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Dialectal Use in Typically Developed Children: A Comparative Study 

between South-eastern Swedish Speaking Children in Different Age Groups 

Abstract 

To explore how children use dialect, and whether the dialectal language develops during 

growth might be of interest from a speech language pathologist’s point of view as the dialect 

could influence the child’s speech. Previous research is often based on older material and/or 

examines the speech of adults.  In the present study, everyday language in groups of south-

eastern Swedish speaking children was investigated. The aim of the present study was to 

examine to what extent typically developed children of the ages of  5, 8 and 11 years use 

dialectal language. A further purpose was to discover which dialectal characteristics that were 

present in the different age groups, and how they differed. The children were video- and 

audiorecorded during group sessions in everyday settings. The collected material was 

transcribed according to principles of conversation analysis, and key portions were chosen for 

deeper analysis. The identified dialectal characteristics were diphthongal, distinctly open or 

closed vowels and regarding consonants retroflex flap [ɭ] and posterior /r/ were encountered. 

In prosody a final tonal raise in phrases was observed. Dialectal words and phrases and 

discourse markers were also documented.  

 

The results of the present study showed that the children use dialectal language as early as by 

the age of 5, but that older children had a more distinguishable dialect. Throughout all age 

groups, the vowels were dialectally influenced. Most distinctive was a much closed /i/ with a 

diphthong, and characteristically open <ä> and <ö>. The characteristic final tonal raise in 

phrases was encountered in all age groups. Furthermore, a variation regarding dialectal use 

has been observed between children but also within the same child. Discourse markers were 

found primarily in the school-aged children, assumingly due to the increased desire of 

belonging to a group. The results of the present study may contribute to the ability to 

determine whether phonology, lexicon and/or grammar in a child is deviant or in fact reflected 

by the south-eastern Swedish characteristics. Also from a diagnostic perspective it might be of 

value to know when to expect hearing dialectal characteristics in the child’s speech. 

 

 

Keywords: Dialect, dialectal use, typical development, preschoolers, school-aged children, 

south-eastern Swedish. 



 

 

Sammanfattning  

Att undersöka hur barn använder dialekt och om dialekten utvecklas under uppväxten kan 

vara intressant ur ett logopediskt perspektiv då dialekten kan påverka uttalet hos barnet. I 

föreliggande studie undersöktes östgötska barns vardagliga språkbruk i grupp. Syftet med 

studien var att undersöka i vilken utsträckning barn med typisk utveckling i åldrarna 5, 8 och 

11 år använder dialektala språkdrag. Frågeställningarna som besvarades var: vilka dialektala 

språkdrag förekommer hos barnen i de olika åldrarna? samt hur skiljer sig 

dialektanvändningen åt mellan åldersgrupperna? Barnen filmades och spelades in med 

ljudupptagning under gruppmoment i sin vardagliga miljö. Det insamlade materialet 

transkriberades enligt samtalsanalytiska principer och relevanta delar valdes ut för djupare 

analys. De dialektala språkdrag som identifierades var diftongerade, starkt öppna eller slutna 

vokaler och vad gäller konsonanter påträffades [ɭ] samt bakre /r/. Beträffande prosodi kunde 

en tydlig frasfinal tonhöjning urskiljas. Dialektala ord och fraser samt diskursmarkörer 

dokumenterades också.  

 

Resultaten visade att barnen använde dialektala drag redan vid 5-års ålder och de dialektala 

dragen var tydligare hos skolbarnen än hos förskolebarnen. Genomgående för samtliga åldrar 

fanns dialektal påverkan på vokaler. Mest utmärkande var /i/-ljudet, som förekom med kraftig 

slutningsdiftong, samt karakteristiskt öppna <ä>- och <ö>-ljud. I samtliga åldersgrupper 

påfanns den för östgötskan karakteristiska frasfinala tonhöjningen. Vidare har variation 

mellan barnen setts gällande dialektanvändningen, men även variation hos samma barn. 

Främst hos skolbarnen påträffades diskursmarkörer, vilket kan antas bero på större behov av 

gruppgemenskap hos de äldre barnen. Resultaten i föreliggande studie kan bidra till 

möjligheten att kunna avgöra om ett barns fonologi, lexikon och/eller grammatik är avvikande 

eller i själva verket speglat av östgötska dialektala drag. Även vid diagnostik är det av vikt att 

veta när man kan förvänta sig att höra dialektala drag hos barnen.   

 

 

Nyckelord: Dialekt, dialektanvändning, typisk utveckling, förskolebarn, skolbarn, östgötska. 
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Inledning 

Det finns många olika dialekter i det svenska språket. Forskare har kartlagt de olika 

dialekterna genom tiderna på olika sätt då en konsensus om exakt vad en dialekt består av är 

svår att uppnå. Majoriteten av den tidigare svenska dialektforskningen undersöker vuxna 

talare medan få studier beskriver barns dialektanvändning. Tidigare studier om dialekt har 

heller inte tagit ett språkbruksperspektiv, vilket tillämpas här. Att undersöka hur barn 

använder dialekt och om dialekten utvecklas under uppväxten kan vara intressant ur ett 

logopediskt perspektiv då dialekten påverkar uttalet hos barnet. Vid en språklig kartläggning 

kan det då vara värdefullt att veta huruvida dialekten kan påverka den språkliga utvecklingen.  

 

Bakgrund 

Dialekt  

Dialekt definieras enligt ne.se som “språkvariant som talas av invånarna inom ett avgränsat 

geografiskt område, till exempel ett landskap eller en socken. En dialekt skiljer sig från 

standardspråket liksom från angränsande dialekter. Skillnaderna kan gälla språkdrag på alla 

nivåer: fonologisk, morfologisk, lexikal och syntaktisk nivå” (Nationalencyklopedin, 2014).  

 

Elert (1994) definierade tre olika språksociologiska nivåer vad gäller dialekt. Den första nivån 

är genuina dialekter som endast talas inom ett begränsat geografiskt och situationellt område. 

Den andra nivån är lokala standardspråksvarianter, vilka breder ut sig över ett landskap eller 

några få angränsande landskap. Den tredje och sista nivån består av sydsvenska, 

centralsvenska och finlandssvenska, vilka tillsammans bildar de tre stora 

standardspråksvarianterna (Elert, 1994, s. 216–217). Vidare visar Bruce (2010) i sin 

forskning att man kan betrakta dialekt antingen som en variant på ett språk eller som en 

substandardvariant. Enligt den första definitionen av dialekt, som variant på ett språk, 

definieras språk som en grupp dialekter med liknande språkliga drag, dialekt som en grupp 

idiolekter med liknande särdrag, och idiolekt som språkformen hos en enskild individ (Bruce, 

2010, s. 15–16). När man delar in dialekter utgår man från olika språkliga variabler, 

exempelvis fonologiska varianter av fonem såsom främre eller bakre /r/, diftongering av långa 

vokaler eller ordaccenter; morfologiska: två äpple – två äpplen; lexikala: spann – hink; eller 

syntaktiska: de blev rädd – de blev rädda (Andersson, 2001; Nettelbladt, 2007). Det finns en 

mängd skillnader mellan dialekter vad gäller de fonologiska aspekterna. Vokalerna bidrar 
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mest till det dialektala uttalet, konsonanterna minst (undantaget r-ljudet) och prosodin spelar 

störst roll för det dialektala intrycket i svenskan (Bruce, 2010, s. 34–35).  

 

Språkutveckling 

Fonologisk utveckling omfattar både perception och produktion. Ofta görs en grov 

åldersuppdelning i beskrivningen av fonologisk utveckling, nedan tas de för studien relevanta 

stadierna upp. Färdigställande av fonemförrådet sker vid 4;0–7;0 års ålder och i det här stadiet 

blir barnets fonologi mer effektivt (Nettelbladt, 2007). Barnet lär sig dock fortfarande längre 

ord och meningar. När barnet kring sex års ålder förvärvat alla fonemkontraster (Ingram, 

1989) blir barnets tal mer vuxenlikt. Sedan följer fonologisk utveckling under den tidiga 

skolåldern, från 7;0 år och framåt. I början av detta stadium producerar de flesta barn de 

fonematiska distinktionerna i målspråket tidigt, medan deras perception av fonematiska 

kontraster etablerar sig färdigt först vid nio års ålder. Den slutliga fonologiska utvecklingen 

gäller allofonanvändningen, det vill säga respektive fonems realisation (Nettelbladt, 2007). 

