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Abstract 
The aim of this study is to investigate teachers’ attitudes and approaches to linguistic varieties 

in teaching and also to find out how they are represented in the classroom. The study was made 

from a sociolinguistic perspective. The study includes the methods, interviews and 

observations. The methods are used to investigate attitudes towards and teachers‘ approach to 

different varieties in the language. Furthermore the aim is to create an image of how the 

language varieties takes expression in teaching situations.  

 

The results of the study proves a mostly positive attitudes towards varieties in spoken language. 

The study also shows occasions when the varieties are seen as something negative, and some 

occasions where the correct way of using language are more preferably. A part of this study was 

to investigate different generations perspective of spoken language, which is presented and 

discussed. The outcome was something else then the hypothesis. The respondents of this 

investigation are connecting the concepts “youth language” and “bad language”. They also 

emphasizes that swearing is increasing in school. However, they point out, that the early years 

of primary school is relatively liberated from the bad language and that an increase occurs at 

the transition to middle school. The study also includes how teachers are working with language 

switching and appreciation of different variates.  

 

Keywords 
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Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet är att undersöka attityder och förhållningsätt till olika talspråkliga 

varieteter och hur de representeras i klassrummet. Arbetet tar avstamp utifrån ett 

sociolingvistiskt perspektiv. Metoder som används i arbetet är intervju samt observation. 

Metoderna används för att undersöka attityder, synen och lärarnas förhållningssätt till olika 

varieteter i språket samt för att skapa en bild av hur undervisningssituationer ser ut i praktiken.  

 

Resultaten i studien påvisar en övervägande positiv syn gentemot varieteter i talat språk. 

Studien identifierar dock tillfällen då dessa varieteter uppfattas som negativt och 

standardspråket framställs som det korrekta språkbruket. Ett av studien teman behandlar 

skillnader mellan olika generationers syn på språkbruket, vilket diskuteras och presenteras. 

Hypotesen att det skulle uppkomma stora skillnader visade sig få ett annat utfall. Deltagarna i 

studien sammanlänkar begreppen ungdomsspråk och svordomar. Vidare så framhäver de att 

svordomar har ökat i skolan. De poängterar dock att lågstadiet är relativt befriad från det fula 

språket och att en ökning sker vid övergången till mellanstadiet. Studiens resultat visar även 

metoder och arbetssätt som lärare använder sig av i sin undervisning vilka grundar sig i 

språkväxling och uppskattning av olika talspråkliga varieteter. Studien diskuterar slutligen 

teman av språknormativ karaktär.  

 

Nyckelord 
Talspråkliga varieteter, sociolingvistik, språkväxling, språknormativitet
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1 Bakgrund  

1.1 Inledning  
Språket är levande och är ständigt i förändring. Att kunna kommunicera är centralt för 

människor och språket är således ett av våra viktigaste verktyg. Bundet till olika förhållanden 

skiljer sig människors språkbruk åt. Vårt talspråk består av flera olika varieteter. Begreppet 

varietet definieras, ur ett sociolingvistiskt perspektiv, av Norrby & Håkansson (2015, s. 15) som 

en neutral term för att beteckna olika gruppers språkbruk.   

 

Varieteter inom ett språk uppstår på grund av en mängd olika faktorer. Inom ett nationellt språk 

såsom svenska kan språkbruket variera utifrån den geografiska plats individen är född och lever 

vid. Detta kallas för dialekter (se vidare avsnitt 2.3.1). Dialekter har i historien varit 

omdiskuterade och synen har förändrats. Samhället har gått ifrån en pedagogik som sysslat med 

utrotning av dialekter till att växla mellan talspråk och standardspråk (Andersson, 1989, ss. 29-

30). Vid sidan av dialekter finns även kronolekter, vilket är bundet till ålder (Einarsson, 2009, 

s. 193).  Under alla generationer har språkbruket förändrats och ungdomar har fungerat som 

språkliga innovatörer och hittar ständigt på nya utryck och ord. Forskare brukar kalla detta för 

ungdomsspråk (se vidare avsnitt 2.4.2)  

