Scenen är en gymnasieelev som intervjuas av en lärarkandidat som hämtar in data för
sitt uppsatsarbete om språk och framgång i skolan. Eleven är cirka 17-18. Lite ’dryg’ och
osäker. I lite av försvarsställning, men inte överdrivet.
Intervjuare:
Jag tänkte fråga lite om hur ni ser på språk på din skola. Hur ser det ut in din klass?
Ahmed/Peter / Amira/Anita
Vi pråtar svenska, do vet.
I: Men finns det inte många som kommer från andra länder och pratar andra språk?
Ahmed/Peter / Amira/Anita
Våd menar do? Vi pratar svenska i klassrummet, men sen vet jåg inte vad man gor
hemma liksom. Det är många olika bakgronder, du vet. Men det är ju svenska man pråtar
(i)* klassrummet, forstår do? Vi ondrar inte så mycket om orsprong och sånt, do vet.
En… problemet* är dom som kommit själva, do vet.
*”i” kan vara väldigt kort – nästan så det bara blir en antydan
* Tankevurpa – här blir det en minipaus efter ’en’. Personen tänker först säga en sak
men ändrar sig
I: Men hänger alla med i undervisningen när den sker på svenska?
A:. Jag tycker svenska är lättare än.. engelska och matte är svårt, do vet.
Igen en ’tankevurpa’ – men igen väldigt kort minipaus.
I: Men förstår alla vad som sägs på svenska?
A: Jå tror det. Jåg vet inte. En del sorrar mer än andra, en del frågar frågor, men så är det
ju – en del e tysta och andra gillar pråta, do vet. Det är många som pråtar mycket men
jag ondrar om dom forstår, fattar do. Många ongdomar pråtar mest for att horas, eller
hor?
Antytt ’e’ endast – nästan bara som en minipaus
I: Tror du att ditt språk skulle utvecklas mer om det fanns fler svenskar i din klass.
A: Jag går i en svensk klass. Vi pråtar svenska. Forstår do. Vi har en jättebrå lärare i
svenska och jåg lär mig brå, men hon är lite flommig.
I: Hur då?
A: Hon säger det spelar ingen roll hor man pråtar. Båra man forstår, fattar do. Men sen
säger hon… hor vi pråtar fel hela tiden, do vet. Hor man ståvar, hor man säger, hor man
använder grammatiken. Ibland… hon är dom i hovot. Jag ondrar… Det spelar ingen roll
men det e fel?! Förstår do.

I: Men är det inte bra om man rättar till det när det blir fel?
A: Nej inte så brå.
I: Hurdå?
A: Man tänker liksom mer på hor, inte våd. Fattar do? Det blir inte brå när jåg måste
fondera på hor hela tiden. Forstår do?
I: Tycker du att det är viktigt att prata korrekt svenska?
A: Vad menar do ”korrekt”?
I: Ja men att använda rätt ord på rätt sätt, att grammatiken blir rätt etcetera.
A: Mmmm. Det beror på, do vet. Med mina kompisar… dom forstår, do vet. Om jåg pråtar
’korrekt’ ondrar dom om jåg skojar. Det blir sjokt fel. Fattar do.
I: Men uttalet då – kan det inte bli svårt för en del att förstå om man uttalar saker
annorlunda?
A: Jag tror flesta… mina kompisar vet hor man skå pråta – om man vill, do vet.. Men
ibland.. man pråtar annorlunda for [att] det passar. Det blir liksom olika typer av
svenska, forstår do? Men jåg tror dom flesta vet. Sen är det klart att en del ottalar lite
annorlonda, men så är det, do vet – alla i Sverige pråtar inte samma. Goteborg, Oppsala,
Malmo… Men om jåg skriver, eller pråtar med voxna kanske. Fattar du. Då är det kanske
viktigt, men jag vet inte. Kanske senare när jåg jobbar, do vet. Kanske. Jag vet inte.
I: Vad vill du jobba med efter skolan?
A: Kanske gå oniversitet, eller plogga folkhogskola. Jåg vill nog jobba med mosiken. Jåg
vet inte.
I: Spelar du?
A: Ja… nej, jag skriver texter och så, do vet. Sedan samplar och mixar vi. Loopar och sånt.
Do vet. Med musiken.. man kan säga hor man vill. Det blir enklare. Forstår do?
Minimal tankepaus - tankevurpa
I: Jo jag tror det. Tack för pratstunden!
A: Det e lognt.

