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Program 
 
Mandag d. 25. juni 

13:00  Ankomst og udlevering af værelsesnøgle 

13:45  Kaffe 

14:00-14:15  Velkomst v/Karen Vig, Fondet for dansk-norsk samarbejde,  

Bente Ailin Svendsen og Pia Quist. 

14:15-14:30  Sally Boyd: Status i Sverige 

14:30-14:45  Bente Ailin Svendsen og Unn Røyneland: Status i Norge 

14:45-15:00  Pia Quist: Status i Danmark 

15:00-15:15  Pause 

15:15-15:45 Charlotte Haglund: Flerspråkighet och identitet i en senmodern tid 

15:45-16:15 Roger Källström: Multietniskt ungdomsspråk i litteraturen 

16:15-16:30 Pause 

16:30-18:00 1. gæsteforelæser Jonny Aspen: Den flerkulturelle byen - kjennetegn, konflikter, 

utfordringer 

18:00-18:15 Pause 

18:15:  Jan-Sverre Knudsen: Hybrid gatespråk i norsk hiphop. 

19:00  Middag 

 

Tirsdag d. 26. juni 

8:00  Morgenmad 

9:00-9:30  Ingvild Nistov og Toril Opsahl: Morfologiske og syntaktiske trekk ved norsk i 

multietniske ungdomsmiljø i Oslo 

9:30-10:00  Natalia Ganuza: Ordföljdsvariation bland ungdomar i flerspråkiga storstadsområden i 

Sverige 

10:00-10:30  Lena Ekberg: … sån svensk och blond å sånt du vet. Lexiko-grammatiska drag i  

Malmöungdomars talspråk 

10:30-11:00  Kaffe 
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11:00-11:30  Finn Aarsæther: Språklig praksis i multietniske ungdomsmiljø i Oslo – en særskilt form 

for norsk til bruk for spesielle formål? 

11:30-12:00 Janus Møller: Sprogning på Jensens Bøfhus – en analyse af kodevalg i løbet af et 

restaurantbesøg  

12:00-13:00  Frokost 

13:00-14:00  2. gæsteforelæser Nina Grønnum: Dansk prosodi i svensk belysning 

14:10-14:40  Petra Bodén: Udtale i svensk multietnolekt 

14:40-15:10  Gert Hansen og Nicolai Pharao: Udtale i dansk multietnolekt 

15:10-15:30  Kaffe 

15:30-16:00  Unn Røyneland: Uttale i norsk multietnolekt 

16:00-18:00  Udtale-workshop – vi lytter, sammenligner, diskuterer 

19:00  Middag 

 

Onsdag d. 27. juni 

8:00  Morgenmad 

9:00-9:30  Mette Vedsgaard Christensen: Genkendelse af århusiansk etnolekt  

9:30-10:00 Ellen Bijvoet og Kari Fraurud: Sociolingvistisk medvetenhet och språkattityder i  

dagens flerspråkiga Stockholm 

10:00-10:30  Marie Maegaard: Sprogbrug og stereotyper blandt københavnske unge 

10:30-10:50 Kaffe 

10:50-11:50  Fælles diskussion og afrunding: Quo vadis? 

12:00-13:00  Frokost og udcheckning 
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Plenarforelæsninger 
 
 
Jonny Aspen 
Den flerkulturelle byen - kjennetegn, konflikter, utfordringer 
 
I dagens byutvikling inngår det flerkulturelle som en svært viktig faktor, både med hensyn til etniske 
minoriteter, globale livsstiler og subkulturer. Utviklingen i Oslo illustrerer på en god måte mer 
allmenne trekk i nordisk og internasjonal storbyutvikling. Byveksten er kraftig og endringene til dels 
svært dramatiske. I foredraget fokuseres det på hvordan denne typen tunge urbane 
transformasjonsprosesser viser seg som endringer i gatebildet. 
 

