveckling.  

 

Resultat från tidigare studier har visat att metaspråklig förmåga börjar utvecklas vid en ålder av 

cirka fem år vad gäller bland annat intonation och dialektrelaterat tal. I föreliggande studie 

konstruerades ett testbatteri för att kartlägga dialektal medvetenhet i åldrarna fem till tolv år. I 

studien deltog tre åldersgrupper, 5-, 8- och 11-åringar, med tio barn i respektive åldersgrupp. Testet 

är uppbyggt i tre delar som undersöker olika aspekter av dialektal medvetenhet. Studien är 

genomförd i Östergötland med barn som förväntas identifiera sig med östgötsk dialekt.  

 

Resultatet i föreliggande studie bekräftar att viss metaspråklig kunskap finns etablerad hos de 

femåriga barnen och att det sker en gradvis ökning i utvecklingen mellan åldrarna vad gäller att 

kunna avgöra om två personer låter som att de kommer från samma region. En liknande ökning 

av metaspråklig utveckling finns mellan respektive åldersgrupp och visas i barnens sätt att resonera 

kring olika sätt att tala. Föreliggande studies resultat visar även att barnen vid åtta år uppnått en 

god förmåga att urskilja sitt eget sätt att tala bland andra regionsdialekter, dock påvisas ingen 

ytterligare ökning av denna förmåga vid elva års ålder. 
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1. Inledning 

Dialektal medvetenhet handlar om förmåga att skilja mellan olika dialekter (Girard, Floccia & 

Goslin, 2008). Denna förmåga är beroende av metafonologisk förmåga som utvecklas hos barn i 

sjuårsåldern (Nettelbladt & Salameh, 2007). Dialekter karaktäriseras av olika språkdrag där bland 

annat prosodi och vokalkvalitet är stora påverkande faktorer (Bruce, 2010:30). 

2. Bakgrund 

2.1. Språkutveckling 

2.1.1. Fonologisk utveckling 

Vid fyra till sju års ålder färdigställs barns fonologi och får ett allt mer vuxenlikt uttal. Det 

förekommer dock individuella skillnader och de ljud som är utmärkande för svenska dialekter 

förvärvas vid sex års ålder. Barns fonologi fortsätter att utvecklas i skolåldern och det är först vid 

nio års ålder som barn anses utvecklat förmågan att perceptuellt skilja mellan olika fonem. Även 

prosodisk och metafonologisk förmåga utvecklas i nioårsåldern (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

2.1.2. Prosodisk utveckling 

Prosodi är en gemensam beteckning som innefattar bland annat intonation, rytm och betoning. 

Intonation ter sig som tonhöjdsvariationer i tal. Rytm är den växling som sker mellan betonade och 

obetonade stavelser. Betoning markeras bland annat genom ökad styrka och högre tonhöjd. 

Intonation kan delas in i grupperna ord- och satsintonation. Prosodi framhäver och grupperar 

stavelser, ord och fraser och den svenska prosodin är ur ett internationellt perspektiv förhållandevis 

komplicerad (Nettelbladt & Salameh, 2007; Bruce, 2010:44–100).   

 

Små barn förlitar sig mycket på prosodi när de ska lära sig att till en början dela in talströmmen i 

meningar och till sist ord. Pauser ger vidare information vid klusterindelning tillsammans med 

prosodi men inte i sig själv och detta tyder på att barn i tidig ålder använder sig av prosodisk 

information (Seidl, 2007). Intonationen utvecklas i samma takt som den grammatiska utvecklingen. 

Intonationen fortsätter att utvecklas genom skolåren och är vid tioårsåldern nästan, men inte fullt, 

likvärdig med vuxnas intonation (Wells, Peppé & Goulandris, 2004). 

 

I en studie av Wells et al. (2004) jämfördes utveckling av intonation i åldrarna fem till tretton år. 

Det visade sig att förmågan att uppfatta intonation börjar utvecklas hos femåringar samt att den 

ökar med åldern. Femåringar kunde sammanlänka delar av tal med hjälp av prosodi, de kunde även 

uppfatta vilken känsla talaren ville förmedla samt kunde med hjälp av information från 
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intonationen markera delar i talet som viktiga. Vissa funktionella prosodiska skillnader innebar 

svårigheter för femåringarna, men dessa svårigheter förväntas vara etablerade vid åtta års ålder. 

Små barn har svårt att producera många intonationsskillnader på kort tid, vilket kan förklaras med 

att de generellt talar långsammare än vuxna och det gör det svårt för barnen att producera skillnad 

i intonation. Dessutom har små barn svårigheter att använda enstaviga prosodiska drag för att 

meddela betydelse. I studien fanns skillnader såväl inom som mellan åldersgrupperna. Intonation 

utgör viktiga dialektala skillnader (Wells et al., 2004), vilket även styrks av Bruce (2010:44–100). 

2.1.3. Lexikal utveckling 

Barnets föräldrar är en stor omgivningsfaktor i det lilla barnets värld och påverkar barnets 

ordförråd genom att styra valet av ord och samtalsämnen (Clark, 1979). I och med att föräldrar är 

en stor omgivningsfaktor påverkar de även barnets språkutveckling generellt (Clark, 1979; Barrett, 

1995; Mugglestone, 1995; Nettelbladt & Salameh, 2007; Chambers, 2009; Bruce, 2010; Shulman & 

Singleton, 2010; Strömqvist, 2010; Dahlby et al., 2011; Jacewicz, Fox & Salmons, 2011; Stoel-

Gammon, 2011). De ord som barnet först utvecklar berör dess mest basala behov som har att göra 

med ätande, drickande, kroppsdelar och dagliga rutiner, för att nämna några (Barrett, 1995). Då 

barnet blir äldre utökar det sitt ordförråd såväl socialt som akademiskt då skolgången påbörjas och 

det sociala umgänget utökas. Barnet blir bättre på att lära sig ord från omgivningen och ju äldre det 

blir desto lättare kan det lära sig mer abstrakta ord. Utvecklingen av lexikon sker livet ut (Shulman 

& Singleton, 2010). 

 

Det finns många studier som bekräftar att omgivningen påverkar barns språkutveckling (Clark, 

1979; Barrett, 1995; Mugglestone, 1995; Nettelbladt & Salameh, 2007; Chambers, 2009; Bruce, 

2010; Shulman & Singleton, 2010; Strömqvist, 2010; Dahlby et al., 2011; Jacewicz et al., 2011; Stoel-

Gammon, 2011). I en studie av Dahlby et al. (2011) undersöktes om föräldrar som ger längre pauser 

vid turtagning och interaktion med sina barn kan ha en bättre inverkan på den lexikala 

språkutvecklingen. Studiens resultat visar att föräldrar som ger snabb feedback på barns utlåtanden 

och spenderar mycket tid att interagera verbalt med sina barn kan påverka utvecklingen av lexikon 

hos barn positivt (Dahlby et al., 2011). 

 

Sociolekter kan bidra till en variation i både lexikon och uttal (Mugglestone, 1995; Andersson, 2007; 

Nettelbladt & Salameh, 2007; Bruce 2010:16) och handlar liksom begreppet dialekt, om språklig 

variation i ett samhälle. Med sociolekt avses språklig variation utifrån ett socialt perspektiv, till 

skillnad från dialekt som syftar till ett mer geografiskt perspektiv (Mugglestone, 1995; Andersson, 

2007; Nettelbladt & Salameh, 2007; Bruce 2010:16). Omgivningen påverkar inlärningen av 
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sociolekter (Mugglestone, 1995) liksom fonologi och dialekter (Bruce, 2010; Jacewicz et al., 2011; 

Stoel-Gammon, 2011) samt lexikon (Clark, 1979; Barrett, 1995; Chambers, 2009; Strömqvist, 2010; 

Dahlby et al., 2011). 

2.2. Metaspråklig förmåga 

Att kunna tala om och resonera kring språk är en metaspråklig förmåga. Det är en språkspecifik 

kognitiv förmåga som innebär att kunna reflektera och hantera språkliga enheter och kunna 

kontrollera de mentala mekanismer som ingår i språkprocessande (Gombert, 1992). Metaspråklig 

förmåga innefattar att kunna reflektera kring språkets domäner i form av fonologi, lexikon, 

semantik, syntax och pragmatik och är därmed en förutsättning för dialektal medvetenhet 

(Gombert, 1992; Girard et al., 2008). God metaspråklig förmåga hör ihop av god språklig generell 

förmåga (Gombert, 1992). 

 

Metaspråklig kompetens finns hos barn redan i mycket tidig ålder och är en förutsättning för 

språkutveckling. Barn inser redan vid deras första produktioner att deras uttryck inte är korrekta. 

Därför måste de mer eller mindre medvetet utveckla sitt språk genom att lyssna in och tillgodogöra 

sig omgivningens språk och ha det som modell (Gombert, 1992). Denna form av medvetenhet kan 

låta komplicerad, men tycks inte kräva särskilt hög nivå av reflektion. Metaspråkligt beteende är ett 

karaktäristiskt steg i generell språklig utveckling. Då barn är fem, sex år kan de börja reflektera över 

språk i samband med produktion och få förståelse för mer syntaktiskt komplicerade konstruktioner 

(Gombert, 1992; Wells et al., 2004; Girard et al., 2008). 

 

Barnet utvecklar denna perceptuella förmåga under sin barndom, vilket stämmer överens med 

förmågan att urskilja distinktioner mellan fonem i sitt modersmål. Barnet avvecklar dock förmågan 

att upptäcka distinktioner som inte finns i sitt modersmål och i ljud som barnet därmed inte 

exponerats för (Eimas, 1985). Miyawaki et al. (1975) bekräftar detta i sin studie som visar att vuxna 

japaner inte kan skilja på/r/ och /l/ (Miyawaki et al., 1975) eftersom ljuden inte har en tydlig 

distinktion i japanska som de har i andra språk, till exempel i engelska eller franska (Lidberg, 2003; 

Bruce, 2010:37). 

 

Flera studiers resultat tydliggör vikten av att skilja på tidigt förvärvad diskriminering och 

medvetenhet av fonem samt metafonologisk förmåga (Wallach, Wallach, Dozier & Kaplan, 1976; 

Nesdale, Herriman & Tumner, 1984; Gombert, 1992). I en studie av Wallach et al. (1976) 

observerades att god diskrimineringsförmåga beträffande språkliga och ickespråkliga fonem inte 

nödvändigtvis innebär god metafonologisk förmåga. Wallach et al. (1976) jämförde två grupper 
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med fem- till sexåriga barn där den ena gruppen bestod av barn från en lägre socioekonomisk 

bakgrund och den andra gruppen bestod av barn från en medelklassbakgrund. Barnen fick i ett test 

lyssna på ord som var lika, men med olika initiala fonem, som exempelvis ”jail” och ”whale” och 

uppmanades därefter välja ett matchade objekt på en bild. Båda grupperna var lika bra på dessa 

diskriminationsuppgifter, däremot skiljde sig resultatet åt i ett experiment där barnens förmåga att 

utmärka fonem testades (Wallach et al., 1976). Det förstnämnda kan därmed ses som en 

förutsättning för det andra, men innebär inte att förmågan att diskriminera lingvistiska ljud i sig ger 

en god förmåga att utmärka fonem. Därför bör dessa två typer av språkperception skiljas åt när det 

kommer till testuppgifter för att undersöka metafonologisk förmåga (Wallach et al., 1976; 

Gombert, 1992). 

 

Metafonologisk förmåga utvecklas i femårsåldern beträffande att uppfatta och hantera språkliga 

enheter (Liberman, Shankweiler, Fisher & Carter, 1974; Wallach et al., 1976; Hakes, 1980; Lenel & 

Cantor, 1981; Smith & Tager-Flusberg, 1982; Nesdale et al., 1984; Gombert, 1992; Wells et al., 

2004; Nettelbladt & Salameh, 2007; Girard et al., 2008). Annan forskning har även riktat in sig på 

metaspråklig medvetenhet vad gäller förmåga att kunna resonera kring information som ålder, kön, 

dialekt och emotion i tal (Morton & Trehub, 2001; Wells et al., 2004; Girard et al., 2008). Morton 

och Trehub (2001) fann en gradvis förändring beträffande utveckling av förmåga att använda 

akustisk information korrelerat till emotioner i tal. Det visade sig att fyraåringar mestadels 

fokuserade på orden i talet medan äldre barn och vuxna oftare relaterade till emotioner i talet 

(Morton & Trehub, 2001), vilket även Girard et al. (2008) och Wells et al. (2010) bekräftar. 

Emotioner i tal avspeglas ofta med skillnader i prosodi (Morton & Trehub, 2001; Wells et al., 2004; 

Girard et al., 2008). 

2.3. Dialekter 

Dialekter brukar definieras som geografiska skillnader inom ett språk (Andersson, 2007; Bruce, 

2010:15–17), men de språkliga gränserna är inte lika tydliga som läns- eller landskapsgränser (Elert, 

1994; Bruce, 2010:25–30). Inte heller gränserna mellan länder skiljer språk och dialekter åt. Till 

exempel är skillnaden mellan svenska och norska väldigt flytande och språken kan tillsammans med 

danska räknas som varianter av samma nordgermanska språk. Dialekter kan definieras som olika 

geografiska varianter av ett språk. Flera idiolekter, definierat som hur varje enskild person talar, 

med liknande drag bildar tillsammans en dialekt och dialekter med liknande språkdrag bildar 

tillsammans ett språk. Lokala mål som talas inom en region kan även benämnas som egna dialekter, 

till exempel mål från Fole och Fårö på Gotland (Bruce, 2010:15–16).  
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2.3.1. Dialekter hos barn 

Jacewicz et al. (2011) undersökte skillnader i vokalkvalitet mellan barn och vuxna i tre olika 

amerikanska dialekter. Den främsta språkliga inputen för både barn och vuxna kom från den lokala 

omgivningen. En stor del av den dialektala inputen bestod av regionala drag, men även av nya drag 

från massmedia, andra sociala medier och från personer i omgivningen som var inflyttade från 

andra språkliga områden. Det observerades att vuxna som bott hela sitt liv i samma språkliga region 

behöll de regionala dragen i sina vokaler.  Barnen påverkades mest av den dialektala bakgrunden 

som de vuxna i omgivningen bidrog med, trots det ökade icke-lokala stimuli som barn idag generellt 

utsätts för i högre grad än tidigare generationer (Jacewicz et al., 2011). 

 

Girard et al. (2008) undersökte barns metafonologiska medvetande i dialektrelaterat tal. I ett första 

experiment var franska fem- och sexåringar ombedda att diskriminera mellan nordlig och sydlig 

fransk dialekt i en uppgift där meningar skulle kategoriseras. Det visade sig att barnen inte hade en 

reliabel förmåga att skilja på dessa nationella variationer av sitt eget språk, däremot kunde de skilja 

mellan sin egen dialekt och en andraspråkstalare med utländsk brytning. Barnen kunde i andra 

experiment även para ihop talare som hade samma regionala dialekt bland personer med olika 

dialekter. Sammanfattningsvis kunde barnen uppfatta skillnader mellan olika regionala dialekter 

inom sitt modersmål, men hade lättare att identifiera utländsk brytning. Detta tolkas som att 

medvetenhet och uppfattning av inomspråkliga dialekter och utländsk brytning är relaterat till 

utveckling av egenspråkskännedom, sociolingvistisk kunskap och långtidsminne tillsammans med 

andra språkspecifika inlärningsprocesser (Girard et al., 2008). 