 

Läraren leder och orienterar eleverna i skolan. De har därmed en betydande funktion i deras 

kunskapssökande och utveckling. Enligt Andersson (1989, s. 17) är det givet att lärare är den 

mest betydelsefulla faktorn för elevers språkutveckling under skoltiden. Detta innebär att 

läraren har stort inflytande i att påverka vilket talspråk som ska tolereras i klassrummet. Synen 

på dialekter har förändrats och det rådande samhällsklimatet tenderar att betrakta användandet 

som något positivt (Andersson, 2013, ss. 71-72). Istället så präglas samhällsdebatten av nya 

inlägg och åsikter. Många anser att ungdomars språk har försämrats och blivit allmänt sämre. 

En intressant fråga är då hur lärare ser på utvecklingen och vilka språkliga normer de i företräder 

i klassrummet.  
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Styrdokumenten (se vidare avsnitt 2.2.3) innehåller idag ett fokus på språkbruket och på hur 

användaren ska kunna anpassa det beroende på mottagare och sammanhang. Genom min egen 

skoltid växte jag upp på en plats präglad av starka dialektala drag och lärarna använde ideligen 

dialekter i undervisningen. Detta gjorde att vi hade en gemenskap men det kunde också innebära 

svårigheter när vi skulle anpassa vårt språk efter andra mottagare och sammanhang. Arbetets 

titel, Haasärämärä, är ett sätt att fråga hur är det med dig och förekom under min skoltid samt 

används av två deltagare i studien.  

 

I skolvärlden har uttryck i form av sexuella och kroppsliga anspelningar ökat (Gunnarsdotter 

Grönberg, 2013, ss. 265-266), vilket diskuterats genom arbetet. Ungdomsåren är en tid av starka 

känslor och ungdomar tenderar att använda mer expressiva uttrycksätt vilket leder till att många 

vuxna klagar på ungdomar med anledning av ett bristfälligt och sämre ordförråd (Kotsinas, 

1994). Med anledning att synen varierar beroende på generationer gällande vilka uttryck som 

tillåts vore en undersökning gällande lärare och lärarstudenters syn på olika typer av talspråk 

och dess varieteter intressant.  

 1.2 Syfte & frågeställningar 
Syftet med föreliggande arbete är att undersöka lärare och lärarstudenters attityder samt 

förhållningssätt till talspråkliga varieteter i skolsammanhang, i synnerhet gällande dialekter 

och kronolekter. Vidare syftar arbetet till att undersöka språknormativa teman i klassrummet. 

 

o Vad är ett korrekt/bra språkbruk enligt yrkesverksamma lärare och lärarstudenter? 

o Hur ser lärares och lärarstudenters attityder till talspråkliga varieteter, såsom dialekter, 

ungdomsspråk, slanguttryck samt svordomar, i undervisningen ut?  

o Vilka talspråkliga varieteter privilegierar lärare i klassrummet? 

o Finns det skillnader mellan yrkesverksamma lärare och lärarstudenters syn på språk-

liga varieteter i undervisning?  

o Hur aktiveras metaspråkliga och språknormativa teman i klassrummet?  

 

En hypotes inför arbetet är att lärare talar utpräglad dialekt i undervisning och att det finns en 

viss skillnad i hur väl lärare och lärarstudenter tillåter talspråkliga varieteter i allmänhet.  
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2 Teori- och forskningsbakgrund 
Följande avsnitt är indelat i fyra större delar. I första delen (2.1) beskrivs studiens teoretiska 

utgångspunkter samt några av studiens mest centrala begrepp. Detta följs av ett avsnitt som 

behandlar språkbruk och språkanvändning (2.2) De två avslutande avsnitten (2.3 och 2.4) 

fokuserar på två olika typer av talspråkliga varieteter, språk kopplat till plats samt språk kopplat 

till ålder.  