Allofoner är samma fonem som uttalas på olika sätt (Engstrand, 2007), alltså varianter av 

samma ljud, exempelvis ljudet <ä> i orden häl [ɛ] och här [æ]. Barn från sju år och uppåt 

antar ett mer vuxenlikt uttal, men kan också låta barnsliga. Detta kan bero på ett annorlunda 

uttalssätt som interdentalisering eller palatalisering. I den tidiga skolåldern utvecklas även 

barnets prosodi; barnet använder sig av korrekt betoning och kan variera satsintonationen vid 

berättande. Barnet lär sig rimma, räkna antalet ljud i ord, förstår ordlekar samt lär sig höra 

både egna och andras felsägningar (Nettelbladt, 2007).  

 

Den närmaste omgivningen spelar stor roll för utvecklingen av barnets ordförråd genom 

ordval. Detta blir tydligt i och med att de första orden barnet förvärvat är starkt kontextbundna 

(Strömqvist, 2010). I skolåldern börjar barnet lära sig nya ord akademiskt liksom socialt. 

Barnet förlitar sig förutom undervisningen återigen mycket på slutsatser från den omgivande 

kontexten för att snappa upp nya ords betydelser. Förmågan att lära sig och använda ett mer 

abstrakt språk utvecklas under skolåldern. Barnet utvecklar en flexibilitet i att förstå att ord 

kan ha flera betydelser och att dessa betydelser ibland kan vara konkreta och ibland abstrakta. 

De mer konkreta betydelserna har lärts in först, under förskoleåren. Den lexikala utvecklingen 

fortsätter livet ut (Capone, Haynes & Grohne-Riley, 2010). 
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Prosodi   

Engstrand (2007) beskrev prosodin som ett språks ’sound’. Prosodi beskrivs som talets 

suprasegmentella egenskap medan vokaler och konsonanter är de segmentella. Det innebär att 

prosodin sträcker sig över flera enskilda segment i talet (Bruce, 2010; Gårding, 1974). Man 

kan således använda termen prosodi för att beskriva flera funktioner såsom längd, styrka, 

intonation och betoning (Cruttenden, 1997; Gårding, 1974). Sådana betydelseskiljande 

enheter i svenskan som gäller kvantitets- och tryckstyrkegrader kallas ibland för prosodem 

(Nettelbladt, 2007). Bruce (2010) talar om en indelning där prosodin kan stå för antingen 

uttryck eller innehåll. Uttryckssidan är detsamma som rytm och melodi i talet medan 

innehållssidan har olika kommunikativa funktioner (Bruce, 2010).  

 

Orden tomten (trädgården, accent I) och tomten (som kommer på julen, accent II) är exempel 

på ord som enbart skiljs åt av accenten. Olika dialekter realiserar accenterna på olika sätt, 

vanligen genom variationer i tonhöjdsförloppet. I svenskan förekommer ordbetoning på alla 

positioner i ordet – initialt, medialt eller finalt (Gårding, 1974; Nettelbladt, 2007). Bruce 

(2012) beskriver att ett ord i fokus kan ta sig olika grader av emfas, antingen genom fokus på 

ordets kännetecken, till exempel tvåtoppighet i ett accent II-ord, eller högre emfas genom 

större tonalt omfång samt en temporal uttänjning av ordet (Bruce, 2012). 

 

Förutom ordaccent finns i svenskan även frasaccent (Bruce, 2010; Gårding, 1974). 

Frasaccenten är hur man delar upp ett yttrande i prosodiska enheter. Dessa kan stämma 

överens med de syntaktiska eller skilja sig från dem. Syntaktiska grupper inom en mening, 

satser, signaleras ofta prosodiskt. Generellt kan man säga att ju längre ett yttrande är desto fler 

prosodiska fraser har det. Frasaccenten signalerar antingen gräns, prominens eller koherens. 

Till exempel kan justering av grundtonen i slutet av fraser, antingen stigande eller fallande, 

signalera frasering medan oförändrad grundton istället fungerar som koherenssignal (visa 

samhörighet). Olika dialekter kan ta olika frasslutsegenskaper. Exempelvis hör man oftare i 

västmellansvenska att frasslutstonen är hög efter fokal accent medan tonen i centralsvenskan 

slutar lågt i samma fras (Bruce, 2012).  

 

Cruttenden (2007) undersökte i en fallstudie inspelat material från en engelsktalande kvinna 

från Glasgow både auditivt och akustiskt. Materialet var taget från samtal och läsning och en 

jämförelse mellan dessa båda genomfördes. En tydlig skillnad i intonation fanns mellan 

samtalandet och läsningen. Vid läsning användes intonation liknande den i standardengelska, 
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karaktäriserad av en fallande standardton, medan det i samtalet användes en intonation 

specifik för städer i norra Storbritannien, karaktäriserad av stigande(-fallande) standardton. 

Detta påvisar en tydlig intonationsdiglossi hos talaren (Cruttenden, 2007), det vill säga 

kunskap att växla uttalssätt beroende på kontext. 

 

I vilken utsträckning final tonhöjning i slutet på frågefraser med vad eller var förekom hos 

svenskar (stockholmare) undersöktes av House (2005). Dessutom diskuterades vilken 

funktion i dialogen och attityden tonhöjningen kan ha. Författaren kom fram till att i 22 % av 

yttrandena förekom final tonhöjning, framförallt i samband med final betoning. Det framkom 

också att barn använde final tonhöjning i större utsträckning (32 %) än kvinnor (27 %) och 

män (17 %).  I studien framkom att tonhöjningen kunde tydas som en signal för socialisering 

medan en tonsänkning signalerade informationssökande. Tonhöjningen kan också tolkas som 

underkastelse och osäkerhet medan en tonsänkning signalerar bestämdhet (House, 2005).  

  

Astruc, Payne, Post, Vanrell och Prieto (2013) undersökte huruvida små barn kan kontrollera 

den fonetiska aspekten av tonhöjdsförändring utan temporal påverkan samt 

tonhöjdskoordination. De deltagande barnen var i åldrarna 2, 4 samt 6 år och matchades även 

mot vuxna talare. I studien framkom att barnen redan vid tidig ålder kunde kontrollera de 

tonala förändringarna, dock bemästrades förmågan mer vuxenlikt med ökad ålder (Astruc et 

al., 2013). 

 

Östgötska 

Västmellansvenska eller götamål omfattar flera dialekter, men grovt sett kan de delas in i 

västgötska och östgötska. Trots att de skiljer sig åt finns det också likheter (Bruce, 2010). I 

äldre forskning presenterade Pamp (1978) att Östergötland som landskap får möta språkliga 

impulser från alla väderstreck, vilket medför en variation inom dialekten (Pamp, 1978). Bruce 

(2010) beskriver dialekter utifrån de fonologiska beståndsdelarna vokaler, konsonanter och 

prosodi. Föreliggande studie kommer främst utgå från Bruces (2010) indelning.  

 

Vokaler  

Inom västmellansvenskan hittar man de största skillnaderna mellan dialekterna i vokalerna. 

Östgötskan karaktäriseras av diftongerade långa vokaler. De slutna /i/-, /y/-, /o/-, och /u/-
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ljuden är tydligt slutningsdiftongerade. Bland de långa öppna vokalerna är /e/- och <å>-ljuden 

öppningsdiftongerade, <ö>-ljudet relativt öppet, men odiftongerat medan /a/- och <ä>- är 

opåverkade (Bruce, 2010). Fenomenet att sänka /i/ till /e/ samt /y/ till <ö> är starkast i västra 

Östergötland. I östra delen kan vokalerna bevaras med standarduttal, särskilt /y/, likt regler för 

mellansvenska dialekter (Pamp, 1978). 

