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Syfte: Denna  uppsats  ämnar  undersöka  om  superlativa  myckenhetspronomen  existerar  i 

älvdalska, om de i så fall har bestämdhetsmarkering och huruvida denna spelar någon 

roll för tolkningen.

Teori: På svenska uttrycks proportionell betydelse hos superlativa myckenhetspronomen med 

bestämdhetsmarkering. Relativ betydelse saknar denna markering. Tyska och engelska 

har  andra  strategier  för  att  uttrycka  dessa betydelser.  Sålunda är  det  av  intresse att 

undersöka hur det ser ut i de mindre språken i den germanska språkgruppen. Älvdalskan 

står som forskningsobjekt för denna studie.

Metod: Materialet för studien utgörs av insamlade enkätsvar med översättningar från svenska 

till  älvdalska av  personer  som talar  älvdalska.  Andra delen  av materialet  utgörs  av 

dagboksanteckningar skrivna av Frost-Anders som levde 1873-1954 och förde dagbok 

på  älvdalska.  Detta  material  har  analyserats  med  avseende  på  användningen  av 

superlativa myckenhetspronomen.

Resultat: Älvdalsktalare  översätter  svenska  myckenhetspronomen  oftast  med  analoga 

motsvarigheter  på  älvdalska,  och till  mindre grad med omskrivningar.  I  studien har 

framkommit  att  älvdalska  har  ett  fjärde  sätt  att  uttrycka  proportionalitet/relativitet  i 

förhållande till svenska, tyska och engelska.
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1  Inledning

Trots  att  svenska,  engelska  och  tyska  delar  ursprung,  då  de  alla  tre  tillhör  den 

germanska grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen, och har många analoga ord, kan 

dessa ord kombineras på  skiftande vis för att producera radikalt olika resultat.  Tidigare 

forskning har visat att dessa tre språk har olika system för användning och tolkning av 

myckenhetspronomen i superlativ form (Hackl 2009, Coppock & Josefson 2014). Hackl 

(2009)  påvisar  skillnaden  mellan  engelska  och  tyska,  då  både  most  och  the  most  på 

engelska kan översättas till die meisten på tyska. Coppock och Josefson (2014) visar att 

svenska har ett omvänt förhållande gentemot engelska. The most översätts till svenska som 

mest eller flest,  samt most som det mesta eller de flesta. Sålunda uttrycks det som kan 

kallas "proportionalitet" i engelskan med bestämd form och "relativitet" med obestämd. I 

svenskan är förhållandet det motsatta. Då  uppstår frågan om hur stor variation det kan 

finnas bland germanska språk vad gäller sådana konstruktioner. Denna uppsats bidrar till 

utrönandet av denna fråga med en undersökning av älvdalska.  Detta är  en ålderdomlig 

nordisk  varietet  som  talas  i  norra  Dalarna  i  Sverige.  Älvdalska  är  föga  undersökt  i 

förhållande till svenska, tyska och engelska.

Syftet  med  denna  uppsats  är  att  kartlägga  och  analysera  superlativa 

myckenhetspronomen1 i älvdalska. Målet är att svara på följande frågor:

Fråga 1. Vilka superlativa myckenhetspronomen finns?

Fråga 2. Hur böjs de och förekommer de med bestämdhetsmarkering?

Fråga 3. Kan myckenhetspronomen användas som översättningar av  mest(a)/flest(a)2 

på  älvdalska,  och  spelar  i  så  fall  bestämdhetsmarkering  någon  roll  för 

proportionalitet/relativitet?

1 Med "myckenhetspronomen" menas positiva, komparativa och superlativa former av motsvarigheter till 

många/mången mycket/mycken, lite(t) och få.

2 Hädanefter tecknas svenska ord med fet stil och älvdalska med kursiv stil.
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Dessa frågor kommer att besvaras med hjälp av insamlade enkätsvar, samt en korpus av 

dagboksanteckningar. (Se del 3 för detaljer.)

Materialet  leder  till  följande slutsatser.  Angående fråga 1 stöder  materialet  det  som 

tidigare forskning har visat, det vill säga att de superlativa myckenhetspronomen som finns 

i  älvdalskan  är  mjäst och  minst,  men  varken  motsvarigheter  till  flest eller  färst. 

Angående fråga 2 finns det endast liten mängd tidigare forskning. I litteraturen finns inga 

böjningsparadigm  beskrivna  för  mjäst  och  minst.  Inte  heller  finnes  någon 

bestämdhetsmarkering beskriven för dessa ord. I korpusmaterialet, Frost-Anders dagbok, 

böjs  orden  mjäst  och  minst  nästan  utan  undantag.  Några  få  böjningar  förekommer  i 

enkätmaterialet,  men  där  är  tendensen  att  inte  böja  dem.  På  samma  vis  är 

bestämdhetsmarkering lika sällan förekommande.

Angående fråga 3 har det sagts att mjäst är upptaget, och används inte som översättning 

till  mest(a)/flest(a).  Korpusmaterialet  stöder  denna  idé.  Men  enkätmaterialet  visar  att 

talare är villiga att använda mjäst med både relativ och proportionell betydelse, under vissa 

grammatiska förhållanden. Om enkätmaterialet är representativt för älvdalskan, kan vi fylla 

luckan i typologin:
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2  Bakgrund

2.1  Om älvdalskan

Älvdalskan tillhör den nordiska gruppen av de germanska språken, vilka i sin tur tillhör 

den stora indoeuropeiska språkfamiljen. Varieteten utmärker sig i sin olikhet från andra 

nordiska varieteter som talas i Sverige. Likt isländskan och färöiskan har den bevarat en 

ålderdomlig grammatisk struktur. Drag i älvdalska som försvunnit i standardsvenskan är 

verbböjning  efter  numerus  och  person  (i  plural),  samt  substantivböjning  efter  kasus 

(nominativ, ackusativ och dativ), men är levande i älvdalskan. Till andra ålderdomliga drag 

hör ljudsystemet, i vilket de, i flesta skandinaviska varieteter, ovanliga fonemen /w/ och /ð/ 

återfinnes, samt nasala vokaler, vilka helt saknas i de andra skandinaviska varieteterna. 

Men älvdalskan skiljer sig även i form av flera novationer. Vad beträffar ljudsystemet kan 

nämnas förlusten av fonemet /h/ och diftongering av långa vokaler (Sapir, 2004).