 

Barn som flyttar har en förmåga att ändra sin dialekt i enlighet med den nya ortens dialekt. 

Chambers (1992) upptäckte förändrad produktion av dialekt hos sju- till femtonåriga kanadensiska 

engelsktalande barn när de flyttade till södra England. Han fann att alla barnen förvärvade nya 

dialektala drag, men de yngsta barnen tenderade förvärva mer komplexa fonologiska särdrag än 

deras äldre syskon (Chambers, 1992). 

2.3.2. Dialektindelning 

En klassisk indelning av svenska dialekter gjordes av Wessén (1969) där dialekterna delades in i 

sydsvenska mål, götamål, gotländska mål, sveamål, norrländska mål och östsvenska mål. Denna 

indelning gjordes i enlighet med språkhistoriska drag. I vissa landskap är det möjligt att slå fast att 

vissa språkljud är starkt relaterade till landskapet, men då detta inte är något som går att tillämpa 

överallt väljer de flesta att talar om regionala drag med underindelningar istället för rena 

landskapsdialekter. Ett exempel är småländska som kan delas in i flera olika dialektgrupper (Bruce, 



6 
 

2010:25–30). Elert (1994) delade grovt in dialekterna i sydsvenska dialekter, finlandssvenska och 

centralsvenska. Dessa tre delar är lätta att definiera både geografiskt och historiskt. De sydsvenska 

dialekterna har påverkats av danska språkljud på samma sätt som de finlandssvenska dialekterna 

har influerats av det finska språket. Centralsvenska dialekter skulle då inbegripa resten av 

dialekterna (Elert, 1994; Bruce, 2010:25–30).  

2.3.3. Dialektala skillnader 

Dialektala skillnader kan registreras på alla språkliga nivåer, men identifieras lättast i satsmelodi, 

ordaccent och fonologi. Det finns även viktiga skillnader i morfologi, syntax och lexikon. Till 

exempel finns det många lexikala varianter av ordet ”pojke” där sork, påg, hele och kläpp är några 

exempel. Även semantiska skillnader kan observeras. I Skåne huggs den mogna säden, i Småland 

mejas säden och i Uppland skärs den (Edlund, 2014). Lexikon lärs in, liksom flera av de övriga 

språkliga domänerna, med hjälp av omgivningen (Clark, 1979; Barrett, 1995; Mugglestone, 1995; 

Nettelbladt & Salameh, 2007; Chambers, 2009; Bruce, 2010; Shulman & Singleton, 2010; 

Strömqvist, 2010; Dahlby et al., 2011; Jacewicz et al., 2011; Stoel-Gammon, 2011). 

 

I dialekter är det framförallt de fonologiska enheterna som utgör den distinkta skillnaden, men även 

lexikon kan dialektalt skilja sig åt (Bruce, 2010:30–37; Edlund, 2014) och skiljer sig även åt inom 

sociolekter (Mugglestone, 1995). Att kunna förstå och reflektera över ordsynonymer mellan 

dialekter hör till en meta-förmåga inom lexikon (Gombert, 1992). 

 

När omgivningen förändras, förändras även skillnader i språket och dialekterna. Den förändring 

som skedde i samhället under 1900-talet påverkade även vårt sätt att tala. Traditionella dialektala 

begrepp slutade användas och skillnader i ordförråd mellan olika dialekter jämnades ut. Även 

uttalsskillnader förändrades, men inte i samma grad eftersom uttalet inte har samma tydliga 

koppling till omgivningen som ordförrådet har. I dag är uttalsvariationen det tydligaste elementet 

som definierar olika dialekter (Bruce, 2010:210–213). 

2.3.3.1 Dialektala skillnader vad gäller fonologi 

Det talade språket består av olika ljud som tillsammans skapar betydelse. Det talade ljudet delas in 

i vokaler, konsonanter och prosodi. Vokaler och konsonanter är talets segmentella del och prosodi 

är den suprasegmentella delen och påverkar inte bara ett element utan stora delar av talet. Vokalerna 

skiljer sig mycket mellan olika dialekter och konsonanterna bidrar minst till dialektfärgningen 

(Engstrand, 2007; Bruce, 2010:34–37). 
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2.3.3.2. Dialektala skillnader vad gäller prosodi 

Fonologi inbegriper även prosodi, det som i vanligt tal kallas talets melodi och rytm, som är en 

grundläggande roll för den regionala dialektala färgningen (Bruce, 2010:34–37). Prosodi ger talet 

struktur och väver samman beståndsdelar till helhet. De prosodiska dragen har suprasegmentella 

egenskaper och påverkar de språkliga elementen och det är både en innehålls- och en uttryckssida 

som samverkar för att ge talet dess karaktäristiska drag. (Engstrand, 2007; Bruce, 2010:34–37). 

Prosodin bidrar även till att markera samhörighet mellan olika enheter i talet och att lyfta fram 

specifika delar (Seidl, 2007; Wells et al., 2004; Bruce, 2010:34–37). Allt detta sker bland annat 

genom ordtoner, ordaccent och betoning (Bruce, 2010:34–37). Intonationen finns både i 

ordmelodin och i frasmelodin och består av skillnader i tonhöjden (Engstrand, 2007; Nettelbladt 

& Salameh, 2007; Bruce, 2010:34–37). 

 

Ordbetoning, vilken stavelse i ordet som bär betoningen, är i svenskan rörlig. I enkla ord finns det 

endast en betoning medan det i sammansatta ord kan finnas två eller fler betonade stavelser. Det 

finns ganska liten dialektal skillnad och de regler som finns går att generalisera för hela det 

svenskspråkiga området. Den vanliga betoningen i svenskan är så kallad förledsbetoning där 

huvudbetoningen vanligen kommer tidigt i ordet och bibetoningen senare. Tonvikten ligger då 

tidigt i ordet och är förknippad med grav accent. När tonvikten ligger sent i ordet och bibetoningen 

kommer före huvudbetoningen kallas det slutledsbetoning och den är förenad med akut accent. 

Slutledsbetoning förekommer i norrländska och utmärker sig särskilt mycket i Norrbotten och 

Luleå. Det är den rytmiska kontexten som avgör betoningen och slutledsbetoning uppkommer i 

betoningssvackor. Slutledsbetoning förekommer även i andra dialekter men inte i samma 

utsträckning som i vissa av de norrländska dialekterna (Bruce, 2010:48–54). 

 

I de flesta svenska dialekter är ordaccenter och ordbetoning för olika typer av ord i stort sett samma, 

även om uttalssättet varierar. Exempelvis varierar ordaccenterna i sydsvenskan, där förekommer 

det både akut och grav accent i sammansättningar där det i övriga dialekter domineras av grav 

accent (Bruce, 2010:48–63). Generellt kännetecknas akut accent av en tontopp och grav accent av 

två (Engstrand, 2007; Bruce, 2010:55–66). Grav accent har en sammanbindande funktion då den 

förstärker sambandet mellan den betonande stavelsen och stavelsen efter. Akut accent har däremot 

en isolerande funktion där den efterföljande obetonade stavelsen antingen är finalt i ordet eller ett 

separat ord (Bruce, 2010:55). 

 

Regler för accent i enkla ord är överlag desamma i de svenska dialekter där accenter förekommer. 

Dock finns det några dialekter som sticker ut. En del sveamål, bland annat några uppländska och 
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sörmländska dialekter övergeneraliserar grav accent. Grav accent används då även i icke-

finalbetonade ord och då i tvåstaviga ord som i andra dialekter har akut accent. Denna 

generalisering märks tydligast hos äldre generationer och tros därför snart gå förlorad. En 

överanvändning av akut accent kan observeras i vissa skånska och norrländska dialekter, där det i 

vissa skånska dialekter berör tvåstaviga substantiv med -el ändelse i plural och i norrländska 

dialekter substantiv med obetonad stavelse i början av det flerstaviga ordet (Bruce, 2010:48–66). 

Generellt har sammansatta ord grav accent, undantaget är ord som tappat sin känsla av 

sammansättningen, som till exempel ordet trädgård. Regeln om grav accent i sammansatta ord gäller 

dock inte i sydsvenska dialekter där det sammansatta ordet oftast har samma accent som det första 

enskilda ordet i sammansättningen. Den accent som finns i resten av ordets sammansättning 

påverkar inte det sammansatta ordets uppbyggnad (Bruce, 2010:48–66). 

 

Enligt Eva Gårdings typologi delas tonförloppet in i fem olika accenttyper, 0, 1A, 1B, 2A och 2B. 

0 gör ingen skillnad mellan akut och grav accent och återfinns i finlandssvenska dialekter och i 

Tornedalen. I accenttyp 1 består både akut och grav accent av en tontopp, men timingen avgör om 

det är akut eller grav accent där tontoppen i grav accent kommer senare än i akut accent. 1A, där 

tontoppens timing kommer tidigare i stavelsen, finns representerad i de sydsvenska dialekterna och 

1B, där tontoppen kommer lite senare i stavelsen, återfinns i gotländska mål. I accenttyp 2 består 

grav accent av två tontoppar. 2A, den tidigare, återfinns i sveamål och norrländska mål och 2B, 

den senare, i de västmellansvenska målen (Bruce, 2010:70–92). 

 

Norrländskan har liknande ordmelodi som de mellansvenska dialekterna, men saknar den 

karaktäristiska satsmelodin, vilket gör att de mellansvenska dialekterna utmärker sig och bildar ett 

sammanhängande område där detta mer melodiska sätt att tala är tydligt. Området fortsätter in i 

Norge och förenar mellansvenskan med den norska som talas i de östra delarna av Norge. 

Melodityp 1 som återfinns i den norra respektive södra delarna av Sverige återfinns i de västra samt 

norra delarna av Norge (Bruce, 2010:93–94). 

2.3.3.3. Dialektala skillnader vad gäller vokaler 

Vokaler har en tydlig påverkan på dialekter och skiljer sig inte bara mellan regioner utan även lokalt 

inom regioner. Svenskan har nio vokaltyper som finns representerade som både långa och korta 

och det finns dessutom uttalsvariationer av vokalerna. I vissa dialekter sammanfaller vissa ljud så 

att de låter likadant, framförallt i äldre typer av stockholmska där det längre e-ljudet användes för 

både långt e-ljud, men även för långt ä-ljud som i leka respektive läka. Ett annat exempel är kort o- 
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och u-ljud som återfinns i bland annat skånska och gotländska dialekter. Det ovan beskrivna leder 

till att vissa dialekter har färre än nio långa och nio korta vokaler (Bruce, 2010:102–103).  

 

Diftonger är karaktäristiska för flera av de svenska dialekterna och delas in i slutnings- respektive 

öppningsdiftongering samt framåt- respektive bakåtdiftongering. Under vikingatiden fanns de 

ursprungliga fornnordiska diftongerna i alla nordiska språk. Dessa diftonger, ai, au, öy, finns kvar i 

isländskan, men även i vissa nordnorrländska och finlandssvenska dialekter samt i gotländskan. 

Den diftongering som är känd i delar av Skåne är inte ursprunglig utan har tillkommit på senare tid 

(Bruce, 2010:119–132). I skånska är diftonger ett tydligt dialektalt drag. I de västra delarna av Skåne 

är i stort sett alla långa vokaler diftongerade och beror på hur ordet är betonat. Diftongerna i 

västskånska rör sig från en mindre klangfull, mer neutral vokal mot en mer distinkt vokal och 

samtliga är slutningsdiftongerade. I nordöstra Skåne är det endast de fyra slutna vokalerna, i, y, u, 

o, som diftongeras och i Blekinge är det tvärt om. Här är det i, y, u och o som är monoftongiska och 

diftongering sker främst på e- och ö-ljuden (Bruce, 2010:112–125). 

 

Flera andra dialekter förknippas med diftonger och gotländskan är särskilt utmärkande. Här är det 

tre vokaler som räknas som helt monoftongiska, i, y och a. Vokalerna e, ö, u och o är 

slutningsdiftongerade och ä och å är öppningsdiftongerade. Den gotländska diftongeringen av u är 

bakåtgående och blir i stort sett den samma som den västskånska diftongeringen av o, vilket innebär 

att isolerat låter ett gotländskt mus samma som ett västskånskt mos (Bruce, 2010:119–132). I 

norrländskan diftongeras i första hand långt e- och ö-ljud med en lätt slutningsdiftongering. Även 

å-ljud diftongeras lätt medan i, y, u och o är monoftongiska. I mellansvenska finns en 

slutningsdiftongering där vokalen övergår i ett konsonantslut, detta gäller främst de slutna 

vokalerna. De öppna vokalerna avslutas i en neutral, central vokal, ”schwa”. Även korta vokaler 

diftongeras, men det är inte lika vanligt. I skånska märks det på ä- och å-ljud som börjar med 

målljudet för att sedan glida över mot ”schwa”. I östgötskan och nordostsmåländskan diftongeras 

kort ä-ljud i ett palatalt, i-liknande ljud (Bruce, 2010:125–132). 

 

Även andra vokaler skiljer sig åt mellan olika dialekter. I- och y-ljud färgas ibland med en surrande 

kvalitet, en så kallad Viby-färgning, som påminner om ett tonande s-ljud. Sättet att artikulera i och 

y återfinns i flera dialekter bland annat på västkusten, i östra delarna av Götaland samt i vissa delar 

av Medelpad. I vissa av dessa områden räknas detta som ett ”fint” uttal och i andra områden inte 

(Bruce, 2010:132–136). Det långa u-ljudet varierar i den främre och bakre dimensionen. I de flesta 

svenska mål räknas den som en främre vokal medan det i vissa regioner uttalas längre bak, som en 

mer central vokal. Det korta u-ljudet sammanfaller i vissa dialekter med ett kort o-ljud. A-ljudets 
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uppdelning i lång och kort, där långt a-ljud har lite mörkare vokalkvalitet och kort a-ljud har lite 

ljusare, återfinns i de flesta dialekter dock inte i finlandssvenskan där vokalkvalitet för a-ljudet är 

den samma oavsett lång eller kort vokal (Bruce, 2010:132–140). Framför r används i många 

dialekter en öppnare variant av ä och ö, detta återfinns bland annat i centralsvenska, gotländska och 

norrländska, även om vokalkvalitén skiljer sig åt. I sydsvenska och i vissa västmellansvenska är 

skillnaden inte lika tydlig. Även utan r-komponenten varierar kvalitén på ä-ljudet (Bruce, 2010:137–

140). 

2.3.3.4. Dialektala skillnader vad gäller konsonanter 

Trots att konsonanterna är den del med minst dialektal påverkan och variation så finns det variation 

mellan olika områden. Dessa skillnader finns främst bland r-ljud, l-ljud och sje-ljud och i viss mån 

bland tonlösa klusiler. I svenska dialekter finns det två typer av r-ljud, det främre och det bakre. 

Det bakre r-ljudet, det skorrande, är starkt förknippat med skånskan, men återfinns i större delarna 

av södra Sverige. I Skåne, Blekinge och större delen av Halland och Småland talas det enbart med 

ett bakre r-ljud (Bruce, 2010:142–156). En blandning mellan främre och bakre r-ljud, så kallad 

götaskorrning, finns i större delen av Östergötland, Västergötland och delar av Halland, Småland 

och Värmland. Bakre r-ljud återfinns då initialt i ord och i betonade stavelser och främre r-ljud i 

konsonantförbindelser, obetonade stavelser och efter lång betonad vokal. I dialekter med främre 

r-ljud förekommer en sammansmältning mellan dentaler och r-ljudet, en supradental eller retroflex 

och är karaktäristiskt för bland annat norrländska och gotländska (Bruce, 2010:146–156). 