 

Konsonanter 

Beträffande konsonanter, gäller för /r/-ljudet något som kallas götaskorrning. Det innebär att 

/r/-ljudet förekommer både som främre /r/ och bakre /r/ hos samma talare men på olika ställen 

i orden (Bruce, 2010; Pamp, 1978). I östgötskan låter dock det bakre /r/-ljudet mer som ett 

/w/-ljud och förekommer framförallt initialt och före betonad vokal (exempelvis [wæv] ’räv’ 

eller [mɛjɛwi] ’mejeri’). Tjockt /l/-ljud [ɭ] (retroflex flapp) är vanligt i östgötskan och fördelas 

på samma plats i orden som främre /r/, medan standard [l] placeras på samma plats som bakre 

/r/ (Bruce, 2010).  

 

Prosodi  

Gårding (1974) undersökte tvåstaviga ord och beskrev accent I i götamålen som en topp i 

andra stavelsen och accent II som två toppar, en i vardera stavelsen (Gårding, 1974, s. 55). 

Bruce (2010) utvecklar detta och beskriver att i östgötska är prosodin eller melodin i språket 

hörbart genom att accent I:s låga tonala nivå uppnås redan i början av den betonade stavelsen. 

Man gör även skillnad i det tonala förloppet för sammansatta ord genom att bibetoningen 

utgör riktpunkt för den tonala gest som uttrycker extra framhävning. En annan karakteristisk 

tonförändring kopplad till västmellansvenskan är tonhöjningen på slutet av fraser, specifikt 

gäller det den sista stavelsen i det sista ordet i yttrandet. Detta blir mer tydligt när det finala 

ordet är accentuerat och extra framhävt (Bruce, 2010).  

 

Ord och fraser  

Bockgård och Norén beskriver i sin studie hur pivåkonstruktioner används i en rad 

dialektintervjuer med bland andra östgötsktalande personer. Ett fenomen som de 

uppmärksammat är så kallat spegelyttrande, vilket är en slags pivåkonstruktion. Det beskrivs 

som en mening där man använder samma, eller nästan samma, lexikala enheter både före och 

efter det syntaktiska centralledet. Ofta består speglingen av ett pronominellt subjekt och ett 
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kopulaverb, till exempel det är. Ett exempel på spegelkonstruerat yttrande kan vara det är 

dags att äta nu, är det (Bockgård & Norén, 2011). Wessén (1967) har listat olika kännetecken 

av götamål, bland annat att verbet bli i götamål sägs ha större användning än i sveamål där 

man istället för blev säger vart (Wessén, 1967).  

 

Dialektanvändning hos barn 

I en studie av Smith, Durham och Richards (2013) undersöktes när barn förvärvar komplexa 

mönster av lingvistiska och sociolingvistiska variationer som man tydligt ser i vuxet tal. Talet 

hos 29 par med vårdnadshavare och barn i Buckie, Storbritannien, undersöktes. Barnen som 

deltog i studien var 2;10–4;2 år. Input (vårdnadshavarens tal) jämfördes med output (barnets 

tal). Resultaten visade att förvärvande av lingvistiska och sociolingvistiska variationer hos 

barnen skedde tillsammans med mer generell språkutveckling. Vårdnadshavare till äldre barn 

hade högre andel av lokala former av ord än vårdnadshavare till yngre talare (Smith, Durham 

& Richards, 2013).   

 

Stanford (2008) studerade barns förvärvande av dialekt hos en grupp barn i Sui, i sydvästra 

Kina. Barnen i studien var i åldrarna 3, 4, 5, 9, 10 och 12 år. Resultaten visade att barn 

oberoende av variation och komplexitet i den språkliga miljön runt omkring sig började bygga 

upp stabila lingvistiska identiteter, och upptäckte meningsfulla sociala grupper i tidig ålder. 

De signalerade sin identitet, och byggde kontinuerligt upp den, genom dagliga språkliga val. 

Detta indikerar att alla barn som exponeras för varierande input från olika grupper i sin 

omvärld lär sig och bygger upp en dialektal identitet som en process av gruppdistinktion. 

Dessa särskilda gränser för grupperna och barnens motivation är kulturellt betingade och kan 

inte generaliseras till ett enkelt val mellan förälder och jämnåriga (Stanford, 2008). 

 

I en studie av Van Hofwegen och Wolfram (2010) undersöktes utvecklingsspår för 

användandet av afrikansk amerikansk engelska (AAE) hos 32 talare under de första 17 

levnadsåren, baserat på en unik longitudinell databas. Data insamlades vid sex tidpunkter i 

barnens liv: 48 månader, ca 6 år (årskurs 1), ca 9 år (årskurs 4), ca 11 år (årskurs 6), ca 13 år 

(årskurs 8) samt ca 15 år (årskurs 10). I resultatet fann Van Hofwegen och Wolfram fler än ett 

utvecklingsspår som talarna följde under barndom och tonår. De två vanligaste mönstren var 

1) “Bergochdalbana” där AAE användes mer flitigt vid 48 månader, minskade mellan årskurs 

1 och 4, ökade mellan årskurs 6 och 8, och därefter minskade igen under årskurs 10; 2) En 
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kurvig utvecklingsbana där tidigt användande av AAE vid 48 månader minskade under 

årskurs 1 och 4, och sedan accelererade genom årskurs 6, 8 och 10. Det vanligaste var högst 

användande av AAE under årskurs 6–8. Ingen talare hade sin topp i årskurs 1 och 4 och dessa 

perioder stod för minimalt användande av AAE. I studien fann man inga signifikanta 

skillnader vad gäller kön och ras, men däremot en signifikant korrelation mellan mödrars och 

barns användande av AAE liksom ålder/årskurs (Van Hofwegen & Wolfram, 2010).   

 

Terry, Connor, Petscher och Conlin (2012) undersökte huruvida barn som talar 

minoritetsamerikansk engelska (non-mainstream) vid början av första klass ökar sitt 

användande av majoritetsamerikansk engelska (mainstream) fram till slutet av andra klass. 

Man studerade även om ökat användande av majoritetsamerikansk engelska är associerat med 

språk, läsförmåga och skolmiljö samt större förvärv av god läsförmåga. Produktion av former 

av talad minoritetsamerikansk engelska, ordläsning och läsförståelse testades vid början, 

mitten och slutet av första och andra klass, hos 49 barn som talade minoritetsamerikansk 

engelska. Resultatet visade att de flesta barnen ökade sin produktion av majoritetsamerikansk 

engelska under första klass och bibehöll dessa nivåer i andra klass. Ökat användande av 

majoritetsamerikansk engelska förutsas av barns expressiva ordförråd liksom 

nonordsrepetition vid början av första klass. Ju mer barnen ökade sitt användande av 

majoritetsamerikansk engelska desto bättre lärde de sig läsa under första fram till andra klass 

(Terry, Connor, Petscher & Conlin, 2012).   

 

I en studie av Smith, Durham och Fortune (2009) undersöktes med ljudinspelning talet hos 

elva barn mellan 2;11 och 3;11 år i interaktion med vårdnadshavare (mor) i Buckie, nordöstra 

Skottland. Resultaten visade att regeln om strykning av finalt /t/ och /d/ kunde ses i de allra 

tidigaste stadierna hos barn och var starkt förknippat med vårdnadshavarens tal. Barnet lär sig 

dessa regler tillsammans med mer generell språklig utveckling (Smith, Durham & Fortune, 

2009). Även i en studie av Roberts (1997), där barn och mödrar i Philadelphia, USA 

undersöktes, påvisades att barn redan vid tre års ålder tar efter sin förälders sätt att tala 

(Roberts, 1997). 

