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Abstract 

Syftet med arbetet är att få förståelse för skånska barns dialektväxling i lek ifrån deras egna 

skånska dialekt till rikssvenskan. Vår teoretiska utgångspunkt finner vi i kodväxlingen, en social 

och språklig företeelse bland flerspråkiga. Kodväxling kan studeras på olika sätt men vi har valt 

att se den ur ett interaktionistiskt perspektiv, dvs. vi ser på interaktionen mellan talarna. I arbetet 

försöker begreppen kodväxling/dialektväxling definieras men även skillnader på språk/dialekt då 

forskare har olika synpunkter på vad språk respektive dialekt är. Vi belyser även de tre 

faktorerna rollek, imitation och media, som vi upplever spelar roll i barnens val att växla till 

rikssvenska. Undersökningsmaterialet utgörs av två kvalitativa metoder, ostrukturerade 

observationer och semistrukturerade intervjuer med 13 st. sexåringar. Denna åldersgrupp valdes 

främst för att leken fortfarande får ta anspråk i skolan samt för att rolleken har en central 

funktion i deras lek. I diskussionen kom vi fram till att kodväxlingens funktioner finns 

övergripande med i alla observationerna och att dialektväxling användes som 

kontextualiseringsmarkör. Barnen var medvetna om varifrån de hört eller lärt sig sin lekdialekt; 

TV och andra människor de känner hade en stor roll i sammanhanget. Resultatet visar hur lätt 

barn har att anpassa sig i en språklig miljö då de är bra på att imitera och härma andra människor 

samt hur påverkbara de är av andra, en viktig insyn som man bör ha med sig som lärare men 

även som förälder.  

 

Ämnesord: 

Kodväxling, dialektväxling, lekdialekt, skånska, rikssvenska 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 3



 

 4



Innehållsförteckning 
 
1 Inledning ................................................................................................................................ 4 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 4 
1.2 Teoretisk utgångspunkt .................................................................................................... 5 
1.3 Syfte ................................................................................................................................. 6 
1.4 Arbetsupplägg .................................................................................................................. 6 

2 Forskningsbakgrund............................................................................................................. 6 
2.1 Kodväxling/dialektväxling ............................................................................................... 7 
2.2 Språk/dialekt..................................................................................................................... 9 
2.3 Massmedias påverkan på språket ................................................................................... 10 
2.4 Lekens betydelse ............................................................................................................ 12 
2.5 Lekens former ................................................................................................................ 12 

2.5.1 Rollspel/rollek ......................................................................................................... 12 
2.5.2 Imitation .................................................................................................................. 15 

3 Frågeställning ...................................................................................................................... 15 
4 Empiri................................................................................................................................... 16 

4.1 Metodologiska utgångspunkter ...................................................................................... 16 
4.2 Kvalitativ metod............................................................................................................. 16 
4.3 Etiska överväganden ...................................................................................................... 17 
4.4 Genomförande................................................................................................................ 17 

4.4.1 Urval........................................................................................................................ 17 
4.4.2 Observationer.......................................................................................................... 18 
4.4.3 Intervjuer................................................................................................................. 18 
4.4.4 Analys av transkription ........................................................................................... 19 
4.4.5 Undersökningens trovärdighet ................................................................................ 20 

5 Resultat och analys.............................................................................................................. 20 
5.1 Observation 1 ................................................................................................................. 20 
5.2 Observation 2 ................................................................................................................. 21 
5.3 Observation 3 ................................................................................................................. 22 
5.4 Observation 4 ................................................................................................................. 23 
5.5 Observation 5 ................................................................................................................. 24 
5.6 Observation 6 ................................................................................................................. 25 
5.7 Observation 7 ................................................................................................................. 26 
5.8 Observation 8 ................................................................................................................. 28 
5.9 Sammanfattning av observationerna .............................................................................. 29 
5.10 Intervjuer ...................................................................................................................... 30 

5.10.1 Lekens betydelse.................................................................................................... 30 
5.10.2 Lekdialekt .............................................................................................................. 31 
5.10.3 TV: s påverkan ...................................................................................................... 32 

5.11 Sammanfattning av intervjuerna .................................................................................. 33 
6 Diskussion ............................................................................................................................ 33 

6.1 Relevans och förslag till fortsatt forskning .................................................................... 37 
6.2 Metoddiskussion............................................................................................................. 37 

Sammanfattning ..................................................................................................................... 37 
Referenser ............................................................................................................................... 39 
 

 3



1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Genom att lyssna på en människas sätt att tala och använda språket kan man ta reda på mycket 

om denna människas ursprung. Vårt uttal placerar oss snabbt på kartan och ger omgivningen 

en inblick i varifrån du kommer. Språket varierar beroende på vilken situation du befinner dig 

i och beroende på vem du talar med. I samspråk med dina vänner, din familj etc. använder du 

dig av ett informellt språk, ett språk som inte döljer din regionala eller sociala bakgrund. När 

du däremot vänder dig till myndighet eller ska språka inför en grupp människor ändras 

språket till den mer formella formen. Det formella språket är det språk som är rikstäckande, 

landets språk som skriftspråket tagit sina regler ifrån. I Sverige är dialekten kring Mälardalen 

den som ligger till grund för vårt formella språk (Pettersson, 1996). Med dialekt menar vi en 

regional varietet av svenska språket. Genom medier, främst då TV, hör vi dagligen denna 

dialekt även om det under några år blivit ändring och mer accepterat med en annan regional 

dialekt. Fast oftast är den då förtydligad och drar åt samma håll som rikssvenskan mer än åt 

den ursprungliga dialekten. 

 

En människa går under sitt liv igenom en åldersrelaterad språkvarietet, kronolekt; barn-, 

ungdom-, vuxen-, pensionärsspråk (Einarsson, 2004). Varje del har sina egna speciella drag. 

Den del som denna uppsats lägger fokus på är barnspråket. Barnåren passeras och med olika 

erfarenheter upplevs omvärlden. Det centrala i ett barns liv är leken. Barn kan när som helst, 

av vad som helst komma på en lek och ägna sig åt den i timtal. Tid, rum och material har 

oftast ingen betydelse. Deras fantasi och förmåga att kommunicera med varandra eller med 

sig själva i ensamlek är stor och omfattande. Att barns lek är fascinerande visar all den tid 

som lagts ner på att forska om just det fenomenet. Men en sak har i stort förbisetts och det är 

när barnen byter dialekt i leken. Att skånska barn leker på rikssvenska är något som upplevts 

av många vuxna som då känner igen fenomenet när de hör detta. Denna ändring av dialekt 

kan liknas vid kodväxlingen som sker hos flerspråkiga när de i olika 

kommunikationssituationer skiftar mellan sina språk. Genom rollspel och fantasilekar kan 

barnen gå in i en värld och föreställa någon annan. Det finns oändliga möjligheter, och genom 

att leka med språket blir det ännu enklare att leva sig in i en roll.  

 

 4



När det gäller barns språkutveckling så finns det omfattande forskning om hur deras 

inlärningsprocess ser ut. Ser man på lekspråket använder sig barn upp till tio års ålder av ett 

tempus, preteritum, i sina fantasilekar/rollekar. Detta är vida känt och alltså inget fenomen 

enbart bland svenska barn (Jörgensen, 1995). Det finns även forskning om dialekter, dessa 

handlar då speciellt om språkattityder rörande dialektal variation. Dialekterna som har en lång 

historia är en del av vårt gemensamma kulturarv. Men denna forskning berör inte de skånska 

barnens växling av dialekter utan handlar mer om hur svenskarna ser på de olika dialekterna 

som språkliga hinder vid kommunikation och vilka dialekter som uppfattas som fula 

respektive fina (Kommittén för svenska språket, 2002). 

 

1.2 Teoretisk utgångspunkt 

Forskning om skånska barns dialektväxling i lek tycks vara, om inte obefintlig, så i alla fall 

väldigt sparsam. Den teori vi stödjer oss på och som har mycket att erbjuda i detta 

sammanhang i fråga om relevans och aktualitet är kodväxlingen. Att barn byter kod när de 

pratar i flerspråkiga sammanhang finns det mycket forskning om, då kodväxling är en social 

och språklig företeelse (se vidare i Forskningsbakgrund 2.1 Kodväxling/dialektväxling). 

Forskning om kodväxling kan i stora drag delas in i två inriktningar, en som är grammatiskt 

orienterad och en som mer lägger fokus på talarnas interaktion (Park, 1996). Det är i den 

sistnämnda vi placerar vår fokus, dvs. vi antar ett interaktionistiskt perspektiv. 

 

Då vi pratar om kodbyte när det gäller dialekt och inte språk hos barnen när de leker har vi i 

forskningsbakgrunden ett kapitel som definierar begreppet kodväxling. Vår definition av 

dialekt hämtar vi hos Dahl (2000, se s. 8); skånskan och rikssvenskan är två dialekter som är 

väldigt olika och därför kan det uppstå en tvåspråkighet. Andra sätt att se på språk/dialekt 

hänvisar vi till sid. 9. Kodväxling ser vi som en kommunikativ resurs i samtal där fler än en 

varietet existerar, med varietet menar vi antingen språk eller dialekt, en kod helt enkelt. 

Beroende på hur varieteterna kombineras och samverkar med andra 

kontextualiseringsmarkörer (se vidare, s.7) kan samtalsdeltagarna uppnå olika kommunikativa 

mål i interaktionen. 
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1.3 Syfte 

Kodväxlingsteorin förklarar varför det hos barnen sker en dialektväxling. Syftet med vår 

studie är att genom observationer av skånsktalande barn när de leker på rikssvenska skapa 

större förståelse för fenomenet dialektväxling samt se vilka faktorer som ligger bakom 

dialektväxlingen till rikssvenska. För att ge undersökningen djup kompletteras 

observationerna med intervjuer av barnen i syfte att ta reda på om de är medvetna om att de 

använder sig av kodväxling mellan sin dialekt och rikssvenskan.

 

1.4 Arbetsupplägg 

Utöver detta inledande kapitel består uppsatsen av ytterligare fyra:  

• Kapitel 2 – Forskningsbakgrund: här diskuteras kodväxling/dialektväxling, olika sätt 

att se på språk/dialekt, samt faktorer som kan påverka dialektväxling till rikssvenska.  

• Kapitel 3 – Empiridel: här presenteras de metodologiska utgångspunkterna. 

Diskussion om insamling av material, transkription och analys av data samt etiska 

överväganden. 

• Kapitel 4 – Resultat och analysdel: resultat av observationer och intervjuer visas här 

på ett tydligt sätt med relevanta citat.  

• Kapitel 5 – Diskussion: här klargörs resultat och analys tillsammans med de teorier 

som det legat fokus på. Vi diskuterar även arbetets relevans för läraryrket och ger 

förslag till vidare forskning inom området. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning 

av arbetet. 

 

2 Forskningsbakgrund 

Nedan kommer begrepp som behöver klargöras att beskrivas utifrån olika forskares 

tolkningar, samt teorier och resultat som rör forskningsrapporten att exemplifieras. 