 

L-ljudet delas upp i ett tjockt l och ett tunt l, där det tunna l-ljudet är det som förekommer i de 

flesta fall. I samma områden där det endast används ett bakre r-ljud används också endast det tunna 

l-ljudet, men förekommer även på Gotland och i Stockholm och Göteborg. I övriga områden 

används tjockt l-ljud tillsammans med tunt l-ljud och vilket l som används var varierar mellan de 

olika dialekterna. I och med att det tjocka l-ljudet inte förekommer i Göteborg och Stockholm 

tyder det på att det tjocka l-ljudet inte bara markerar regional tillhörighet utan även har sociolektal 

påverkan (Bruce, 2010:156–160). Sje-ljudet finns i två varianter, ett mörkt och ett ljust, och dessa 

varianter artikuleras olika mellan olika områden i Sverige. I sydsvenskan är den mörkare varianten 

den som främst används. Det norrländska sje-ljudet, framför allt i de nordligaste delarna av 

Norrland, representeras av det ljusare sje-ljudet. Vissa av dialekterna har även den mörka varianten, 

men i mindre utsträckning. De västra dialekterna som gränsar mot Norge har oftast den ljusa 

varianten, vilket stämmer överens med representationen i det norska språket. I finlandssvenskan 

används ett sje-ljud som uttalas liknande tje-ljudet. I övriga svenska dialekter dominerar det mörka 

sje-ljudet. Båda sje-ljuden förekommer, men det mörka är representerat före betonad vokal och 
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den ljusa varianten efter betonad vokal. Uttalet av tje-ljudet är detsamma i de flesta svenska 

dialekter (Bruce, 2010:160–166). 

 

Klusilers uttal har en dialektal variation främst i övergången till eller från vokal, men även i vissa 

fall beträffande artikulationsställe. Aspirationen efter tonlösa klusiler, som i svenska dialekter finns 

i vissa positioner, saknas i de finlandssvenska dialekterna. Aspiration före tonlös klusil förekommer 

i vissa norrländska dialekter, men även i delar av Uppland. I värmländska och västgötska varierar 

artikulationen av k och g jämfört med övriga dialekter och i sydsvenska dialekter artikuleras ibland 

t lite längre bak i munnen (Bruce, 2010:166–168). 

2.3.4. Östgötska 

Utifrån Bruce (2010) ingår östgötska i den stora dialektindelning som kallas västmellansvenska. 

Inom västmellansvenska finns som ovan nämnt stora skillnader, men även likheter som återfinns i 

hela området. I östgötskan är de långa vokalerna diftongerade. I-, y-, o- och u-ljuden är 

slutningsdiftongerade och e- och å-ljud är öppningsdiftongerade. Det karaktäristiska ö-ljudet har 

en öppen klang och är inte diftongerat. A- och ä-ljud uttalas i enlighet med det som uttrycks som 

standardsvenska (Bruce, 2010:190–194). Inom Östergötland märks dock påverkan från de 

angränsande områdena, både genom nordliga och sydliga drag. I de sydvästra delarna finns 

götaskorrningen där även plural-r faller bort. I de nordöstra delarna faller ändelse-t bort i ord som 

kastat och skjutit och även de utmärkande Viby-i-ljuden kan observeras. Större delen av området 

har även försvagningar i ändelse-a, där det i de västra delarna ändras till ett ä-ljud och i de östra 

delarna till ett e-ljud (Hallberg, 2014). 

 

Sammanfattningsvis består dialekter av många språkliga beståndsdelar (Bruce, 2010:15–43) och det 

krävs förmåga till reflektion kring dessa delar för att uppnå dialektal medvetenhet (Gombert, 1992; 

Girard et al., 2008). Flera studier bekräftar att dessa förmågor börjar utvecklas vid femårsåldern 

(Liberman et al., 1974; Wallach et al., 1976; Hakes, 1980; Lenel & Cantor, 1981; Smith & Tager-

Flusberg, 1982; Nesdale et al., 1984; Gombert, 1992; Morton & Trehub, 2001; Wells et al., 2004; 

Nettelbladt & Salameh, 2007; Girard et al., 2008). Det är därför intressant att vidare undersöka hur 

denna förmåga utvecklas därefter (Wells et al., 2004). 

3. Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att kartlägga dialektal medvetenhet hos barn i åldrarna fem, åtta 

och elva år samt att jämföra om och i så fall hur den skiljer sig åt mellan åldersgrupperna genom 

att utforma ett testbatteri och genomföra testning av detsamma. 
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Specifika frågeställningar är: 

- Kan barn i åldrarna fem, åtta och elva år skilja mellan olika regionala dialekter? 

- Kan barn i åldrarna fem, åtta och elva år urskilja sin egen dialekt bland andra regionala 

dialekter? 

4. Metod 

Ett testbatteri utformades för att undersöka dialektal medvetenhet hos barn. Föreliggande studie 

ingick i ett större dialektprojekt vars syfte var att undersöka både dialektal medvetenhet och 

dialektal användning. I studien ingick 30 barn (se tabell 1), med tio barn i åldersgrupperna fem, åtta 

och elva år. Inför testningen gjordes två mindre pilotstudier. I pilotstudie 1 deltog sex personer i 

20-årsåldern och i pilotstudie 2 deltog sex barn, två ur respektive åldersgrupp. Till följd av ett 

begränsat deltagarunderlag utformades studien med ett kvalitativt fokus där statistiska analyser inte 

var relevanta. 

 

Testets struktur var inspirerad av Girard et al. (2008) och innefattade tre delar där 

frågeformuleringarna i huvudtestningen löd: 

Deltest 1. Vilket av de här två exemplen låter mest likt hur du pratar?  

Deltest 2. Låter det som de här två personerna kommer från samma ställe?  

Deltest 3. Har du hört någon som pratar ungefär så här? 

4.1. Deltagare 

I studien deltog 30 pojkar och flickor med tio barn från varje åldersgrupp. I pilotstudie 1 deltog 

sex personer i åldrarna 14–25 år varav fem kvinnor och en man. I pilotstudie 2 medverkade två 

femåriga flickor och en flicka och en pojke i åtta- respektive elvaårsåldern. I huvudtestningen deltog 

åtta femåriga flickor och två femåriga pojkar, fem åttaåriga pojkar och fem åttaåriga flickor samt 

sju elvaåriga pojkar och tre elvaåriga flickor (se tabell 1) De tolv femåringarna i studien kom från 

två olika avdelningar på samma förskola och åtta- och elvaåringarna kom från samma skola. 

Inklusionskriterierna i studien samt pilotstudie 2 var barn med typisk utveckling från 

Linköpingsområdet men ej centralort. Exklusionskriterierna för deltagande var språkstörning och 

hörselnedsättning eftersom dessa faktorer påverkar språkutvecklingen (Nettelbladt & Salameh, 

2007), vilket även flerspråkighet kan göra (Salameh, 2008), varför även det sistnämnda var ett 

exklusionskriterium i studien. 
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Tabell 1. Samtliga deltagare studien. Indelade i pilotstudie 1, pilotstudie 2 samt huvudtestningen. 

4.2. Kontaktförfarande 

Kontakt med lämpliga förskolor och skolor och muntligt godkännande avlades via telefon. 

Därefter skickades informationsbrev ut (se bilaga 1) och kontakt togs med personal för att ge dem 

informationsbrev med godkännande-enkäter (se bilaga 2) att dela ut till samtliga barn i studien. 

Efter pilotstudie 2 formulerades ytterligare ett brev (se bilaga 3) med två kompletterande frågor till 

föräldrarna till de deltagande barnen i huvudstudien angående deras dialekter och var de var 

uppvuxna någonstans. Denna information var intressant för studien eftersom föräldrar är en del 

av barnets omgivning och påverkar den språkliga utvecklingen (Clark, 1979; Barrett, 1995; 

Mugglestone, 1995; Nettelbladt & Salameh, 2007; Chambers, 2009; Bruce, 2010; Shulman & 

Singleton, 2010; Strömqvist, 2010; Dahlby et al., 2011; Jacewicz et al., 2011; Stoel-Gammon, 2011). 

Brevet delades ut i samband med huvudtestningen och samlades sedan in av förskolepedagoger 

och lärare. 

4.3. Utformning av test 

4.3.1. Dialekturval 

Deltagarnas ursprung var Östergötland, där majoriteten av barnen till följd av detta förväntades ha 

eller identifiera sig med östgötsk dialekt och till följd av detta var testet skapat utifrån östgötska. 

De andra dialekterna i testet bestod av olika exempel på norrländska, skånska och gotländska (se 

tabell 2). Syfte med de övriga dialekterna var att de skulle vara karaktäristiska regionala dialekter 

med relativt stor kontrast till den regionala utgångspunkten för studien (Girard et al., 2008; Bruce, 

2010). 

 

Pilotstudie 1 
Ålder  Antal  Kön 
14-26 år  6 st  5♀, 1♂ 
 
Pilotstudie 2 
Ålder  Antal  Kön 
5 år  2 st  2♀ 
8 år  2 st  1♀, 1♂ 
11 år  2 st  1♀, 1♂ 
 
Huvudtestningen 
Ålder  Antal  Kön 
5 år  10 st  8♀, 2♂ 
8 år   10 st  5♀, 5♂ 
11 år  10 st   3♀, 7♂ 
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I testet användes ljudklipp från SweDia 2000 (http://swedia.ling.gu.se), vilket är en omfattande 

dialektinsamling vars projekttid pågick under år 1998-2008 (http://info.adm.umu.se/FoDB 

/Projektbeskrivning.aspx?id=255). Godkännande att använda SweDia 2000s publika 

dialektdatabas inhämtades från en representant från projektet. SweDia 2000s publika hemsida 

tillhandahåller ett 100-tal lokala mål från hela Sverige med ljudklipp från en äldre kvinna, äldre man, 

yngre kvinna och yngre man från respektive lokalt mål. Ljudklippen bestod av kortare delar av 

intervjuer med blandade samtalsämnen. 

 

I urvalet av ljudklipp för de fyra regionerna i föreliggande studie ingick två till tre lokala mål för att 

tillsammans representera respektive regions dialekt (Bruce, 2010). I ett första skede valdes ljudklipp 

som befanns representativa för respektive region. Därefter genomfördes två pilotstudier i syfte att 

undersöka att ljudexemplen uppfattades karaktäristiska för respektive region och kunde urskiljas 

av deltagarna. Ljudklippen av de olika lokala målen återkom i olika kombinationer under testets 

förlopp och vissa av ljudexemplen kom från samma ljudklipp, men ur olika delar. I en del av testet 

återkom samma uppgift vid två tillfällen för att kontrollera om barnen var konsekventa i sina svar. 

Dessutom eftersträvades en jämn fördelning av manliga och kvinnliga talare för att ge möjlighet att 

undersöka om barnen lättare identifierade sig med en röst av sitt eget kön. 

4.3.2. Redigering av ljudklipp 

Ljudklippen i huvudtestet (se tabell 2) bestod av partier med tydliga dialektala drag. För att inte 

avslöja ljudklippens regionsdialekt undveks partier med ortsnamn och annat som kunde härledas 

till regionen. Tre lokala mål representerade dialekt från den norrländska regionen och den skånska 

regionens dialekt representerades av fyra ljudklipp, varav tre lokala mål. För Östergötland valdes 

tre ljudklipp ut från två lokala mål och där två ljudklipp delades upp i två exempel var. 

Regionsdialekten gotländska representerades av fyra ljudexempel fördelat på två lokala mål. 

 

Tabell 2. Samtliga ljudklipp i testet (Y står för yngre talare och Ä står för äldre talare). Ljudklippen är presenterade 

efter region och lokal ort (lokala mål). 

 
 

 

Norrländska Piteå Y. Man Östgötska Rimforsa Y. Kvinna 
Burträsk Y. Kvinna   Rimforsa Y. Man 
Överkalix Y. Kvinna  Tjällmo Y. Man 

 
Gotländska Fole Ä. Kvinna  Skånska Norra Rörum Y. Man 
 Fole Ä. Man  Norra Rörum Y. Kvinna 
 Fårö Ä. Man   Löderup Y. Kvinna 
 Fårö Y. Kvinna   Bara Y. Kvinna 
 
 
 

http://swedia.ling.gu.se/
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I pilotstudie 1 löd frågeformuleringarna ”Pratar du ungefär så här?”, ”Låter de här personerna lika?” och 

”Känner du någon person som pratar så?”. Frågorna representerade testets tre delar och ljudklippen (se 

tabell 2) utgjorde deltesternas uppgifter (se tabell 3, 4 och 5). I testuppgifterna där 

frågeformuleringen löd ”Låter de här personerna lika?” fick barnen svara om det lät som att talarna i 

ljudexemplen hade lika eller olika regionsdialekt. Frågeformuleringen var inspirerad av ett 

experiment i studien av Girard et al. (2008). Samtliga ljudklipp redigerades så att ljudnivåerna 

stämde överens mellan paren och att långa pauser kortades ner. 

4.3.3. Pilotstudie 1 

Syftet med pilotstudie 1 var bland annat att säkerställa att de utvalda lokala målen för varje region 

var goda representanter för regionsdialekterna. Syftet var även att få fler åsikter vad gällde 

röstkvalitet på ljudexemplen, upplägg och generell utformning av testet. Inför pilotstudien skapades 

ett manus i punktform som användes under testningens gång och sex personer från 14 till 25 år 

utgjorde deltagarunderlaget (se tabell 1). Testet i pilotstudie 1 bestod av samma frågor som ovan 

nämnts. Andra delen i pilotstudie 1 inleddes med två övningsuppgifter inspirerade av Girard et al. 

(2008) där barnen fick genomgå en träningsfas inför testning. Första delen bestod av sex uppgifter, 

andra delen av tio uppgifter plus två övningsuppgifter och sista delen bestod av fem uppgifter. 

Frågorna lästes manuellt av testledarna i testsituationen. 

 

Ordningen av deltesten ifrågasattes under pilotstudie 1 av några testpersoner varför de lades om så 

att den jämförande delen mellan två dialekter skulle komma först istället för i mitten. Flera av 

testpersonerna trodde att barnen skulle ha svårt att förstå frågan “Låter du ungefär så här?” då de 

ansåg att den var för odefinierad. Därför omformulerades frågan till “Vilket av de här två exemplen 

låter mest likt hur du pratar?” inför pilotstudie 2 och blev därmed ett deltest med två ljudklipp per 

uppgift i likhet med Girard et al. (2008). Frågans formulering innebar således att barnen i denna 

del utgick från sitt egna sätt att tala. Pilotstudie 1 visade även att testet tog cirka 15 minuter att 

genomföra och att administreringen av testet gick som beräknat. 

4.3.4. Pilotstudie 2 

Pilotstudie 2 genomfördes med samma manus som användes i pilotstudie 1, men med de ovan 

beskrivna korrigeringarna. Ljudfilerna redigerades ytterligare och filerna kortades ner för att 

komprimera testet ytterligare. Två barn ur respektive åldersgrupp utgjorde deltagarunderlaget för 

pilotstudie 2 (se tabell 1). Samtliga barn i pilotstudien testades samma dag och testningen 

genomfördes av en testledare medan ytterligare en testledare observerade situationen. Pilotstudien 

visade att inget av sex barn svarade rätt på den ena av de två övningsuppgifterna som inledde den 

del där två dialekter jämfördes och där barnen skulle svara på om de lät lika eller inte. Det visade 
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sig även att inget av de sex deltagande barnen i pilotstudien svarade rätt på uppgiften som innehöll 

två gotländska lokala mål från två äldre män. Genom att ta bort de två övningsuppgifterna i 

deltestet där frågan löd “Låter de här personerna lika?” samt att omformulera frågan till “Låter det som 

de här två personerna kommer från samma ställe?” i likhet med Girard et al. (2008), togs detta i beaktande. 

