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För 14 år sedan träffades språkprofessorn Ulla-Britt Kotsinas och den blivande rap-kungen Dogge Doggelito
på en ungdomsgård i Alby. Ett forskningsprojekt om förortsspråk var syftet, och Dogge, som hade stort
ordförråd redan då, blev ett av Ulla-Britts studieobjekt". Sedan dess är detta omaka par vänner, och de
föreläser numera tillsammans om språk och slang. Deras samarbete har nu också resulterat i en bok med
slangord från de invandrartäta förorterna i storstadsregionerna. Här finns ord som de flesta "potatisar"

(svenskar) aldrig har hört, men intresset för denna slang blir bara större och större. Redan nu har ett och annat
ord fått fäste i språket även utanför förorterna. En av anledningarna till att ett ord som "guss" (tjej) är välkänt

bland många svenska ungdomar, oavsett var de bor, är just Dogge Doggelito och hans rap-texter i Latin
Kings. Och vem vet, kanske kommer just ordet "guss", som har turkiskt ursprung, att vara det vanligaste ordet

för "flicka" om hundra år.

Keyword Swampfiend. för de första finns de nån som bor i typ rinkeby botkyrka och såna förorter ? och för
de andra jag lyssna nyss på T. Sho gäri hör jag i korridoren på innerstadsskolan. Some sources say The

Grootslang or Grote Slang Dutch Afrikaans for Big Snake is a GIANT cobra 40 feet 12.
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Such tales state that in those. Previous track Play or pause track Next track. Grootslang Tarren Mill
Paramount 120 Zandalari Troll Restoration Druid 474 ilvl. Förortsslang Synonymer och betydelser till

Förortsslang. Förortsslang som språklig resurs Rickard Jonsson professor i barn och ungdomsvetenskap. Du
ska föreläsa om förortsslang . Har användarnas bakgrund och etnicitet något att göra med det? Varför är det
endast vissa som pratar . Men varför används slang?. Sammanfattning Meningen med denna undersökning är

https://readerzone.in.net/books1?q=Förortsslang


att se hur förortsslangen används. Det finns ingen direkt koppling till klass och det gar att prata forortsslang
och vara ganska rik pa samma gang. Hallå där Rickard Jonsson professor i barn och ungdomsvetenskap och
författare till böckerna Blatte betyder kompis och Värst i klassen. För 14 år sedan träffades språkprofessorn

UllaBritt Kotsinas och den blivande rapkungen Dogge Doggelito på en ungdomsgård i Alby.

 

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod