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
Bland alla människor, alla språk och i varje språkmiljö finns en större eller mindre språklig 

variation (Andersson, 2013, s. 39). Alla har erfarenheter att på något sätt variera sitt språkbruk 

beroende på mottagare, syfte och sammanhang (Norrby & Håkansson, 2015, s. 11).  

2.1.2 Sociolingvistik som teoretisk utgångspunkt 

Detta arbetet planeras inom fältet sociolingvistik, även kallat språksociologi. Det finns inga 

klara gränser mellan termerna definitionsmässigt och de kan användas synonymt till varandra 

(Erasmie, 1977, s. 5; Norrby & Håkansson, 2015, s. 7). I examensarbetet kommer termen 

sociolingvistik att användas. Begreppet är en kombination av orden lingvistik som studerar läran 

om språkvetenskap och orden socio som innebär att sociala faktorer studeras (Einarsson, 2009, 

s. 15). 

 

Sociolingvistik är en vetenskapsgren som studerar språket utifrån ett socialt perspektiv 

(Einarsson, 2009, s. 15). Begreppet sociolingvistik förklaras som studiet av språk och samhälle 

(Norrby & Håkansson, 2015, s. 11). Einarsson definition lyder följande; ”språksociologi är 

studiet av språklig variation och förändring i ett socialt sammanhang i ett socialt och kulturellt 

perspektiv” (Einarsson, 2009, s. 17). Sociolingvistiken ser språket ur ett variationsperspektiv. 

Inget samhälle och inget språk är helt homogent. Beroende på vem som tilltalas anpassas 

språkbruket och kallas för interindividuell variation. Vid sidan av detta finns den 

intraindividuella variationen, vilket innebär att människan tenderar att variera sitt språkbruk 

beroende på situation (Andersson, 2013, ss. 39-40).  

2.2 Språkbruk och språkanvändning 
I följande avsnitt beskrivs olika teorier och forskning om språkbruk och språkanvändning. 

Centrala begrepp kopplade till språkbruk samt språkanvändning förklaras och skillnaden 
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mellan talat och skrivet språk reds ut. Avsnittet avslutats sedan med lärarnas uppdrag utifrån 

läroplanen för grundskolan.   

2.2.1 Språklig anpassning 

Tidigare studier visar att barn vill låta som sina föräldrar och härmar dem under uppväxten. 

Viljan att prata som jämnåriga väger dock tyngre. Det kan därför komma att ett barn som flyttar 

till en ny plats ändrar sitt språkbruk till lokalbefolkningens sätt att tala (Norrby & Håkansson, 

2015, s. 64). Andersson (1985, ss. 70-71) liknar människor vid kameleonter. Alla människor 

varierar sitt språk beroende på situation och sammanhang.  

 

Talet och skriften är två skilda koder att överföra språkliga meddelanden och det är  naturligt 

att människor talar på olika sätt medan det finns en överenskommelse att skriva enhetligt 

(Andersson, 1985, ss. 70-71; Kotsinas, 1994, s. 35) Det är fritt att använda lokala språkliga 

variationer i privatlivet men denna språkvariation bör undvikas i mer formella sammanhang 

(Widmark, 1987, s. 45). Det är av stor vikt att känna till att tal och skrift är två skilda koder 

eftersom det skulle kunna uppstå problematik i steget från dialekt till standardspråk. Det finns 

ljud- och ljudkombinationer i språket som skiljer sig åt beträffande tal- och skriftspråk. Det är 

då nödvändigt att kunna anpassa sitt språk efter mottagare och sammanhang. Leder 

undervisningen till en ökad medvetenhet beträffande detta kan eleverna utvecklas och 

svårigheter förhindras (Imsen, 2006, s. 322).  

 

Hultgren (1984, s. 43) påpekar att lärare har uppmärksammat att elever ofta talar dialekt med 

varandra utanför klassrummet men att de byter till ett mer formellt språk när de pratar i och till 

klassen samt med läraren. Ett mer formellt språkbruk kännetecknas av mindre dialekt, mer 

skriftspråksanpassning i uttal och meningsuppbyggnad, mindre jargong, skämt och ordlekar 

samt mindre slang och svordomar (Andersson, 1985, s. 71). 