 

Olika aspekter kommer att vägas mot varandra för att kunna klargöra syftet och bidra till 

vidare forskning. Då det inte verkar finnas något speciellt uttryck för det fenomen vi 

undersöker kommer det i fortsättningen att kallas dialektväxling, efter Esbjörnsson (2005) 

som är den enda forskning vi funnit om skånska barns kodväxling mellan sin dialekt och 
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rikssvenskan. Esbjörnsson benämner kodväxlingen för dialektväxling samt, när barnen leker, 

lekdialekt. Dessa termer kommer vi att använda i denna uppsats. Visserligen verkar det inte 

finnas någon anledning till att inte kalla det kodväxling, för vi tycker dessa två fenomen 

överlappar varandra. Men för att undvika missförstånd i texten när vi refererar till det vi 

upplevt kommer begreppen dialektväxling/lekdialekt att användas. 

 

2.1 Kodväxling/dialektväxling 

Språket är anpassningsbart och ändras ständigt beroende på vem du talar med och i vilken 

situation du befinner dig i (Dahl, 2000). Kodväxling brukar benämnas mellan flerspråkiga när 

de i olika situationer skiftar språk. Cromdal och Evaldsson (2003) skriver om två olika 

perspektiv utifrån Gumperz arbete om tvåspråkiga samtalsstrategier. I ett flerspråkigt 

samhälle använder sig människorna av språket beroende på vilken kontext de pratar i. Det 

finns ett ”vi-språk” som används bland vänner och bekanta och ett ”dom-språk” som används 

i kontakt med myndighet och i officiella sammanhang. Detta kan liknas med hur vi i Sverige 

har ett formellt språk och ett informellt språk beroende på vem vi talar med. Men vid dessa 

tillfällen skiftas inte språket utan snarast dialekten som suddar ut dialektala ord och anpassar 

sig till rikssvenskan. Detta kan jämföras med Dahls (2000) begrepp dialektkontinuum: 

”Dialekter är […] inte någon fast företeelse utan de ändras hela tiden. Dessutom finns det inte 

alltid en exakt gräns mellan vad som är dialekt och vad som är en annan, utan vi har ett 

dialektkontinuum” (Dahl 2000 s. 7). Det andra perspektivet är när kodväxling används och 

fungerar som en kontextualiseringsmarkör, ”när en talare växlar språk så uppstår en språklig 

kontrast gentemot föregående tal. Kodväxling är alltså en ganska synlig språkhandling […]” 

(Cromdal & Evaldsson, 2003 s. 33). Gumperz menar att kontextualiseringsmarkörer är 

”språkliga medel genom vilken talaren kan signalera vilken slags aktivitet man för närvarande 

deltar i, hur ett yttrandes semantiska innehåll bör förstås här och nu samt hur varje yttrande 

relaterar till såväl föregående som efterkommande yttranden” (Cromdal och Evaldsson, 2003 

s. 33). Till dessa signaler hör intonation, röstfrekvens, talhastighet, röstvolym m.fl. i både 

enspråkiga sammanhang och flerspråkiga där även kodväxling tillkommer. 

 

Det finns ett flertal studier om barns användande av kodväxling i deras lek. Peter Auer (1984) 

som har Gumperz teori som grund är den mest unika och tillika den studie av flerspråkighet 

och kodväxling som öppnade upp för andra forskare. Hans forskning bottnar i att han 

studerade barnen i deras egna miljöer där de samspelade med varandra bland annat under 
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leken. Andra som följde efter och som är lite aktuellare tidsmässigt är Guldal, Cromdal och 

Evaldsson (se vidare i Cromdal & Evaldsson, 2003). Dessa studier kom bland annat fram till 

att kodväxling kan användas som en samtalsorganisation där man använder de resurser och 

metoder som finns för att kommunicera. Vidare visar Guldals studie på hur barnen i lek 

använder kodväxlingen utifrån vilken person i rolleken de är. En röst används när barnen är 

sin rollfigur, en annan när de förklarar leken och en tredje när de är sig själva. Både 

Cromdals, Guldals och Evaldssons studier visar på att barnen använder sig av sin 

tvåspråkighet för att uppnå olika kommunikationsmöjligheter (Cromdal & Evaldsson, 2003). 

 

Arnberg (2004) har i sin bok Så blir barn tvåspråkiga sammanställt de orsaker till kodväxling 

som forskare hittat och ibland dem finns bl.a. att man önskar skapa en särskild 

kommunikationseffekt, en poäng behöver understrykas, man önskar poängtera 

gruppsolidaritet, man fortsätter till följd av utlösningseffekten (trigger effect) att tala det språk 

som senast användes och man vill utesluta någon från samtalet. Skånska och rikssvenska är 

två dialekter som ligger ganska långt ifrån varandra och Dahl (2000) menar att när dialekterna 

ligger så långt ifrån varandra uppstår en tvåspråkighetssituation.  

 

Med tanke på att man inte vet hur och när barn lär sig sin egen dialekts alla kännetecken, så är 

det svårt att veta hur de utvidgar och tillägnar sig olika språk- och talvarieteter. Man vet att 

barn har en naturlig förmåga att imitera och efterlikna tal som de hör när det gäller språk och 

dialektala uttal på ett annat sätt än vad en vuxen har. Förmågan att lära sig ett nytt språk men 

även dialekt på ett sätt så att man pratar utan brytning avtar med åldern. Efter puberteten är 

det svårt att lära sig ett språk eller dialekt så bra att den egna dialekten eller det egna språket 

inte lyser igenom (Linell & Jennische, 1980). Även Jörgensen (1995) diskuterar hur barn kan 

anpassa intonationen i t.ex. sina lekar och hur de kan tillägna sig olika dialektala drag när de 

flyttar från ett dialektområde till ett annat. Han har dock inga svar på hur utvecklingsgången 

ser ut utan konstaterar mer att det ser ut så här. Här kan man dra paralleller med Jörgensens 

(1995) kapitel om tvåspråkighet där han skriver att barn som är tvåspråkiga använder det 

språk som dominerar i den miljön de befinner sig i, ”Barn som flyttar från en språklig miljö 

till en annan glömmer ganska fort (delar av) det språk de tidigare kunnat bäst” (s.152). Ser 

man dialekt som en sorts språk kan detta påstående gälla även för dialekter.  

 

Kodväxling och dialektväxling verkar ha en hel del gemensamma nämnare. Största skillnaden 

är att vid kodväxlingen skiftas det mellan två språk, men vid dialektväxling skiftas det mellan 
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dialekter. Enligt Dahl (2000) så uppstår tvåspråkighet när dialekterna ligger långt ifrån 

varandra som fallet faktiskt är mellan skånskan och rikssvenskan. Frågan om barns lekdialekt 

ska heta dialektväxling eller kodväxling beror då på vilken definition man har på 

språk/dialekt.  

 

2.2 Språk/dialekt 

Vi tror oss veta ganska väl vad som skiljer ett språk från en dialekt, men sanningen är oftast 

inte så enkel. Dialekterna är en variant av standardspråket – riksspråket dvs. det som i 

folkmun kallas rikssvenska. Det som skiljer är oftast uttal, ordförråd och ibland grammatiska 

ändringar. Oftast placerar man in dialekterna regionalt: i Skåne pratar man skånska och i 

området runt Stockholm, stockholmska. I dialekterna finns det sedan ytterligare varianter. 

Detta är det vanliga sättet att se på skillnaden dialekt/språk (Dahl, 2000). Ett annat sätt att se 

på det är att om alla dialekter är en variant av svenska borde ju även rikssvenska vara en 

variant av svenska språket. När vi pratar om svenska språket pratar vi om rikssvenska, vi 

skriver med rikssvenskan som mall. Då blir alla andra dialekter underordnade detta 

standardspråk som likväl är en dialekt men med större värde. Det finns även ett tredje sätt att 

se på språk/dialekt och det är när man ser dialekt som ett eget språk. Tittar man på t.ex. 

älvdalskan som är nästintill omöjlig att förstå även om man bor i Sverige, borde den inte då 

kallas ett eget språk? Man kan alltså se på språket med olikheter som variation eller som 

flerspråkighet (Dahl, 2000).  

 

Pettersson (1996) preciserar skillnaden mellan dialekt och språk genom att språk har en 

normering i både tal och skrift och finns inom ett större geografiskt område. Dialekt däremot 

har inga regler och ingen egen skrift. Vårt riksspråk, rikssvenskan, ligger som utgångspunkt 

för skriftspråket. Det är inte bättre än något annat men man måste ha något som utgångspunkt. 

Språket associeras med bildning, makt, kultur och status, och det är området kring Mälardalen 

som i Sverige ligger till grund för vårt riksspråk, detta sedan Gustav Vasa blev kung i landet i 

mitten av 1500-talet och Stockholm blev ett maktcentrum. På ett sätt kan man säga att Gustav 

Vasa är riksspråkets förfader för efter denna tid behölls makten i dessa regioner (a.a.). 

 

Språkforskaren Hultman i Blomqvist och Teleman (1993) menar att olika forskare ser olika på 

begreppet dialekt. Dialektforskarna har samma definition som man kan finna i 

Nationalencyklopedin: ”När dialektforskare talar om en dialekt menar de en geografiskt 
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förankrad och språkligt avgränsad varietet av ett språk. Dialekten skiljer sig från andra, 

geografiskt angränsande dialekter och den skiljer sig från riksspråket, om det finns ett sådant” 

(s. 57). De språksociologiskt inriktade forskarna har en annan definition på dialekt, där 

människorna och deras livsvillkor står i centrum. ”Vilka människor är det som talar på ett 

visst sätt? [---] Hur talar de människor som i andra avseenden lever under samma eller 

liknande förhållanden? I ett sådant perspektiv kan även riksspråket te sig som en dialekt, 

nämligen de välutbildades och geografiskt rörligas dialekt” (a.a. s. 58).  Här kommer då 

begreppet sociolekter in. Hultmans tredje sätt att beskriva dialekt har med hur omvärlden 

utanför forskningen uppfattar begreppet. Pratar någon dialekt hör man det på uttalet genom att 

det avviker från riksspråket. Definitionen riksspråk klargörs i Nationalencyklopedin (1994): 

”en för riket allmän språkform, som brukar ställas i motsats till dialekterna” (s. 562), och även 

i Bra Böckers lexikon 2000 (1998): ”den form av ett nationalspråk som, i motsats till 

dialekterna, anses normerande för språket i riket” (s. 213). 

 

2.3 Massmedias påverkan på språket 

Kommittén för svenska språket har i sitt handlingsprogram i Mål i mun (2002) konstaterat att 

”massmediernas språk är inflytelserikt och viktigt” (s. 227). Alla ska ha möjlighet att följa det 

som sker i medierna, därför är språkanvändandet extra viktigt. Det språk som används är en 

del av den offentliga språkmiljön. Detta är något som både riksdag och regering behandlat i 

olika propositioner: ” Via massmedierna sprids […] föreställningar om hur språkbruket bör 

vara i vissa sammanhang. [---] Massmedierna, och därmed språket i medierna, har kommit att 

utgöra en stor del av vår vardag” (s. 228). Det grundas på att vi lägger ner så mycket tid till att 

konsumera radio, TV, tidningar men även Internet. Vidare tar de upp SR: s och SVT: s roll i 

språkbruket. De strävar efter ett språk som är begripligt och vårdat, och de har ett ansvar för 

hur svenska språket presenteras och utvecklas. Både radio och TV har på senare tid anpassat 

språket i sina program utefter karaktär och målgrupp, och därför förekommer det oftare att 

talarens dialekt bryter igenom i de lokala radio- och TV programmen. Trots den språkliga 

mångfalden är ändå normen att språket ska vara begripligt för alla och innefatta det talade 

språket i landet (Mål i mun, 2002). 

 

Eftersom massmedier har en stark framväxt och utveckling påverkar detta barns 

uppväxtvillkor. Barns erfarenheter av medier ökar medan erfarenheter i den sociala och 

fysiska omgivningen minskar. Rikssvenskan som talas på TV får alltså ett större utrymme i 
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barns liv. Ofta framställs medier och då framförallt TV:s påverkan på barnet negativt. TV 

anses vara passiviserande och fördummande men det är viktigt att komma ihåg att 

televisionen aldrig fungerar i ett vakuum. De sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden 

runt barnet spelar in när man pratar om TV:s påverkan, detta får ej glömmas (Nordlund, 

1996). 

 

Barns språkutveckling påverkas av televisionen eftersom de inte bara lär sig genom att själv 

tala utan lika mycket genom att lyssna till andras tal och då också TV-språkets. Werner 

(1996) är inne på samma linje och säger att massmedia kan få en stor inverkan på barns 

språkliga uttryck men det sker alltid genom ett samspel mellan individen och andra. Om barn 

tittat mycket på TV och det ersätter andra typer av intressen så påverkas deras fantasi och 

handlingar av TV-innehållets värderingar och normer som presenteras på rikssvenska. 

 
Att TV-innehåll kan stimulera och influera barns fantasi och lekar är numera ett välbekant faktum. 

Televisionens audiovisuella sinnespåverkan utgör rimligen en stark impuls och kan därmed sätta 

igång såväl konkreta lekar och rollspel, som mer diffusa fantasier. Typen av lek beror på 

programinnehållets karaktär (Nordlund, 1996 s. 109). 

 

Även Barker (2000) skriver att TV-tittande utgör en stor källa för barns lekande men fortsätter 

sedan med att skriva att lekandet i sin tur är ett sätt för barnen att bearbeta TV-intryck. Enligt 

Rönnberg (1997) berikar och moderniserar televisionen de traditionella lekarna istället för att 

hämma barns fantasier. ”Fantasi härstammar varken ’inifrån’ eller ’utifrån’, utan uppstår i 

skärningspunkten däremellan. Verkligheten behöver fantasin och fantasin behöver både 

verkligheten och fiktionen” (a.a. 1997 s. 95). 

 

Det finns en hel del forskning kring TV och barns identifikation. Wall och Stigbrand i Barker 

(2000) säger att barn har ett passivt förhållningssätt och identifierar sig helt och fullt med TV-

karaktären och dess dialekt, och detta hjälper barnet att förstå programmet. Rönnberg (1997) 

däremot säger att barn har ett aktivt förhållningssätt som hon väljer att kalla för 

perspektivtagande. Barns TV-tittande ger här upphov till reflektion och en inre dialog. Barn 

härmar en del egenskaper och handlingar i sin lek, men för den skull går de inte in i sin hjältes 

identitet (a.a.). 
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2.4 Lekens betydelse 

Sexåringar är intresserade av sin omvärld och är ständigt på upptäcktsfärd. De är ideligen 

omgivna av språket och då speciellt i leken där språket är vanligt förekommande i olika 

former. Leken främjar språket, ”ord ger barnen bilder och bilderna använder barnen i sin lek 

och sitt skapande” (Jancke, 1993 s. 8). Henniger (Pramling Samuelsson & Mauritzon, 1997) 

menar att leken är ett sätt för barnen att utveckla sin sociala kompetens. Speciellt viktigt är det 

att barn runt sexårsåldern får tillfälle att leka och öva på sitt samspel med andra. Ljungström 

(2000a) säger att lek är ett sätt för barnen att umgås, ett sätt för barnen att finnas kvar i sin 

barndom men ändå utforska omvärlden. Även Vygotskij (1999) har samma tankar om lekens 

betydelse för barnens möjlighet att utveckla sitt medvetande om omvärlden. Han får ses som 

grundare till denna sociokulturella filosofi, som innebär att leken ses som en källa till 

utveckling, där det sociala samspelet spelar en viktig roll (a.a.). Vidare menar Vygotskij att 

barnen lär av att imitera och kommunicera i lek med andra och att det ligger till grund för 

deras sociala utveckling (Vygotskij, 1995). Redan vid fyraårsåldern har barn lärt sig hur man 

för sig i en dialog. De kan på olika sätt variera sitt tal beroende på vem de pratar med. I 

förskoleåldern kan deras språk i leken många gånger ligga högre utvecklingsmässigt än deras 

normala språk då kommunikationen med jämnåriga har en central plats i deras liv (Jörgensen, 

1995). 

 

Enligt Svenska akademins ordlista (2005) står ordet lek för en sysselsättning som är avsedd 

för praktiska ändamål och för att bereda nöje, samt att leken eftersträvar att efterlikna den 

vuxna verkligheten. Även Niss och Söderström (1996) skriver om lekens betydelse för den 

språkliga och sociala stimulansen. När barnet leker tillsammans med andra utvecklar det sin 

sociala förmåga, hur det ska vara gentemot andra. Leken ger även närhet till andra vilket gör 

att barnet kommer i kontakt med sina egna och andras känslor. 

 

2.5 Lekens former 

Det är i leken barnens dialektväxling studeras, därför är det intressant att studera vilken sorts 
lek barnen leker och vad leken ger i utbyte.  

2.5.1 Rollspel/rollek 

Roll är ett samlingsbegrepp för olika former av persongestaltningar, som utvecklas under 

lekens gång och påverkas av handlingen i leken (Lindqvist, 1995).  
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Genom rollspel kan man lära sig saker om sig själv, om andra och om sociala situationer som det 

är svårt att enbart läsa sig till. Man lär sig att se sig själv, att se andra se sig, att se sig själv se 

andra. Man får genom rollspelet bekräftelse på att det man är och inte är, man får speglingar av 

andra som fungerar som pusselbitar i utvecklingen och utforskningen av identiteten, man lär sig 

skillnaden mellan egna och andras behov, man lär sig känna igen sådant som händer också i andra 

grupper, man lär sig att både ge och ta emot återkoppling (feedback) (Nilsson & Waldemarson, 

1988 s. 39). 

 

Det finns likheter mellan vardagens, teaterns och rollspelets roller. Våra sociala roller liknar 

teaterroller eftersom vissa beteenden, tankar och känslor hör till rollerna (Nilsson & 

Waldemarson, 1988). Dessa roller är och förblir en del av oss och en del roller, normer och 

handlingar är viktigare än andra för vår identitet. De påverkar vår personlighet, men vår 

personlighet kan också göra att vi utför en del roller särskilt bra (Nilsson & Waldemarson, 

1988). 

 
I rollspelet kan man få en bättre förståelse för samspelet mellan människor och lära sig hantera det 

bättre. I samspelet ser vi inte bara andra som objekt, som föremål för vår egen uppfattning, vi ser 

dem också som subjekt, dvs. att de i sin tur ser oss. Vi ser och blir sedda i det sociala samspelet; 

människor i samspel är både Jag och Du i förhållande till varandra. I rollspel kan man utforska 

detta och de konsekvenser det ger upphov till (Nilsson & Waldemarson, 1988 s. 40-41). 

 

George Herbert Mead som förespråkar den symboliska interaktionismen menar att jaget är 

självmedvetande. Genom att människan tar andra roller och på så vis betraktar sig själv 

utifrån får vi större erfarenhet både om samhället, om oss själva och om andra (Nilsson & 

Waldemarson, 1988). 

 

Alla barn i världen leker rollekar, men variationer finns givetvis mellan olika kulturer 

(Erberth & Rasmusson, 1996). Leken är barnens sätt att tolka och lära sig den sociala 

verkligheten. När barnen kommunicerar i lek rör det sig främst om verbala yttringar men de 

gestaltar både roll och handling i lek även i dramatisk form. Här finns det alltså likheter 

mellan lek och teater, och när barn leker är de ofta både skådespelare, författare, publik, 

regissör och sig själva. Barnet kan här börja utveckla sin egen identitet i förhållande till alla 

dessa roller i leken (Lindqvist, 1996). För att ett barn skall kunna personifiera en roll, behöver 

det kunna handla, framträda, visa attityder, föra en dialog och ändra tonfall och röstläge. En 

roll i leken utvecklas hela tiden och påverkas av handlingen och intrigen (Lindqvist, 2002). 
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I rolleken spelar språket en central roll och genom detta övar barnet sig i olika roller. Det går 

utanför sin egen lilla verklighet och intar roller som är äldre åldersmässigt. Barnet övar då 

genom fantasidialoger på de olika samspel och relationer de observerat i vuxenvärlden 

(Söderbergh, 1999). Barn provar på olika yrkesroller i sin lek. De leker tandläkare, 

busschaufför eller polis exempelvis, och på så sätt lär barnen sig hur yrkesutövarens 

förhållande till andra människor ser ut och får även insikt i hur vårt samhälle fungerar 

(Erberth & Rasmusson, 1996). 

 

I spontana rollekar tar barn ofta upp sådant de upplevt, både positiva och negativa 

upplevelser. Barn tittar även in i framtiden i sina rollekar och leker exempelvis skola när 

skolstarten börjar närma sig (Hägglund & Fredin, 2001). Hangård Rasmussen (1981) menar 

att leken är en självklar del i förskolans vardag och att den dominerande leken i förskoleåldern 

är rolleken. Genom rolleken sker en fantasiåtergivning, och det är denna som leder barnet in i 

verkligheten. Genom de upplevelser barnet får i rolleken utvecklas barnets personlighet 

genom handlingar som efterliknar det vuxna sociala samspelet.   

 

En av de viktigaste beståndsdelarna i leken är kommunikation, verbal såväl som kroppslig 

(Löfdahl, 2004). När barnen leker lär de sig kommunicera och förhålla sig till andra. Genom 

språket bestämmer barnet händelseförloppet i leken (Säljö, 2000). För att signalera att en 

handling är lek använder barnen kroppsspråk, mimik och röstläge. På samma sätt visar de när 

leken är slut eller när något ska förklaras eller tydliggöras (Tullgren, 2003).  