Nina Grønnum 
Dansk prosodi i svensk belysning 

Jeg gennemgår de væsentligste parametre i dansk prosodi og sammenligner dem med tilsvarende 
fænomener i svensk, dvs. ordprosodi (stød versus ordtoner), grænsesignaler (final forlængelse, default 
sætningsaccenter), fokale sætningsaccenter, samt intonation som signal for ytringsmodalitet. På alle 
punkter er dansk væsensforskelligt fra svensk. 
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Identitet, kode og praksis 
 
Charlotte Haglund 
Flerspråkighet och identitet i en senmodern tid 
 
En värld växer fram präglad av allt större mångfald, nya kontaktnät och gemenskaper. Denna 
utveckling innebär möjligheter men också begränsningar för flerspråkiga minoritetsungdomar i Sverige 
och i andra delar av världen. Det gränsöverskridande och den flexibilitet, pluralism och oförutsägbarhet 
dagens sociokulturella förändringar innebär och som de unga i stor utsträckning symboliserar och 
medverkar till stimulerar i sin tur, på ett nationellt plan, en betoning av gemensamma referensramar, 
tradition och stabilitet. Föredraget belyser hur ungdomar i flerspråkiga miljöer i Sverige med språkets 
hjälp och med sin flerspråkighet som stöd försöker utmana ett förhållningssätt i t ex skolan där deras 
bakgrund och erfarenhet ibland tenderar att representera brott mot den av majoriteten definierade 
normaliteten. I ungdomarnas försök till motstånd fungerar även den trans- och postnationalism som 
präglar deras kontaktnät och gemenskaper som stöd. I föredraget beskrivs sociala förhållanden, villkor 
och attityder utifrån hur de speglas i de ungas samtal och hur dessa i sin tur påverkar deras 
identifikation i majoritetssamhället. Sambandet mellan processer i den vardagliga samvaron och på en 
mer abstrakt samhällsnivå synliggörs samtidigt som en inblick ges i integrationsprocessen från ett 
minoritetsperspektiv.  
 
 
Jan Sverre Knudsen 
Hybrid gatespråk i norsk hiphop 
 
I innlegget presenteres to musikkinnspillinger av hiphop-gruppen Minoritet1: "Glatte gater" og 
"Kebabnorsk". Disse tekstene viser hvordan hiphop-kulturen gir rom for en dynamisk språklig 
utprøving og kreativitet. Språket inneholder ord og uttrykk fra innvandreres språk (berbisk, arabisk, 
urdu, spansk) sammen med kreative oversettelser fra amerikansk gangsterrap. Innlegget påpeker 
hvordan rap-musikken er den fremste arenaen for språklig nyskapning i et multietnisk ungdomsmiljø. 
 
 
Roger Källström 
Multietniskt ungdomsspråk i litteraturen 
 
Multietniskt ungdomsspråk har idag satt avtryck i den svenska litteraturen, inte bara i raptexter och TV-
serier, utan även i skönlitteraturen. Alejandro Leiva Wengers noveller Elixir och Borta i tankar och 
Jonas Hassen Khemiris roman Ett öga rött väckte stor uppmärksamhet när de kom ut. Hur använder 
författarna drag från inlärarsvenska eller multietniskt ungdomsspråk och vilken funktion har de här 
dragen i deras verk? Det visar sig att dessa tre texter har både likheter och påtagliga skillnader, 
kopplade till vad författarna gestaltar och hur de väljer att gestalta. Detta gäller såväl lexikaliska som 
syntaktiska drag. 
Medan Khemiri överdriver vissa drag i det multietniska ungdomsspråket för att skapa ett ”falskt” 
sådant språk, har Leiva Wenger lagt sig vinn om att försöka återge språkbruket så troget som möjligt, 
även i den av novellerna som är tydligt surrealistisk. 
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Janus Møller 
Sprogning på Jensens Bøfhus – en analyse af kodevalg i løbet af et restaurantbesøg  
 
Køgeprojektet (Jørgensen 2003, Møller m.fl. 1998) demonstrerer, hvordan en gruppe dansk-tyrkiske 
informanter udvikler deres kodebrug som en sproglig resurse fra første til niende skoleår, hvor kode 
skal forstås som nationalsprog, stil, register, varietet, mm. Nu er Køge-projektets informanter i midten 
af tyverne, og vi er i gang med at genfinde og genoptage dem for at få et billede af, hvordan de nu, otte 
år efter at have forladt skolen, anvender deres sproglige resurser i forskellige kontekster. 11 (ud af 12) 
af de tyrkisk-danske kerne-informanter fra det oprindelige projekt har indvilget i at deltage igen.  
 