 

Den amerikanska lingvisten William Labov, en av förgrundsgestalterna för sociolingvistiken, 

har genomfört flera studier på området gällande språkanpassning och språkliga varieteter. 

Labov publicerade år 1966 The social stratification of English in New York city. Studien 

genomfördes i New York och fokuserade på hur talspråket brukas. I studien framkommer att 

om språket studeras bör man ta fasta på uppfattningar om gemensamma språknormer 
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(Einarsson, 2009, ss. 36-37). ”Our view is that New York is a single speech community, united 

by a common set of evaluative norms, though divergent in the application of these norms” 

(Labov, 1966, s. 500). Einarsson (2009, s. 37) argumenterar för att undersökningen visar att 

språket anpassas efter den gemenskap vi önskar tillhöra.  

2.2.2 Skolans uppdrag utifrån styrdokument  

Under grundskolans tidigare år ska eleverna ges förutsättningar att utveckla en språklig bas. 

Den grundläggande kunskapen i språk ska de kunna bruka genom den resterande utbildning 

som de står inför samt livet ut. Samhället ställer således stora krav på lärare som undervisar i 

dessa årskurser. I kursplanen för ämnet svenska för årskurs 1-3 finns det angivet i det centrala 

innehållet under rubriken språkbruk att undervisningen ska behandla skillnader mellan tal- och 

skriftspråk (Skolverket, 2017, s. 254).  

 

Genom att studera det centrala innehållet för senare årskurser i grundskolan finns en tydlig 

progression. Undervisning i årskurserna 4-6 ska behandla inslag om skillnader i 

språkanvändning. Detta innebär att eleverna ska kunna anpassa sitt språk beroende på 

mottagare. Vidare så ska skolans undervisning innehålla inslag av språkliga varianter och 

regionala skillnader i Sverige (Skolverket, 2017, ss. 255-256). Slutligen under grundskolans 

sista år, årskurs 7-9, utökas innehållet i undervisningen och behandlar skillnader i 

språkanvändningen beroende av sammanhang. Utöver det nämns även att undervisningen ska 

innehålla” några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige” samt ”etiska och moraliska 

aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika 

sammanhang (Skolverket, 2017, s. 257).  

 

Kunskap om språkliga varieteter och fokus på dialekter framgår i kursplanen för mellanstadiet. 

Det finns inte uttalat i tidigare årskurser. Det är dock, som tidigare nämnt, under lågstadiet som 

lärare lägger grunden till kunskaper om språket som utvecklas under skoltiden. I kursplanen för 

svenska finns ett övergripande syfte som ska genomsyra undervisning i alla årskurser och 

stadier. Här framgår det att eleverna i grundskolan ”ska ges förutsättning att utveckla sitt tal- 

och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang 

och för skilda syften” samt ”att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, 
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uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala 

sammanhang och medier” (Skolverket, 2017, s. 252).  

2.3 Språk och plats 
I följande avsnitt behandlas språkliga varieteter kopplat till språk och plats. Begrepp såsom 

dialekt och värmländska reds ut. En historisk återblick ges för att ge läsaren en ökad förståelse 

för ämnet samt för att bilda perspektiv för hur vi ser på ämnet idag. Resultat från tidigare 

forskningsstudier behandlas och avsnittet avslutas med samhällets syn på dialekter idag.  

2.3.1 Dialekt 

Begreppet dialekt innefattar språkbruk och språkliga varieteter som är knutet till ett specifik 

geografiskt område (Andersson, 2013, s 40; Einarsson, 2009, 147; Imsen, 2006, s. 361).  