Ordningen på deltesten ändrades genom att frågan “Vilket av de här två exemplen låter mest likt hur du 

pratar?” kom först. 

 

I introduktionsdelen av pilotstudie 2 framkom det att barnen hade olika förkunskaper vad gällde 

förståelsen av begreppet “dialekter”. Det var svårt för testledaren att stämma av med respektive 

barn vad dialekter är för något, vilket ansågs var en förutsättning för att testningen ska kunna 

genomföras och barnen riktas in på rätt spår. Därför bestämdes det att inleda testningen med en 

kort presentation och diskussion kring vad dialekter är för något och denna del fick då fylla 

övningsuppgifternas funktion likt träningsfasen i Girard et al. (2008). Pilotstudien visade därmed 

att ett mer ordagrant och strukturerat manus kunde underlätta vid testsituation. På så vis var det 

lättare att jämföra barnen emellan om de utgått från samma information och därför utvecklades 

manuset i punktform till en mer utförlig testmanual (se bilaga 4). 

4.3.5. Slutgiltiga testet 

4.3.5.1. Deltest 1 

Testet är uppbyggt i tre deltest. I deltest 1 lyder frågeformuleringen “Vilket av de här två exemplen 

låter mest likt hur du pratar?”. Här testades barnens förmåga att urskilja vilken dialekt av två ljudklipp 

som lät mest likt dem själva (Girard et al., 2008). Här matchades således östgötska representerat av 

båda kön med de andra dialekterna; norrländska, gotländska och skånska (Bruce, 2010) men med 

samma kön inom varje uppgift. De övriga regionsdialekterna förekommer två gånger, en gång för 

respektive kön (se tabell 3). Längden på varje uppgift var cirka 20 sekunder. 

 

Tabell 3. Uppgifterna i deltest 1. Tabellen förklarar vilka lokala mål som ingår i respektive uppgift, vilket kön talarna 

har, hur långt ljudklippet är samt vilka regionsdialekter som är representerade av de lokala målen. 

1. Vilket av de här två exemplen låter mest likt hur du pratar?  

Uppgift 1. Rimforsa kvinna - Överkalix kvinna 22 sek Östgötska - Norrländska  

Uppgift 2. Norra Rörum man - Rimforsa man 22 sek Skånska - Östgötska 

Uppgift 3. Fole kvinna - Rimforsa kvinna 22 sek Gotländska - Östgötska  

Uppgift 4. Piteå man - Tjällmo man 18 sek Norrländska - Östgötska 

Uppgift 5. Rimforsa kvinna - Löderup kvinna 23 sek Östgötska - Skånska 

Uppgift 6. Tjällmo man - Fole man 21 sek Östgötska - Gotländska 
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4.3.5.2. Deltest 2 

I deltest 2 var frågan formulerad “Låter det som de här två personerna kommer från samma ställe?” och 

med avsikt att testa barnens förmåga att uppfatta två dialekter som lika eller olika (Girard et al., 

2008). I varje uppgift jämfördes de lokala målen representerade av samma kön. Barnen fick frågan 

uppläst varpå de två ljudklipp i respektive uppgift spelades upp i anslutning till varandra, varpå 

barnen förväntades svara ja eller nej. Denna del bestod av tio uppgifter med två lokala mål att 

jämföra med varandra i varje uppgift (se tabell 4). 

 

Tabell 4. Uppgifterna i deltest 2. Tabellen förklarar vilka lokala mål som ingår i respektive uppgift, vilket kön talarna 

har, vad barnen förväntas svara, hur långt ljudklippet är samt vilka regionsdialekter som är representerade av de lokala 

målen. 

4.3.5.3. Deltest 3 

Deltest 3 bestod av frågeformuleringen “Har du hört någon som pratar ungefär så här?”. Till denna del 

fanns inget rätt eller fel eftersom testledarna inte kunde veta om barnen hört någon som talar de 

olika regionsdialekterna, och därför bedömdes uppgifterna i denna del kvalitativt (Ahrne, 2011). 

Barnens svar spelades in och transkriberades i efterhand. Om barnet svarade ja frågade testledarna 

även vem som barnet hört talat så samt var denne bor och eller kommer ifrån. Barnen hade även 

möjlighet att peka på en Sverigekarta för att placera ut var de trodde att personer talar ungefär som 

i ljudklippet i uppgiften, vilket skulle kunna vara till hjälp för barn med geografisk kunskap. I och 

med upplägget i denna del var förhoppningen att kunna ta del av barnens resonemang och 

eventuella reflektioner kring dialekter. Deltest 3 bestod av fem uppgifter där alla regionsdialekter 

förekom en gång och östgötska två gånger. Varje ljudklipp i respektive uppgift var mellan 10 och 

15 sekunder långt (se tabell 5). 

2. Låter det som de här två personerna kommer från samma ställe?  

Uppgift 7. Rimforsa man - Tjällmo man  JA  22 sek Östgötska - Östgötska 

Uppgift 8. N. Rörum kvinna - Burträsk kvinna NEJ 20 sek Skånska - Norrländska 

Uppgift 9. Fole man - Tjällmo man  NEJ  22 sek Gotländska - Östgötska 

Uppgift 10. Bara kvinna - N. Rörum kvinna JA  22 sek Skånska - Skånska 

Uppgift 11. Fole man - Fårö man JA  23 sek Gotländska - Gotländska 

Uppgift 12. Burträsk kvinna - N. Rörum kvinna NEJ  19 sek Norrländska - Skånska 

Uppgift 13. Överkalix kvinna - Burträsk kvinna JA  20 sek Norrländska - Norrländska 

Uppgift 14. Fårö kvinna - Bara kvinna NEJ  22 sek Gotländska - Skånska 

Uppgift 15. Piteå man - Rimforsa man  NEJ 21 sek Norrländska - Östgötska 

Uppgift 16. Fole man -Fårö man JA  23 sek Gotländska – Gotländska 
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Tabell 5. Uppgifterna i deltest 3. Tabellen förklarar vilka lokala mål som ingår i respektive uppgift, vilket kön talarna 

har, hur långt ljudklippet är samt vilka regionsdialekter som är representerade av de lokala målen. 

Testet innefattar totalt 21 uppgifter och tar utan paus inte mer än 15 minuter att genomföra. Endast 

en testledare var närvarande vid genomförande av testet. Barnens svar fördes in i ett datorbaserat 

svarsformulär av testledaren under testets gång och finns presenterade i tabellerna 6, 7, 9, 10, 12 

och 13 (se i resultatdelen). 

4.4. Testförfarande 

Barnen testades enskilt och vid endast ett tillfälle på sin förskola respektive skola. De hade hörlurar 

på sig vid testningen och fick frågan uppläst varpå efter de hört ljudklippen svarade på uppgiften. 

Testningen utgick från testmanualen (se bilaga 4) som efter pilotstudierna omarbetats och 

utvecklats. Testsituationen inleddes med att testledaren och barnen kort stämde av vad som menas 

med begreppet “dialekt” enligt manualen. Barnet fick först svara öppet på frågan och sedan visade 

testledaren en karta över Sverige där det kort förklarades att trots att personer som bor i Sverige 

talar samma språk, svenska, kan det ändå låta olika beroende på var i landet personen bor eller är 

uppvuxen. I enlighet med Girard et al. (2008) fick därmed varje barn en viss förståelse för vad de 

skulle lyssna efter inför testet och på så sätt en gemensam grund och en god förutsättning för att 

utföra det. Om något barn under testningen önskade en paus, begärde uppspelning av ljudklippen, 

eller om testledarna bedömde att något av detta behövdes, gjordes så med en anteckning om detta 

i testprotokollet. Upplevde testledaren att barnet ville avbryta eller om barnet själv uttryckligen sa 

så, avbröts testningen. 

4.5. Etiska överväganden 

Vid testningstillfällena uppstod situationer där flera barn uttryckte en önskan om att få delta trots 

att deras vårdnadshavare inte lämnat in samtycken.  I dessa fall förklarade testledarna att det inte 

var möjligt eftersom det krävdes skriftligt godkännande från vårdnadshavare. Barnen hade när som 

helst möjlighet att pausa eller helt avbryta testningen om de inte ville fortsätta eller om testledaren 

upplevde detsamma. Barnens svar dokumenterades av testledaren i ett datorbaserat protokoll där 

varje barn tilldelades ett kodnummer för att avidentifiera data så att materialet efteråt kunde 

3. Har du hört någon som pratar ungefär så här?  

Uppgift 17. Rimforsa man   13 sek  Östgötska  

Uppgift 18. Fole kvinna   12 sek  Gotländska 

Uppgift 19. Burträsk kvinna  11 sek  Norrländska 

Uppgift 20. Bara kvinna  11 sek  Skånska 

Uppgift 21. Tjällmo man  14 sek  Östgötska 
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hanteras anonymt utifrån kön och ålder. Även data angående föräldrarnas dialekter och uppväxtort 

avidentifierades. Det är endast uppsatsförfattarna och studiens handledare som har tillgång till 

deltagarnas personuppgifter. Insamlade avidentifierade data sparas på enheten för logopedi vid 

Linköpings universitet i minst fem år. 

5. Resultat 

Resultatet presenteras nedan åldersgruppsvis och varje åldersgrupp är indelad i de olika deltesten. 

Efter varje deltest presenteras barnens svar i en tabell för att förtydliga testupplägget och barnens 

svar. 

5.1. 5-åringarnas resultat 

5.1.1. Deltest 1  

I uppgift 4 och 6 identifierade sig åtta barn med östgötska framför norrländska respektive 

gotländska. Sju barn gjorde det samma vid ett norrländskt exempel, ett gotländskt exempel samt 

de båda skånska exemplen. Ett barn identifierade sig med samtliga östgötska exempel, fyra barn 

identifierade sig med östgötska i fem av sex fall, tre barn kände tillhörighet med östgötskan i fyra 

av sex exempel och två barn gjorde det samma vid tre av sex tillfällen. Snittresultatet för de femåriga 

barnen i deltest 1 var 4,4 rätt av 6 möjliga (se tabell 6). 

 

Tabell 6. Resultat deltest 1, 5-åringarna. ”Vilket av de här två exemplen låter mest likt hur du pratar?”. Öst står för östgötska, 

nor står för norrländska, skå står för skånska och got står för gotländska. x betyder att barnets svar överensstämmer 

med testupplägget. Resultatet som presenteras lodrätt är svarsresultatet för varje uppgift och resultatet som presenterar 

vågrätt varje enskilt barns totala svarsresultat.  

5.1.2. Deltest 2   

Åtta av barnen identifierade de båda skånska exemplen i uppgift 10 som hemmahörande i samma 

region och sju av barnen tyckte de båda östgötska exemplen i uppgift 7 lät som att de kom från 

samma ställe. Sju barn tyckte inte att gotländskan och skånskan lät som om den talades av personer 

från samma område och när två norrländska exempel kontrasterades var det sex barn som tyckte 

att de tillhörde samma område. Då gotländska och östgötska jämfördes i uppgift 9 svarade fem 

barn att det lät som att de kom från samma område. Fem barn tyckte inte att norrländska och 

5 år Dialekt Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 Barn 5 Barn 6 Barn 7 Barn 8 Barn 9 Barn 10 Resultat

Uppgift 1 öst - nor x x x x x x x 7

Uppgift 2 skå - öst x x x x x x x 7

Uppgift 3 got - öst x x x x x x x 7

Uppgift 4 nor - öst x x x x x x x x 8

Uppgift 5 öst - skå x x x x x x x 7

Uppgift 6 öst - got x x x x x x x x 8

Resultat 5 6 5 3 5 4 3 4 4 5
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östgötska lät lika varandra i uppgift 15. När norrländska och skånska jämfördes första gången i 

uppgift 8 tyckte tre barn att dessa lät olika varandra och vid det andra tillfället i uppgift 12 var det 

fyra barn som ansåg ljudexemplen komma från olika områden. Då gotländska kontrasterades mot 

gotländska svarade tre barn vid båda tillfällena att det lät som att exemplen tillhörde samma område. 

Tre barn svarade rätt vid sex av tio uppgifter, fem barn hade hälften rätt och två barn hade tre rätt. 

Snittresultatet för femåringarna i deltest 2 var 5,1 av 10 möjliga (se tabell 7). 

 

Tabell 7. Resultat deltest 2, 5-åringarna. ”Låter det som de här två personerna kommer från samma ställe?”. Öst står för 

östgötska, nor står för norrländska, skå står för skånska och got står för gotländska. x betyder att barnets svar 

överensstämmer med testupplägget. Resultatet som presenteras lodrätt är svarsresultatet för varje uppgift och resultatet 

som presenterar vågrätt varje enskilt barns totala svarsresultat. 

5.1.3. Deltest 3  

I deltest 3 löd frågeformuleringen ”Har du hört någon som pratar ungefär så här?” (se tabell 5). Ett av 

barnen sa sig känna igen alla exempel i deltest 3, men hänvisade vid samtliga tillfällen till den aktuella 

testningen. Barnet kunde inte identifiera uppgift 17 och uppgift 21 som exempel från samma region 

utan hänvisade till norra Sverige respektive mitten av Sverige. Det gotländska exemplet och det 

norrländska exemplet matchades också med mitten av Sverige medan det skånska exemplet parades 

ihop med ett område långt upp. 

 

Två barn kände igen fyra exempel av fem. Det första barnet gav sin mormor från Östergötland 

respektive farmor från Östergötland som exempel på de östgötska ljudklippen. Vid exemplet med 

norrländska tyckte sig barnen känna igen sättet att tala, men kunde inte komma på vem det påminde 

om. Det skånska exemplet påminde barnet om en ”jobbarkompis” till barnets mamma som bor i 

Östergötland. Det andra barnet kände igen de fyra exemplen från tv. Det första östgötska exemplet 

hade barnet hört på tv, ett bilprogram som barnets pappa brukar titta på. Barnet tyckte även att det 

lät lite som sin morfar. Det gotländska exemplet påminde barnet om en tv-reklam. Barnet kände 

igen det norrländska och det sista östgötska exemplet från Barnkanalen, det norrländska från en 

5 år Dialekt Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 Barn 5 Barn 6 Barn 7 Barn 8 Barn 9 Barn 10 Resultat

Uppgift 7 öst - öst x x x x x x x 7

Uppgift 8 skå - nor x x x 3

Uppgift 9 got - öst x x x x x 5

Uppgift 10 skå - skå x x x x x x x x 8

Uppgift 11 got - got x x x 3

Uppgift 12 nor - skå x x x x 4

Uppgift 13 nor - nor x x x x x x 6

Uppgift 14 got - skå x x x x x x x 7

Uppgift 15 nor - öst x x x x x 5

Uppgift 16 got -got x x x 3

Resultat 6 6 3 5 5 5 5 5 6 5
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gäst i programmet Bacillakuten och det östgötska i form av en programledare. Barnet kände inte 

igen det skånska exemplet. 