En del af det nyindsamlede materiale består af gruppeoptagelser med tyrkisk-danske informanter, hvor 
en af de gamle kerneinformanter selv rekrutterer gruppen og bestemmer, hvor optagelsen skal finde 
sted. I min præsentation vil jeg primært fokusere på en optagelse med fire mænd fra Jensens Bøfhus. 
Jeg vil stille spørgsmål til denne samtale som: 
1. Hvilke overordnede mønstre er der i deltagernes kodevalg? 
2. Hvem bruger hvilke koder og hvornår? 
3. Hvad kan man sige om deltagernes kodebrug i lyset af den lokale kontekst? 
4. Hvilke globale, nationale og lokale diskurser kan man spore i samtalen? 
 
Jørgensen, J. Normann (2003): Gender differences in the development of language choice patterns in  

the Køge Project. I International Journal of Bilingualism volume 7, Number 4, 353-378. 
Møller, J, P. Quist, A. Holmen & J.N. Jørgensen (1998): Introduktion til Køgeprojektet. I Møller, J.,  

P. Quist, A. Holm & J.N. Jørgensen (eds.): Tosproget udvikling. Københavnerstudier i  
tosprogethed, Køgeserien bind K4. København: Danmarks Lærerhøjskole 5-19. 

 
 
Finn Aarsæther 
Multietnisk ungdomsspråk i Oslo - en særskilt form for norsk til bruk for spesielle formål? 
 
Denne presentasjonen tar utgangspunkt i mitt delprosjekt under UPUS Oslo, som kort fortalt  
retter seg mot bruken av og funksjonene(e) til en særskilt form for norsk brukt i multietniske 
ungdomsmiljø. Jeg vil her belyse dette gjennom analyser av ulike typer data fra prosjektet: 
 

• Intervjudata der informantene sjøl forteller hva slags situasjoner ”en spesiell form for norsk” 
blir brukt i, eventuelt ikke blir brukt i  

• Opptak av samtaler mellom jevnaldrende sammenligna med mer formelle intervjusituasjoner 
med en majoritetsspråklig voksen  

• Observasjonsdata fra ulike skolesituasjoner vil i noen grad bli trukket inn i analysen. 
 
Foreløpige analyser indikerer at ”den multietniske norsken” ikke brukes hele tida, men først og fremst 
fungerer som språklig kode i vennegjengen. Samtidig er dette et felt som må utforskes videre, noe 
materialet gir en viss tilgang til, fordi det består både av intervju- og samtaledata. Videre viser 
gjennomgangen av materialet at en del av informantene eksplisitt knytter bruken av multietnisk norsk 
til det å være minoritetsungdom; et forhold som gjør det relevant å tematisere relasjonen språkpraksis 
og identitetskonstruksjon, i ei framstilling av hvilke funksjoner ei slik form for norsk måtte ha.  
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Syntaktiske, morfologiske og leksiko-grammatiske træk 
 
 
Lena Ekberg 
… sån svensk och blond å sånt du vet.  Lexiko-grammatiska drag i Malmöungdomars talspråk 
 
I mitt föredrag ska jag redogöra för ett antal språkliga drag som, från ett standard¬språkligt perspektiv, 
ter sig utmärkande för talspråket hos två grupper kvinnliga gymna¬sister i Malmö. Ungdomarna ingår i 
den informantgrupp på 222 personer som spelats in inom ramen för forskningsprojektet Språk och 
språkbruk hos ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer. 
Jag kommer att begränsa mig till drag som gemensamt kan benämnas lexiko-grammatiska, därför att de 
har ett lexikalt ursprung (och i viss mån bibehållen lexikal funktion) men är på väg att 
grammatikaliseras, eller redan är grammatikaliserade. Ett sådant drag är användningen av sån i en 
funktion som närmast liknar den obestämda artikelns.  
 