 

Jacewicz, Fox och Salmons (2011) undersökte vokaler i tre distinkta regionala typer av 

amerikansk engelska (västra North Carolina, centrala Ohio, och sydöstra Wisconsin) hos 8- 

till 12-åriga barn jämfört med 51- till 65-åriga vuxna. Dessa ställen valdes ut eftersom den 

talade amerikanska engelskan på respektive ort representerar en distinkt regional variation. 
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Vokalsystemen i dessa tre dialekter uppvisar betydande skillnader både vad gäller 

vokalspridningsmönster och deras dynamiska formantrörelser. Resultatet i studien visade 

tydligt att barnens vokaler präglades av regionala karakteristika, även när ljud eliciterades i 

sin mest konservativa form (till exempel ord producerade isolerat). Detta indikerar att barn i 

stora drag förvärvar och reproducerar dialektsärdragen. Samtliga deltagare föddes, växte upp 

och hade spenderat största delen av sina liv i sina respektive språkliga samhällen. Största 

delen av språklig input gavs respektive togs emot på hemorten. Detta gällde både starka 

regionala särdrag liksom nya former av interaktion med nykomlingar till området, massmedia 

eller olika former av sociala nätverk. Trots att områdena influerades av nya populationer 

behöll de vuxna sina regionala vokalkarakteristika, och trots ökad exponering för icke-lokala 

former influerades barnen starkt av de vuxna. Detta understryker rollen hos lokala influenser 

på språkliga beteenden hos barn, vare sig det är input från vuxna såsom föräldrar och mor-

/farföräldrar eller av jämlikar som talar den lokala dialekten. Studien inkluderade båda könen 

och resultaten visade endast små skillnader för individuella vokaler, vilket indikerar att 

vokalsystemen för båda könen är generellt lika i varje dialekt. Däremot skilde sig vokalerna åt 

något mer bland de vuxna (Jacewicz, Fox & Salmons, 2011). 

 

Dialektal medvetenhet 

I en studie av Girard, Floccia och Goslin (2008) undersökte man 5–6-åriga barns medvetenhet 

om olika dialekter och brytning. Studien utformades som fyra experiment där man på olika 

sätt lät barnen antingen kategorisera olika talare utifrån om de talade samma eller annan 

dialekt som dem själva, eller lät barnen avgöra om två talare talade samma eller olika 

dialekter. Sammanfattningsvis verkar det som att barnen, vid en ålder av fem år, kunde 

uppfatta skillnader mellan olika dialekter i sitt modersmål, men att de hade större 

medvetenhet om utländsk brytning än regionala dialekter. I studien framkom att det finns all 

anledning att tro att utvecklingen av medvetenhet om och uppfattning av regionala dialekter 

och utländsk brytning är relaterad till utvecklingen av långtidsminnet, förtrogenhet med 

språket, sociolingvistisk kunskap, tillsammans med språkspecifika inlärningsmekanismer 

(Girard, Floccia & Goslin, 2008). 
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Social interaktion ur ett utvecklingsperspektiv  

Barn utgör ett gott stöd för varandras utveckling, men deras samtal kan vara starkt 

kontextberoende vilket kan göra det svårt för utomstående att förstå. Därför behöver barn med 

stigande ålder få samtala även med personer som inte känner dem alltför bra, just för att lära 

sig att vara mer tydliga i sina uttryck, exempelvis genom att använda sig av mer innehållsord 

(Liberg, 2010). Ungefär vid fem års ålder har barnet utvecklat en medvetenhet om 

diskursmarkörer (exempelvis mm, nähä, tja, jaså) vilka möjliggör att barnet kan stärka sitt 

rolltagande i rollekar (Strömqvist, 2010). Genom att umgås tillsammans med andra lär sig 

barn att språka och skapa mening. Deltagande i samtal gör barnet till medskapare av de 

kulturer det lever i (Liberg, 2010). Allt eftersom barnet deltar i fler sociala sammanhang lär 

det sig att variera sitt språk utifrån situationen och barnet lär sig skillnader mellan formell och 

informell stil. Gruppgemenskap blir också mer betydande och bland annat talar barnet helst 

samma dialekt som sina kamrater (Foster, 1990). För spädbarnet är det från början familjen 

som fungerar som talmodell, men denna ersätts efter bara något år av kompiskretsen. 

Skolbarn talar mer som jämnåriga kamrater än som äldre i deras omgivning (Chambers, 

2009).  

 

Sammanfattningsvis framgår det av ovan refererad litteratur att det förekommer lite 

varierande resultat om hur dialekter förvärvas under språkutveckling och att detta inte är 

undersökt i vardagligt samspel i Sverige förut. Genom att tillämpa transkription med 

samtalsanalytiska principer kan en analys av språkbruket genomföras, vilket ger en bra bild 

om hur dialekter realiseras i vardagen. Ur en logopedisk synvinkel är detta intressant då 

dialekten kan påverka uttalet hos barnet samt variera och utvecklas under uppväxten.  

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka i vilken utsträckning barn i åldrarna 5, 8 och 

11 år använder östgötska språkdrag. Specifika frågeställningar är vilka dialektala språkdrag 

som förekommer hos barnen i de olika åldrarna samt hur den östgötska dialektanvändningen 

skiljer sig åt mellan åldrarna.  
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Metod  

Deltagare 

I studien deltog barn med typisk utveckling från Östergötland, från icke-tätort. 

Exklusionskriterier för deltagande var flerspråkighet samt känd hörselnedsättning. Deltagarna 

var 5, 8 och 11 år gamla och i respektive åldersgrupp deltog 10, 16 samt 12 barn. Förskola 

och skola kontaktades via telefon och intresserade rektorer fick ett brev med skriftlig 

information (se bilaga 1). Därefter skickades informationsbrev och samtycken till 

verksamheten (se bilaga 2) som vidarebefordrade dessa till barn inom åldersgrupperna. 

Utifrån exklusionskriterierna valde lärarna ut för studien lämpliga barn. Vårdnadshavarna fick 

slutligen i samråd med barnet välja att delta eller inte. 

 

Procedur 

Ljudinspelare av typen Micro Track II användes för att spela in ljud. Videokamera på stativ 

samt digitalkamera användes för att spela in bild och ljud för att kunna se vem som talade.  

Insamling av data har skett genom videofilmning av deltagarna under ett spann på 12 till 

dryga 30 minuter långa gruppmoment på förskola och skola. 5-åringarna videofilmades i fem 

grupper om tre, antingen under fri leksituation utan förskolelärare närvarande, eller under 

samling eller spel med lärare närvarande. Pedagogerna var väl insatta med studiens syfte. Tre 

5-åringar filmades flera gånger för att få lagom många barn till grupperna. I skolan filmades 

8-åringarna i fyra grupper, och 11-åringarna i tre grupper med fyra barn i varje grupp. 

Skolbarnen hade inga lärare närvarande i rummet, men förslag till diskussionsämnen gavs av 

både lärare och av författarna till föreliggande studie. Författarna till studien deltog inte i 

rummet vid något gruppmoment för att bevara en så naturlig miljö som möjligt för barnen.  

 

Analysmetod  

Insamlat material transkriberades enligt samtalsanalytiska principer. Relevanta delar av 

materialet grovtranskriberades först enskilt av författarna. Därefter jämfördes de grova 

transkriptionerna av båda författarna tillsammans för att sedan identifiera olika dialektala 

språkdrag hos barnen. Dessa dialektala språkdrag delades upp i kategorierna vokaler, 

konsonanter, prosodi, dialektala ord och fraser samt diskursmarkörer. För studien relevanta 

delar valdes sedan ut för djupare analys. Författarna analyserade återigen materialet först 



 

11 

 

enskilt, sedan bearbetades den djupare analysen tillsammans efter att enighet uppnåtts. 

Dialektala ord transkriberades sedan fonetiskt för att ingå som exempel i uppsatsen. Ords 

prosodiska egenskaper visas i studien i form av grundtonskurvor (f0-kurvor) skapade i 

analysprogrammet Praat. En konsensusbedömning utfördes via en datasession med ena 

handledaren samt två andra insatta studenter där en stor samstämmighet rådde.    

 

Etiska överväganden 

Vad gäller samtliga deltagare gavs samtycke av vårdnadshavare och inte av barnen själva. Det 

kan därför vara svårt att avgöra barnets egen inställning till deltagandet och barnen kunde när 

som helst avbryta sin medverkan. För att minimera risken att ett barn utan samtycke till 

deltagande skulle filmas utfördes videofilmningen i ett avskilt rum. Skulle filmerna ha fångat 

känsliga sekvenser eller information hade materialet uteslutits ur analysen. För att så långt 

som det är möjligt avidentifiera barnen i studien har videomaterialet enbart analyserats och 

kommer inte att visas. Däremot kommer materialet finnas kvar för framtida forskning. Namn 

och platser uteslöts i transkriptionerna och all data hanterades med sekretess.  

 

Resultat 

En sammanställning av det inspelade materialet visas i tabell 1 nedan.  

Tabell 1. Totalt insamlat inspelningsmaterial 

 5-åringar 8-åringar 11-åringar 

Antal inspelningstillfällen  5 4 3 

Antal barn i varje grupp 3 4 4 

Grupp 1 17:32 min 28:45 min 26:49 min 

Grupp 2 27:57 min 34:25 min 27:38 min 

Grupp 3 29:50 min 29:31 min 19:27 min 

Grupp 4 25:35 min 20:33 min - 

Grupp 5 26:32 min - - 

Total inspelningstid 127:26 min 111:14 min 73:54 min 

 

Resultatdelen i föreliggande studie är uppdelad efter de dialektala språkdrag som påfunnits 

såsom vokaler, konsonanter och prosodi. Även dialektala ord och diskursmarkörer har 

dokumenterats och presenteras nedan. Enligt tidigare forskning kan föräldrarnas dialekt 
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påverka hur barnet talar således avslutas resultatet med ett kort stycke om föräldrarnas 

härkomst. För att ge en översikt av det analyserade materialet och de påträffade dialektala 

språkdragen inleds resultatet med en översikt i tabell 2 nedan. Senare i resultatet visas även 

dialektala ord och fraser samt diskursmarkörer. 

Tabell 1. Översikt över det analyserade materialets karaktär för de olika åldersgrupperna 

 Total 

transkriberad 

tid 

Procent dialektala 

vokaler av totalt antal 

vokaler 

Procent dialektala 

konsonanter av totalt antal 

konsonanter 

5-åringar Ca. 46 min 5 % 0,1 % 

8-åringar Ca. 13 min 4 % 0,07 % 

11-åringar Ca. 6 min 7 % 0,7 % 

 

Vokaler 

De dialektala drag som förekom oftast beträffande vokaler var ett tydligt öppet <ö>, öppet /e/, 

öppningsdiftongerat /o/ och /y/, samt slutningsdiftongerat /i/ med en friktionsliknande 

egenskap. De vokaler som yttrades minst med dialektal påverkan var för samtliga 

åldersgrupper <å> och /a/ ljud, se tabell 3. 

Tabell 2. Procent dialektal påverkan per vokal av totalt antal yttrade vokaler för respektive åldersgrupp 

 5-åringar 8-åringar 11-åringar 

/a/ 0,2 % 2 %  2 %  

/e/ 8 % 7 % 10 % 

/i/ 5 % 4 %  12 %  

/o/ 8 % 2 %  8 %  

/u/ 5 % 4 %  6 % 

/y/ 4 %  5 %  21 %  

<å> 0,4 % 0,3 %  0 %  

<ä> 6 % 3 %  4 %  
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<ö> 15 % 8 %  28 % 

 

Hos 5-åringarna var bland vokaler främst <ö>-, /o/- och /e/-ljud yttrade med dialektal 

påverkan och hos 8-åringarna framför allt <ö>-, /y/- och /e/-ljud. För 11-åringarna var främst 

<ö>-, /y/- och /i/-ljuden dialektalt påverkade i barnens tal, se tabell 3. 

 

5-åringar 

Tabell 3. Procent dialektal påverkan per vokal av totalt antal yttrade vokaler  

Vokal /a/ /e/ /i/ /o/ /u/ /y/ <å> <ä> <ö> 

Procent 0,2 % 8 % 5 % 8 % 5 % 4 % 0,4 % 6 % 15 % 

 

Vad gäller vokaler var dialektalt mer öppna <ö>-ljud vanligast hos de yngsta barnen, se 

tabell 4. Långa /e/-ljud yttrades ofta dialektalt i och med att ljuden blev mer öppna. Även 

långa <ä>-ljud var dialektalt mer öppna och /o/-ljud diftongerades likt <å>. 

Slutningsdiftongerat /i/ med friktionslik egenskap förekom, till exempel i ordet [dɛ  t] ’dit’. 

Alla vokaler präglades av dialektala drag vid något tillfälle bland 5-åringarna, men allra minst 

påverkade var /a/- och <å>-ljud. En variation gällande uttal hos samma barn har noterats då 

barn i ett yttrande använder standarduttal och i ett annat yttrande använder dialekt. Nedan 

följer ett exempel på denna variation: 

[f   l] 

[man fo ɪntɛ sɛja at nɔn æ f l]   

 

8-åringar 

Tabell 4. Procent dialektal påverkan per vokal av totalt antal yttrade vokaler  

Vokal /a/ /e/ /i/ /o/ /u/ /y/ <å> <ä> <ö> 

Procent 2 % 7 % 4 % 2 % 4 % 5 % 0,3 % 3 % 8 % 

 

Liksom för 5-åringarna förekom hos 8-åringarna främst dialektal påverkan på <ö>-ljud som 

var tydligt öppna, samt långa /e/-ljud, se tabell 5. Minst påverkan förekom på <å>-ljud. 
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11-åringar 

Tabell 5. Procent dialektal vokalkvalitet på respektive vokal 

Vokal /a/ /e/ /i/ /o/ /u/ /y/ <å> <ä> <ö> 

Procent 2 % 10 % 12 % 8 % 6 % 21 % 0 % 4 % 28 % 

 

Även för 11-åringarna rörde den främsta dialektala påverkan vad gäller vokaler <ö>-ljuden 

som var tydligt öppna, se tabell 6. Även /y/-ljud var tydligt påverkade i form av 

öppningsdiftongering, /i/-ljuden slutningsdiftongerade med friktionslik egenskap, och långa 

/e/-ljud producerades ofta som <ä>. Gemensamt med både 5- och 8-åringarna förekom minst 

dialektal påverkan på <å>-ljuden.  

 

Konsonanter 

Dialektalt präglade konsonanter är det språkdraget som påfunnits minst i föreliggande studie. 

I tabell 7 nedan ses fördelningen av dialektalt påverkade konsonanter för de olika 

åldersgrupperna. 

Tabell 6. Procent dialektal påverkan per konsonant av totalt antal yttrade konsonanter för respektive åldersgrupp  

 5-åringar 8-åringar 11-åringar 

/l/ 2 % 1 %  10 %  

/r/ 0 % 0 % 0,4 % 

 

5-åringar 

Hos 5-åringarna förekom bland konsonanter endast konsonanten /l/ med dialektal påverkan. 

De yngsta barnen använde i det analyserade materialet [ɭ], främst medialt i 

konsonantförbindelse, som i ordet [kaɭv], men även efter betonad vokal, till exempel i ordet 

[gɑːɭɛn].          

 

8-åringar 

Till skillnad från 5-åringarna användes [ɭ] enbart i konsonantförbindelse, till exempel i ordet 

[fɭʏtadɛ].   
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11-åringar 

Fonemet [ɭ] påträffades mest hos 11-åringarna, där det analyserade materialet också utgör 

minst antal minuter, vilket indikerar att fenomenet är vanligare i högre ålder. Det förekommer 

främst i konsonantförbindelse, tio gånger, till exempel i orden [haɭva] och [ɛkɭɪt], men även 

efter betonad vokal, fyra gånger, som till exempel i orden [deːlas] och [stuɭaɳa]. Dessutom 

producerades fonemet initialt, två gånger, i orden [ɭɔŋ] och [ɭœɖa].   

 

Enligt tidigare forskning är de östgötska /r/ som initialt eller i konsonantförbindelser får 

/w/-karaktär ett mycket utmärkande drag för dialekten. I föreliggande studie har detta 

fenomen endast påträffats en gång. Barnet som producerade detta hade vid flera tillfällen 

tidigare och senare använt standarduttalet för /r/-ljudet. Uttalsundantaget av det dialektala 

/w/-ljudet:  

[ena handɛn helt vɛ  t ɔ dɛn andra helt w ː] 

Standarduttalat /r/-ljud av samma barn som producerade yttrandet ovan: 

[isbe  tɛn bli helt r ːd] 

 

Prosodi 

Både den karakteristiska tonhöjningen på slutet av fraser, liksom det typiska användandet av 

accent I och II (se Gårding, 1974) har förekommit bland barnen i alla åldersgrupper. 

Användandet av dessa prosodiska mönster var mest utbrett hos 8-åringarna och minst hos 

11-åringarna.  

 

5-åringar 

I figur 1 visas en f0-kurva för ordet [j læn] i frasen [po dɛ dæ j læn]. Ordet är det finala i 

frasen och har det emfatiska trycket, vilket gör att andra stavelsen är förlängd. Att ordet är det 

frasfinala spelar stor roll för dess temporala drag då det i västmellansvenska oftare 

förekommer en tonhöjning där (se Bruce, 2010). 
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Figur 1. F0-kurva över ordet [j læn] ur frasen [po dɛ dæ j læn]  

 

Figur 2 visar frasen [asɔ man stɔpaɹ ɪn handæn]. På den högra sidan om den streckade linjen 

uttalas [handæn], två toppar är här synliga vilket betyder att båda stavelserna är betonade. I 

likhet med [j læn] (figur 1) är [handæn] ett accent I-ord, men det tvåtoppiga mönstret antyder 

att det har fått större emfatiskt tryck. Stigningen sker främst på vokalen och det efterföljande 

fallet kan bero på nasalen i slutet av ordet. Detta resultat kan tolkas som västmellansvenskans 

tonhöjning på frasslut. Ordet [handæn] har dessutom fått större emfatiskt tryck och därför har 

det de två väl synliga topparna.  
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Figur 2. F0-kurva för frasen [asɔ man stɔpaɹ ɪn handæn]   

 

8-åringar 

Bland 8-åringarna användes en stigande grundton på slutet av ord. Exempel på detta visas i 

figur 3, där en tydligt stigande grundton på slutet av ordet [œvɛʃvæmniŋaɹ] visas, trots att det 

inte är frasfinalt i yttrandet. Ordet är sammansatt och dessa tar i regel accent II. Dock har den 

sista stavelsen en klart högre ton än övriga ordet och det är dessutom en flack topp vilket 

betyder att tonen har hållits ut längre. Detta påvisar att ett emfatiskt tryck finns över stavelsen. 
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Figur 3. F0-kurva över ordet [œvɛʃvæmniŋaɹ] ur frasen [so dæ bliɹ œvɛʃvæmniŋaɹ o sɔnt] 

I figur 4 ses en tonhöjning på slutet av frasen [ɪnɔm dæn famɪljæn], på sista stavelsen 

(ändelsen -en i ordet [famɪljæn]), vilket indikerar ett emfatiskt tryck. Liksom i figur 2 kan 

fallet i slutet av yttrandet härledas till nasalen på slutet av ordet, likaså sker stigningen främst 

på vokalen.  

 

 

Figur 4. F0-kurva för frasen [ɪnɔm dæn famɪljæn] 
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11-åringar 

Ordet [dœɹæn] (figur 5) är i grundform ett accent I-ord och även i bestämd form ligger 

betoning på första stavelsen (se Bruce, 2010). Precis som med orden [j læn] och [handæn]  i 

figur 1 respektive 2, är ordet [dœɹæn] frasfinalt. Barnet som producerade ordet har med 

tydligt emfatiskt tryck framhävt sista stavelsen och därmed gett ordet dess högtoppiga 

grundtonskurva på andra stavelsen. Majoriteten av 11-åringarna använder sig av detta 

prosodiska mönster vid flertalet frasfinala ord i det inspelade materialet.  

 

Figur 5. F0-kurva av ordet [dœɹæn] ur frasen [o sɛn prɛsis næɹ han œpnaɹ dœɹæn]  

 

Precis som hos 5- och 8-åringarna ses i figur 6 en tydlig betoning på andra stavelsen i det 

finala ordet i frasen [o han hɑ ɛn ɕedja ɾ nt halsɛn].  
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Figur 6. F0-kruva för frasen [o han hɑ ɛn ɕedja ɾ nt halsɛn] 

 

Dialektala ord och fraser 

Både dialektala ord liksom spegelkonstruerade yttranden förekommer i materialet. Bland de 

yngre barnen var spegelkonstruerade yttranden vanligare än dialektala ord medan läget hos de 

äldre barnen var det motsatta.  

 

5-åringar 

För de yngsta barnen var spegelkonstruerade yttranden vanligast förekommande, tio gånger, 

vad gäller dialektala ord och fraser. Majoriteten av dessa yttranden kom dock från ett och 

samma barn. Exempel på spegelkonstruerade yttranden hos en 5-åring:  

[nɛj hn d  skɑ flʏta fyɹa steg skɑ d ]  

[jɑ tɾʊdɛ dæ vɑ gɾ n tɾʊdɛ ja] 

 

8-åringar 

Hos 8-åringarna förekom användande av det dialektala uttrycket [d ], två gånger. Exempel på 

yttrande med det dialektala uttrycket [d ]: 

[johu d ] 
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Endast ett spegelkonstruerat yttrande förekom i denna åldersgrupp. Exempel på 

spegelkonstruerat yttrande hos 8-åringarna: 

[jɑ hɑ flʏtat næɹ jɑ vɑ litɛn hɑ ja] 

Däremot användes yttranden såsom så vart det istället för så blev det två gånger. Ordet tågen 

fick av en 8-åring böjningen tågena.  

 

11-åringar 

Hos de äldsta barnen i studien förekom inga spegelkonstruerade yttranden och endast en fras 

med vart ersatte blev. Däremot fanns något fler dialektalt uttalade ord; [batɛɾɛ  t] ’batteriet’, 

[tin] ’tiden’ samt [ɕ gɛ] ’tjugo’. Något som också uppmärksammades hos barnen i denna 

åldersgrupp var pluraländelser i obestämd form med -er istället för -or, till exempel kroner, 

baner och skider.  

 

Diskursmarkörer 

Till skillnad från dialektala ord och fraser som påträffats sparsamt har diskursmarkörer 

använts i större utsträckning av barnen.  

 

5-åringar 

Hos de yngsta barnen förekom endast ett uttryck, dehära.  

 

8-åringar 

I denna åldersgrupp ökade användandet av diskursmarkörer. Se sammanställning av fynden i 

tabell 8 nedan.  

Tabell 7. Använda diskursmarkörer hos 8-åringar 

Diskursmarkör liksom typ vetu 

‘vet du’ 

asså 

‘alltså’ 

ba 

‘bara’ 

såhära såhär 

Antal 1 2 4 6 6 6 10 

 

Användande av slangord förekom också, kepa ’keps’.  
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11-åringar 

Hos de äldsta barnen påträffades liknande diskursmarkörer som hos 8-åringarna, en 

sammanställning ses nedan i tabell 9.  

Tabell 8. Använda diskursmarkörer hos 11-åringar 

Diskursmarkör liksom asså 

‘alltså’ 

såhära såhär ba 

‘bara’ 

Antal 1 4 4 13 16 

 

Slangord som förekom i den här åldersgruppen var göttigare ’bättre’.  

 

Föräldrarnas härkomst 

För att få en uppfattning om i vilken grad barnen i föreliggande studie har varit influerade av 

östgötsk dialekt förfrågades föräldrarna om deras ursprung. Bland alla 8-åringar uppgavs båda 

föräldrarna komma från Östergötland och de antas då prata enbart östgötska hemma. Hos 

5- och 11-åringarna uppgavs att minst ena föräldern var av östgötskt ursprung, dock i 

majoritet båda. Även här antas östgötska vara dominerande dialekt i hemmet då de är boende i 

Östergötland.  