 

Fredrik Lindström (2002) skriver att skånska och sydsvenska flickor ofta pratar rikssvenska 

när de leker med sina dockor. De imiterar då förebilder till leken, bland annat från TV och 

ändrar då sin dialekt. Alltså för vissa situationer med sig ett visst språk. När dessa skånska 

flickor leker med sina Barbiedockor så plockas rikssvenskan fram trots att flickorna verkar 

helt obevandrade i denna dialekt. Vid kontakt med Fredrik Lindström angående hans 

resonemang kring detta fenomen ger han en mer utvecklad syn på det hela: ”Jag uppfattar det 

som ett rollspel där man undviker det privata språket (dialekten) och istället försöker använda 

ett offentligt språk. Jag tror att ett sådant fenomen kan ses över hela landet. Man ska prata 

fint, vuxet, som man gör i arbetslivet. TV och film är väl en stor inspirationskälla” (E-mail 

från Fredrik Lindström, 2006-02-06). 
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2.5.2 Imitation 

Enligt Vygotskij är grunden till det sociala lärandet imitation. Med hjälp av kommunikation 

och imitation lär sig barnen av varandra, genom att kommunicera med andra lär sig barnen att 

tänka, tala och utföra nya handlingar (Vygotskij, 1995). Dale (1998) ser på imitation som ett 

sätt att lära sig om det innebär förståelse för det man gör. Ett sådant exempel där man imiterar 

och lär sig är rollekar. Denna imitation kan senare leda till att barnen reproducerar händelsen i 

ett annat sammanhang vilket gör att upplevelsen blir annorlunda denna gång och man går 

vidare i sin utveckling (a.a. 1998). Det nyfödda barnet härmar ansiktsuttryck, och ju äldre 

barnet blir desto mer härmar det, såsom ljud och vuxnas vardagssysslor. När barn härmar 

leker de och detta gör de nästan jämt (Ljungström, 2000b). Människan har en inbyggd 

härmningsinstinkt. Genom att studera andra människors beteenden och tillvägagångssätt i 

vardagen lär vi oss att leva. Ny forskning visar att vi människor har en mer extrem benägenhet 

att härma och imitera andra, mer än vad vi tidigare trott. Detta hänger samman med att vi från 

födseln är oerhört mottagliga för kulturell påverkan och drivs av en önskan att anpassa oss till 

andra människor (Horner & Whiten, 2005). När man imiterar sin omgivning koncentrerar 

man sig på att återge några karaktäristiska drag eller handlingsmönster från originalet. Dessa 

drag förstoras och framhävs genom utmärkande kroppsspråk eller språkliga uttryck för att den 

stora allmänheten skall känna igen dem (Järleby, 2005). Små barn från ca ett till två års ålder 

härmar allt vad de ser vuxna gör. På detta sätt uppfattar de snabbt hur omgivningen beter sig i 

olika sociala sammanhang. Barnen lär sig och tar till sig olika beteenden genom att imitera 

och prova, och på så sätt blir de medvetna om konsekvenserna av olika handlingar 

(Knutsdotter Olofsson, 1993). 

 

3 Frågeställning 

Utifrån litteratur och egna upplevelser har vi anledning att tro att rollspel, imitation och media 

är tre faktorer som kan skapa mer förståelse för att barnen använder dialektväxling till 

rikssvenska och inte en annan varietet av språket. I syftet nämns även barnens egen 

medvetenhet om dialektväxling. Då barnens interaktion står i centrum i studien blir deras 

tankar än viktigare att ta fasta på. 
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Våra frågeställningar utifrån syfte och litteratur blir då:  

• Vilken påverkan har de tre faktorerna rollspel, imitation och media på skånska barns 

dialektväxling till rikssvenska? 

• Vad anser barnen själva om sin dialektväxling? 

 

4 Empiri 

I kommande kapitel redogörs för val av metod och material samt hur insamling, tolkning och 

analys av materialet gått till. 

 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

Undersökningens syfte är att få förståelse för skånska barns dialektväxling under lek och se på 

vilka faktorer som styr detta fenomen. De utvalda informanterna finns i nordvästra Skåne och 

är en förskoleklass. Anledningen till att välja sexåringar är att det blir lättare att observera 

dem då leken fortfarande får ta anspråk av tiden i skolan. Dessutom är deras språkutveckling 

långt kommen och rolleken har en central funktion i deras lek. Leken är en viktig del av 

barnens utveckling och lärande och nämns särskilt i Lpfö 98 (1998) ”I lekens och det 

lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem” (s.27). Leken är ett sätt 

att ta till sig omvärlden och en bit på vägen till att bli vuxen. Även i Lpo 94 (2000) anses lek 

och skapande verksamhet som viktiga delar speciellt under de tidiga skolåren. 

 

4.2 Kvalitativ metod 

I studien kombinerades två kvalitativa metoder, ostrukturerade observationer och 

semistrukturerade intervjuer. Målet med kvalitativa undersökningar är att skapa förståelse 

kring ett fenomen (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Observationer är som mest 

användbara när man ska samla information om olika beteenden och skeenden i naturliga 

situationer (Patel & Davidsson, 2003). De ostrukturerade observationerna används när man 

har ett utforskande syfte, man vill ta reda på så mycket kunskap som möjligt. Då man inte 

använder sig av ett observationsschema måste man vara väl medveten om vad som ska 

observeras och ha goda kunskaper inom området (a.a.). I detta fall filmades barnen när de 

lekte och i det materialet vi fick plockade vi ut de lekar där de använde lekdialekt. 
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Genom observationerna hoppades vi på att få ett bra underlag till intervjuerna med 

informanterna. En samtalsliknande ton eftersträvades under intervjuerna vilket är fördelen 

med semistrukturerade intervjuer, informanterna kunde vara med och styra samtalets riktning 

och på så sätt utveckla sina tankar och idéer (Denscombe, 2000). Observationerna 

videofilmades och intervjuerna bandades, detta för att tolkningen skulle bli så exakt som 

möjligt vid transkriptionen. Citat från materialet används då de är primärkällor och klargör 

vår undersökning på ett tydligare sätt. Detta är en av fördelarna med kvalitativa analyser, 

beskrivningarna är förankrade i verkligheten. Nackdelen kan vara att ord från materialet lyfts 

ur kontexten, men genom att bearbeta materialet och skriva av det ordagrant efter varje 

observation/intervju kan detta överkommas (a.a.). 

 

4.3 Etiska överväganden  

Under hela undersökningen har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) 

tillämpats. Detta innebär att målsmän till de barn som deltagit i observationer och intervjuer 

meddelats skriftligt om syfte och tillvägagångssätt samt hantering av 

undersökningsmaterialet. De har fått reda på att videofilmerna endast kommer att användas 

vid analysen av arbetet och att deras barns namn och skola behandlas anonymt. Föräldrarna 

gav sitt skriftliga samtycke om barnet fick delta. Även barnen fick efter godkännande från 

målsmän information om undersökningen och blev tillfrågande om de ville deltaga. För 

barnen nämndes inte vad det var som söktes när de blev filmade för att inte påverka dem att 

prata mer eller mindre lekdialekt utan leken skulle ske så naturligt som den brukade göra. 

Barnen i observationerna och intervjuerna är numrerade efter hur många som har deltagit. 

Siffrorna står alltså inte för en speciell person utan för antalet barn som medverkade i just den 

observationen/intervjun. Det enda som går att urskilja är (P) för pojke och (F) för flicka, detta 

för att skydda barnens identiteter.  

 

4.4 Genomförande 

4.4.1 Urval 

För att underlätta vid observationerna och intervjuerna valdes en förskoleklass där barnen 

redan kände oss, detta för att barnen skulle känna sig trygga i vår närvaro. I förskoleklassen 
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fanns det 13 barn, varav 6 pojkar och 7 flickor och alla fick och ville delta i undersökningen. 

Det var samma 13 barn som ingick i observationerna och intervjuerna. Barnen var 6 år gamla 

och alla talade skånsk dialekt. I klassen, som var en åk F-2 arbetade 1 förskollärare, 1 

fritidspedagog samt 1,5 lärartjänst. Förskolläraren hade huvudansvaret för förskolebarnen. 

Barnen var i klassen mellan kl. 08.15-13.15. Det gavs mycket utrymme till fri lek, men 

beroende på planerade aktiviteter varierade antalet timmar varje dag. Klassens lokaler 

innefattade ett klassrum där förstaklassare och andraklassare arbetade, ett rum där 

förskolebarnen arbetade kring två runda bord samt två rum som användes till samlingar, 

grupparbeten och lek. Dessutom fanns ett kapprum och ett kök. 

 

4.4.2 Observationer 

Barnen videofilmades när de lekte i hopp om att fånga dialektväxlingen. Anledningen till att 

använda videokamera var för att den registrerade mycket mer än vad vi skulle hinna med som 

observatörer. Samtidigt behövde man inte avbryta observationen för att göra anteckningar 

utan kunde filma och samtidigt anteckna vilket underlättade när vi analyserade materialet. 

Transkriptionen underlättades eftersom man kunde höra dialogerna flera gånger, och vi 

riskerade inte att missa något i och med att det fanns inspelat. Nackdelen var att det blev ett 

tidskrävande efterarbete att sortera ut de sekvenser då dialektväxling användes. Barnen var 

informerade om att de skulle kunna bli videofilmade under dagarna. Vi intog en roll som 

Einarsson och Hammar Chiriac (2002) nämner som deltagande observatör då man inte deltar i 

gruppens arbete aktivt utan syftet är främst att observera. Man måste vara medveten om den 

påverkan som kan uppstå genom observatörens närvaro, vilken kan leda till snedvridning av 

resultatet. För att förebygga detta försökte vi bygga upp en god relation till gruppen och 

skapat tillit för att få dem att känna att de kunde bete sig på ett naturligt sätt (Einarsson & 

Hammar Chiriac, 2002). Vi filmade 14 leksituationer, varav 8 innehöll en dialektväxling. Det 

blev totalt 1 timmes filmtid. När vi skriver lekdialekt syftar vi på den dialekt barnen använder 

när de leker, i detta fall en dialekt som anknyter till rikssvenskan. 

 

4.4.3 Intervjuer 

Efter att en stor del av materialet filmats kompletterades det med intervjuer. Barnen 

intervjuades två och två för att avdramatisera situationen och ge dem en chans att bemöta 

varandras erfarenheter. I en av grupperna var det tre flickor eftersom de var ojämnt antal i 
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klassen. Under intervjuerna användes en lista med färdiga intervjufrågor som på olika sätt 

anknöt till den valda frågeställningen. Frågorna tog upp barnens egna föreställningar om lek i 

allmänhet och lekspråket i synnerhet samt medias påverkan på deras val av lekspråk. 

Flexibiliteten var stor när det gällde ordningsföljden, detta för att kunna fånga upp barnens 

tankar under intervjuerna och bygga vidare på dem. För att underlätta för oss själva, för att 

intervjuerna skulle bli flytande samt för att tolkningen av svaren skulle bli så exakt som 

möjligt, bandades alla intervjutillfällena med en bandspelare. I och med detta behövde ingen 

sitta och skriva ner allt som sades samtidigt som ingenting missades. Sammanlagt blev det sex 

intervjuer med 13 sexåringar, intervjuerna varade mellan 5-10 minuter vardera. 