(1) nej de e sån journalfilm 
 
Ett annat drag är användningen av å sånt som ett s.k. påhängsuttryck med samtalsstrukturerande, 
interaktionella och innehållsligt modifierande funktioner. Så t.ex. fungerar å sånt både som 
vaghetsmarkör (2a) och som avslutande anföringsmarkör (2b). 
 
(2) a. men du vet mina hästar hade såna hinder å sånt 
      b. han ba kan du inte komma hit å sånt 
 
Slutligen ger jag exempel på hur adverbet helt har fått en utvidgad använd¬ning som pragmatiskt 
förstärkningsuttryck. I vårt material finns rikligt med exempel på att helt kan föregå också semantiskt 
oavgränsade adjektiv eller adverb – jfr helt gullig, helt bra – vilket inte är möjligt i standardsvenskan.  
 
 
Natalia Ganuza  
Ordföljdsvariation bland ungdomar i flerspråkiga storstadsområden i Sverige 
 
I föredraget kommer jag att presentera resultat från mitt pågående avhandlingsarbete inom det större 
svenska projektet ”Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer”. Det 
övergripande syftet med min avhandling är att studera variation mellan att använda rak och omvänd 
ordföljd i huvudsatser bland ungdomar i flerspråkiga miljöer i Stockholm, Göteborg och Malmö. I flera 
av sina artiklar hävdar Kotsinas (se t.ex. 1988, 1994) att bruket av rak ordföljd i kontexter som normalt 
kräver omvänd ordföljd (d.v.s. brott mot V2-regeln) är mycket vanligt bland talare av s.k. 
”rinkebysvenska”. Jag har därför mer systematiskt velat studera hur vanlig denna typ av 
ordföljdsvariation är bland ett större urval ungdomar i olika flerspråkiga miljöer och se hur variationen 
hänger samman med ungdomarnas olika bakgrund samt olika lingvistiska och situationella variabler. I 
föredraget kommer jag kort att redogöra för några generella resultat från min studie och sedan fokusera 
på ett mindre urval stockholmsungdomar som följts genom fem olika situationer (föredrag, 
gruppsamtal, egeninspelningar, återberättelser och skriftlig produktion) för att visa hur olika mönster 
kan skönjas för olika ungdomar i olika kontexter.  

 8 

 
Ingvild Nistov og Toril Opsahl 
Morfologiske og syntaktiske trekk ved norsk i multietniske ungdomsmiljø i Oslo 
 
I denne presentasjonen skal vi ta for oss nokre strukturelle trekk ved norsk talt av ungdom i 
multietniske og fleirspråklege miljø i Oslo. Data er henta frå Oslo-delen av UPUS-prosjektet 
(Utviklingsprosesser i urbane språkmiljø). Tidlegare forsking i Sverige og Danmark har peikt på 
mellom anna manglande inversjon i utsagnssetningar og genussamanfall som karakteristiske trekk ved 
Rinkebysvensk og dansk multietnolekt (jf. t.d. Kotsinas 1988, Fraurud og Bijvoet 2004, Quist 2000). 
Til no har det mangla dokumentasjon på at det finst tilsvarande trekk ved norsk talt i multietniske 
miljø. Analyse av språkbruken til eit utval ungdommar viser at dei nemnte strukturelle trekka også ser 
ut til å gjere seg gjeldande i Oslo. Dessutan synest det å forekoma utelating av nominale konstituentar 
og forenkling av nominalfrasen, t.d. manglande bestemtheitssuffiks. Funna vil bli drøfta i lys av både 
sosial og lingvistisk kontekst. 
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Udtale 
 
 
Petra Bodén 
Udtale i svensk multietnolekt 
 
Forskningsprojektet Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer har som syfte 
är att närmare beskriva och analysera s.k. multietnolekt och dess bruk bland tonåringar med uppväxt i 
områden med mycket hög andel invånare med utländsk bakgrund i Malmö, Göteborg och Stockholm. 
Utgångspunkten är att det finns en multietnolekt för var och en av ovannämnda städer samt att dessa 
varieteter har både drag av regionala dialekter och gemensamma drag som identifierar dem som 
multietnolekter. En uttalsanalys av varieteterna bekräftar denna arbetshypotes. Under åren 2002 till 
2004 insamlades jämförbara data på gymnasieskolor i de tre städerna. Inspelningarna består av både 
förberett och spontant tal. Analyserna av det spontana talmaterialet (bl.a. egeninspelningar) begränsas 
av inspelningarnas akustiska kvalitet samt avsaknaden på kontroll över talsituationen men de har desto 
högre ekologisk validitet. Det finns anledning att diskutera ett flertal segmentella och prosodiska drag i 
materialet: allofoniska tillägg, vokalkvantitet, talrytm, intonationsmönster, ordaccentuering och 
frasering. 
 
