
Ett litet språkprojekt! Klass 8

Du/Ni ska göra ett arbete om något som har med svenska språket att göra. Ni kan 
göra arbetet själva eller i par. Lämna in arbetet till mig med tydliga källhänvisningar 
(vart ni tagit informationen från) Ni får arbeta under lektionstid för att hitta bra sidor 
och skriva. Arbetet bör vara på ca 1-2 sidor och lämnas in till mig innan lovet vecka 

9. Välj ett av dessa områden att fördjupa dig/er i:

Dialekter
Jämför två svenska dialekter med varandra, från två olika dialektområden. Ta reda på vad som är 
typiskt för de dialekter du valt, finn likheter och skillnader. Berätta även vad ni själva tycker om 
dialekten: ful, vacker, rolig, förtroendegivande, säljande, hög status etc. Ge exempel på olika ord 
som finns i dialekterna. Vad tror ni att andra människor tycker om de dialekter som du/ni valt? 
Berätta vad en dialekt är för något? Många säger att många dialekter är på väg att dö ut! Ta reda på 
vad som tyder på det och vad som tyder på att det inte skulle vara så. Tycker du/ni att man ska 
kämpa för att bevara dialekterna? Varför/ Varför inte? På viket sätt? Vad kan det finnas för 
fördelar/nackdelar med att tala en dialekt?

Använd gärna sidan: www.swedia.ling.gu.se/ där kan ni lyssna på en massa olika dialekter!
På sidan: http://norran.se/2008/11/varagamladialekterarhotade/ finns en artikel om dialekterna är 
utrotningshotade eller inte.

Chatt och mobiltelefoner
Det sägs att chatt och mobiltelefoner har påverkat det svenska språket mycket! På vilket sätt? Vad är 
bra och vad är dåligt med detta? Ge exempel på hur chattspråket fungerar, hur det har uppstått och 
ge exempel på några ord. Tycker du/ni att chattspråket försämrar eller förbättrar det svenska 
språket? Varför tycker ni som ni gör? Berätta vad ni tycker det finns för för och nackdelar med 
internetchat. Vad tror ni att folk tycker om chattspråket?

Slang och hemliga språk!
Fördjupa er i några slangspråk och hemliga språk. I boken från sidorna 116 – 121 finns exempel på 
gruppspråk, svintyska, rövarspråket, luffarspråket etc. Berätta vad som är särskilt med språken, hur 
de har uppkommit och vad ni själva tycker om dem. Använder ni själva slang? I vilka 
sammanhang? Hur skiljer sig erat sätt att använda språket i olika situationer? Vad tror ni att andra 
personer tycker om slang? Varför tror ni att man använder slang? Fördelar och nackdelar med att 
använda slang? Förutom att använda boken får ni leta rätt på spännande artiklar på internet.

Fula ord och tabuord!
I boken på sidan 122 – 123 står det om fult språk och tabuord. Sammanfatta innehållet och 
berätta själva varför ni tror att personer svär? Vad kan det finnas för fördelar och nackdelar 
med att använda svordomar? Hur använder du/ni själva svordomar. Finns det situationer då 
det är OK att svära och situationer där det är förbjudet. Tycker ni att svordomar försämrar 
det svenska språket, eller tycker ni annorlunda? Vad finns det för skillnader mellan hur 
flickor och pojkar svär? På vilket sätt? Gör gärna intervjuer för att ta reda på till exempel 
vad folk tycker om svordommar.

Om ni har någon annan spännande ide som ni vill arbeta med som har med svenska 
språkets utvecklings att göra, till exempel skillnader mellan hur kvinnor och män 
använder det svenska språket (på till exempel bloggar) så meddela mig den iden!

http://www.swedia.ling.gu.se/
http://norran.se/2008/11/varagamladialekterarhotade/