 

Ett barn kände igen tre av ljudklippen. Det sista östgötska exemplet och det gotländska exemplet 

påminde barnet om farfar respektive farmor i Östergötland och det skånska exemplet påminde om 

mormor som nu bor på samma gård som barnet, men tidigare bott ”i fjällen”. Det första östgötska 

exemplet kände barnet först inte igen, men sa sedan att det lät som sin pappa. Barnet kände inte 

igen det norrländska exemplet. 

 

Tre barn kände igen två av ljudklippen där det första barnet sa sig känna igen de båda östgötska 

exemplen. Barnet uppgav att det första östgötska ljudklippet lät som barnets ettåriga lillebror och 

det andra lät som en doktor på BVC. Det gotländska exemplet kände barnet inte igen, men trodde 

att personen kom ifrån Spanien och när barnet fick peka på kartan så pekade barnet på Lappland. 

Barnet kände inte igen och kunde inte ge några exempel på det norrländska eller det skånska 

exemplen. Det andra barnet kände däremot igen det norrländska och det skånska ljudklippen. Det 

norrländska kände barnet igen från ett datorspel och på frågan var den personen kom ifrån sa 

barnet Östergötland eftersom det var där barnet hade spelat spelet. Det skånska exemplet hade 

barnet hört på en film och matchade det till Skåne. Barnet kände inte igen de två östgötska 

exemplen, men identifierade det första till Östergötland och det andra till ett område i Lappland. 

Det gotländska exemplet kände barnet inte igen, men identifierade även detta till Lappland. Det 

sista barnet kände igen två ljudklipp, det gotländska och det norrländska. Barnet hade hört personer 

som talade liknande på tv och pekade ut båda sätten att tala som att höra hemma i Lappland. Barnet 

kände inte igen de två östgötska exemplen, men gissade att de hörde hemma i Hälsingland 

respektive Norrbotten. Exemplet med skånska kände barnet inte heller igen, men pekade ut det 

som hemmahörande i Blekinge. 

 

Barnet som kände igen ett av de fem ljudklippen kände igen exemplet i uppgift 21, men kunde inte 

komma på vem. Barnet gissade dock att personen hörde hemma i Östergötland. Det första 

östgötska exemplet kände barnet inte igen, men gissade att personen kom från Lappland och det 

gotländska klippet trodde barnet hörde hemma i Småland. Barnet trodde att det norrländska klippet 

kom från Jämtland och det skånska exemplet från Uppland. 

 

Två barn kunde inte känna igen något av de fem klippen. Det första barnet gissade att de östgötska 

exemplen hörde hemma långt ner respektive i de mellersta delarna i Sverige. Vid det gotländska 

klippet pekade barnet på ett område i mellersta delarna av Sverige, det norrländska klippet i de 
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norra delarna av Sverige och det skånska exemplet i södra Sverige. Det andra barnet gissade att alla 

exempel kom från områden uppe i Sverige. I tabell 8 presenteras ett urval av barnens svar. 

 

Tabell 8. Resultat deltest 3, 5-åringarna. Här presenteras ett urval av barnens svar. 

UPPGIFT CITAT 

17.   Östgötska 
Var i Sverige tror du personer pratar så? 
 

”Där som vi bor” (Pekar på Östergötland) 

17.  Östgötska  
Har du hört någon som låter så? 
 

”Jag tror det är nån på tv när pappa tittar på bilprogram, 
eller så var det morfar” 

18.  Gotländska 
Var i Sverige tror du personer pratar så? 
 

”Spanien tror jag” (Pekar på Lappland) 

19. Norrländska 
Har du hört någon som låter så? 

”Aa det har jag, söndagar med Sofia på tv på Bolibompa” 
(Sofia Rågenklint) 

21.   Östgötska  
Har du hört någon som låter så? 
 

”Ja, men kommer inte ihåg vem” 

 

5.2. 8-åringarnas resultat 

5.2.1. Deltest 1  

På den första uppgiften i deltest 1 svarade samtliga tio åttaåringar att östgötska lät mest likt dem 

själva jämfört med norrländska. Detsamma gällde uppgift 2 där östgötska kontrasterades med 

skånska och uppgift 6 där östgötska och gotländska jämfördes. Dock förekom östgötska och 

gotländska tillsammans redan i uppgift 3 och här svarade ett barn ett fel, det vill säga att samma 

barn ändrade sitt svar då samma uppgift återkom som nummer sex, men med manliga röstexempel 

istället för kvinnliga. Därmed hade nio barn rätt på uppgift 3 och samtliga barn svarade rätt på 

uppgift 6. Uppgift 4 jämförde norrländska med östgötska och här svarade nio barn att det östgötska 

exemplet lät mer likt dem själva än det norrländska, jämfört med uppgift 1 där samma 

regionsdialekter jämfördes, men med kvinnliga röster. Uppgift 5 representerades åter av östgötska 

och skånska och här svarade sju åttaåringar att det östgötska exemplet lät mest likt dem själva. 

Snittresultatet för åttaåringarna i deltest 1 var 5,5 rätt av 6 möjliga (se tabell 9). 
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Tabell 9. Resultat deltest 1, 8-åringarna. ”Vilket av de här två exemplen låter mest likt hur du pratar?”. Öst står för östgötska, 

nor står för norrländska, skå står för skånska och got står för gotländska. x betyder att barnets svar överensstämmer 

med testupplägget. Resultatet som presenteras lodrätt är svarsresultatet för varje uppgift och resultatet som presenterar 

vågrätt varje enskilt barns totala svarsresultat. 

5.2.2. Deltest 2  

Uppgift 7 innehöll två östgötska exempel där åtta av tio barn tyckte att det lät som de två 

personerna i ljudklippen kom från samma ställe. Samma antal barn hade rätt på uppgift 10 angående 

två skånska exempel samt uppgift 8, att inte gotländska och skånska lät likt som i uppgift 15. 

Uppgift 8 innefattade skånska och norrländska och här svarade sex barn rätt, samma antal barn 

tyckte även att gotländska och östgötska lät annorlunda i uppgift 9. Uppgift 11 innefattade två 

gotländska lokala mål och där kunde fyra barn urskilja att det var samma regionsdialekt. 

Norrländska och skånska kontrasterades i uppgift 12 där fem barn urskilde att det var två olika 

dialekter. Uppgift 13 innefattade två norrländska ljudklipp där nio barn tyckte att det lät som dessa 

personer kom från samma ställe. I uppgift 16 spelades östgötska och norrländska upp varpå tre 

barn kunde urskilja det som att personerna i exemplen kom från olika ställen. Uppgift 17 

innefattade samma två gotländska ljudklipp som i uppgift 11 och här svarade sju barn att det lät 

likt. Snittresultatet för åttaåringarna i deltest 2 var 6,4 rätt av 10 möjliga (se tabell 10). 

 

Tabell 10. Resultat deltest 2, 8-åringarna. ”Låter det som de här två personerna kommer från samma ställe?”. Öst står för 

östgötska, nor står för norrländska, skå står för skånska och got står för gotländska. x betyder att barnets svar 

överensstämmer med testupplägget. Resultatet som presenteras lodrätt är svarsresultatet för varje uppgift och resultatet 

som presenterar vågrätt varje enskilt barns totala svarsresultat. 

 

8 år Dialekt Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 Barn 5 Barn 6 Barn 7 Barn 8 Barn 9 Barn 10 Resultat

Uppgift 1 öst - nor x x x x x x x x x x 10

Uppgift 2 skå - öst x x x x x x x x x x 10

Uppgift 3 got - öst x x x x x x x x x 9

Uppgift 4 nor - öst x x x x x x x x x 9

Uppgift 5 öst - skå x x x x x x x 7

Uppgift 6 öst - got x x x x x x x x x x 10

Resultat 6 5 5 5 6 5 6 6 5 6

8 år Dialekt Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 Barn 5 Barn 6 Barn 7 Barn 8 Barn 9 Barn 10 Resultat

Uppgift 7 öst - öst x x x x x x x x 8

Uppgift 8 skå - nor x x x x x x 6

Uppgift 9 got - öst x x x x x x 6

Uppgift 10 skå - skå x x x x x x x x 8

Uppgift 11 got - got x x x x 4

Uppgift 12 nor - skå x x x x x 5

Uppgift 13 nor - nor x x x x x x x x x 9

Uppgift 14 got - skå x x x x x x x x 8

Uppgift 15 nor - öst x x x 3

Uppgift 16 got -got x x x x x x x 7

Resultat 4 4 8 6 6 7 6 6 8 9
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5.2.3. Deltest 3  

I deltest 3 löd frågeformuleringen ”Har du hört någon som pratar ungefär så här?” (se tabell 5). Två barn 

sade sig ha hört personer som talade likt samtliga fem exempel. Det första barnet hade hört någon 

i sin omgivning tala likt det första östgötska exemplet i uppgift 17, men minns inte vem. Barnet 

gissade att personer talar likt detta exempel i södra Sverige och pekade på Östergötland. Då barnet 

fick höra östgötska i sista uppgiften lät det bekant från TV och då barnet fick gissa var i landet det 

lät likt exemplet pekades Skåne ut på kartan. Samma barn kopplade samman gotländska med 

Jämtland och Ångermanland, norrländska med Småland och Skåne och skånska med Östergötland 

och Södermanland. Det andra barnet som kände igen samtliga exempel tyckte både det första och 

det andra östgötska exemplet lät likt sin pappas kompis från Östergötland och visste dessutom att 

det kallas östgötska. Gotländskan tyckte samma barn lät som göteborgska då barnet sade sig ha en 

kompis från Göteborg som lät likt detta exempel. Norrländskan kändes igen från radion och 

relaterades till Norrbotten. Skånskan lokaliserades av samma barn till Dalarna och Mora. 

 

Tre barn kände igen fyra av de fem exemplen. Det första barnet relaterade sin mormors kompis 

från Östergötland med det första östgötska lokala målet och ingen särskild person med det andra 

östgötska lokala målet som också lät bekant och placerades i Södermanland enligt utpekning på 

kartan. Gotländskan kändes igen från en skräckfilm utan ihågkommen titel och placerades i 

Stockholmsområdet. Norrländskan var det sätt att tala som barnet inte kände igen, men gissade att 

den kom från mitten av Sverige och pekade ut ett stort område av mellersta Sverige. Skånskan lät 

däremot bekant och placerades till Jämtland. Det andra barnet som kände igen fyra av fem exempel 

tyckte att det första östgötska lokala målet lät likt sin pappas kompis som bor i Östergötland, men 

som barnet gissade kom från Södermanland. Det andra östgötska lokala målet var det exempel som 

inte lät bekant och som barnet inte heller kunde placera ut på kartan. Gotländskan lät likt en 

skypekompis som barnet trodde bodde i Småland och lokaliserades därför dit medan norrländskan 

relaterades till en bekant från Malmö och placerades på samma ställe. Skånskan troddes komma 

mer ”uppifrån” och placerades i ett område vid Dalarna och Härjedalen. Det tredje barnet som 

kände igen fyra exempel tyckte det första östgötska exemplet lät bekant från tv, en programledare 

från barnkanalen, och gissade att det hörde till Jönköping. Det andra östgötska exemplet tyckte sig 

barnet hört på tv-reklam för tvättmaskiner och gissade att det hörde till Danmark. Gotländskan 

tyckte barnet lät som sina kusiner från Skåne och norrländskan var det exempel som inte barnet 

kände igen alls, men gissade åter på Danmark. Då det skånska exemplet spelades upp tyckte sig 

barnet känna igen det från tv och gissade att personer talar så i Skåne. 
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Två barn kände igen tre av fem exempel. Det första barnet kände igen de båda östgötska exemplen 

från tv och gissade att det första kom från Västernorrland men kunde inte peka ut varifrån det 

andra exemplet hörde hemma. Både gotländskan och norrländskan lät obekanta för barnet och vid 

båda exemplen gissade barnet på Småland. Skånskan kändes däremot igen från ett tv-program och 

barnet gissade att även detta exempel hörde till Småland. Den här gången uppgav barnet även att 

exemplet kallades småländska. Det andra barnet som kände igen tre exempel tyckte inte att det 

första östgötska exemplet lät bekant och gissade att det kom från Västergötland. Det andra 

östgötska exemplet lät däremot bekant från tv och lokaliserades till Blekinge. Både gotländskan och 

norrländskan lät bekanta från tv och placerades till Värmland respektive Skåne. Det skånska 

exemplet lät inte bekant för barnet, men gissade att personer talar så i Småland. 

 

Ett barn kände igen två exempel och tyckte det första östgötska exemplet lät bekant och placerade 

det till Småland. Det andra östgötska exemplet lät däremot inte bekant, men barnet gissade att det 

kunde komma från Västmanland. Gotländskan liksom norrländskan lät inte bekant för barnet och 

lokaliserades till Dalarna respektive Härjedalen. Skånskan kändes igen från tv och föreslogs tillhöra 

Blekinge. 

 

Två barn kände igen ett exempel och det första barnet kände inte igen något av de östgötska 

exemplen, men gissade att det första hörde till Östergötland och det andra till Göteborg. Varken 

gotländskan eller norrländskan lät bekant och lokaliserades till Värmland respektive Dalarna. 

Skånskan lät däremot likt mammans kusin som barnet trodde kom från Malmö och placerade 

därför ut exemplet på samma ort. Det andra barnet kände igen det första östgötska exemplet från 

en person som familjen köpte bil ifrån och gissade att personer i Jönköping talar så. Det andra 

östgötska exemplet lät inte bekant och föreslogs komma från Borås. Varken gotländska, 

norrländska eller skånska lät bekant, men gissades komma ifrån Göteborg, Örebro respektive 

Dalarna. I tabell 11 presenteras ett urval av barnens svar. 
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Tabell 11. Resultat deltest 3, 8-åringarna. Tabell med citat. 

 

5.3. 11-åringarnas resultat 

5.3.1. Deltest 1  

I uppgift 2, 5 och 6 svarade alla barn att det östgötska exemplet var det som lät mest likt dem själva. 

På uppgift 3, där gotländska och östgötska kontrasterades, identifierade sig nio av tio barn med 

östgötska, detta gällde även uppgift 4 där norrländska och östgötska jämfördes. När östgötska 

återigen kontrasterades mot norrländska var det sju elvaåringar som identifierade sig med 

östgötskan. Av de tio elvaåringarna var det sju barn som identifierade sig med samtliga sex 

östgötska exempel, två barn identifierade sig med östgötska fem gånger och ett barn tre gånger. 

Snittresultatet för elvaåringarna i deltest 1 var 5,5 rätt av 6 möjliga (se tabell 12). 

 

Tabell 12. Resultat deltest 1, 11-åringarna. ”Vilket av de här två exemplen låter mest likt hur du pratar?”. Öst står för 

östgötska, nor står för norrländska, skå står för skånska och got står för gotländska. x betyder att barnets svar 

överensstämmer med testupplägget. Resultatet som presenteras lodrätt är svarsresultatet för varje uppgift och resultatet 

som presenterar vågrätt varje enskilt barns totala svarsresultat. 

5.3.2. Deltest 2  

I uppgift 7, 9 och 10, där östgötska jämfördes med östgötska, gotländska med östgötska och två 

skånska mål jämfördes med varandra, svarade alla barn i den här åldersgruppen rätt. Då skånska 

och gotländska kontrasterades var det alla barn utom ett som svarade att det lät som personerna 

UPPGIFT CITAT 

17.   Östgötska  
Har du hört någon som låter så? 

”Mm, det var när vi skulle köpa en ny bil å då den vi skulle 
prata med, eller pappa gjorde det, han pratade så” 

18.   Gotländska 
Har du hört någon som låter så? 

”Nä jag har inte hört nån som pratar så här, men om jag 
gissar kanske Göteborg eller så” 

19.  Norrländska 
Var i Sverige tror du personer pratar så? 

”I Finland, nej jag skojas! Men kanske här nära 
Finlandsgränsen” (Pekar på Norrbotten) 

20. Skånska 
Har du hört någon som låter så? 

”Ja, min mammas kusin. Jag tror att hon kommer från där 
(Pekar på Malmö) 

21.  Östgötska 
Har du hört någon som låter så? 

”Aa min kusins pappa som är från Östergötland” 

11 år Dialekt Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 Barn 5 Barn 6 Barn 7 Barn 8 Barn 9 Barn 10 Resultat

Uppgift 1 öst - nor x x x x x x x 7

Uppgift 2 skå - öst x x x x x x x x x x 10

Uppgift 3 got - öst x x x x x x x x x 9

Uppgift 4 nor - öst x x x x x x x x x 9

Uppgift 5 öst - skå x x x x x x x x x x 10

Uppgift 6 öst - got x x x x x x x x x x 10

Resultat 5 5 6 3 6 6 6 6 6 6
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inte kom från samma ställe. Vid båda uppgifterna där norrländska kontrasterades mot skånska 

svarade åtta av tio barn att det inte lät som personerna kom från samma ställe, dock var det olika 

barn som svarade fel på respektive uppgift. När två norrländska lokala mål jämfördes med varandra 

svarade sju barn av tio att de lät lika varandra och när östgötska kontrasterades mot norrländska i 

uppgift 15 svarade sex barn av tio att dessa inte lät som att de kom från samma ställe. Uppgift 11, 

där två gotländska lokala mål kontrasterades mot varandra, var det fyra barn som svarade att de lät 

som att de kom från samma ställe, och när samma ljudklipp kom igen som uppgift 16 var det 

ytterligare två barn som svarade likt detta, alltså sex av tio barn. Snittresultatet för elvaåringarna i 

deltest 2 var 7,8 rätt per barn av 10 möjliga (se tabell 13).  

 

Tabell 13. Resultat deltest 2, 11-åringarna. ”Låter det som de här två personerna kommer från samma ställe?”. Öst står för 

östgötska, nor står för norrländska, skå står för skånska och got står för gotländska. x betyder att barnets svar 

överensstämmer med testupplägget. Resultatet som presenteras lodrätt är svarsresultatet för varje uppgift och resultatet 

som presenterar vågrätt varje enskilt barns totala svarsresultat. 

5.3.3. Deltest 3  

I deltest 3 löd frågeformuleringen ”Har du hört någon som pratar ungefär så här?” (se tabell 5). Två av 

barnen sa sig känna igen alla exempel även om barnens gissningar på område eller exempel på 

person inte stämde överens med respektive ljudklipp. Barnen kunde inte hitta exempel på var de 

hade hört någon som talade likt det gotländska ljudklippet. Ett av barnen gav exempel på alla klipp 

och benämnde även dialekten för respektive region med undantag för det gotländska ljudklippet. 

Barnet gav sig själv som exempel på östgötska och fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic från 

Malmö, som exempel på det skånska ljudklippet. Det andra barnet kände igen norrländskan och 

uppgav sig ha delar av sin släkt bosatt i Norrland. Samma barn identifierade uppgift 17 och 21 som 

samma regionsdialekt, men gissade vid båda tillfällena på värmländska istället för östgötska.  

 

Fem av barnen sa sig känna igen fyra av ljudklippen. Ett av barnen kände igen östgötskan och gav 

sin släkt som bor i västra delen av Östergötland som exempel. Barnet hade dock svårare att matcha 

11 år Dialekt Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 Barn 5 Barn 6 Barn 7 Barn 8 Barn 9 Barn 10 Resultat

Uppgift 7 öst - öst x x x x x x x x x x 10

Uppgift 8 skå - nor x x x x x x x x 8

Uppgift 9 got - öst x x x x x x x x x x 10

Uppgift 10 skå - skå x x x x x x x x x x 10

Uppgift 11 got - got x x x x 4

Uppgift 12 nor - skå x x x x x x x x 8

Uppgift 13 nor - nor x x x x x x x 7

Uppgift 14 got - skå x x x x x x x x x 9

Uppgift 15 nor - öst x x x x x x 6

Uppgift 16 got -got x x x x x x 6

Resultat 8 5 7 8 8 7 7 9 10 9
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de andra regionsdialekterna med specifik person eller område. Barnet kunde inte svara på om det 

hört någon som talat så och vad gällde lokalisering matchades gotländskan ihop med ett område i 

Norrland, nära Finland, och skånskan med Uppland. Den regionsdialekt som barnet inte tyckte sig 

känna igen var norrländska och vid gissning så matchade barnet ihop sättet att tala med ett område 

i Värmland. Ett annat barn tyckte det lät som de östgötska ljudklippen kom från Norrland 

respektive Värmland samt matchade det norrländska ljudklippet med Jämtland och det skånska till 

Skåne. Det gotländska ljudklippet var det som barnet inte kände igen och när det fick i uppgift att 

gissa så matchades ljudklippet ihop med ett område runt Dalarna och Hälsingland. 

 

Tredje barnet som kände igen fyra av exemplen uppgav sig vara säker på båda uppgifterna som 

innehöll östgötska ljudklipp och matchade även det skånska och det norrländska ljudklippen till 

respektive region. Det gotländska sättet att tala kändes inte igen och vid gissning så placerade barnet 

ut exemplet till Ångermanland på kartan. Fjärde barnet kände igen östgötskan och skånskan och 

parade ihop dessa med respektive region samt gissade att den norrländska dialekten hörde hemma 

i Dalarna. Barnet kände inte igen gotländskan och gissade att exemplet kom från Småland. Sista 

barnet som kände igen fyra exempel identifierade både östgötskan och skånskan. Barnet nämnde 

Babben Larsson som ett exempel på det gotländska ljudklippet, men matchade till ett område i 

Värmland. Ljudklippet som barnet hade svårt att identifiera var norrländskan och vid gissning 

matchades exemplet ihop med Dalarna. 

 

Två av barnen kände igen tre av de fem exemplen och det första barnet identifierade båda de 

östgötska klippen och sa att det lät som sin pappa. Barnet sa sig även känna igen exemplet med 

skånska och matchade detta med ett område som sträckte sig över Skåne och Småland. Barnet 

kände varken igen gotländskan eller norrländskan och gissade på Dalarna respektive 

Stockholmsområdet. Andra barnet som kände igen tre av exemplen identifierade det första 

östgötska klippet som att höra hemma antingen ”i Östergötland eller på Gotland”. Det andra 

östgötska klippet tyckte sig barnet ha hört förut, men sa att det lät som om personen kom ifrån de 

nordvästra delarna i Östergötland. Barnet var säker på det gotländska klippet och sa att det lät som 

vänner till familjen som bor på Gotland och barnet med familj brukar besöka dem på somrarna. 

När barnet fick höra det skånska ljudklippet uppgavs det låta som Patrik Hersley, en hockeyspelare 

i Leksand. Barnet berättade även att hockeyspelaren är uppvuxen i Malmö. Exemplet med 

norrländska kunde barnet spontant inte känna igen, men gissade och pekade på Ångermanland och 

Västerbotten. 
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Ett av barnen sa sig endast känna igen ett av de fem exemplen, vilket var det första östgötska 

exemplet. Barnet kände igen det från en släkting som uppskattades tror bor i Dalarna. De övriga 

exemplen kunde barnet inte känna igen och gissade att det gotländska klippet kom från Lappland, 

det norrländska klippet från Skåne, det skånska klippet från Småland och det sista östgötska klippet 

var ”en dialekt långt norrut”. I tabell 14 presenteras ett urval av barnens svar. 

 

Tabell 14. Resultat deltest 3, 11-åringarna. Tabell med citat. 

 

Majoriteten av barnens föräldrar uppgav i brevet (se bilaga 3) att de kom från Östergötland med 

enstaka fall där ena föräldern var uppvuxen i en annan del av Sverige. 

 

Sammanfattningsvis fanns det en utveckling mellan åldersgrupperna både i deltest 1 och 2. 

Femåringarna hade ett lägre snittresultat än övriga åldersgrupper i deltest 1, där åtta- och 

elvaåringarna presterade likvärdigt. I deltest 2 syntes en utveckling mellan alla tre åldersgrupper där 

femåringarna även här hade ett lägre snitt med ungefär hälften rätta svar. Åttaåringarna hade ett 

lite högre snitt på 6,4 rätt av 10 möjliga och elvaåringarna hade högst snittresultat med 7,8 rätt av 

10. I deltest 3 syntes en liten förbättring för varje åldersgrupp där barnen blev bättre på att resonera, 

känna igen och matcha dialekt med en specifik region.   

UPPGIFT CITAT 

17. Östgötska 
Har du hört någon som låter så? 
 

”Typ jag” 

18. Gotländska 
Har du hört någon som låter så? 
 

”Därifrån (pekar på Gotland) Det är våra kompisar som 
bor på Gotland, vi brukar åka till dom på somrarna” 

19. Norrländska 
Har du hört någon som låter så? 
 

”Jaa pappas släkt, farmors släkt å massor bor där uppe” 
(Talar om Norrland) 

20. Skånska 
Har du hört någon som låter så? 
 

”Mm, Skåne tror jag. Min mamma har nån kompis i Skåne 
och de brukar komma över och så”. 

20. Skånska 
Har du hört någon som låter så? 
 

”Ah, det är Skåne. Zlatan” 
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6. Diskussion 

6.1. Resultatdiskussion 

6.1.1. Jämförelse mellan åldersgrupper 

6.1.1.1. Deltest 1 – Vilket av de här två exemplen låter mest likt hur du pratar? 

Snittresultaten i deltest 1 ökade betydligt från femåringarna till åttaåringarna (Gombert, 1992; Wells 

et al., 2004; Nettelbladt & Salameh, 2007; Girard et al., 2008). Intressant är att åttaåringarna och 

elvaåringarna hade samma snittresultat på 5,5 av 6, vilket tolkas som att ingen fortsatt utveckling 

har skett mellan åtta och elva år vad gäller att identifiera sin egen dialekt i kontrast med andra 

regionsdialekter. Resultatet i studien av Wells et al. (2004) visar att den främsta utvecklingen av 

uppfattning av intonation utvecklas mellan fem och åtta år och styrker således föreliggande studies 

resultat. 

 

Redan de femåriga barnen visade en viss metaspråklig förmåga, vilket överensstämmer med fynd 

från flera studier (Liberman et al., 1974; Wallach et al., 1976; Hakes, 1980; Lenel & Cantor, 1981; 

Smith & Tager-Flusberg, 1982; Nesdale et al., 1984; Gombert, 1992; Morton & Trehub, 2001; 

Wells et al., 2004; Nettelbladt & Salameh, 2007; Girard et al., 2008), vilket därmed inte är 

förvånande eftersom barn redan i tidig ålder till viss del använder sig av prosodisk information 

(Seidl, 2007). Liksom femåringarna i deltest 1 hade åttaåringarna lättast att identifiera sig själv med 

östgötska i jämförelse med norrländska i uppgift 1. Femåringarna hade även lätt att identifiera sig 

själva med östgötska framför gotländska, liksom elvaåringarna som även hade lätt att identifiera sig 

med östgötskan jämfört med skånska. De få barns felsvar där de identifierade sig med norrländska 

framför östgötska kan eventuellt relateras till gemensamma prosodiska drag i de båda 

regionsdialekterna (Engstrand, 2007; Bruce, 2010). Dock är dessa skillnader i ordmelodi så specifika 

att detta inte förväntas uppfattas av barnen och är inte så tydliga i exemplen i testet. 

 

Femåringarna, där åtta av tio var flickor, hade lättare att identifiera sin egen dialekt med ljudklippen 

där talaren var en man, vilket motsäger tanken att det skulle vara lättare för barnen att känna igen 

sin egen dialekt när den talas av person med samma kön. Det observeras dock att uppgifterna som 

en av pojkarna hade svårt för representerades av kvinnliga talare. Viktigt att belysa är att barnens 

svar även kan förklaras av andra faktorer så som skillnader i röstkvalitet och taltempo mellan 

talarna, lokala skillnader i regionsdialekten (Bruce, 2010) samt barnets egna erfarenheter och 

uppfattningar. Dessa faktorer kan även ha påverkat åttaåringarna där samtliga barn identifierade sig 

med östgötska framför norrländska, skånska respektive gotländska i uppgift 1, 2 och 6. När samma 

regionsdialekter återkom ändrade några av barnen åsikt till att inte identifiera sig med östgötskan. 
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Kontrasten mellan östgötska och gotländska verkade vara lättast för barnen att uppfatta och 

observerades för samtliga åldersgrupper i uppgift 6 där denna kontrast presenterades av talare med 

i övrigt likvärdiga röstmässiga egenskaper för båda regionsdialekterna. 

6.1.1.2. Deltest 2 – Låter det som de här två personerna kommer från samma ställe? 

I föreliggande studie framkom en tydlig skillnad mellan åldersgrupperna vad gäller till att uppfatta 

två regionala dialekter som lika eller olika. Svaren från femåringarna resulterade i ett snittresultat 

på 5,1 rätt av 10, svaren från åttaåringarna gav ett snittresultat på 6,4 och elvaåringarna hade ett 

snittresultat på 7,8. Dessa resultat tolkas som en tydlig utveckling för barnen såväl i att finna likheter 

som olikheter mellan olika regionsdialekter. Litteraturen stödjer detta och flera studiers resultat 

visar att den metaspråkliga förmågan utvecklas i samband med utveckling av den generella språkliga 

förmågan (Gombert, 1992; Wells et al., 2004; Nettelbladt & Salameh, 2007; Girard et al., 2008).  

 

Uppgift 10, där två skånska lokala mål kontrasterades mot varandra, var en av uppgifterna med 

högst antal rätt i varje åldersgrupp. En bakomliggande faktor till dessa resultat kan vara att skånska 

är en regionsdialekt med mycket karaktäristiska egenskaper, bland annat ordaccenter och de 

skorrande r-ljuden (Bruce, 2010:175–179), och verkar vara mer bekant för barnen. Barnens svar 

kan i flera andra uppgifter tolkas som att de förväxlar olika regionsdialekter, bland annat 

norrländska och gotländska. Det finns vissa lokala mål på Gotland och nordligaste delarna av 

Norrland som har kvar liknande diftonger, till exempel öy och äe (Bruce, 2010:120–128). Äe-

diftongen hörs tydligt i regionsdialekten gotländska, med det lokala målet med kvinnan från Fårö, 

men kan inte observeras i de utvalda lokala målen som representerar den norrländska 

regionsdialekten. Dessa liknande språkdrag kan vara något som fick barnen att förväxla dessa 

dialekter men det är svårt att med säkerhet veta hur barnen resonerat.  

 

De två gotländska klippen som återkom i uppgifterna 11 och 16 gav varierande svarsresultat mellan 

åldrarna. Dessa uppgifter var de femåringarna hade svårast för, men barnen var konsekventa i sina 

svar. Åttaåringarna hade generellt lätt att identifiera två ljudklipp hemmahörandes från samma 

region, men liksom för femåringarna var uppgift 11 och 16 problematiska. När samma lokala mål 

återkom i uppgift 16 ändrade fyra av barnen sina svar till att identifiera klippen som från samma 

region, vilket kan tyda på att barnen fick möjlighet att reflektera ytterligare vid det andra tillfället 

(Girard et al., 2008). Även två elvaåriga barn ändrade sina svar i uppgift 16 likt åttaåringarna. 

Barnens ändringar av sina svar kan ses som ett lärtillfälle som påminner om funktionen som 

övningsexemplen i studien av Girard et al. (2008) fyller.  
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6.1.1.3. Deltest 3 – Har du hört någon som pratar ungefär så här? 

Resultatet i deltest 3 tolkas som en ytterligare aspekt till den metaspråkliga utvecklingen.  

Femåringarna gav specifika exempel från sin egen närhet, men som var svåra att härleda och 

därmed emellanåt uppfattades som slumpmässiga. Åttaåringarna gav fler svar som var möjliga att 

verifiera och finna samband med respektive regionsdialekt, men med avsaknad av ytterligare 

resonemang som däremot återfanns i svaren av elvaåringarna. Elvaåringarna gav nämligen flera 

exempel på kända personer vars härkomst och dialekt därmed kunde härledas. Dessutom gav 

barnen tydligare resonemang kring vad som uppfattades bekant samt kunde motivera sina svar. 

Dessa svar bekräftar att metaspråklig förmåga och dialektal medvetenhet utvecklas i samband med 

utveckling av generell språklig förmåga (Gombert, 1992; Wells et al., 2004; Nettelbladt & Salameh, 

2007; Girard et al., 2008). 

 

Flera av barnen upplevdes ha svårt att koppla den geografiska kartbilden till hur regionsdialekten 

låter, vilket resulterade i att många barn gissade och upplevdes peka slumpmässigt på kartan. 

Samtliga barn verkade således inte ha den geografiska kunskap som behövdes för att tillgodogöra 

sig kartan som ett hjälpmedel. Den geografiska kunskapen anses vara viktig för att relatera specifikt 

sätt att tala till en region. Denna kunskap verkade ha utvecklats och upplevdes bättre för varje 

åldersgrupp, vilket återspeglas i resultatet. I och med att barnen blir äldre utvecklas generella 

kunskaper kring geografi men även de språkliga förmågor som påverkar den metaspråkliga 

förmågan (Gombert, 1992; Wells et al., 2004; Nettelbladt & Salameh, 2007; Girard et al., 2008), 

vilket innebär att barnens förbättrade resultat kan förklaras av flera faktorer. 

 

Flera av barnen i alla åldersgrupper liknade östgötska och småländska med varandra, vilket kan 

förklaras av att dessa regioner är angränsande och därmed även har flera gemensamma språkliga 

drag. De norra lokala målen i Småland kan i en typ av dialektindelning tillhöra samma kategori som 

östgötska och de södra delarna av Småland kan tillhöra samma kategori som Skåne (Bruce, 

2010:25–30). Dessa gemensamma språkdrag kan ha varit det som fick flera barn att placera ut 

skånskan i Småland på kartan och likaså östgötskan i Småland. 

 

Barnen, i framförallt de lägre åldrarna, relaterade många av ljudklippen till tv-program och 

datorspel, vilket gjorde det svårt att ta reda på om deras representationer av respektive ljudklipp 

stämde överens med aktuell regionsdialekt. En femåring hänvisade samtliga ljudklipp till den 

aktuella testsituationen, vilket var en god reflektion men inte syftet med uppgiften. Med ökad ålder 

blev barnen bättre på att förklara och relatera till personer som barnet trodde att andra kände till. 

Barnens förmåga att sätta sig in i vad andra personer känner till är en förmåga som ligger till grund 
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för språklig utveckling som går hand i hand med metaspråklig förmåga (Gombert, 1992; Wells et 

al., 2004; Nettelbladt & Salameh, 2007; Girard et al., 2008). Flera barn relaterade ljudklippen till 

kända personer, till exempel ”Sofia från Bolibompa” (se tabell 8) och ”Zlatan” (se tabell 14). 

Exemplet med Sofia Rågenklint yttrades av en femåring vid det norrländska ljudklippet, vilket inte 

stämmer eftersom Sofia kommer ifrån Dalarna. Ett elvaårigt barn relaterade tveklöst det skånska 

ljudklippet till Zlatan Ibrahimovic och Skåne. I gruppen med elvaåringarna var det fler barn som 

matchade ljudklipp till kända personer och likt ovan syns det att exemplen från barnen blev desto 

mer relevanta och välgrundade ju äldre barnen var (Gombert, 1992; Wells et al., 2004; Nettelbladt 

& Salameh, 2007; Girard et al., 2008). 

 

Fem av femåringarna kände igen något eller de båda östgötska ljudklippen och kunde relatera till 

personer i regionen. Eftersom att tidigare forskning visar att metaspråklig förmåga utvecklas vid 

denna ålder (Liberman et al., 1974; Wallach et al., 1976; Hakes, 1980; Lenel & Cantor, 1981; Smith 

& Tager-Flusberg, 1982; Nesdale et al., 1984; Gombert, 1992; Morton & Trehub, 2001; Wells et 

al., 2004; Nettelbladt & Salameh, 2007; Girard et al., 2008) är det inte förvånande att hälften av 

barnen kunde relatera ljudklippen till personer i sin närhet samtidigt som den andra hälften inte 

kunde det. I de andra åldersgrupperna var det generellt fler barn som kände igen och kunde relatera 

exempel till de östgötska ljudklippen desto äldre de var (Gombert, 1992; Wells et al., 2004; 

Nettelbladt & Salameh, 2007; Girard et al., 2008). Ett elvaårigt barn uppgav att de båda östgötska 

klippen kom från samma region, vilket var en god reflektion, men trodde att de kom från Värmland. 

Östgötska och Värmländska har gemensamma språkliga drag, där ibland götaskorrning och 

språkmelodi (Bruce, 2010), men det är svårt att veta om det var detta som fick barnet att svara som 

det gjorde. 

 

Två elvaåriga barn gav en förvånansvärt insiktsfull reflektion kring de östgötska ljudklippen. De 

uppgav sig höra skillnad mellan de lokala målen från Rimforsa respektive Tjällmo, vilket uppfattas 

som reflektion kring skillnader i språkdrag inom sin egen regionsdialekt. Enligt Girard et al. (2008) 

är det lättare att urskilja skillnader i uttal som skiljer sig mycket ifrån sitt eget uttal än tvärtom 

(Girard et al., 2008). Dock bör det nämnas att stora språkliga skillnader, i form av fonem som inte 

finns inom det egna språket, vanligtvis inte uppfattas (Miyawaki et al., 1975) eftersom denna 

förmåga avvecklas om barnet inte exponeras för utomspråkliga ljud under sin uppväxt (Eimas, 

1985). Vuxna japaner kan i regel inte skilja på/l/ och/r/(Miyawaki et al., 1975) eftersom de ljuden 

inte har en tydlig distinktion i japanska, men i andra språk (Lidberg, 2003). De två barnens 

reflektioner angående skillnad i språkdrag hos de lokala målen inom sin regionsdialekt tolkas 

därmed som en ytterligare grad av utveckling, vilket inte var förväntat av åldersgruppen. För varje 
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åldersgrupp var således barnen bättre på att resonera och motivera sina svar, vilket kan förklaras 

med att språklig förmåga ökar i och med generell språklig utveckling (Gombert, 1992; Wells et al., 

2004; Nettelbladt & Salameh, 2007; Girard et al., 2008). 

6.1.1.4. Generell resultatdiskussion 

Det går inte att med säkerhet veta vad barnen svarat på då det är svårt att veta hur barnen tänkte 

eller hur de tolkade frågan. Barnen kan dessutom ha givit intrycket av att veta, men egentligen bara 

gissat. Till följd av testets upplägg i de första två delarna har barnen egentligen 50 % chans att svara 

rätt. Under testets gång iakttogs barnens kroppsspråk samt andra tecken för att tyda barnens svar 

och resonemang. Därför fyller det en viktig funktion där möjlighet ges att ställa följdfrågor för att 

få bättre inblick i barnens reflektioner och resonemang (Ahrne, 2010). Till följd av studiens upplägg 

och det begränsade deltagarunderlaget har studien därmed ett kvalitativt fokus. 

 

En övervägande majoritet av barnen hade ena eller båda föräldrarna från Östergötland, men några 

enstaka barn hade en förälder som vuxit upp i en annan region. Jacewicz et al. (2011) visar att barns 

dialektala utveckling påverkas mest av de vuxnas dialekter i barnets omgivning. I resultatet i 

föreliggande studie observerades att endast ett barn, som hade en förälder som var uppvuxen i 

annan region, var bättre på att känna igen dialekten från förälderns region. Eftersom föräldrarnas 

ursprung var koncentrerat främst till Östergötland var det därför svårt att se i resultatet huruvida 

föräldrarnas uppväxtort och dialekt från annan region påverkat barnens dialektala medvetenhet.  

 

Eftersom tidigare forskning visar att omgivningen och därmed även föräldrar, har stor påverkan 

på barnens språkutveckling (Clark, 1979; Barrett, 1995; Mugglestone, 1995; Nettelbladt & Salameh, 

2007; Chambers, 2009; Bruce, 2010; Shulman & Singleton, 2010; Strömqvist, 2010; Dahlby et al., 

2011; Jacewicz et al., 2011; Stoel-Gammon, 2011) antogs att barn som har föräldrar som är 

uppvuxna i andra regioner än den som familjen bor i, har mer förståelse för att personer kan ha 

olika dialekter beroende på var de bor eller är uppvuxna. Det är dock svårt att dra några slutsatser 

kring detta i föreliggande studie på grund av det begränsade deltagarunderlaget. Det visade sig 

nämligen att det var lättare för barnen att relatera till de olika ljudklippen på ett korrekt sätt om de 

hade någon personlig koppling i form av släkt eller annan bekant från respektive region. Det 

förefaller således vara av större vikt för den dialektala medvetenheten att barnen har en personlig 

referens till olika regioner och sätt att tala snarare än var föräldrarna är uppvuxna. 
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Sammanfattningsvis påvisas en tydlig förbättring vad gäller metafonologisk förmåga med stigande 

ålder i åldersgrupperna, men med individuella variationer inom varje åldersgrupp. Det finns många 

olika faktorer som kan påverka både barnens uppfattning av dialekter och vad barnen relaterar till. 

6.2. Metoddiskussion 

6.2.1. Deltagare 

Exklusionskriterier för deltagande var språkstörning, hörselnedsättning och flerspråkighet 

eftersom dessa faktorer inte skulle påverka resultatets utfall. Eftersom språkstörning och 

hörselnedsättning kan påverka den perceptuella uppfattningen av tal (Nettelbladt & Salameh, 2007) 

och det därmed kan bli svårare att varsebli uttalsskillnader som finns i tal och dialekter (Bruce, 

2010; Nettelbladt & Salameh, 2007) och emotioner (Morton & Trehub, 2001; Wells et al., 2004; 

Girard et al., 2008) då god metaspråklig förmåga kännetecknas av god språkutveckling (Gombert, 

1992; Wells et al., 2004; Nettelbladt & Salameh, 2007; Girard et al., 2008). Språk består av många 

olika ljud och i svenskan varierar även ljuden i olika dialekter (Bruce, 2010). Även flerspråkighet 

påverkar språkutvecklingen (Salameh, 2008) och därför blev även flerspråkighet ett 

exklusionskriterium. 

6.2.2. Kontaktförfarande 

I samband med pilotstudie 1 uppkom tanken om att det även var bra att tillhanda ha information 

angående föräldrarnas dialekter och var de var uppvuxna någonstans. Denna tanke styrks av att 

föräldrarna anses ha stor påverkan på barnens dialektala produktion (Chambers, 1992: Bruce, 2010; 

Jacewicz et al., 2011) dock är inte föräldrarna den enda omgivningsfaktorn eftersom även andra 

personer i barnens omgivning påverkar barnets språkliga utveckling (Clark, 1979; Mugglestone, 

1995; Nettelbladt & Salameh, 2007; Chambers, 2009; Bruce, 2010; Shulman & Singleton, 2010; 

Strömqvist, 2010; Dahlby et al., 2011; Jacewicz et al., 2011; Stoel-Gammon, 2011). Därför 

formulerades ytterligare ett brev (se bilaga 3) som skickades ut till föräldrarna i samband med att 

huvudtestningen genomfördes.  

6.2.3. Testskapande 

Föreliggande studie genomfördes i Östergötland, där dialekten som talas är östgötska och därför 

valdes olika exempel på norrländska, skånska och gotländska ut för att kontrasteras mot östgötska 

och representera respektive regions dialekt (Bruce, 2010). De övriga dialekterna skulle vara 

karaktäristiska regionala dialekter med relativt stor kontrast till den regionala dialekt där studien 

genomförs likt en tidigare studie av Girard et al. (2008). Inom regionsdialekter kan lokala mål räknas 

som egna dialekter, till exempel Fole och Fårö från Gotland (Andersson, 2007; Bruce, 2010), men 

det var svårt att hitta lokala mål som kunde representera en hel region. I de uppgifter där olika 
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ljudexempel jämfördes parades dessa ihop enligt kön, åldersgrupp, liknande röstkvalitet och 

taltempo så regionsdialekterna skulle vara den största skillnaden mellan ljudklippen. Ett större 

utbud av ljudexempel från varje område hade underlättat matchningen och bidragit till mindre 

skillnad mellan de lokala representationerna av regionsdialekterna. Uppgifterna antas på så sätt 

blivit tydligare, de dialektala skillnaderna lättare att uppfatta och resultatet hade mest troligt visat 

på ännu bättre dialektal medvetenhet. 

6.2.4. Det slutgiltiga testet 

En genomgående tanke i testet var att manliga och kvinnliga talare skulle vara jämnt representerade 

för att ge barnen möjlighet att höra både manliga och kvinnliga exempel för varje regionsdialekt. 

Möjligtvis kunde det vara lättare för barnen att identifiera sig med sin egen dialekt om den talades 

av en person med samma kön. Dock följs inte detta upplägg i deltest 3 där den östgötska dialekten 

representerades av två manliga talare och de övriga dialekterna av tre kvinnor. En förekomst av 

samtliga regionsdialekter representerat av personer av båda kön hade därför varit att genomgående 

föredra i denna del. 

 

I studien av Girard et al. (2008) fick barn para ihop fyra ljudklipp utifrån vilka som lät mest lika 

varandra. Ett upplägg likt detta hade kunnat vara en påbyggnad av deltest 2 och givit testet 

ytterligare en dimension då barnen hade behövt se både likheter och olikheter i samma ljudklipp 

(Girard et al., 2008). Om barnen dessutom utfört denna del i par eller mindre grupper hade bättre 

möjlighet givits att kunna ta del av och analysera barnens resonemang (Ahrne, 2011) för att få 

ytterligare insikt om barnens dialektala medvetenhet. Upplägget med återkommande uppgifter i 

deltest 2 gav barnen en möjlighet att ändra sina svar, vilket då kan tolkas som en ytterligare 

reflektion hos dem. I och med barnens svar på uppgiften vid det upprepade tillfället kan det utläsas 

om barnen var konsekventa i sina svar eller ändrade sig. Vid förändring från ett felaktigt svar kan 

det tolkas som att barnet kommit till ytterligare insikt om vad som anses vara likt eller olikt, men 

det kan även innebära att testet är ett lärtillfälle för barnet.  

 

Deltest 3 i testet skiljde sig från de övriga två genom att barnen uppmanades till frisvar istället för 

att välja mellan två alternativ. Frisvaren gav möjlighet att följa barnens eventuella resonemang och 

därmed fyllde denna del ytterligare en funktion (Ahrne, 2011). Dock innebär det en svårighet att 

ha ett upplägg likt detta där det är svårt att veta hur väl barnens svar verkligen stämmer överens 

med det aktuella exemplet. Denna svårighet togs i beaktande redan under testutformandets gång 

varpå följdfrågor för att försöka verifiera barnens svar lades till. Under testutformandet förmodades 

det att barnen skulle koppla flera av ljudklippen till kända personer, vilket det sedan visade sig att 
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barnen gjorde i mindre utsträckning än förväntat. Barnen gavs möjlighet att ta hjälp av en karta för 

att svara på uppgifterna. Likt förväntat visade det sig att barnen hade olika mycket nytta av detta 

då även geografiska kunskaper i dessa åldrar varierar. Framförallt femåringarna, men även enstaka 

barn i åttaåringar, visade sig inte ha särskilt stor nytta av kartan medan barnen elvaåringarna 

använde sig av den i större utsträckning. Åttaåringarna observerades mer frekvent och adekvat 

använda sig av kartan. Elvaåringarna visade på ytterligare användning av kartan med djupare 

resonemang kring dialekter kopplat till region.  

6.3. Slutsatser 

I föreliggande studie framgick, liksom i tidigare studier, att femåringar har påbörjat sin utveckling 

av metaspråklig förmåga och dialektal medvetenhet. En majoritet av femåringarna kunde urskilja 

sin egen dialekt bland tre andra regionala dialekter och en tydlig ökning framgick vid de äldre 

åldersgrupperna. Vid en jämförelse mellan åtta- och elvaåringarna visades det däremot inte på 

någon ytterligare utveckling, vilket också stämmer överens med litteraturen. Då barnen jämförde 

två olika regionsdialekter i syfte att avgöra om talarna låter som om de kom från samma ställe, 

syntes en gradvis ökande utveckling för varje åldersgrupp. I den sista delen uppmanades barnen att 

resonera kring de olika regionala dialekterna. Även här framgick en tydlig utveckling mellan 

åldersgrupperna då barnen förde desto djupare resonemang ju äldre de var. 

 

Barnen påverkas mycket av sina föräldrar och sin övriga omgivning i sin språkutveckling och 

därmed även den dialektala medvetenheten. Resultatet i studien visade att det var lättare för barnen 

att relatera de olika dialekterna till specifik region om de hade en personlig referens till området, till 

exempel släkt och vänner. Till följd av ett mindre omfattande deltagarunderlag, samt föräldrars 

ursprung koncentrerat till främst Östergötland, är det svårt att dra slutsatser kring huruvida 

föräldrarnas uppväxt och dialekt från annan region har påverkat barnens dialektala medvetenhet. 

 

Alla barn har individuella förutsättningar både vad det gäller språkliga förmågor samt dialektala 

erfarenheter och det finns många faktorer som kan ha påverkat barnens svar under testningen. Då 

det dessutom var ett begränsat deltagarunderlag i studien bör resultatet tolkas med viss försiktighet. 

Dialektal medvetenhet går parallellt med generell språkutveckling och kan vara en viktig aspekt att 

ta hänsyn till vid bedömning och behandling vid språkliga problem. För att detta ska kunna 

användas kliniskt behövs ytterligare forskning inom området. 

6.4. Framtida studier 

För att kunna yttra sig om jämförelser mellan åldersgrupperna mer generellt krävs ett större 

deltagarunderlag då statistiska analyser därmed möjliggörs. Det vore intressant att i framtida 
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forskning även undersöka både yngre och äldre åldrar för att få bättre förståelse för när och hur 

dialektal medvetenhet utvecklas samt hur dialektal medvetenhet samspelar med dialektal 

produktion. Vid undersökning av en större population skulle det vidare vara intressant att 

undersöka könsskillnad och då även ha möjlighet att undersöka samband mellan kön och 

prestation. Det vore även intressant att undersöka sambandet mellan barns dialektala medvetenhet 

och dialektala produktion. 
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Informationsbrev	till	ansvarig	på	förskola/skola	

Hej!	

Vi	 är	 fyra	 logopedstudenter	 som	 går	 termin	 8	 på	 logopedprogrammet	 vid	
Linköpings	 Universitet	 som	 nu	 ska	 skriva	 våra	 magisteruppsatser	 som	 är	 ett	
gemensamt	 projekt	 där	 vi	 har	 för	 avsikt	 att	 undersöka	 hur	 barn	 använder	
respektive	 uppfattar	 dialekter.	 Detta	 projekt	 kommer	 vara	 del	 av	 ett	 större	
forskningsprojekt.	

För	att	kunna	utföra	våra	studier	önskar	vi	komma	till	er	 förskola/skola	för	att	
filma	och	testa	5-,	8-	och	11-åriga	barn.	Filmandet	kommer	ske	med	en	mindre	
grupp	barn	i	taget	under	gruppaktivitet	för	förskolebarnen	och	mer	strukturerad	
gruppaktivitet	för	skolbarnen	för	att	undersöka	just	användningen	av	dialekter.	
Filmandet	 kommer	 ta	 cirka	 en	 timme.	 Testningens	 syfte	 är	 att	 undersöka	 hur	
barnen	uppfattar	dialekter.	Övningen	kommer	inte	vara	ansträngande,	och	tar	ca	
10-15	 minuter	 att	 genomföra.	 Vi	 kommer	 ställa	 frågor	 med	 svarsalternativ	 där	
barnen	kommer	att	lyssna	till	dialektala	ljudklipp.	

Deltagandet	 är	 helt	 frivilligt	 och	 vårdnadshavare	 kommer	 få	 lämna	 sitt	
godkännande	efter	att	de	informerats	skriftligt	och	frågat	sina	barn.	Barnen	eller	
föräldrarna	kan	när	som	helst	under	studien	välja	att	avbryta	utan	konsekvenser	
och	något	angivet	skäl	till	detta.	Data	kommer	endast	redovisas	i	uppsatsen	och	
deltagarnas	identitet	avidentifieras	liksom	förskola/skola.	Data,	såsom	kön,	ålder	
samt	 resultat,	 kommer	 att	 förvaras	 på	 enheten	 för	 logopedi	 på	 Linköpings	
universitet	 i	 minst	 fem	 år	 och	 det	 är	 endast	 personer	 involverade	 i	
forskningsprojektet	som	kommer	ha	tillgång	till	materialet.		

Vi	 återkommer	 per	 telefon	 inom	 två	 veckor	 för	 eventuellt	 godkännande	 att	
lämna	 ut	 information	 om	 detta	 till	 vårdnadshavare	 genom	
förskolepedagog/klassföreståndare.	 I	 samband	 med	 att	 vi	 besöker	 er	 skola	
hämtar	 vi	 in	 både	 ert	 skriftliga	 godkännande	 i	 form	 av	 svarsblanketten	 nedan,	
samt	 vårdnadshavarnas	 godkännande	 på	 den	 blankett	 de	 då	 kommer	 ha	 fått	 i	
samband	med	skriftlig	information	av	förskolepedagog/klassföreståndare.	

Har	du	några	frågor	är	du	välkommen	att	höra	av	dig	till	oss!	
Med	vänliga	hälsningar,	Erica,	Elsa,	Anna-Maja	och	Emma.	

Dialektuppfattning:	Erica	Domeij	och	Elsa	Beckman	
xxx@student.liu.se,	xxx@student.liu.se	

Dialektanvändning:	Anna-Maja	Liljebäck	och	Emma	Bäckeper.	
xxx@student.liu.se,	xxx@student.liu.se	

Handledare:	Docent	Christina	Samuelsson,	enheten	för	logopedi,	Linköpings	
universitet.	Jenny	Öqvist,	språkvetare	och	forskare	vid	Institutet	för	språk	och	
folkminnen,	Uppsala	universitet.	

Bilaga 1 



 
 

  

Bilaga	2	

Informationsbrev	till	vårdnadshavare	till	barn	med	typisk	utveckling	

Hej	förälder!	

Vi	 är	 fyra	 logopedstudenter	 som	 går	 termin	 8	 på	 logopedprogrammet	 vid	 Linköpings	
Universitet	som	nu	ska	skriva	våra	magisteruppsatser	som	är	ett	gemensamt	projekt	där	
vi	har	till	avsikt	att	undersöka	hur	barn	i	åldrarna	5,	8	och	11	år	använder	och	uppfattar	
dialekter.	Detta	projekt	kommer	eventuellt	vara	en	del	av	ett	större	forskningsprojekt.	

För	att	kunna	utföra	våra	studier	önskar	vi	ditt	barns	deltagande	 i	projektet.	Ditt	barn	
kommer	 att	 filmas	 tillsammans	 med	 en	 mindre	 grupp	 barn	 i	 taget	 under	 vardaglig	
gruppaktivitet	för	att	undersöka	just	användningen	av	dialekter.	Ditt	barn	kommer	vid	
ett	 annat	 tillfälle	 få	 göra	 ett	 övningstest	 som	 syftar	 till	 att	 ta	 reda	 på	 hur	 ditt	 barn	
uppfattar	dialekter.	Övningen	kommer	inte	vara	ansträngande,	tar	ca	10-15	minuter	att	
genomföra	 och	 kommer	 bestå	 av	 upplästa	 frågor	 med	 svarsalternativ.	 En	 fråga	 kan	
innebära	att	barnet	ex.	får	höra	samma	ord	eller	mening	på	två	dialekter	efter	varandra	
och	sedan	svara	om	de	tyckte	det	lät	likadant	eller	olika.	Filmningen	kommer	ske	vid	ett	
tillfälle	i	februari	och	testtillfället	kommer	ske	vid	ett	senare	tillfälle	i	mars	månad.	

Deltagandet	 är	 helt	 frivilligt	 och	 du	 som	 vårdnadshavare	 kommer	 få	 lämna	 ditt	
godkännande,	efter	diskussion	med	ditt	barn.	Du	eller	ditt	barn	kan	när	som	helst	under	
studien	välja	att	avbryta	utan	något	angivet	skäl	och	detta	kommer	inte	innebära	några	
konsekvenser	för	er.	Data	förvaras	på	enheten	för	 logopedi	på	Linköpings	universitet	 i	
minst	fem	år	och	det	är	endast	personer	involverade	i	forskningsprojektet	som	kommer	
ha	tillgång	till	materialet.	

Insamlat	 material	 från	 filmning	 och	 övningsuppgift	 kommer	 utgöra	 underlag	 för	 våra	
två	magisteruppsatser	och	eventuellt	i	ett	större	forskningsprojekt.	Såväl	förskola/skola	
som	barn	som	deltar	kommer	att	avidentifieras.	

För	att	kunna	genomföra	studien	behöver	vi	som	ovan	nämnt	ditt	tillstånd	och	ber	dig	
därför	 fylla	 i	 den	 bifogade	 svarsblanketten	 nedan.	 Ifylld	 blankett	 lämnas	 till	 ditt	 barns	
lärare.	 Vi	är	 på	 förhand	 mycket	 tacksamma	 för	 din	 och	 ditt	 barns	 hjälp.	 Har	 du	 några	
frågor	är	du	välkommen	att	höra	av	dig	till	oss!	

Med	vänliga	hälsningar,		
Erica,	Elsa,	Anna-Maja	och	Emma.	

Dialektuppfattning	(övningsuppgift):	Erica	Domeij	och	Elsa	Beckman	
xxx@student.liu.se,	xxx@student.liu.se	

Dialektanvändning	(filmning):	Anna-Maja	Liljebäck	och	Emma	Bäckeper.	
xxx@student.liu.se,	xxx@student.liu.se	

Handledare:	Docent	Christina	Samuelsson,	enheten	för	logopedi,	Linköpings	
universitet.	Jenny	Öqvist, språkvetare och forskare vid Institutet för språk 
och folkminnen, Uppsala universitet.	
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SVARSBLANKETT	(ifylles	och	lämnas	till	förskolepedagog/lärare).	

□ JA.	Mitt	barn	får	deltaga	i	projektet	angående	användning	och	uppfattning	av 

dialekter.

Namnförtydligande	och	underskrift:	___________________________________________________	

Ort	och	datum:	___________________________________________________________________________	



 
 

  

Informationsbrev	till	vårdnadshavare	till	barn	ingående	i	dialektprojektet	

Hej	förälder!	

Dialektprojektet	pågår	för	fullt	och	nu	påbörjas	den	del	där	vi	har	för	avsikt	att	
låta	ditt	barn	prova	vårt	testbatteri	för	dialektal	medvetenhet.	

Vi	önskar	också	komplettera	vår	testning	med	två	frågor	till	er	föräldrar	
eftersom	detta	kan	påverka	hur	mycket	barnen	känner	till	olika	dialekter.	

1. Var	har	ni	föräldrar	vuxit	upp?

2. Vad	talar	ni	föräldrar	för	dialekt?

Vi	är	mycket	tacksamma	om	ni	kan	fylla	i	svaret	på	frågorna	och	skicka	tillbaka	
till	förskolan/skolan	med	ditt	barn.	

Tveka	inte	höra	av	er	om	ni	har	några	funderingar!	

Vänliga	hälsningar,		
Elsa	Beckman	&	Erica	Domeij	

Dialektuppfattning	(testbatteri):	Elsa	Beckman	och	Erica	Domeij	
xxx@student.liu.se,	xxx@student.liu.se	

Bilaga 3

Handledare:  Docent  Christina  Samuelsson,  enheten  för  logopedi,  
Linköpings  universitet.  Jenny  Öqvist,  språkvetare  och  forskare  vid  Institutet  
för  språk  och folkminnen, Uppsala universitet. 



 
 

 

Testmanual	

Förprat: 
Vet du vad “ dialekter”  är för något? 
Vi som bor i Sverige pratar svenska, samma språk, men beroende på om man bor här 
uppe, i mitten eller långt ner (peka på karta) så kan man prata olika dialekter. Alltså 
samma språk men att det ändå låter olika beroende på var i landet man bor eller är 
uppvuxen.  

DEL 1.  
Nu ska du få lyssna på två röster och säga vilken av dem du tycker låter mest lik som 
du pratar. 

(spela upp fråga 1, bestående av exempel 1 och 2) 

· Vilket av de här två exemplen är mest likt hur du pratar?

(spela upp fråga 2-6 och upprepa frågan i kursivt ovan igen, om nödvändigt ef ter varje 
fråga). 

DEL 2. 
Nu ska du få lyssna på två röster efter varandra och svara på om personerna kan 
komma från ungefär samma ställe. 

(spela upp fråga 7, exempel 1 och 2) 

· Låter det som de här personerna kommer från samma ställe?
Pratar de ungefär likadant?

(upprepa frågan i kursivt ovan igen, om nödvändigt efter varje fråga tom. fråga 16) 

DEL 3. Nu ska du få lyssna på en röst i taget och sedan säga om du har hört någon 
som pratar ungefär så. 

(spela upp fråga 17-21 som består av endast ett röstexempel per fråga och spela in 

barnens svar för senare transkribering och kvalitativ analys  där du försöker diskutera 
med barnet). 

· Har du hört någon som pratar ungefär så här?
(om barnet svarar ja, fråga även: Vem då? Var bor/kommer hen ifrån) 
à Kan du gissa var i Sverige du tror personer pratar så? (visa kartan) 

Bilaga 4