 
Gert Foget Hansen & Nicolai Pharao 
Udtale i dansk multietnolekt 
 
Vi vil præsentere resultater fra en akustisk og auditiv undersøgelse af prosodiske træk ved 
ungdomskøbenhavnsk og københavnsk multietnolekt. Vi har undersøgt varigheder af fonologisk korte 
og lange vokaler i såvel betonede som ubetonede stavelser. Desuden præsenteres eksempler på tonale 
forhold i de to lekter. Undersøgelsen er udformet som en komparativ studie af ungdomskøbenhavnsk 
og multietnolekt og er baseret på eliciteret materiale. Resultaterne viser at de to lekter udviser 
systematiske forskelle i realiseringen af kontrasten mellem kort og lang vokal samt forskelle i 
varighedsrelationerne mellem vokaler i betonede og ubetonede stavelser. Det viser sig desuden, noget 
overraskende, at vokalernes varighed påvirkes af om den følgende stavelse indeholder reducerbart 
schwa – men med meget forskellige konsekvenser i de to lekter. 
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Unn Røyneland 
Uttale i norsk multietnolekt 
 
Prosodiske særdrag er kanskje ett av de mest iørefallende trekkene ved såkalt multietnolektisk norsk. 
Mange av respondentene våre trekker fram nettopp trykk, intonasjon og tonefall når de skal beskrive 
det særegne ved denne språkbruken:  
 
002:  hissig (.) jeg veit ikke på tonefall og liksom trykket på orda det virker mye mer hissig  
003:  tonefall fra arabisk og ting og tang 
004:  det eller så høres det ut som de går rundt og er forbanna konstant [..] blir så hardt […]  

[tonen, trykket] helt feil 
033:  det blir litt sånn annet tonefall 
049: du får veldig mye sats da (.) i ordene (1.0) her nede så får du stort sett sats i alle ordene  

[…] det blir mye mer trykket ned da 
 
Det at disse ungdommene hører et hardere, hissigere eller mer ”arabisk” tonefall, henger trolig sammen 
med en rekke ulike fonetiske og fonologiske forhold. Det kan både ha med trykkfordeling, 
vokallengde, tonegang og trykkisokroni versus stavelsesisokroni å gjøre. I mitt innlegg vil jeg se 
nærmere på flere av disse aspektene og prøve å beskrive hvilke gjentakende mønstre i den talte 
diskursen som kan sies å bidra til den særegne uttalen i multietnolektisk norsk.  
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Holdninger 
 
 
Ellen Bijvoet & Kari Fraurud 
Sociolingvistisk medvetenhet och språkattityder i dagens flerspråkiga Stockholm 
 