Likt andra språkliga varieteter har älvdalskan varit under ständig förändring. I synnerhet 

har förändringen varit snabb under de senaste hundra åren. Dagens älvdalska skiljer sig 

från det  språk som beskrevs av Lars  Levander  i  sin  avhandling i  början av 1900-talet 

(Levander, 1909). Svenskans inflytande över älvdalskan har de senaste decennierna varit 

större än tidigare, i och med de förbättrade kommunikationerna.  Garbacz (2010) skriver 

"...it is uncontroversial to say that Swedish influences every single speaker of Övdalian 

today."

Det finns i dagsläget få talare av älvdalska. Enligt en undersökning av Gösta Larsson 

fanns det år 2007 omkring 2400 älvdalsktalare kvar, varav endast 45 var under 15 års ålder 

(Garbacz, 2010). Hela Älvdalens kommun hade 7052 invånare år 2014 (SCB). En mindre 

del av talarna använder älvdalska vid vardagliga konversationer, då allt fler går över till att 

tala  standardsvenska.  Trenden  är  en  allt  minskande  användning,  vilket  innebär  att 

älvdalskan  inom en  snar  framtid  kan  komma att  vara  utdöd.  Den  är  därför  viktig  att 

undersöka innan den helt upphör att brukas. 
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2.2  Om myckenhetspronomen

2.2.1  I svenskan

Myckenhetspronomen utgör en avdelning av kvantitativa pronomen. De används för att 

tilldela kvantitativa egenskaper till substantiv, för att jämföra med kontrasterande mängder, 

eller  för  att  uttrycka en viss  del  av en  helhet.  De har  adjektivistiska drag i  det  att  de 

kongrueras efter sitt bestämningsord, samt att de kan kompareras. I svenskan kan valet av 

myckenhetspronomen bero av om den åsyftade kvantiteten är individuativ, det vill säga 

räknebar,  eller  dividuativ,  det  vill  säga  oräknebar.  I  svenskan  görs  distinktionen 

mången/fler/flest för  individuativa  kvantiteter,  och  mycket/mer/mest för  dividuativa. 

Exempelvis  till  en  kvantitet  av  elever  används  pronomenet  många.  Till  dividuativa 

mängder används istället  mycket, som i exemplet  mycket vatten. Myckenhetspronomen 

liknar  adjektiv,  och skiljer  sig  från andra  pronomen,  i  det  att  de  är  komparerbara.  En 

uppdelning  av  myckenhetspronomen  är  om  de  syftar  till  en  större  (superioritet)  eller 

mindre  (inferioritet)  kvantitet.  Exempel  är  de  svenska  antonymerna  många och  få.  I 

svenskan  finns  särskilda  former  för  superiora  superlativa  myckenhetspronomen  för 

dividividuativa såväl som individuativa mängder, mycket - mest samt många - flest. Den 

inferiora, dividuativa formen är  minst, medan  få i superlativ betydelse vanligen uttrycks 

genom  omskrivningar,  som  till  exempel  minst  antal,  endast  minst eller  något  annat 

uttryckssätt.  I  Svenska Akademiens ordlista (2015) beskrivs böjningsformen  färst,  men 

denna  form  är  nu  för  tiden  sällan  använd.  Enligt  Svenska  Akademiens  grammatik 

(Teleman, Hellberg & Andersson, 1999. Härefter benämnd SAG) är det vanligt i talspråket 

att  använda  de  dividuativa  myckenhetspronomenen  även  för  individuativa  mängder.  I 

exemplet "Det kom mer flickor än pojkar" är det vanligare i skriftspråket att använda fler.

2.2.2  Proportionalitet och relativitet

I denna uppsats är de superlativa formerna av intresse, på grund av dessas skiftande 

betydelser  med  avseende  på  bestämdhet.  Coppock  och  Josefson  (2014) beskriver  hur 

formen av ett  superlativt  myckenhetspronomen (eng.  amount superlative),  huruvida det 
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står  i  bestämd  eller  obestämd  form,  påverkar  dess  tolkning  i  standardsvenskan.  När 

myckenhetspronomenet står i  obestämd form ges det relativ tolkning, det vill  säga den 

uppmätta mängden mäts med ett  myckenhetspronomen i  relation till  en kontrastmängd. 

Exempel:

Lisa var den av oss som köpte flest böcker.

Här utgör  böcker den uppmätta mängden,  oss kontrastmängden som Lisas mängd av 

böcker  jämförs  med  och  flest myckenhetspronomenet.  I  SAG benämns relativitet  som 

indirekt urval.

När å andra sidan myckenhetspronomenet står i bestämd form ges det en proportionell 

tolkning. Det innebär att den uppmätta mängden är en del av kontrastmängden. Exempel:

Lisa köpte de flesta böckerna av dem som fanns på kokbokshyllan.

I detta fall tillhör  böcker både den uppmätta mängden och kontrastmängden, men där 

den uppmätta mängden utgörs av de böcker som Lisa köpte, kontrastmängden utgör det 

totala antalet böcker och de flesta uttrycker relationen mellan mängderna. SAG benämner 

proportionalitet som direkt urval.

2.2.3  Jämförelser med andra germanska språk

Engelskan kontrasterar mot svenskan vad gäller superioritet, då det i detta språk görs 

denna skillnad endast för positiv, much och many, medan most används i både dividuativ 

och individuativ betydelse. Inferioritet uttrycks dock i såväl dividuativ som individuativ 

kvantitet -  least respektive  fewest. Tyskan särskiljer sig från de två tidigare språken då 

samma  myckenhetspronomen  används  för  att  uttrycka  dividuativa  och  individuativa 

mängder, i både positiv och superlativ. Exempelvis kan, beroende på sammanhang,  viel 

översättas med endera mången eller mycket, samt meist- med mest eller flest.

Bestämdhet hos myckenhetspronomen i superlativ ger i engelskan omvända betydelser 

gentemot svenskan. Meningen Lisa bought most books  tolkas av många engelsktalande 

proportionellt, det vill säga books utgör både den majoritetsdel som Lisa köpte, såväl som 
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helheten av tillgängliga böcker. Tvärtom ges meningen  Lisa bought the most books  en 

relativ tolkning, där andelen böcker Lisa köpte var högre än en, här onämnd, jämförande 

mängd  personer  köpte.  I  tyskan  saknas  en  sådan  uttrycksmöjlighet  med  hjälp  av 

bestämdhet.  Superlativ  anges  alltid  i  bestämd  form,  och  obestämd  form  anses 

ogrammatikalisk.  Sålunda  kan  ett  uttryck  som  die  meisten  Bücher kan  tolkas 

proportionellt eller relativt beroende på sammanhang.