 

Samtliga åldersgrupper uppvisar tal med dialektala språkdrag på flera variabler. Bland vokaler 

har öppna <ä>- och <ö>-ljud samt slutningsdiftongerade /i/-ljud varit de mest dialektalt 

påverkade. Få konsonanter har funnits präglade av dialektala drag, men noterbart är att [ɭ] 

förekommer i viss utsträckning. Dessutom har ett bakre /r/ med /w/-kvalitet påträffats. 

Tonhöjning i frasslut var det tydligast förekommande dialektala draget beträffande prosodi. 

Spegelkonstruerade yttranden förekom oftast hos 5-åringarna, men hos få barn i studien. 

Dialektala ord liksom diskursmarkörer var vanligare i de äldre åldersgrupperna.   

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

I det analyserade materialet har användningen av dialektala drag varierat mellan barnen men 

även hos samma barn. Ett barn kan i en kontext ha använt dialektala drag medan samma barn 
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i ett senare yttrande med liknande kontext inte använt dialekt. Detta kan tänkas bero på att 

barnen är i en språklig utvecklingsfas och ännu inte befäst alla språkliga drag. 

Allofonanvändningen är den sista fonologiska delen som lärs in (Nettelbladt, 2007) och 

varken 5- eller 8-åringarna har troligtvis färdigutvecklat denna förmåga. Barnen kan också 

fortfarande vara präglade av vuxna samt av andra barn i sin omgivning i olika hög 

utsträckning. Under barnens uppväxt har familjen och kompiskretsen olika stor betydelse 

(Bruce; 2010; Chambers, 2009; Nettelbladt, 2007) och allt eftersom barnet växer upp får 

kompiskretsen större betydelse (Chambers, 2009). Man kan också anta att barnen håller på att 

bygga upp sin dialektala identitet och därmed experimenterar med olika uttal för att hitta sitt 

personliga sätt att tala. Denna process, att variera mellan att tala som föräldrarna eller som 

barngruppen, kan liknas vid Stanfords (2008) beskrivning av barns sätt att förvärva dialekt. 

Vissa yttranden i materialet har varit svåra att avgöra huruvida uttalet speglats av dialekt, eller 

om barnets språk varit under utveckling.  

 

Vokaler 

En tydlig dialektal påverkan på barnens vokaler kan ses genomgående i alla tre 

åldersgrupperna vilket kan kopplas till studien av Jacewicz et al., från 2011 där man kom fram 

till att barn vid åtta års ålder uppvisar dialektalt präglade vokaler. Resultaten i föreliggande 

studie visar alltså att dialektala vokaler kan förekomma tidigare än åtta års ålder. Särskilt de 

karakteristiska slutna /i/-ljuden, öppna <ö>-ljuden (Bruce, 2010) liksom öppna <ä>-ljud har 

tydligt registrerats som östgötska drag. I det inspelade materialet förekom produktion av 

enligt Bruce (2010) karakteristiska slutningsdiftongerade /i/-ljud. I föreliggande studie var 

dessa ljud ofta så pass slutna att de fick en närmast på frikativ kvalitet, vilket kan vara något 

att tillföra kännetecknen för östgötska vokaler. Något som påträffades i studien var ett 

diftongerat /a/-ljud, till exempel [bro ɑ] ’bra’, vilket säger emot östgötskans regler där /a/ bör 

vara standarduttalat (Bruce, 2010). En variation mellan standarduttal och dialektalt uttal hos 

samma barn har noterats. Detta kan tyda på att språket antingen är under utveckling eller att 

barnet växlar mellan att ha familj och kompiskrets som främsta talmodell.   

 

Konsonanter 

I litteraturen beskrivs de östgötska /r/-ljuden präglas av götaskorrning (Bruce, 2010). Vidare 

beskrivs även att bakre /r/-ljud kan få en närmast /w/-liknande kvalitet initialt samt före 
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betonad vokal (Bruce, 2010). Endast en gång har ett /r/-ljud substituerats mot ett /w/-ljud i 

föreliggande studie. En anledning till att fenomenet med /w/-ljud inte producerats mer kan 

vara att det övervägande var främre /r/ som förekom och därmed försvann även möjligheten 

att substituera det bakre /r/-ljudet mot /w/-ljudet. Resultaten i studien stödjer varken 

beskrivningen av götaskorrning eller att det bakre /r/-ljudet substitueras mot /w/-ljudet. Detta 

kan ha sin förklaring i att beskrivningen av den östgötska dialekten i den litteraturen som 

finns har blivit föråldrad. Barnen i dagens moderna samhälle möter fler olika dialekter och 

präglas därför inte lika starkt av de lokala dialektala uttalen som man gjorde förr.  

 

Förekomst av [ɭ] fanns hos samtliga åldersgrupper, men minst bland 8-åringarna. Beträffande 

detta kan paralleller dras till Van Hofwegen och Wolframs studie (2010) där man fann ett 

minskat användande av dialekt mellan 6-9 års ålder. Förutom skillnaden beträffande antal 

minuter analyserat material bland de olika åldersgrupperna bör man också ha i åtanke att alla 

fonem inte producerats lika många gånger, eftersom barnen i de olika åldrarna inte yttrat 

exakt samma fraser och ord vid varje tillfälle de filmats.  

 

Prosodi 

Liksom Astruc et al. fann i sin studie (2013) har barnen i föreliggande studie uppvisat att de 

behärskar tonal kontroll redan vid fem års ålder. Det östgötska accentanvändandet som 

Gårding (1974) beskriver har påträffats bland barnen i samtliga åldrar. Även tonhöjningen i 

slutet av fraser har förekommit rikligt, vilket också bekräftar Bruces (2010) beskrivning av 

västmellansvenskans frasprosodi. Vissa finala stigningar är tvetydiga då höjningen efterföljs 

av ett fall. Huruvida detta enbart beror på emfatiskt tryck eller är en karakteristisk tonhöjning 

kan vara svårt att avgöra. Fallet skulle också kunna indikera standardmässigt frasslut. Enligt 

Houses (2005) forskning kan en tonsänkning signalera bestämdhet, vilket kan ha varit en 

möjlig attityd vid barnens yttranden.   

 

Dialektala ord och fraser 

Spegelkonstruerade yttranden, som Bockgård och Norén (2011) funnit hos bland andra 

östgötska vuxna, visade sig i denna studie vara vanligare hos de yngsta barnen. Anledningen 

till detta kan vara att fenomenet är vanligare bland äldre generationer och att 5-åringarna 

fortfarande talar mer som familjen och vuxna omkring sig än skolbarnen som helst pratar som 
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jämnåriga kamrater. Detta skulle överensstämma med det både Chambers (2009) och Foster 

(1990) beskriver. Dialektala ord och fraser liksom diskursmarkörer förekom mer hos de äldre 

barnen vilket troligen har samma anledning. Fenomenet att använda ordet vart istället för blev 

i fraser har förekommit bland dessa östgötska barn. Trots att det inte är typiskt östgötskt 

(Wessén, 1967) är det heller inte ovanligt förekommande i dialekten. Mängden 

diskursmarkörer i jämförelse med dialektala i föreliggande studie skulle kunna tolkas som att 

språkanvändningen bland barn håller på att bli mer likartad över dialekters gränser. Allt 

eftersom barnen blir äldre får kompiskretsen större plats än familjen (Chambers, 2009; Foster, 

1990).  

 

Det är tydligt att barnens tal redan vid fem års ålder präglas av östgötska drag, vilket 

överensstämmer med resultat av tidigare forskning (Smith et al., 2013). De dialektala 

språkdragen har dock uppfattats som mer tydliga ju äldre barnen varit. Att barnen börjat 

skolan och därmed ökat sin användning av dialekt kan ställas i kontrast till resultaten i studien 

av Terry et al. (2012) där barnen minskade användningen av minoritetsamerikansk engelska 

när de började skolan. Resultaten i föreliggande studie kan även bero på sociala skäl som både 

Chambers (2009), som visade att skolbarn pratar mer likt kamrater än familj, och Stanford 

(2008), som kom fram till att barn bygger upp dialektal identitet som en process av 

gruppdistinktion, pratar om.  

 

Trots att könsfördelningen inte varit jämn över åldersgrupperna förefaller pojkarna i studien 

prata tydligare dialekt än flickorna. Bland 5-åringarna fanns endast en pojke och i den grupp 

han deltog i hade han större talutrymme än flickorna. Hos 8-åringarna deltog lika många 

flickor som pojkar, men talutrymmet dominerades av flickorna. Pojkarna var dubbelt så 

många som flickorna bland 11-åringarna, däremot var talutrymmet relativt lika mellan könen. 

Eftersom pojkarna inte haft större talutrymme än flickorna kan det antas att pojkarna faktiskt 

pratar med grövre dialekt. Detta skulle dock inte stämma överens med tidigare studier av Van 

Hofwegen och Wolfram (2010) respektive Jacewicz et al. (2011) där man inte fann några 

signifikanta skillnader mellan könen. Då föreliggande studie är baserad på ett mindre antal 

barn är generella slutsatser svåra att dra.  
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Dialektal medvetenhet 

I det inspelade materialet påvisar barnen i flera sammanhang medvetenhet om olika dialekter 

och situationer där dialekt inte är tydligt. Bland annat testade 8-åringarna spontant att tala 

skånska vid ett tillfälle och kommenterade att det låter olikt från hur de själva pratar. Både 

8- och 11-åringarna låtsades stundtals att de var nyhetsuppläsare och pratade då med färre 

dialektala drag och med ett mer “rikssvenskt” uttal. Även lek med deras egen dialekt har 

påträffats hos de äldsta barnen då de med flit brer på med dialekt. Att barnen är medvetna om 

sin dialekt stämmer väl överens med fynden Girard et al. (2008) gjorde i sin studie.  

 

Föräldrarnas härkomst  

Flera studier (Chambers, 2009; Jacewicz et al., 2011; Smith et al., 2013; Stanford, 2008) 

påtalar vikten av hur föräldrarnas sätt att prata med barnen påverkar deras språkinlärning och 

uttal. Smith et al. (2013) menar att barnen redan från tidig ålder lär sig språkliga uttryck från 

föräldrarna i samband med övrig språkutveckling. Även Chambers (2009) beskriver 

föräldrarna som den främsta talmodellen för unga barn. Bland barnen som deltog i 

föreliggande studie var majoriteten av föräldrarna från Östergötland. Det kan då antas att 

barnen i stor utsträckning har kommit i kontakt med östgötska under hela sin uppväxt. 

Nämnvärt är även de lärare och pedagoger som författarna till föreliggande studie har träffat 

som haft en tydlig östgötsk dialekt. De dialektala drag som uppmärksammats hos barnen bör 

således vara färgade av barnens uppväxt i det dialektala hemmet då föräldrarna är barnets 

första talmodell. Med dessa förutsättningar är ett östgötskt dialektalt uttal att förvänta sig.  

 

Metoddiskussion 

Deltagarna till föreliggande studie valdes ut från icke-tätort vilket kan ha påverkat resultatet. 

Genuina dialekter finns främst lokalt på mindre orter (Elert, 1994) och detta kan ha påverkat 

hur mycket barnen i föreliggande studie har använt dialektala drag. Om barn från tätort hade 

inkluderats skulle resultatet kunnat se annorlunda ut då dessa barn antas prata med mindre 

dialektal påverkan.  

 

Det grovtranskriberade materialet valdes ut efter intressanta dialektala delar. Detta resulterade 

i att det analyserade materialets tid skiljer sig åt mellan klasserna. Den största skillnaden blev 

mellan 5-åringarna och de andra skolbarnen, 46 minuter jämfört med 13 respektive 6 minuter. 
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Detta kan också bero på att 5-åringarna pratar i kortare meningar och har mindre information i 

varje yttrande. Det blir därför också färre möjliga dialektala drag per yttrande, fler yttranden 

går då åt och därmed också mer tid. Ytterligare en anledning till tidsskillnaden skulle kunna 

vara att barnen och pedagogen delade talutrymmet.    

 

Eftersom de dialektala språkdragen plockats ut av författarna till studien kan säkerligen 

författarnas egen härkomst spela roll för hur mycket de dialektala dragen utmärker sig, liksom 

vilka dialektala drag som uppfattas som specifika för just östgötska. Ingen av författarna 

kommer från området och har heller inte östgötska som “modersdialekt”. För att säkerställa 

god reliabilitet genomfördes datasessionen och upplevelsen där var att de språkdrag 

författarna uppmärksammat påträffades även vid det tillfället. Värt att nämna är att en 

deltagare under datasessionen hade östgötsk härkomst.  

 

Slutsats  

Barnen i alla tre åldersgrupperna använde sig av dialektala drag och användningen var 

tydligare hörbar hos de äldre barnen. Användandet av dialektala fonem var dock mindre hos 

8-åringarna än hos både 5- och 11-åringarna. Beträffande prosodi var tonhöjning i frasslut det 

tydligast förekommande dialektala draget hos samtliga åldersgrupper. Dialektala fraser i form 

av spegelkonstruerade yttranden var mest frekvent förekommande hos 5-åringarna medan 

diskursmarkörer påfanns oftare ju äldre barnen var. Minst ena föräldern till varje barn i 

föreliggande studie var av östgötskt ursprung och därför antas barnen ta efter förälderns sätt 

att tala inklusive dialektala drag, vilket resultaten speglar. Vokaler var för samtliga 

åldersgrupper färgade genom antingen diftongering eller tydlig öppen- eller slutenhet. 

Resultaten i föreliggande studie kan således bidra till förmågan att kunna avgöra om ett barns 

fonologi, lexikon och/eller grammatik är avvikande eller i själva verket speglat av östgötska 

dialektala drag. Ur en logopedisk synvinkel kan det även vara intressant att notera om barn 

över fem år inte använder dialekt som då skulle kunna antyda språkliga svårigheter.  

 

Framtida studier 

Forskningen om svenska dialekter som i dagsläget dominerar är något föråldrad då flera 

aspekter som beskrivs som dialekt enbart förekommer hos den äldre befolkningen. Den 

forskning som finns har sällan studerat dialekt ur ett språkbruksperspektiv och inte heller 
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barns utveckling av dialektanvändning. Därför efterlyses fler studier om dialektanvändning 

och dess förändring över tid.  Även jämförande studier med barn från tätort liksom 

kompletterande studier av andra dialekter skulle vara intressant i framtiden.  
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Bilaga 1  

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. Testet kommer inte vara 

ansträngande, och tar ca 10-15 minuter att genomföra. Vi kommer låta barnen lyssna på 

dialektala ljudklipp och därefter får de svara på frågor med svarsalternativ som berör deras 

uppfattning av ljudklippet.  

 

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, 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, 

xxx@liu.se och Jenny Öqvist, Institutet för språk och folkminnen, Dialekt- och 

folkminnesarkivet i Uppsala 

                                                                                                                                       
                                                                                                                      



 

 

 

Bilaga 2 (1/2) 

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. 

Dessa två studier kommer vara del av ett större forskningsprojekt. 

 

För att kunna utföra våra studier önskar vi ditt barns deltagande i projektet. I den ena studien 

kommer Ditt barn att filmas tillsammans med en mindre grupp barn i taget under vardaglig 

gruppaktivitet, till exempel fri lek för förskolebarnen eller gruppdiskussion för skolbarnen. 

Detta med syfte att undersöka användningen av dialekter.  

 

I den andra studien kommer Ditt barn vid ett annat tillfälle få göra ett test som syftar till att ta 

reda på hur ditt barn uppfattar dialekter. Testet kommer inte vara ansträngande, tar ca 10-15 

minuter att genomföra och kommer att bestå av upplästa frågor med svarsalternativ. En fråga 

kan innebära att barnet exempelvis får höra samma ord eller mening på två dialekter efter 

varandra och sedan svara på om de tyckte det lät likadant eller olika. 

 

Deltagande 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 testning 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 (testning): 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, 

xxx@liu.se och Jenny Öqvist, Institutet för språk och folkminnen, Dialekt- och 

folkminnesarkivet i Uppsala 

  



 

 

 

Bilaga 2 (2/2) 

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:  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 