En av utmaningarna i studiet av språklig variation bland ungdomar i dagens Stockholm är att Sverige 
idag i högre grad än någonsin tidigare är ett flerspråkigt samhälle präglat av globalisering, mobilitet 
och heterogenitet. Detta har såväl vetenskapliga som ideologiska implikationer för forskningen kring 
den aktuella språkvariationen. I det här föredraget fokuserar vi på behovet av nya teoretiska och 
metodologiska förhållningssätt i utforskandet av ”nya sätt att tala svenska”. 
 Problemen med att avgränsa och systematiskt beskriva varieteter är mer eller mindre 
påtagliga beroende på det aktuella studieobjektet. Varje enskild variationsstudie bör alltså förhålla sig 
till komplexiteten och ta ställning till hur användbart varietetsbegreppet är för att fånga den 
observerade språkliga variationen. I vår aktuella undersökning av språkvariation i flerspråkiga 
kontexter har vi att göra med en stor dynamik och diffusa gränser. Dessutom omfattar studien inte en 
homogen språkgemenskap, utan tvärtom individer med mycket olika språklig bakgrund och interaktiva 
erfarenheter. Även i de fall då varieteterna av språkbrukarna uppfattas som ”separata entiteter” (vilket 
inte är ovanligt), måste vi därför som forskare vara medvetna om att gränsdragningarna mellan dem 
och vad som uppfattas som karakteristiskt för dem kan variera betydligt språkbrukare emellan. Detta 
aktualiserar ett annat synsätt på variation, där varieteter ses som abstraktioner och sociala 
konstruktioner, och där fokus förskjuts mot språkbrukarnas skilda perceptioner av den språkliga 
variationen, innefattande både attityder och mer eller mindre medvetna föreställningar och 
uppfattningar. Ett sådant angreppssätt illustreras här av en explorativ pilotstudie av lyssnarperceptioner, 
vilken inleder en serie av undersökningar inom ramen för projektet Sociolingvistisk medvetenhet och 
språkattityder i flerspråkiga kontexter (RJ 2006-2008).  
 
 
Mette Vedsgaard Christensen 
Genkendelse af århusiansk etnolekt 
 
Oplægget præsenterer de væsentligste resultater fra en genkendelsesundersøgelse af århusiansk 
etnolekt. Genkendelsesundersøgelsen er udført i forbindelse med mit ph.d.-projekt som har undersøgt 
talesprogsvariation blandt unge i multietniske områder i Århus. Med dialektmaskemetoden har jeg 
undersøgt i hvor høj grad eksempler på århusiansk etnolekt genkendes som ”indvandreragtige” af andre 
unge østjyder. Sprogprøverne indeholder forskellige eksempler på århusiansk etnolekt, og 
genkendelsesundersøgelsen er udført både på skoler som ligner de skoler som talerne bag 
sprogprøverne kommer fra, men også på skoler som ligger disse miljøer geografisk og socialt fjernere. 
Undersøgelsen undersøger derfor både hvilke sprogprøver – og dermed hvilke sprogtræk – der bedst 
genkendes, men samtidig undersøges det også hvordan testpersoner fra forskellige århusianske 
lokaliteter genkender sprogprøverne. Mine undersøgelser af talesprogsvariationen blandt de unge 
århusianere viser at de unge med tosproget baggrund har en høj andel af lokale udtaletræk i deres 
talesprog – de taler altså også århusiansk. Genkendelsesundersøgelsen er også udført i København, det 
regionale aspekt i de tosprogede århusianeres talesprog perspektiveres ved at undersøge hvordan unge 
københavnere fra multietniske miljøer opfatter eksempler på århusiansk etnolekt.  

 12 

 
 
Marie Maegaard 
Sprogbrug og stereotyper blandt københavnske unge 
 
I forbindelse med et etnografisk baseret projekt på en stor københavnsk folkeskole, har jeg analyseret 
sprogbrug, sociale kategorier og social praksis. Resultaterne af analyserne viser hvordan især de 
kategorier som på skolen gik under betegnelserne ’udlændingepiger’ og ’udlændingedrenge’ bruger de 
nye udtaleformer. Resultaterne viser imidlertid også hvordan de polariserer sig i forhold til hinanden, 
sådan at de varianter som drengene har høj andel af, har pigerne lav andel af, og omvendt. Dette har jeg 
sat i relation til elevernes generelle praksismønstre, som også er yderst forkellige. 
 
I mit oplæg vil jeg se de sproglige analyser i forhold til de stereotype opfattelser som kan siges at være 
forbundet med sprogbrugen. Disse stereotype opfattelser fremanalyserer jeg gennem brug af 
sprogmasketeknikken eller verbal guise-teknikken. Jeg benyttede teknikken ved undersøgelser på to 
skoler i københavn, og i oplægget vil jeg især fokusere på en forklaring af hvorfor 
’udlændingedrengen’ i sine to masker genkendes som ’indvandrer’, mens ’udlændingepigen’ ikke 
genkendes. 
 
Køn og etnicitet ser ud til at være yderst vigtigt, ikke blot for sprogbrugen, men også for andres 
opfattelse af den. 
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