 

4.4.4 Analys av transkription 

Efter varje observations- och intervjutillfälle avlyssnades film- och kassettbanden och skrevs 

ner ordagrant, detta för att minska risken att orden lyftes ur kontexten. Varje del analyserades 

noggrant och knöts till forskningsteorier. För att undgå att förenkla förklaringar och att 

innebörden i materialet förändrades eller förlorades under intervjuerna, valde vi att inte hårdra 

temaindelningen på insamlad data, vilket annars kan vara en av nackdelarna med kvalitativ 

analys (Denscombe, 2000). Frågor kring ett område valdes, snarare än enskilda frågor. De 

temaområden som intervjufrågorna var indelade i var: 

• Lekens betydelse 

 – för att det är i leken vi upptäcker dialektväxling om den finns 

• Lekdialekt  

 – för att få större förståelse för varifrån barnen hört eller lärt sig lekdialekten 

• TV:s påverkan 

 – för att få inblick i hur barnen tycker att de pratar på TV eftersom det framkom under 

intervjuerna 

En av fördelarna med kvalitativ analys är att det finns förankring i datamaterialet och 

analysen, beskrivningarna är förankrade i verkligheten. Den kvalitativa forskningen har en 

ypperlig förmåga att hantera invecklade situationer och göra rättvisa åt det sociala livets 

många nyanser (Denscombe, 2000).  
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4.4.5 Undersökningens trovärdighet 

Våra personliga värderingar, erfarenheter och övertygelser spelar en stor roll i produktionen 

och analysen av kvalitativ data. Kvalitativa undersökningar syftar mer till att vinna förståelse 

för, än förklaring till det man studerar, och det innebär att forskaren själv med sin kunskap 

och förmåga, utgör det främsta forskningsinstrumentet (Ehn & Klein, 1994). Tolkning av 

insamlad data har gjorts med intentionen att försöka utgå från de observerades och 

intervjuades perspektiv, men tolkningarna av resultatet kan skilja sig åt beroende på vem som 

gör dem. Till sist är det vår uppgift som forskare att omvandla barnens erfarenheter till 

nedskrivna data på ett så objektivt sätt som möjligt. 

 

5 Resultat och analys 

Intervjuerna och videoobservationerna av barnens lek gjordes under perioden 13/3- 3/4 2006. 

Alla lekar är filmade inomhus i klassens lokaler under skoltid. Intervjuerna är gjorda i ett 

grupprum på skolan. Kursiverade meningar uttalas på lekdialekt. 

 

5.1 Observation 1 

Tre flickor (F1, F2 och F3) leker med ett sagoslott av Lego med tillhörande figurer på golvet 

under ett bord. 

1 F1: Ha, ha, haaa nu kommer jag och tar dig! (går fram med en figur till en annan) 

2 F2: Kom nu, du ska sopa golvet på ditt rum så det blir fint. Här, sopa nu. (Figuren får en 

  kvast och sopar) 

3 F3: Kan jag få ett fönster till så jag kan ha lite prydnadssaker där? (Tar ett fönster och 

  sätter fast på slottet)  

4 F1: Nu ska jag också sopa golvet. (Tar kvasten) 

5 F1: Nu la jag mig och sov. 

6 F3: Nu visade jag er. 

7 F3: Kolla vad jag hitta! Jag har badat så jag hittade det här! (visar en glittrig sten med 

  figuren) 

8 F1: Fint! 

9 F2: Åh, jättefint! 

  Flickorna bygger vidare på slottet. 
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10 F1: Nu kommer gäster. 

11 F3: Vi har inga gäster mamma! 

12 F1: Jo det har vi. 

13 F3: Vem då? 

14 F3: Asså vem va mamma till hon här? (visar en figur) 

15 F1: Hon här (håller i en figur)… hennes barn, det va hon (pekar)... och din mamma var 

  hon. 

16 F2: Jag har isprinsessan till mamma. 

 

Analys av observation 1 

Flickorna använder lekdialekt när de går in i sin figurs roll. De säger figurernas repliker då i 

jagform. Vid ett tillfälle ger en flicka direktiv till figuren på lekdialekt (se F2, rad 2). Leken 

regisseras på skånska av flickorna. Då berättar flickorna i jagform vad som händer eller vad 

som skall hända med deras figur. Det bestäms också hur scenbild och familjeband skall vara 

på skånska. 

 

5.2 Observation 2 

En flicka (F1) och tre pojkar leker med kaplastavar (rektangulära trästavar) och leksaksbilar 

på golvet. Två pojkar (P2 och P3) bygger medan de andra två barnen ställer upp bilar. 

1 F1: Vi hade detta som garage, visst hade vi det? 

2 P1: Mmm… 

3 F1: Det va sommar nu. 

4 F1: Kolla vad jag har hittat, en skrotbil på tippen! (kör med bilen) 

5 F1: Hej då, jag lämnar skrotbilen nu. (Kör och parkerar den) 

6 P1: Den är kass. (Slänger en bil till F1) 

7 F1: Okej, du får ju komma hem till oss med bilen. 

8 P1: Dy, dy, dy, dy! (gör ljud medan han backar med bilen) 

 

Analys av observation 2 

De två pojkarna som bygger med kaplastavar småpratar tyst för sig själva på skånska, då och 

då tittar de till sina lekande kompisar vid sidan om. Flickan och pojken bestämmer på skånska 

vilka kaplastavar som skall vara garage. Flickan klargör för sig själv och pojken därefter 

vilken årstid det är på skånska innan leken påbörjas. Flickan och pojken börjar köra med 
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bilarna samtidigt som repliker på lekdialekt utbytts (se F1, rad 4, 5, 7 och P1, rad 6). De är då 

inne i en roll. 

 

5.3 Observation 3 

Tre flickor (F1, F2 och F3) leker restaurang med leksaksgrytor och en dockservis. De har 

dukat vid ett bord och står nu i köket där de rör i grytorna som de har på en låg hylla. Hyllan 

är en spis i leken. 

1 F1: Jag får smaka grädden! (Sticker ner ett finger i en gryta och provsmakar) 

2 F1: Du får tvätta den här (räcker fram en visp till F2) … den har varit i grädden. 

3 F1: Smaka! (matar de andra två flickorna med en sked från grädden) 

4 F2: Är det klart nu? 

5 F1: Nej, det är inte klart. Vi måste ha lite jordgubbar också. 

6 F3: Detta kan va jordgubbar! (tar fram röda knappar, häller ner i en gryta och börjar röra) 

7 F3: Så… Nu är jordgubbarna klara! 

8 F1: Var är den store? Jag måste ha den store… (letar efter en knapp) 

9 F2: Här finns jättemånga röda knappar… 

10 F2: Detta var till gästerna (går och lägger lite knappar vid det dukade bordet) 

F1 sitter vid spisen och låtsas att hon bränner sig. 

11 F1: Aj, aj, aj! (blåser på handen) Nu kom gästerna! Kan ni två vara gäster? (frågar två 

kompisar, (F4 och P1) som inte är med i leken) 

12 F4: Okej. 

13 P1: Vi satte oss nu. (Sätter sig vid det dukade bordet) 

14 F1: Kom och hälsa på gästerna! (säger till F2 och F3 i köket) 

15 F2: Hejsan! (tar i hand med P1) 

16 P1: Hej, hej. 

17 F3: Här kommer er jordgubbsdricka! (serverar röda knappar i små glas till gästerna) 

18 F2: Nu gör jag efterrätten. 

19 F2: Vad vill ni ha till efterrätt? 

20 F4: Vaniljglass! 

21 P1: Jag med. 

22 F4: Du tålde inte sånna! (till P1 och pekar på gröna knappar) Ta bara dom andra. 

23 P1: Mhum.. Nu drack jag. (dricker) Jag gillade detta. 

24 F2: Det blev så här. (visar efterrätten på två tallrikar) 
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25 F4: Precis det vi beställde, ju! (ler och börjar äta) 

26 F3: Vi låtsar att ni ätit upp nu. (dukar av) 

27 F3: Nu vill jag vara gäst. (byter plats med F4) 

28 F3: Vad vill du dricka? Vill du ha vitt eller rött vin? (till P1 och reser sig från bordet igen) 

29 P1: Vitt. 

F3 går till köket och pratar med F2. 

30 F3: Jag vill ha vitt och han vill ha vitt. Vitt vin alltså. 

31 F2: Det måste det bli för vi har inte rött. 

F1 serverar nya tallrikar till gästerna. F3 och P1 börjar äta. 

32 F3: Jag vill gärna ha lite vatten. Nu är jag skitmätt. (pustar) 

F1 dukar av från bordet. 

33 F1: Nån måste torka av bordet nu och tvätta duken! 

 

Analys av observation 3 

Flickorna talar lekdialekt i ”köket” fram tills de kommer på att de saknar rekvisita i form av 

jordgubbar (se F1, rad 1, 2, 3, 5 och F2, rad 4). Då börjar de tala skånska igen (se F1, rad 5). 

Flickorna tänker högt för sig själva samtidigt som de informerar sina lekkamrater på skånska 

(se F2, rad 10). De imiterar även vuxna förebilder genom att härma sysslor som utförs i köket. 

Flickorna rör i grytor, sätter på spisen och låtsar att de bränner sig. När två kompisar inbjuds 

till att vara gäster i leken blir flickornas roller extra tydliga. Då blir de servitörer och kockar. 

Pojken som är gäst är noga med att informera de andra om vad han gör (se P1, rad 13, 23) 

innan han utför handlingen. Pojken pratar dessutom genomgående skånska i leken till skillnad 

från flickorna som dialektväxlar. En flicka visar tydligt att hon vet att vuxna brukar beställa 

vin på restauranger. Genom att ställa frågan om vitt eller rött vin visar hon tydligt att hon 

leker vuxen i leken. 

 

5.4 Observation 4 

Tre pojkar leker med kaplastavar. Två pojkar (P1 och P2) bygger medan en pojke (P3) leker 

bebis i samma lek.  

1 P1: Jag gjorde en motorväg här nu! 

2 P2: Sluta nu! (säger till P3 som busar med P1’s kaplastavar) 

3 P1: Snälla bebisen, sluta nu! 
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4 P2: Annars kommer vi bygga en stor hage så vi kan låsa in dig där! 

5 P2: Vi lekte med dig, fast här (pekar på bygget) va bara vårt. Vi hade sparat pengar till 

detta i åratal, eller hur? (till P1) 

6 P1: Mmm… 

7 P2: Vi hade köpt en hel back sånna här, (pekar på kaplastavarna) det skulle ju bli en 

massa hus och sånt. 

8 P3: Jag letade efter bilar… 

9 P1: Kolla, denna skall jag ha! Får jag denna? 

10 P3: Ja, ja, får du väl… dada. 

11 P3: Nu sa jag ”vassego”… dadadida. (räcker över en bil) 

12 P2: Bebisen, kan du ge mig en till? (bil) 

P3 som är bebis river lite av P2’s bygge. 

13 P2: Men nu får du gå till ditt rum…nu stängde jag dörren. (låtsas bli arg och visar att han 

stänger dörren med en gest) 

14 P2: Jag går och vilar mig lite nu. 

 

Analys av observation 4 

En pojke informerar på skånska om vad han bygger (se P1, rad 1). P2 däremot talar lekdialekt 

med P3 och då dialektväxlar även P1 när han blandar sig i samtalet (se P2, rad 2 och P1, rad 

3). Möjligtvis smittar lekdialekten av sig på P1 då. De två pojkarna som bygger visar att de är 

vuxna i sina roller genom att ge den tredje pojken, bebisen, stränga tillsägelser. Pojken som 

leker bebis talar inte rent i leken och förklarar för de andra två pojkarna vad han säger (se P3, 

rad 11). Alla de tre pojkarna dialektväxlar i leken och man kan tydligt se när de är i och ur 

roll. Förklaringar och bakgrundsfakta klargörs på skånska medan dialogerna, pojkarnas 

repliker sägs på lekdialekt. 

 

5.5 Observation 5 

Tre flickor (F2, F3 och F4) leker restaurang med grytorna och är vid spisen. En flicka (F1) 

sitter och ritar vid ett bord i närheten. 

1 F1: Jag kan väl ringa till er och beställa mat? 

2 F2: Okej. Ring nu. 

Båda flickorna låtsas att deras hand är en telefon som de håller intill örat. 

3 F1: Hej! 

 24



4 F2: Hej! 

5 F1: Eh… Jag vill ha en dubbel pizza med ost inuti och så en Coca Cola. 

6 F2: Okej. Du får hämta det hos oss sen. Hej då! 

7 F1: Hej då! 

8 F3: Vad ville hon ha? (vänder sig till F2) 

9 F2: Hon ville ha en pizza. 

F3 börjar göra pizzan vid spisen medan F1 ringer igen. 

10 F4: Hallå? 

11 F1: Hej. Jag vill beställa lite till, jag glömde lite… 

12 F4: Vad vill du nu ha då? 

13 F1: En Sprite-läsk. 

14 F4: Okej som en påfyllning? 

15 F1: Ja, en Sprite-Läsk. 

F4 går till köket. 

16 F4: Hon ville ha en läsk också. (till F2) 

 

Analys av observation 5 

Flickorna kommer överens om vad som skall ske på skånska (se F1, rad 1 och F2, rad 2), och 

därefter övergår de direkt till lekdialekt (se F1, rad 3). När telefonsamtalet avslutas informerar 

F2 köket kundens beställning på skånska (se F2, rad 9). Samma sak sker när F4 informerar 

köket om den kompletterande dryckesbeställningen (se F4, rad 16). Rollerna i leken är väldigt 

tydliga; kund, servitör som tar emot samtalet och pizzabagare som tillagar maten. Alla flickor 

imiterar här vuxenvärlden genom sina yrkesroller. 

 

5.6 Observation 6 

Fem flickor (F1, F2, F3, F4 och F5) har stängt in sig i ett mindre rum. De har kommit överens 

om att F1 och F2 är servitriser, F3 och F4 är gäster och F5 är kock i köket. 

1 F1: Va vill ni ha? (kommer fram till gästernas bord) 

2 F3: Ehm… Jag vill gärna ha lite vin och så vill jag ha… (funderar) en pizza. 

3 F1: Okej, och vad vill du ha? (låtsasskriver på ett papper) 

4 F4: Jag vill ha Cola och en kebab. 

5 F3: Jag vill förresten också ha en kebab! 

6 F1: Mmm… (skriver) 
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7 F4: Och så citronsorbet till efterrätt. 

8 F3: Gud va lång tid det tar. (till F4 och tittar mot köket) 

F2 kommer med ett glas fyllt med vita knappar och ett med bruna. 

9 F2: Vem vad det som ville ha vin? (sätter ner glasen på bordet) 

10 F4: Men jag vill inte ha kaffe! 

11 F2: Men dom bruna (knapparna) får va Cola ju. 

12 F4: Jag vill ha citronsorbet också! 

13 F2: Vad är det? 

14 F4: Citronsorbet? Som glass fast man har chokladsås å lite sånt på. 

 

Analys av observation 6 

Rollerna är väldigt tydliga för alla i leken. Servitrisen och en av gästerna talar lekdialekt (se 

F1, rad 1, 3 och F3, rad 2) när de för en dialog kring beställningen. F3 dialektväxlar därefter 

till skånska medan den andra gästen talar skånska hela tiden (se F4, rad 4). F4 talar skånska 

fortsättningsvis genom hela leken fram tills hon beställer citronsorbet för andra gången. Då 

dialektväxlar hon och får då större gehör för vad hon vill. När något oväntat sker i leken 

ändrar barnen dialekt till skånska och ger en förklaring (se F2, rad 11). Likaså talar barnen 

skånska när de frågar om ett ord de inte förstår. De går då ur sin lekroll och får ett svar (se F2, 

rad 13 och F4, rad 14). 

 

5.7 Observation 7 

Sex pojkar (P1, P2, P3, P4, P5 och P6) leker med ett fort, kaplastavar och små figurer i form 

av riddare på golvet. De har delat in sig i två lag som skall kriga mot varandra. 

1 P1: Ni kan inte vara så nära oss, då skjuter vi ner era torn. (till andra laget) 

2 P2: Men vi låtsar att det är jättelångt ifrån. 

3 P1: Ja, vi låtsar att det är långt emellan här. (säger det till alla och pekar) 

4 P3: Dessa var byggda av sten och ska man ta sönder dem så måste man ha kanoner till 

det! 

5 P4: Mmm…men måste vi bråka? (med figurerna) 

6 P1: Men vi blir ju kompisar sen! 

7 P5: Nu krigar vi! 

Barnen går fram med figurerna och kastar dem mot varandra. Pojkarna kastar även 
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kaplastavar på sina byggen. Barnen gör ljud när sakerna flyger i luften och träffar forten. 

8 P6: Fire! Nu träffade jag en gubbe. Fire! 

9 P1: Aaahh… vänta! (bygger upp lite av fortet) 

10 P1: Så ja, nu börjar vi igen! 

Pojkarna river motståndarlagets bygge med sina figurer medan de skriker. 

11 P3: Meeen, du kan inte bara hoppa in! (i fortet) 

12 P2: Nää, hallå det är overkligt! 

13 P3: Ja, det är jätteoverkligt! 

14 P6: Attack! Nu kommer jag! Attack! 

15 P2: Soldater! Ställ upp! 

16 P4: Jag förstörde hans skjutare. 

17 P5: Vänta nu, vi måste bygga upp igen. 

18 P1: Jag måste bygga upp detta tornet igen. 

Pojkarna bygger upp sina fort igen. 

19 P4: Kan vi inte ha pilskjutare här så om någon kommer här skjuter vi ner på dom. 

20 P6: Ja, bra. 

 

Analys av observation 7 

Pojkarna diskuterar på skånska förberedelser och riktlinjer för vad som komma skall. När 

”krigandet” börjar upprepar en pojke ett engelskt ord två gånger (se P6, rad 8) samtidigt som 

han berättar för de andra vad hans riddare gör för något. Pojkarna pratar inte så mycket när de 

krigar utan gör mest ljud. De låtsar att riddarna blir träffade och skriker stönande ljud, likaså 

skriker de högljutt när de anfaller motståndarna. När något oväntat händer i leken pratar 

pojkarna skånska och reder ut problemet innan de fortsätter leka. Två pojkar går in i rollen 

som riddare och talar då lekdialekt (se P6, rad 14 och P2, rad 15). Detta sker i direkt 

anslutning till varandra och lekdialekten smittar antagligen av sig på pojkarna. En annan 

pojke informerar på skånska om vad hans figur gör i jagform (se P4, rad 16). När krigandet 

pågått en stund och mycket av bygget är raserat pausar pojkarna och bygger upp sina läger 

ännu en gång. Då pratar pojkarna skånska igen. 
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5.8 Observation 8 

Två flickor (F1 och F2) och en pojke (P1) leker på golvet. Flickorna har byggt upp ett 

sagoslott och har tagit fram de tillhörande figurerna. Pojken har riddarfigurer som han leker 

med. 

1 F1: Du lyder mina order! (till pojkens riddare) 

2 P1: Idiot! Nu avslöjade du oss! (en riddare säger till en annan riddare) 

3 F2: Jag har en dörr här som jag kan låsa på slottet. 

4 F1: Mmm, jag gick runt och låste alla dörrarna så ingen kunde komma in. 

5 P1: What’s up? (till sina riddare medan han slåss lite med dem) 

6 P1: Hjälp! Ställ er upp! 

7 P1: Hallå, dom har redan attackerat er. (till flickorna) 

Pojken klättrar upp med en figur på sagoslottet. 

8 P1: Vad fint här är. 

9 F2: Hör du dåligt, försvinn! 

10 P1: Dom är goda. 

11 P1: Dududududuu! Jag attackerar dom onda, dom har kommit, som du vet. Attack! 

12 F2: Dom är ju inte här, dom onda. 

13 P1: Jo, där! (pekar) 

14 F2: Försvinn har jag ju sagt! 

Pojken river lite av sagoslottet. 

15 F1: Ni får betala hyran för vårt hus! 

16 P1: Hyran? Vad är det, jag fattar ingenting. Vad är det här för stad? 

17 P1: Vi ska förstöra den. Men först ska du komma hit Catzy! 

18 P1: Nej, du dödar inte Catzy, då skall ni dö, en av er. 

19 F1: Hör ni dåligt, betala vårt hus! 

20 P1: Men han är ju död. 

21 P1: Men jag kan bygga upp det! 

22 F2: Om du vill kan du va här inne. (till F1) 

23 F1: Men hon är ju en sjöjungfru. Hon måste vara i vattenrummet annars dör hon. 

24 F1: Lägg in henne där, snabbt! 
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Analys av observation 8 

När en flicka tilltalar pojken gör hon det på lekdialekt och i roll (se F1, rad 1). Pojken talar 

också lekdialekt men för en dialog mellan sina riddare och spelar alla roller. Han både frågar 

och svarar med olika figurer och växlar här mellan olika roller (se P1, rad 2, 5, 6, 16, 17, 18). 

Flickorna pratar skånska när de samtalar sinsemellan om praktiska ting som rör slottet (se F2, 

rad 3, 22 och F1, rad 4, 23). Pojken använder sig av ett engelskt uttryck (se P1, rad 5), och 

han fantiserar mycket inombords och får därför förklara efter en stund för flickorna att han 

redan har attackerat slottet med sina riddare. Förklaringen görs på skånska (se P1, rad 7), men 

därefter fortsätter leken i roll igen för pojken och han växlar då genast över till lekdialekt igen 

(se P1, rad 8). Dialogen besvaras av en av flickorna, även då på lekdialekt (se F2, rad 9). När 

något i leken kräver en förklaring görs det på skånska medan alla repliker uttalas på 

lekdialekt. Pojken växlar konstant mellan olika riddarroller. Han personifierar sig starkt med 

dem och har dessutom namn på en av karaktärerna (se P1, rad 17, 18). Han använder sig av 

ord som han inte gör vanligtvis och dialogerna är starkt influerade av något tecknat 

barnprogram. 

 

5.9 Sammanfattning av observationerna 

Innan leken börjar bestäms roller, relationer, miljöer mm på skånska. Information om vad 

barnen gör eller skall göra utbytts dem emellan på skånska, men även för sin egen skull talar 

barnen om högt vad som skall ske i leken. När något oförutsägbart inträffar växlar barnen 

även här till skånska igen. Barnen växlar till lekdialekt när de lever sig in i en roll i leken. 

Börjar ett barn tala lekdialekt smittar det ofta av sig på andra barn i leken (se observation 4 

och 7). De faller in i lekdialekten på ett naturligt sätt. Barnen gestaltar ofta roller som är 

betydligt äldre än vad de själva är. Imitation av sysslor och konversationer från vuxenvärlden 

är återkommande inslag i lekarna. Pojkarna väver ibland in engelska ord i sina lekar (se 

observation 7 och 8). Det är kommandon och uttryck som de förmodligen inte vet den 

svenska förklaringen till. TVs påverkan spelar förmodligen in här och desto tydligare blir det 

när en pojke för långa dialoger i sin lek där han använder sig av ord han inte använder i 

vanliga fall. Barnen fantiserar inombords när de leker tillsammans med sina kompisar. Ofta är 

det då missförstånd som uppstår bland barnen när inte allt som fantiseras sägs. Det kan röra 

sig om förflyttningar i tid eller händelser som sker. 
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5.10 Intervjuer 

5.10.1 Lekens betydelse 

Våra intervjuer började med att vi frågade våra informanter om varför man leker. Vi ville ta 

reda på barnens tankar om lekens betydelse för dem för det är i leken vi finner dialektväxling. 

Alla barnen var överens om att barn leker för det är roligt. En flicka fortsatte med att man lär 

sig saker, en annan tyckte att det var så man fick kompisar. En pojke sa att andra vill leka med 

en, därför leker man. Vi fortsatte diskutera leken och kom in på om det är roligast att leka 

själv eller tillsammans med någon: 

 
– Tillsammans! (F1) 

– Ja, tillsammans. Man får ju kompisar som man kan ha hela sitt liv. Annars blir man ju 

ledsen. (F2) 

 

De tyckte alla att det var roligast att leka tillsammans med någon men några poängterade dock 

att vissa lekar kan man faktiskt leka själv också, t.ex. F3 som helst kelade med sin kanin själv, 

eller P1 som sa att TV-spel, det går att spela ensam.  

Flickan som sa att man lär av att leka vidareutvecklade sin tanke när vi pratade om man kan 

lära sig något av leken genom att säga: 

 
– Man lär sig nya lekar… och så kan man lära sig läsa om man leker mamma som skall 

läsa en bok. (F4) 

– Ja eller så läser man vad man ska äta på restauranger. (P2) 

 

Barnen tycker att de lär sig när de gör något, leker man lär man sig leka men även att vara 

snäll mot sina kompisar. En flicka tyckte att man kunde lära sig olika röster och sen kunde 

man ju även fantisera sig bort som en pojke uttryckte det.  

 

Barnen berättade vilka sorts lekar de lekte oftast och vilka som var roligast. Dockor, bilar, 

barbie, lego var några av de saker barnen tyckte var roliga att leka med. Utelekar stod också 

högt upp på listan. ”Mamma-, pappa-, barnlekar” eller lekar där barnen kunde låtsas att de var 

någon annan tyckte de flesta var spännande. De fick frågan om man var samma person i leken 

som annars.  
 

– Nej, man kan hitta på ett annat namn eller så kan man klä ut sig. (F5) 
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– Ja, då kan man va vuxen eller en bebis. ( F3) 

 

– Nej, man kan vara en vuxen eller en annan kompis. Man hittar på ett annat namn bara. 

(F6) 

– Ja, det gör man, fast innan. (F7) 

 

– Man kan vara vem som helst. (P3) 

– Ja, det kan man. Ett djur också. (P4) 

 

– Man kan heta något annat. Jag kan t.ex. heta Sabina, Madeleine eller nått sånt. (F1) 

– Ja, eller så kan man va mamma eller Ramona. Man kan va en kille också och prata 

killspråk. (F2) 

 

Barnen var rörande överens om att man mycket väl kunde vara någon annan person eller ett 

djur i leken. Flickor kunde leka att de var pojkar, man kunde vara vuxen, bebis, fröken osv. 

Barnen poängterade att man bestämde detta innan leken började så att alla visste vem man 

föreställde.  

 

5.10.2 Lekdialekt 

Den centrala frågan i denna undersökning är barnens dialektväxling i leken. För att få 

förståelse för detta fenomen krävdes det att vi undersökte barnens uppfattningar om lek i 

allmänhet (se föregående tema 4.10.1) då vi undersöker om lekens språk är en faktor som styr 

dialektväxlingen. De flesta barnen säger inte att de ändrar dialekt när de leker utan de ändrar 

rösten.   
– Mmm, man pratar inte som sig själv. Man hittar på en annan röst då.  

Uppländska, inte som här. (F5) 

 

Anmärkningsvärt är att alla barnen utom en pojke sa att de ändrade sin röst när de lekte. Men 

tittar man på videoobservationerna ändrar denna pojke sin dialekt lika mycket som de andra. 

En annan pojke tyckte det var tråkigt när man inte ändrade men när han sen skulle visa genom 

att prata som han gör när han leker tyckte han nog att det var lite genant: 

 
– Hej, hej… så liksom. (väldigt lågt) (P2) 

 

Två andra tjejer tyckte det var en självklarhet att byta för då vet man att det är lek: 
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– Man kan säga: Hej mamma! När skall vi äta? (F2) 

– Ja, då vet man ju att det är lek. (F1) 

 

Med barnen diskuterade vi även var man lärt sig eller hört någon prata så som man gör i 

leken. Svaren blev spridda, någon sa att det är så man pratar på TV, vuxna pratar så eller så 

härmar man andra, ibland kompisar och ibland de som bor i Stockholm. En flicka hade en 

något annorlunda förklaring: 

 
– Jo, man fantiserar i halsen och lär sig en ny röst. (F3) 

 

Inget av barnen tyckte att de ändrade sin röst när de inte lekte, förutom en pojke som sa att när 

han viskade ändrade han rösten lite för då pratade han tystare.  

 

5.10.3 TV: s påverkan 

En av de faktorer som nämns i problemformuleringen är medias påverkan. Då begreppet 

media är väldigt stort begränsade vi oss till TV:n under intervjuerna. Vi ville ta reda på 

barnens uppfattningar om hur de på TV pratar, och då ett antal av dem sa att de pratar som de 

i TV är det extra relevant att ta med dessa frågor. Först fick barnen berätta om de tittade på 

TV och vad de oftast tittade på. Alla barnen tittade på TV nästan dagligen och många nämnde 

Disney Channel och Bolibomba. En av pojkarna försökte sig på att prata uppländska för att 

visa hur han tyckte de pratade på TV: 

 
– Man pratar så. Men sen kan dom också prata danska och engelska. (P5) 

 

En av flickorna sa att hon tyckte att de på TV pratade som tomten gjorde när han kom på 

julafton. Två av killarna sa att de på TV kommer från Stockholm, därför pratar de annorlunda.  

Två av flickorna diskuterade sinsemellan och kom fram till att de i TV vill vara annorlunda 

och dessutom är ljudet pålagt efteråt så det är därför de pratar uppländska. 

 
– Så hära pratar dom.  Det är ju bara för det är inspelat och då lägger dom på ljudet 

efteråt. (F2) 

– Jaha… dom på TV vill va lite annorlunda också. (F1) 
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När barnen pratar och berättar hur de pratar på TV pratar de likadant som de gör när de leker 

under videoobservationerna, eller uppländska som de själva kallar det.  

5.11 Sammanfattning av intervjuerna  

Barnen leker ofta och gärna tillsammans med andra. Det bästa är att leka tillsammans fastän 

vissa saker går att leka med själv. Under leken intar man ofta en annan roll än den egna. 

Antingen byter man namn, kön och även ålder eller så är man ett djur. Av leken kunde man 

lära sig leka, få kompisar, men även lära sig hur man läser och är som t.ex. mamma. Barnen 

kunde även lära sig fantisera och ändra rösten, vilket var nödvändigt för två tjejer för då visste 

man att det var lek. 

 

Majoriteten av barnen sa att de ändrade sin röst till lekdialekt när de lekte, det var bara en 

pojke som sa att han inte ändrade. Under videoobservationerna filmades dock bevis på 

motsatsen. Han ändrar i lika stor grad som de andra. När barnen berättade hur de pratade 

under leken pratade alla en dialekt som påminner om rikssvenskan. Själva kallar de den 

uppländska. En dialekt de lärt eller hört genom kompisar, vuxna och de som är på TV eller så 

fantiserar man helt enkelt bara i halsen och så blir rösten så.    

 

De på TV pratar uppländska eftersom de bor i Stockholm, en tjej tyckte att det lät så som 

tomten pratade medan ett par sa att ljudet lades på efteråt för det var inspelat och pratade på 

lekdialekt när de förklarade.  

 

De verkade som om barnen är medvetna om att de ändrar dialekt (sin röst enligt dem) när de 

leker och syftet med det är för att de ska veta att de leker och för att det gör leken lite roligare. 

Barnen härmar andra som de hört prata en sorts rikssvenska, kompisar, vuxna och 

stockholmare, för att förstärka sina roller i leken.   

 

6 Diskussion 
 

Språket har en central roll i allt som sker i leken. Dialektväxling till rikssvenska (eller 

uppländska som barnen kallar det) förekommer frekvent både hos pojkarna och hos flickorna. 

För att signalera att det är lek måste man ändra rösten till lekdialekt dvs. uppländska, när de 

sen ska berätta vad som ska hända eller om det händer något oförutsägbart ändrar de tillbaka 
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till skånska. Precis detta tar Cromdal och Evaldsson (2003) upp när de skriver om Gumperz 

kontextualiseringsmarkörer, ett sätt att markera vilken aktivitet man för tillfället deltar i. 

Dessa markörer omfattar både enspråkiga och flerspråkiga sammanhang. Ser man på hur 

Gumperz använder sina markörer menar han på att det även i enspråkiga miljöer förekommer 

kodväxling. Därför kan man oberoende av hur man definierar dialekt se dialektväxlingen som 

en sorts kodväxling. 

 

När barnen ändrar dialekt upplever de att leken blir roligare och rollerna tydligare. Arnberg 

(2004) som sammanställt orsakerna till kodväxling nämner bl.a. kommunikationseffekten och 

gruppsolidariteten som två anledningar. I rolleken tillhör barnen en grupp, de tycker det är 

roligare att leka när de byter dialekt och så får de större gehör om de dialektväxlar. Se t.ex. 

leken på restaurangen (observation 6) där den fjärde flickan i slutet av dialogen använde 

dialektväxling för att få respons på sin fråga.  Arnberg (a.a.) diskuterar även triggereffekten, 

man fortsätter till följd av utlösningseffekten att tala det språk som senast användes. Att 

barnen skiftar mellan sin skånska dialekt och lekdialekt för att förklara och förtydliga har 

Arnberg (a.a.) sett ett samband när det gäller att barnen behöver understryka en poäng. 