Varken på svenska eller engelska går det att uttrycka inferior proportionalitet, det vill 

säga  en  minoritet  av  helheten,  med  superlativt  myckenhetspronomen.  Därmed  blir  en 

svensk mening som *jag har druckit det minsta kaffet snarast ogrammatikalisk.

I SAG beskrivs hur myckenhetspronomen även kan ha rollen som adverb, till exempel 

som bestämning till adjektiv (mycket stor och mest nedslagen). Liknande konstruktioner 

finns i engelskan och i tyskan. Det är dock främst nominalfunktionen som är av intresse i 

denna undersökning.
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3  Material och metod

Materialet  för  undersökningen  utgörs  främst  av  insamlade  enkätsvar.  Dessa  är 

insamlade i  Älvdalen av docent Elizabeth Coppock. Enkätsvaren är  översättningar från 

svenska till älvdalska av informanter som använder, eller har använt, älvdalska i varierande 

grad.

Information om informanter:

Ålder: 60-79 ( ).

Hemspråk: Älvdalska och svenska ( ). Enbart älvdalska ( ).

Talar älvdalska: Varje dag ( ). Någon gång ibland ( ).

Talar älvdalska med...: Familj och vänner ( ). Familj och kollegor ( ).

Kunskaper i vilka språk: Älvdalska och svenska ( ).

De  av  informanterna  tillhandahållna  översättningarna  jämförs  med  de  former  som 

uppges i Älvdalsk grammatik  (Åkerberg, 2011) för att undersöka huruvida ordvalen och 

-formerna  skiljer  sig  från  de  ord  och  ordformer  B.Å.  beskriver  i  sin  bok.  De  flesta 

översättningar är nedskrivna av informanterna själva, vilka utgår från olika ortografier vid 

skrift av sitt språk. Resterande meningar har nedtecknats av E. Coppock.

Den andra delen av materialet utgörs av dagboksanteckningar av Frost-Anders. Denne 

man levde 1873-1954 och skrev dagbok på älvdalska. Det bör dock nämnas att han även 

kunde svenska, men då hans modersmål var älvdalska är det av intresse att undersöka hans 

språkbruk för att få en bild av hur älvdalskan såg ut första hälften av 1900-talet.
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4  Resultat

4.1  Intervjuer

Nedan följer informanternas översättningar av standardsvenska meningar innehållande 

myckenhetspronomen. Siffror inom parentes är antalet förekomster.

A & B) Proportionalitet, individuativitet

A De flesta   barn som går i min skola gillar att spela musik.

Infor-
mant

Älvdalska Glossning Strategi

1 Styörsta dielen so go i menn skaule tyttşer um ǫ spilå 
musik.

stor.sup-sv.best del-sg.best. största delen

2 Mjäst kripper i skaulan menn tyttş um te spilå. mycket.sup barn-nom.pl mest N

3 Mjäst oll kripper so go i mainum skaula tyttş umm te spilå 
musik.

mycket.sup all.nom.pl barn-
nom.pl

nästan alla N

4 Mjäst oll kripper so go i menn skaul tyttş um te spilå 
musik.

mycket.sup all.nom.pl barn-
nom.pl

nästan alla N

5 Mjäster åv krippum so go i mainum skaulą tyttş um spilo 
musik. 

mycket.sup-nom.pl av barn-
dat.pl

mesta av N

6 Dier fliest kripper so go i menn skaule tyttş um te spilå 
musik.

de.nom många.sup.sv barn-
nom.pl

de flesta N

7 Mjäst oll kripp{er/um} so går i men skaule tyttşer umm 
{musik/ti spilo}.

mycket.sup all.nom.pl 
barn{.nom.pl/.dat.pl}

nästan alla N

8 Eð ir mikkel ungger iär so eð wilað spilo musik {ią�n/ią�r} i 
skaulan.

många.nom.pl unge.nom.pl många N

9 Mjäst åv krippum so gå i menn skaule tyttş um te spilå 
musik.

mycket.sup av barn-dat.pl mest av N

8
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B Mamma bakade kakor igår och jag åt de flesta   av dem.

Infor-
mant

Älvdalska Glossning Strategi

1 Muna bäkäð kakur igąr og ig jät mjäst åv diem. mycket.sup av de.dat mest av dem

2 Mun bäkäð kakur för dan og ig åt upp mjäst oller. mycket.sup all.nom.pl nästan alla

3 Muna bäkäd kakur igår og ig åt mjäst. mycket.sup mest

4 Mun bäkäð kakur i går og ig åt upp mjäst oller. mycket.sup all.nom.pl nästan alla

5 Mun bäkäð kakur i går og ig åt upp mjäster åv diem. mycket.sup-.pl av de.dat mest av dem

6 {Mamma/muna} bäkäð kakur igår og ig åt fliester åv 
diem.

många.sup.sv-pl av de.dat flest av dem

7 Muna bäkäð kakur i går og ig åt mjäst åv diem. mycket.sup av de.dat mest av dem

8 Mumun bäkäð kakur i går og ig åt mjäst av diem. mycket.sup av de.dat mest av dem

9 Mamma bakäð kakur i går og ig åt upp mjäst olleriuäp. mycket.sup allihop.pl nästan allihop

Förekomster: 

A: mjäst (2), mjäster (1), dier fliest (1), styörsta dieln (1), mjäst oll (3), mikkel (1).

B: mjäst (4), mjäster (1), fliester (1), mjäst oller (2), mjäst olleriuäp (1).

Här ses två olika strategier att översätta det svenska myckenhetspronomenet. Den första 

av dessa är att, likt den svenska meningen, använda ett superlativt myckenhetspronomen 

som bestämning till substantivet - mjäst och mjäster, samt dier fliest och fliester. I den 

andra strategin används istället andra uttryck som anses motsvara den svenska betydelsen. 

Dessa  kan  kallas  omskrivningar.  Dock  innehåller  majoriteten  av  svaren  superlativa 

myckenhetspronomen.  Av  dessa  är  det  endast  en,  dier  fliest,  som  har 

bestämdhetsmarkering.

Förekomsterna uppdelade på vald strategi och bestämdhetsmarkering:

Strategi 1: 10

Bestämd form: 1

Obestämd form: 9

Strategi 2: 9

9
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C & D) Proportionalitet, dividuativitet

C Jag tycker inte om den mesta   musiken som spelas på radion.

Infor-
mant

Älvdalska Glossning Strategi

1 Ig tyttşer int um oller musik so er spieläs ǫ radio. all-pl musik.sg alla N

2 Ig tyttşer mjäst åv int um musitşin dier spilå ǫ radio. mycket.sup av mestadels

3 Ig tyttşer int um styöst dieln åv musitşen so dier spilo ǫ 
radio.

stor.sup del-best av musik-
best.sg

största delen av 
N

4 Eð mjästað åv musitşem so spiles i raðio liker it ig. det.sg mycket.sup-
best.neut.ack av musik-
best.dat.sg

det mesta av N

5 Ig tyttşer įt um mjästað åv musitşem dier spilo i radio. mycket.sup-best.neut.ack av 
musik-best.dat.sg

mesta av N

6 (svar ej angivet)

7 {Ig tyttşer it umm musitşen so spiles i radio / Mjäst åv 
tyttşer ig it umm åv eð dier spilo i radio}.

mycket.sup av mestadels

8 Mitşil åv so tyttşer it ig um {ollan/oll} musik so dier spilo 
ǫ radion.

mycken av ofta

9 Ig tyttşer int um mjäst åv ollum musik dier spilo i radio. mycket.sup av all-
dat.mask.sg musik

mest av all N

D Jag drack det mesta   av mjölken också.

Infor-
mant

Älvdalska Glossning Strategi

1 Ig drokk mjäst åv mjotşen oggså. mycket.sup av mjölk-
best.dat.sg

mest av N

2 Ig drokk mjäst oll mjok og. mycket.sup all.sg mjölk.sg nästan all N

3 Ig drokk mjäst mjok og. mycket.sup mjölk.ack.sg mest N

4 Ig drokk up mjäst oll mjok og. mycket.sup all.ack.sg 
mjölk.sg

nästan all N

5 Ig drokk mjästað åv mjotşin og. mycket.sup-best.ack.neut.sg 
av mjölk-best.dat.sg

det mesta av N

6 (svar ej angivet)

7 Og s( drokk ig mjäst åv {mjotşin/mjotş"}. mycket.sup av mjölk-
best{.dat/ack}.sg

mest av N

8 Ig drokk mjäst" åv mjotşin og. mycket.sup-neut.ack.pl? av 
mjölk-best.dat.sg

mesta av N

9 Ig drokk mjäst åv mjotşin, ig og. mycket.sup av mjölk-
best.dat.sg

mest av N

10
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Förekomster: 

C: mjäst (1), (eð) mjästað (2), mjäst åv (2), mitşil åv (1), oller (1), styöst dieln (1).

D: mjäst (4), mjästað (1), mjästę (1), mjäst oll (2)

Värt att uppmärksamma här är att informanterna finner det lättare att översätta mening 

C med ett myckenhetspronomen än mening D, då endast 3 av 8 följer första strategin i C 

medan motsvarande andel för mening D är 6 av 8.

Förekomsterna uppdelade på vald strategi och bestämdhetsmarkering:

Strategi 1: 9

Bestämd form: 3

Obestämd form: 6

Strategi 2: 7

E, F & G) Relativitet, individuativitet
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E Av alla barn i skolan är jag den som spelar flest   instrument.

Infor-
mant

Älvdalska Glossning Strategi

1 ǫ aller kripper i skaulen ir ig an so spielor {mjästa/fliera} 

instrument.
mycket.sup-
sv.best/många.comp-sv.best 
instrument.ack.pl

mesta / flera N

2 Åv ollum krippum i skalam spiler ig flier instrument eld oll 

eller.
många.komp-nom.neut än 
all.nom.pl annan

fler N än alla 
andra

3 Åv ollum krippum i skaulam ir ig an so spiler styöst antal 

åv instrumentum.

stor.sup antal.ack.sg av 
instrument-dat.pl

störst antal av 
N

4 Åv oll kripper i skaulam ir ig iendn so spiler mikklu 

instrument.
mycket-ack.neut.pl 
instrument.ack.pl

många N

5 Auti oll krippum i skaulam ir ig an so spiler ǫ mjästum 

instrumentum.
mycket.sup-dat.pl 
instrument-dat.pl

mest N

6 Åv oll kripper i skaulan ir eð ig so spiler fliest instrument. många.sup.sv 
instrument.ack.pl

flest N

7 Åv ollum i skaulam ir ig an so spiler mjäst instrument. mycket.sup 
instrument.ack.pl

mest N

8 Åv oll unger iär i skaulan ir eð ig so spiler mjäst 

instrument.

mycket.sup 
instrument.ack.pl

mest N

9 Åv ollum krippum so iru i skaulan spiler ig mjäst åv ollum 

instrumentum.
mycket.sup all-dat.pl av 
instrument.dat.pl

mest av alla N

F Men det är också jag den i familjen som äter flest   kakor.

Infor-
mant

Älvdalska Glossning Strategi

1 Eð ir ig oggså i familj so jät mjäst kakur. mycket.sup kaka-ack.pl mest N

2 Ig jät mjäst kakur åv ollum i menn familj. mycket.sup kaka-ack.pl mest N

3 Eð ir ig oggså i familj so jät mjäst kakur. mycket.sup kaka-ack.pl mest N

4 Men eð ir ig ausoldeð so jät mjäst åv kakum. mycket.sup av kaka-dat.pl mest N

5 Men eð ir ig og i ånum familjäm so jät mjäst åv kakum. mycket.sup av kaka-dat.pl mest N

6 (svar ej angivet)

7 Ig jät mjäst åv kakum. mycket.sup av kaka-dat.pl mest N

8 Ig truär eð ir ig so ar ietið mjäst kakur. mycket.sup kaka-ack.pl mest N

9 Eð ir ig so jät mjäst åv kakum. mycket.sup av kaka-dat.pl mest N

12
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G Sv. Den som spelar minst antal   instrument i min familj är min syster Karin.

Infor-
mant

Älvdalska Glossning Strategi

1 An so spilå minst instrument er menn Karisyster. litet.sup av instrument-
dat.pl

minst N

2 Syster mai Karin ir ǫ, i uär familj, so int spiler so mikklu 

instrument.
inte så många.ack.neut.pl 
instrument.ack.pl

inte så många 
N

3 ǫ so spieler [bar nogų instrument] nest uäs ir syster mai 
Karin.

bara någon-ack.neut.pl 
instrument.ack.pl

bara några N

4 Karin, syster, ir ǫ i familjem so spiler minst antal 

instrument.
litet.sup antal.ack.neut.sg 
instrument.ack.pl

minst antal av 
N

5 An auti familjem, so spiler ǫ fåest instrumentum ir 
Karin, syster main.

få.sup(.sv?) instrument-
dat.pl

färst N

6 ---

7 I(ma ir eð Karin syster so spilar minst åv instrumentum. litet.sup av instrument-
dat.pl

minst av N

8 An so spiler minst instrument åv uäs aller ir mąi syster 
Karin.

litet.sup instrument.ack.pl minst N

9 ...so spiler minst åv instrumentum. litet.sup av instrument-
dat.pl

minst av N

Förekomster: 

E (superioritet): mjäst(um) (4), mjästa (1), fliest (1), fliera (1), flier eld oll eller (1), 

styöst antal (1), mikklu (1).

F (superioritet): mjäst (8)

G (inferioritet): minst (4), fåest (1), int so mikklu (1), bar nogų (1), minst antal (1).

Vad gäller flest i mening F råder det full samstämighet att ta till första strategin. Desto 

färre gör på samma sätt i mening E. Tydligen är det skillnad att jämföra mängder med 

instrument och kakor. Ungefär samma förhållande i strategifördelningen gäller för mening 

E som G. Endast en informant använder en superlativform av fåer.

Förekomsterna uppdelade på vald strategi och bestämdhetsmarkering:

Strategi 1: 19

13
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Bestämd form: 1? (mjästa är tvetydigt)

Obestämd form: 18

Strategi 2: 7

H & I) Relativitet, dividuativitet

H Men det är nog Hans som har druckit mest   kaffe.

Infor-
mant

Älvdalska Glossning Strategi

1 Ir eð naug Hans so ar druttşeð mjäst kaffi. mycket.sup kaffe mest N

2 Men eð ir fel Hans, so ar druttseð {mier kaffi eld oll eller 

/ mjäst kaffi}.
{mycket.komp kaffe än 
all.pl annan/mycket.sup 
kaffe}

mer N än alla 
andra/mest N

3 Men eð ir naug Hans so ar druttşeð mjäst kaffi. mycket.sup kaffe mest N

4 Men eð ir naug Hans so ar druttşeð mjäst kaffi. mycket.sup kaffe mest N

5 Men eð ir naug Ans so ar druttşeð mjäst kaffi. mycket.sup kaffe mest N

6 Men eð ir naug Hans so ar druttşeð mjäst kaffi. mycket.sup kaffe mest N

7 Men {Ans ar naug / eð ur Ans so ar} druttşið mjäst kaffi. mycket.sup kaffe mest N

8 Men eð ir naug Ans so a drutşeð mjäst kaffi. mycket.sup kaffe mest N

9 Eð ir naug Ans so ar drutşeð mjäst åv kaffi idag. mycket.sup av kaffe mest av N

I Det är jag som dricker minst   kaffe.

Infor-
mant

Älvdalska Glossning Strategi

1 Ir eð ig so drikk minst kaffi. litet.sup kaffe minst N

2 Eð ir ig so drikk minst kaffi. litet.sup kaffe minst N

3 Eð ir ig so int drikk so mitşið kaffi. inte så mycket.ack.neut.pl inte så mycket 
N

4 Eð ir ig so drikk bar lit åv kaffi. bara litet.ack.neut.sg av 
kaffe

bara litet av N

5 Eð ir ig so drikk minst åv kaffi. litet.sup av kaffe minst av N

6 Eð ir ig so drikk minst kaffi. litet.sup kaffe minst N

7 Eð ir ig so drikk minst kaffi. litet.sup kaffe minst N

8 Eð ir ig so at drutşeð minst kaffi. litet.sup kaffe minst N

9 Eð ir ig so drikk minst åv kaffi. litet.sup av kaffe minst av N

14
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Förekomster:

H (superioritet): mjäst (9), mier eld oll eller (1).

I (inferioritet): minst (7), int so mitşið (1), bar lit (1).

Deltagarna  är  till  mycket  stor  del  överens  om  översättningarna  för 

myckenenhetspronomenen med relativ, dividuativ betydelse.

Förekomsterna uppdelade på vald strategi och bestämdhetsmarkering:

Strategi 1: 16

Bestämd form: 0

Obestämd form: 16

Strategi 2: 3

4.2  Frost-Anders dagbok

Med avseende på grammatiken överensstämmer språket i Frost-Anders dagbok till stora 

delar med det som Bengt Åkerberg beskriver i sin bok. Det saknas analoga motsvarigheter 

till svenskans  flest(a) och  mest(a) i betydelsen av ett myckenhetspronomen. I materialet 

finns 27 förekomster av  mjäst, vilka dock har adverbiella funktioner. Dessa tolkas som 

betydelserna nästan (ex. Die wa jär og fingg sįo mjäst ollt = De var här och fick se 

nästan allt),  mestadels (ex.  Die dörä wa fel  mjäst i bruk =  De dörrarna var väl 

mestadels  i  bruk)  samt  så  mycket  som (ex.  Ǫ gav uäs ien skuäp o boð uäs at  

ulldum fǫ drikk mjäst willdum åv dyö-ða guä tşinnstşyrį = Hon gav oss en skopa 

och  bjöd  oss  att  få  dricka  så  mycket  som  vi  ville  av  den  goda  kärnmjölken). 

Motsvarigheten  till  Svenskans  de  flesta finns  i  formen styöst  dieln,  vilken  även 

förekommer i det insamlade materialet samt i Bengt Åkerbergs grammatik. Den är belagd 

en gång i sammanhanget: ...e såg aut sos eð edd a weri skruät styöst dieln åv dyö 
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ðier add dugo fǫ lost dar i bjärrę. = ...det såg ut som det hade varit skrot av det 

mesta som de hade förmått få loss där i berget. De två förekomsterna av minst i texten 

har endast adverbiell funktion, som i exemplet E wa ðofel minst sjuttjǫ graðer eld  

wel  eð  ǫ  östeweddşin. =  Det  var  väl  minst  sjutton  grader,  eller  väl  det,  på 

österväggen. För samtliga förekomster, se appendix.
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5  Diskussion

5.1  Sammanfattning

Det går att urskilja två huvudsakliga strategier att uttrycka det som på svenska uttrycks 

med superlativa kvantiteter. Den första av dessa är att, likt den svenska meningen, använda 

ett superlativt myckenhetspronomen som bestämning till substantivet. I den andra strategin 

används istället en omskrivning, eller ett ord utan superlativ form, som anses motsvara den 

svenska  betydelsen.  Förekomsterna  som  följer  första  strategin  illustreras  i  tabell  1. 

Tabellen visar antalet förekomster av strategi 1 fördelade på betydelser, i förhållande till 

totala antalet förekomster för vardera kategori. Fet stil indikerar när strategi 1 är vanligast.

Tabell X: 

Dividuativa Individuativa Förekomster av strategi  
1 per totala antalet  

förekomster+best -best +best -best

P
r
o
p
.

S
u
p
.

3/16 6/16 1/19 9/19 19/35

R
e
l
.

S
u
p
.

0/9 9/9 1/17 12/17  22/26

I
n
f
.

0/9 7/9 0/9 5/9 12/18

 

Av  tabellen  är  det  möjligt  att  dra  följande  slutsatser.  Först  och  främst  utläses  av 

kolumnen längst  till  höger  att  strategi  1  är  vanligare  än strategi  2.  Det  är  dock något 

vanligare  att  relativitet  uttrycks  med  hjälp  av  strategi  1  än  vad  som  är  fallet  för 

proportionalitet. Det visas även att det är något vanligare med bestämdhetsmarkering vid 

proportionell betydelse än vid relativ, men sett över den totala mängden förekomster tillhör 

bestämdhetsmarkering  ovanligheten.  För  alla  kategorier  -  proportionell/relativ, 
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superior/inferior  samt  dividuativ/individuativ,  är  obestämd form den vanligaste  och för 

strategi 1 är vanligast för samtliga betydelsekategorier (raderna i diagrammet). Sålunda är 

de enkla mjäst och minst de vanligaste uttrycken sett på materialet som helhet.

När det gäller att översätta myckenhetspronomenet med individuativ, superior betydelse 

till  älvdalska är  osäkerheten något  större än för  den dividuativa motsvarigheten,  varför 

översättningarna av flest ger mer olikartade svar. Vanligast är att mjäst får uttrycka såväl 

dividuativ som individuativ betydelse. Bland övriga svar kan nämnas  styörsta dielen, 

mjäst oll ("nästan alla").

Även den dividuativa, superiora betydelsen (det mesta) tycks svåröversättlig, då uttryck 

som oller, styöst dieln och mjästað anges. Exempel på uttryck med mjäst i Steensland 

(2010) är allt vad han kan i uttrycket mjäst han dug, och mestadels i mjäst åv. Notera 

att mjäst åv även ingår i partitiva konstruktioner, som exempelvis mjäst åv mjotşin, där 

mjäst används som ett superlativt myckenhetspronomen. Åkerberg anger även  mjästa i 

betydelsen nästan. 

Högst  överensstämmelse  hos  informanterna  finns  bland  översättningarna  till 

superlativerna med dividuativ, relativ betydelse. Svenskans  mest kaffe respektive  minst 

kaffe översätts nästan uteslutande med mjäst kaffi respektive minst kaffi. Bortsett från 

former  som fåest,  flier och  fliest uttrycks  inte  skillnaden  dividuativ/individuativ  för 

myckenhetspronomen, av översättningarna att döma. Såväl flest som mest översätts oftast 

till mjäst, med eventuella ändelser, på älvdalska.

I  Frost-Anders  dagbok återfinns  visserligen  mjäst och  minst,  men  har  där  snarast 

adverbiella  betydelser.  Motsvarigheten  till  sv.  det  mesta kan  anses  finnas  i  uttrycket 

styöst dieln, vilket även finns i intervjumaterialet samt i Åkerberg.
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5.2  Analys

Det  har  visats  här  att  älvdalsktalare  översätter  svenska  myckenhetspronomen  med 

jämbördiga motsvarigheter på älvdalska. Det är dock en stor del av översättningsvalen som 

utgörs av omskrivningar - det som i benämns strategi 2 i denna uppsats. Således är det inte 

fullständigt självklart för språkbrukarna att använda superlativa myckenhetspronomen på 

älvdalska. 

Enligt Bengt Åkerberg, författaren till "Älvdalsk grammatik" (2012),  går mjäst inte att 

använda som pronomen, eftersom det är "upptaget" (personlig kommunikation). Det vill 

säga, det finns ingen superlativ form av mitşin/mikkel. Detta till trots har det visats här att 

mjäst används  av  älvdalsktalande  som  myckenhetspronomen  vid  bestämning  till 

substantiv, vilket medför att denna hypotes inte är tillräcklig som förklaring.

Spridningen  av  översättningarna  till  flest tyder  på  svårighet  att  hitta  ett  jämbördigt 

uttryck  på  älvdalska,  vilket  också  får  till  följd  att  uttrycksvalen  i  skiftande  grad 

betydelsemässigt  motsvarar  de  svenska  uttrycken.  Styörsta  dielen har  en  direkt 

motsvarighet  i  svenskans  största  delen.  Varianten  dier  fliest finns  inte  beskriven  i 

litteraturen, och används heller inte av någon annan informant, vilket troligtvis innebär att 

det  är  ett  lån  från  svenska,  med  älvdalsk  språkdräkt.  Motsvarigheten  till  den  svenska 

positivformen  få anges  i  litteraturen  som  fåer,  dock  varken  med  komparativ-  eller 

superlativform,  vilket  sålunda  innebär  att  också  fåest är  en  särskild  konstruktion  för 

informanten i fråga. Mjäst i uttrycket mjäst oll har formen av en superlativ, men har den 

troliga  betydelsen  nästan och  kan  därför  inte  anses  vara  ett  superlativt 

myckenhetspronomen.  Vanligast  är  dock  att  mjäst får  bära  på  såväl  dividuativ  som 

individuativ betydelse.  Detta kan jämföras med det som tidigare har beskrivits i  denna 

uppsats om svenska förhållanden (se 2.2.1). Det vill säga, svenskans dividuativa former 

används ofta även för individuativa mängder i, framför allt, talspråket ("Det fanns  mest 

möss i skafferiet").
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I älvdalskan uttrycks bestämd form hos adjektiviska ord med hjälp av ändelser. Detta 

gäller endast när ordet står självständigt, ej förenat (Åkerberg, 2012). Exempel: Ulov jägg  

min tynggst öksn, og i jägg min littestun. = Olov högg med den tyngsta yxan, och 

jag högg med den lättaste. Då myckenhetspronomen oftast står förenade med substantiv 

bortfaller  därmed  ändelserna.  Det  kan  förklara  den  sparsamma  användningen  av 

bestämdhetsmarkering.  Det  finns  dock  vissa  förekomster  med  bestämd  form,  som 

exempelvis {eð} mjästað (åv mjotşin/musitşäm). Det är svårt att säga huruvida {eð} 

mjästað är  en ursprunglig  form som övriga informanter  i  materialet  ersatt  med nyare 

varianter, eller om det beror på inverkan från standardsvenskan. Förekomsten mjäster har 

obestämd ändelse. I en del av de enskilda älvdalska bymålen har dock pluralformer med 

-er och -är sammanfallit (Levande, 1909), vilket innebär att mjäster i så fall skulle kunna 

vara en bestämd form underliggande. Någon bestämd artikel ej beskrivs i litteraturen, samt 

är  sporadiskt och inkonsekvent förekommande i  materialet,  kan  eð (mjästað) och  dier 

(fliest) antas vara försvenskade former.

Eftersom det inte tycks vara någon konsekvent användning av bestämd form går det att 

sluta sig till att älvdalskan inte har samma strategi som svenskan för att uttrycka skillnaden 

proportionalitet - relativitet. I jämförelse med de tre, tidigare beskrivna, germanska språken 

svenska, engelska och tyska går det att se att älvdalskan fyller den lucka som hittills funnits 

vad  gäller  kombinationsmöjligheter  för  (o-)bestämd  form  i  förhållande  till 

proportionalitet/relativitet. Intressant nog har alltså älvdalskan ett fjärde sätt att uttrycka 

detta förhållande.

Tabell X: 
Språk: Proportionalitet: Relativitet:

Svenska: de flesta barn mest kaffe

Engelska: most children the most coffee

Tyska: die meisten Kinder die meisten Kaffee

Älvdalska: mjäst kripper mjäst kaffi
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Skillnaden  mellan  de  fyra  nämnda  språken  kan  även  illustreras  som i  diagrammet 

nedan, där +best innebär bestämd form/artikel.

Tabell X: 

Proportionalitet

+best -best

R
e
l
a
t
i
v
i
t
e
t

+
b
e
s
t

tyska engelska

-
b
e
s
t

svenska älvdalska

Sammanfattningsvis:

1. De superlativa myckenhetspronomen som finns i älvdalskan är  mjäst och  minst. 

Mjäst och  minst har  i  individuativ  betydelse  även  de  sällsynta  varianterna  fliest 

respektive fåest.

2. Av de älvdalska myckenhetspronomenen saknar oftast mjäst bestämdhetsmarkering 

och har endast i ett fåtal fall den plurala formen mjäster.  Minst förekommer aldrig med 

ändelse.

3. Svenska  mest(a)/flest(a)  översätts oftast med  mjäst på älvdalska. Mer sällan med 

andra  superlativ  eller  med  omskrivningar.  Då  mjäst  i  de  flesta  fall  ej  har 

bestämdhetsmarkering  uttrycks  inte  proportionalitet  och  relativitet  med  hjälp  av  denna 

grammatiska företeelse.

Det kan dock inte uteslutas att älvdalsktalare har en känsla för proportionell och relativ 

betydelse, men som uttrycks på ett sätt som inte har kunnat skönjas i denna undersökning. 

Ytterligare studier krävs för att kunna besvara denna intressanta fråga.
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Appendix

Förekomster i Frost-Anders dagbok

mjäst*:

fer e mjästa: 3:26

3:26: No fremmand ar int syntas til enn i dag, men ig ugser e fa kumo noger ette 

middag, sos e bruke fer e mjästa. (Några främmande har inte synts till i dag 

heller, men jag tror att det kommer att komma några i eftermiddag, som det oftast 

brukar.)

mjäst: 5:13 ("nästan"?), 6:20 ("mestadels"), 6:27 ("mestadels"), 7:8 ("nästan"), 8:39 

("nästan"?), 12:33 ("nästan"), 13:36 ("nästan"), 15:10 ("nästan"), 15:29 

("nästan"?"mestadels"?), 18:22 ("nästan"), 18:33 (?), 28:32 ("som mest"/"endast"), 

39:33 ("mestadels"), 44:23 ("oftast"?), 47:26 ("nästan)", 47:27 ("nästan"), 56:35 

("mestadels"), 63:16 ("nästan"), 67:17 ("så mycket som"), 70:19 ("nästan"), 78:21 

("nästan"), 84:33 ("nästan"), 88:25 ("mestadels"), 89:8 ("nästan"), 97:13 ("så mycket 

som"), 97:24 ("så mycket som"), 97:36 ("så gott").

5:13: An edd mjäst bellt ugs noð. (han hade nästan kunnat hoppas det)

6:20: I kwells war ig aut o kåy mjäst suerað Ätitşluäkum o såg blåber(, boð 

sturų o mikklų o fann bo no måyber eld ana, so i fikk ev ini munn. (Igår 

kväll var jag ute och sprang mestadels söder om ??? och såg blåbär, både stora och 

många, och fann både några mobär ¿än annat? så jag fick ösa in i munnen)

6:27: I tuäg sykkeln, og e bar åv mjäst auta Gambeln(sweem, o ða suer ienum 

wittweg paindes ig ien stşyö, tast ryddşin fuär int fa wil dşä tşenst. (Jag tog 

cykeln, och det bar mestadels av utefter Gammelnäsvägen, och där i söder (på) en 

vinterväg strävade jag på en stund, fastän ryggen inte ¿far? ville tjänstgöra)

7:8: E  kann i  ð    ǫ mjäst rekkin aut. (Det kan jag minsann nästan räkna ut)



8:39: I lä mjäst edd buärt bärg mi min dyö fer i dag, um int e werd so fint weðer i 

kwelld, so i stoker åv a gardum, sos ig a gart fö milumað. (Jag lär nästan 

<konj.aux.> bort bärga mig med det för idag, om det inte blir så fint väder i kväll, så 

att jag stökar av på gården, som jag har gjort emellanåt.) 

12:33: Klukką sjäks i morgus ärd i no so dunkeð, mjäst sos e lit mes Rutt-Lass wa 

jär o livd tusand ǫ dörum klukką 10 ien morgun, mes i låg o wa so siuäk, so 

i syöks uks ig ulld go að. (Klockan sex i morse hörde jag något som dunkade, 

nästan som det lät när Rutt-Lass var här och levde tusan på dörren klockan 10 en 

morgon när jag låg och var så sjuk att jag trodde att jag skulle stryka med.)

13:36: Die wa jär og fingg sįo mjäst ollt, boð aut og inne. (De var här och fick se nästan  

allt, både ute och inne.)

15:10: Nytşyln add flue mjäst daita pälotim. (Nyckeln hade flugit nästan till ????)

15:29: Fe rästn ir e so mitşið arbiet so wenter ǫ mi, so i dra mjäst uänlost, 

milumað. (Förresten är det så mycket arbete som väntar på mig nu att jag nästan 

håller på missmodigt, emellanåt)

18:22: Klukką mjäst ien kwart yvy niu. (Klockan är nästan kvar över nio.)

28:32: An lit mjäst at an wiss int, war an ulld fǫ i noger, men i saggd at e fanns 

kullu so an fikk ien fullan dyndşflåkå, um an fuä ðait e fanns. (Han sade 

mestadels att han inte visste var ahn skulle få för något, men jag sade att det fanns 

flickor som han fick ett fullt gödselflak, om han for dit det funnes.)

39:33: Die dörä wa fel mjäst i bruk, dar e wa so mikkle so kåy jär aut og inn.

(De dörrarna var väl mestadels använda, då det var så många som sprang här, ut och 

in.)

44:23: E såg allt aut undelit upi pannun, so i syöks mjäst a bellt werd wåkend. (Det 

såg allt underligt ut på pannan, så jag försökte mest förmå förbli vaken.)

47:26: I sov ųäruälit i nǫt o fekteð o drömd, so e wa mjäst räsklit. (Jag sov oroligt 

i natt och ¿fäktade? och drömde, så det var alldeles skrämmande.)



47:27: I paindes aue Dalum, o weä war undeliger, so e wa mjäst ųämölit 

kumo ðait i willde. (Jag strävade nedför Dalarna, och vägarna var underliga, så 

det nästan var omöjligt att komma dit jag ville.)

56:35: War i mjäst weðesiuäk, uänlos men int råos. (Jag var nästan vädersjuk. 

Missmodig, men inte rådlös.)

63:16: Kuäke suäwattne mjäst fiuä taima. (Kokade kokvattnet i nästan fyra timmar.)

67:17: Baustatşeð i rieðu, so nų beller ig ev inn wålą mjäst i will dar og. (Bodstaket 

är färdigt, så nu måste jag lägga in bråtet.)

70:19: An add gart ut ǫ klistr( o willd fǫ mįer, o nų ulld kappin wa mjäst full. 

(Han hade gjort slut på klistret och ville ha mer, och nu borde koppen vara nästan 

full.)

78:21: E wa mjäst liuäst mes kamum upǫ stşippteð. (Det var nästan ljust när vi kom 

upp på skiftet.)

84:33: Ig ugse mjäst so ig. (Jag tror nästan det, jag.)

88:25: Mes Bettş-Lass og i fuärum o settum snerur ien ost, dşinggum wį dar ete 

weem, fer ulldum mjäst suða Skeklitt o settş työðesnerur. (När Bäck-Lars och 

jag for för att sätta snaror en höst, gick vi utefter vägen, för vi skulle först(??) söderut  

till Skärklint och sätta tjädersnaror.)

89:8 An kneppt ni bruätş( o tuäg framm ien lausåsmakk, so wa mjäst ien åvaln 

langg. (Han knäppte ned byxorna och tog fram en lusårsmask(?? ¿kopparorm?), som 

nästan var en halvaln lång.)

97:13: Ǫ gav uäs ien skuäp o boð uäs at ulldum fǫ drikk mjäst willdum åv dyö-ða 

guä tşinnstşyrį. (Hon gav oss en skopa och bjöd oss att dricka bäst vi ville av den 

goda surmjölken.)

97:24: Inǫ womuskulla gard kwelld o saggd gunatt að uäs, so saggd ǫ fel að uäs at 

ulldum dǫ fǫ drikk mjäst willdum åv dyö-ða guä tşinnstşyrį. (Inne gjorde 

våmhusflickan kväll och sade gonatt till oss, och sade att vi fick dricka bäst vi önskade  

av den goda surmjölken.)



97:36: Nų war e fel ba te tokk mjäst dugdum o set ǫ uäs böą o fa knupo åv norte 

rais(, wegolost o bįest a Renǫsum. (Nu var det väl bara att tacka så gott vi kunde,  

sätta på oss ryggsäckarna och traska iväg norrut efter skogen, väglöst och genast till 

Renåsa.)

minst: 48:21, 73:23

48:21: E wa ðofel minst sjuttjǫ graðer eld wel eð ǫ östeweddşin. (Det var väl 

åtminstone sjutton grader, eller väl det, på österväggen.)

73:23: Ǫ add rekknað aut, saggd ǫ, at ǫ ulld båkå li åv waitbröð, o s( edd ǫ a mient 

upi tşyörtsbynn min tau kaninstşinn, so åvå lai da minst femtǫ år. (Hon hade 

räknat ut, sade hon, att hon behövde baka lite vetebröd, och sedan planerade hon att 

ta sig upp till kyrkbyn med två kaninskinn som hade legat där i åtminstone femton år.)

styöst dieln: 97:3

97:3: E wa stu stakker åv skruätstien kwe ðar ete diem, og e såg aut sos eð edd 

a weri skruät styöst dieln åv dyö ðier add dugo fǫ lost dar i bjärr(. (Det var 

en stor hög av skrotsten kvar där efter dem, och det såg ut som det hade varit skrot av 

det mesta som de hade förmått få loss där i berget.)
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