Genom observationerna och intervjuerna kan vi konstatera att barnen använder 

dialektväxling: 

• För att göra leken roligare 

• Förtydliga aktiviteten, kommunikationseffekt 

• Som en följd av triggereffekten fortsätter man prata det språk som senast användes 

• För att visa grupptillhörighet, 

• För att de får större gehör om de använder lekdialekt 

• För att kunna spela sin roll 

• För att understryka en poäng 

Det kan finnas fler funktioner men dessa har vi inte upptäckt och det krävs sannolikt fler 

observationer för att få en bredare insyn i skånska barns dialektväxling. Undersökningen visar 

att kodväxling/dialektväxling i stora drag är samma sak. Rikssvenskan hörs klart och tydligt 

hos barnen då de dialektväxlar eftersom den ligger långt ifrån deras egna skånska dialekt. I 

sådana fall kan dialekt ses som ett språk eller en varietet av ett språk enligt Dahl (2000), vilket 

är direkt applicerbart på resultatet av denna studie. Det är i språkliga sammanhang 

dialektväxling hos barnen sker och vi instämmer med Gumperz teori om 

kontextualiseringsmarkörer. Barnen kan med språkets olika varieteter förmedla till varandra 

 34



vad som sker i leken och oftast anknyter de till vad som hänt eller vad som ska ske. För att gå 

ännu djupare kan man säga att leken är en språklig miljö för barnen där det krävs av dem att 

de kan dialektväxla, de använder det språk som dominerar för tillfället (Jörgensen, 1995). 

Eftersom barn är bra på att imitera och härma tal och språk de har hört (Linell & Jennische, 

1980, Jörgensen, 1995) är det inga problem för dem att anpassa sig till lekens språkmiljö. 

Kodväxlingen blir i leken ett redskap för barnen för att kunna dra nytta av de punkter vi 

nämnt ovan.  

 

Att barn leker är ett faktum, genom leken utvecklar de sin sociala kompetens och utforskar 

omvärlden (Pramling Samuelsson & Mauritzon, 1997; Ljungström, 2000; Vygotskij, 1995). 

När de leker utvecklas deras språk (Jancke, 1993) samtidigt som barnen lär av att 

kommunicera och imitera i lek med andra (Vygotskij, 1995). Med dessa fakta förstår man 

nyttan av att låta barn leka på skoltid. Under våra observationer visades detta tydligt. Barnen 

lekte tillsammans och övade på olika roller, påhittade och verkliga. 

 

I analyserna har vi sett och hört att barnens val att växla till rikssvenska beror på olika 

faktorer. Rolleken som var en av faktorerna i frågeställningen, var dominerande i 

observationerna och det överensstämmer väl med barnens ålder (Hangård Rasmussen, 1981). 

Dessa former av persongestaltningar (Lindqvist, 1995) tillåter barnen att lära känna sig själva, 

lära känna lekkamraterna och framförallt förstå sociala situationer som vi dagligen hamnar i 

(Nilsson & Waldemarson, 1988). I leken samspelar barnen med varandra och ser och blir 

sedda på olika sätt. Likheter mellan lek och teater syns tydligt i observationerna när barnen 

agerar skådespelare, författare och regissörer i sina lekar (Lindqvist, 1996). Rollerna bestäms i 

förväg innan leken börjar, likaså kan scenbild, årstid m.m. bestämmas. Barnen poängterar 

detta själva under intervjuerna, men det uppmärksammas även under observationerna (se t.ex. 

observation 2, rad 3). Detta sker under våra observationer alltid på skånska. Barnen är 

dessutom noga med att informera sin omgivning om vad de känner och gör när leken väl är 

igång (se t.ex. observation 1, rad 5, 6 och observation 3, rad 13, 23 där det visas väldigt 

tydligt). Precis som Lindqvist (2002) skriver utvecklas barnens roller hela tiden och påverkas 

av lekens handling. Barnen intog vuxenroller av olika slag oftast i sin lek. Utifrån barnens 

egna observationer av vuxenvärlden provade de ofta på olika yrkesroller såsom servitris, 

kock, soldat mm. Genom en yrkesutövande roll lär sig barnen här förhållanden till andra 

människor och får likaså insikt i hur vårt samhälle fungerar (Söderbergh, 1999; Erberth & 
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Rasmusson, 1996). När barnen gick in i sina roller skiftade de oftast till lekdialekt, i något fall 

skiftade barnen efterhand då de fick mer gehör från de andra.  

 

Den andra faktorn i frågeställningen är imitation, som även den är återkommande i 

observationerna. Man kan tydligt se när barnen härmar vuxna i både tal och sysslor och enligt 

Vygotskij (1995) lär sig barnen då att tänka, tala och utföra nya handlingar. I denna imitation 

väljer barnen att använda sig av lekdialekt vilket visas tydligt i våra analyser av 

observationerna (se t.ex. analys av observation 3). Återupprepar barnen dessutom handlingen 

skapas en förståelse och en utveckling i detta (Dale, 1998). Att leka restaurang var mycket 

populärt bland barnen och dessa scenarion kunde utspela sig flera gånger i veckan då bord, 

stolar och rekvisita i form av grytor, slevar och dukar drogs fram. Barnen härmar sin 

omgivning och blir medvetna om konsekvenserna av olika handlingar som utförs och lär sig 

då här hur man skall bete sig i olika sociala sammanhang (Knutsdotter Olofsson, 1993). 

Imitationen och rolleken går lite hand i hand. För det är i rolleken som de kan föreställa någon 

annan och även imitera den personen. 

 

Den tredje och sista faktorn i frågeställningen är medias roll i barnens val att växla till 

rikssvenska. Detta är en aspekt som barnen själva tar upp i intervjuerna. De är väl medvetna 

om TV- språkets dialekt och att de tar efter deras sätt att prata, precis som Mål i mun (2002) 

visar. Det är genom massmedier föreställningar om hur språket ska vara i vissa sammanhang 

sprids (a.a.). Rikssvenskan på TV spelar alltså en stor roll i barnens liv vilket Nordlund (1996) 

också betonar. Eftersom barns språkutveckling sker i kommunikation med andra är det inte 

konstigt att deras språk blir influerat av TV:n. Vi lägger ner mer och mer tid på att konsumera 

massmedia (Mål i mun, 2002). Detta innebär att även barnen ägnar sig mer åt TV-tittande. 

Det är genom dem som pratar på TV barnen lärt sig ”uppländska”. Wall och Stigbrants 

(Barker 2002) teori om barns identifikation kring TV:s karaktärer stämmer överens när det 

gäller dialekt anser vi (se sammanfattning av intervjuer, 4.11).  

 

De tre faktorer; rollek, imitation och media, vilka frågeställningen utgått ifrån spelar som 

synes alla en viktig roll i barnens dialektväxling. Med kodväxlingsteorin i bakgrunden finner 

barnen olika möjligheter att intensifiera sin interaktion i leken genom rikssvenskan.  
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6.1 Relevans och förslag till fortsatt forskning 

Studiens relevans berör först och främst pedagoger som arbetar med sexåringar men även 

föräldrar m.fl. som har barn i den åldern. Genom att ta del av denna studie kan de tydligt se 

hur barn påverkas av sin omgivning i leken. Barnen är oerhört formbara i lekens språkmiljö 

och genom att använda sig av dialektväxling kan de få ytterligare en aspekt i sin interaktion 

med varandra. 

 

Framtida forskning inom området krävs för att klargöra om det ser likadant ut hos flertalet 

skånska barn. Ytterligare en aspekt hade man fått om liknande undersökningar hade gjorts i 

olika delar av landet för att se om rikssvenskan även där slår igenom under leken. En tredje 

aspekt hade varit om man undersökt barnen runt Mälardalen och deras lekdialekt då deras 

vanliga dialekt påminner en hel del om rikssvenskan åtminstone i våra skånska öron.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Om vi idag hade gjort om undersökningen hade vi försökt att observera två grupper ifrån olika 

ställen i Skåne för att se om det skiljer sig något åt. Vi kan ha haft tur som fann så pass 

mycket dialektväxling som vi gjorde i vår undersökningsgrupp samtidigt som det faktiskt kan 

vara så att det är ett vanligt förekommande fenomen. Mer tid hade lagts på att få tag i mer 

material om dialektforskning. Vi har varit i kontakt med Språk- och folkminnesinstitutet 

(SOFI) och via dem Dialekt- och ortnamnsarkivet (DAL) i Lund samt Svenska språknämnden 

i Stockholm via e-post men de kunde inte hjälpa oss utan hänvisade bara vidare till sådant vi 

redan visste. Då hade vi kanske kunnat finna fler infallsvinklar än vad vi nu har haft. En större 

fördjupning i kodväxling hade vi också gjort då vi känner att det finns mycket att hämta här 

och påvisa att det faktiskt inte bara är mellan två språk det sker en kodväxling utan även 

mellan dialekter oavsett vilka definitioner man har på språk/dialekt. Kodväxling ger olika 

möjligheter att uttrycka sig beroende på vilken varietet av språk man väljer. 

 

Sammanfattning 

För att skapa en förståelse för skånska barns dialektväxling till rikssvenska i lek valdes 

kodväxling som teoretisk utgångspunkt i denna studie. I forskningsbakgrunden har klargjorts 

vad kodväxling och dialektväxling är och dessutom har olika definitioner av språk och dialekt 
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belysts. Detta för att forskare har olika åsikter. Tre faktorer som vi anser spelar roll i barnens 

dialektväxling till rikssvenska, rollek, imitation och media, diskuteras med fokus på barn. 

Eftersom det endast fanns knapphändig forskning kring området tidigare blir denna studie 

ännu mer relevant. Urvalsgrupp var 13 stycken sexåringar, valda pga. att de i denna ålder 

fortfarande leker mycket i skolan samt att rolleken upptar mycket av lektiden. Genom 

videodokumenterade observationer av barnens lek, samt kompletterande, inspelade intervjuer 

med samma 13 barn kunde resultat frambringas som överensstämmer väl med antagandena i 

det ursprungliga syftet med studien. Denna kvalitativa undersökning som syftade till att skapa 

större förståelse för ett fenomen visade att vissa av kodväxlingens funktioner finns med i 

observationerna och nyttjades för att markera nya aktiviteter, man fortsatte till följd av 

utlösningseffekten, man ville skapa en särskild poäng och så fick man större gehör om man 

växlade dialekt. Barnen använde sig av sin skånska när scenarion, roller mm bestämdes och 

även när problem uppstod och behövdes klaras ut. Dessutom kom det fram att barnen var 

medvetna om varifrån de hört eller lärt sig rikssvenskan som de använde i leken. TV:n 

spelade en stor roll i sammanhanget men även vuxna människor i barnens närhet samt deras 

kompisar. Rolleken och imitationen går hand i hand, det är i rolleken barnen kan imitera och 

ger möjligheter till en roligare interaktion mellan barnen. Resultatet visar oss hur lätt barn 

anpassar sig i en språklig miljö då de är bra på att imitera och härma andra människor samt 

hur påverkbara de är av andra, en viktig insyn som man bör ha med sig som lärare men även 

som förälder. Vidare forskning krävs för att se om detta resultat visas hos flertalet skånska 

barn eller om det bara gäller de barn i denna studie. För att gå på djupet med barns lekdialekt i 

allmänhet hade det varit intressant om man kunnat forska om barns lekdialekt i andra delar av 

landet och se om de är lika präglade av rikssvenskan som de skånska barnen. Särskilt 

intressant är det då att se på barnen runt Mälardalen då deras dialekt inte skiljer sig lika 

mycket från rikssvenskan som den skånska. 
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