 

Till vardags talar man om dialekter bundna till landskap och ett exempel kan vara att man 

sammanfattar alla varieteter av dialekter i landskapet Värmland och kallar det för värmländska 

(Einarsson, 2009, s. 147). Värmländska är en samling av komplexa dialekter. Pamp (1979) 

beskriver värmländska dialekter som ett av våra mest komplicerade landskap. Detta beror på 

att språkbruket har påverkats och influerats från olika håll. Dialekterna har dels inslag från 

norskan likväl som nordsvenska samt västgötska mål. Eftersom påverkningarna utifrån drevs 

olika långt in i landskapet resulterade det i en stor spridning av dialekter (Pamp, 1978, s. 88). 

 

Andersson (1985) beskriver fyra olika kategorier som indelar dialekter. Genuina dialekter, 

utjämnade dialekter, regionalt standardspråk och naturellt standardspråk. De genuina 

dialekterna är sällsynta i dagens samhälle och förekommer på vissa delar av den svenska 

landsbygden. Det finns få talare av den genuina dialekten och hade den visats på tv hade den 

med största sannolikhet varit textad. Utjämnade dialekter förekommer både i tätorter och på 

landsbygden. Den värmländska som ibland förekommer på tv är ett exempel på en utjämnad 

dialekt. Det regionala standardspråket omfattar en större yta med fyra stora centrum. En form 

av skånska som talas med utgångspunkt i Lund, en västsvensk variant med Göteborg som 

centrum, en uppsvensk variant med Stockholm i centrum samt ett norrländsk regionalt 

standardspråk (1985, ss. 62-64). Eftersom värmländskan är en komplicerad samling av dialekter 

är det inte givet vart den skulle placeras in.  
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Det som enligt Einarsson (2009, s. 32) skiljer dialekter från standarspråk är att dialekter saknar 

skriftspråksnormer medan standardspråk har standardiserade normer gällande skrift. Pamp 

(1978) poängterar att det språkbruk som har högst status i ett land är det som utgör det 

accepterade standardspråket. För att kunna skriva svenskt standardspråk måste skribenten rätta 

sig efter de rådande normer gällande stavning som framhålls i den senaste upplagan av Svenska 

Akademiens ordlista. Det är mot detta standardspråk som dialekter står. Dialekter är regionalt 

betingat och skiljer sig från skriftspråket som en avvikande språklig variant (Pamp, 1978, s. 9). 

En talare som använder ett neutralt standardspråk avslöjar inte vare sig sin geografiska hemort 

eller geografiska härkomst (Andersson, 1985, s. 64). 

2.3.2 Attityder till standardsvenska och dialekter över tid 

I dagens samhälle anser vi det självklart att ha ett gemensamt skriftspråk med normer och regler, 

dock har det inte alltid varit så. 1500-talet dominerades av en bred variation av skriftspråk. I 

samband med den första svenska översättningen av Bibeln under medeltiden lades grunden till 

ett gemensamt svenskt skriftspråk (Norrby & Håkansson, 2015, s. 53). 

 

Genom historien har synen på dialekter varierat. 1800-talet dominerades av ett negativt synsätt 

på dialekter och dess användning. Skolans viktigaste uppgift var att bevara och skydda det 

offentliga talet och motverka det som ansågs vara vardagstal. Skolan eftersträvade, under denna 

tidsperiod, ett slags enhetsspråk för både tal och skrift (Widmark, 1987, s. 47). Skolans 

inställning till dialekter under första delen av 1900-talet var avisande och kan närmast beskrivas 

som utrotningspedagogik. Dialekterna hörde inte hemma i skolans värld och skulle bort 

(Andersson, 2013, ss. 71-72).  

 

Skolan spelade en viktig roll i spridningen av ett nationellt standardspråk. I samband med 

införandet av en allmän folkskola i mitten av 1800-talet blev spridning av standarspråket 

systematiskt. Skolan eftersträvade en användning av ett talspråk som låg nära till hands till det 

rådande skriftspråket (Hultgren, 1984, s. 36). Lärare hade i uppdrag att föregå med gott exempel 

och att inte använda sig av dialekt i undervisningen. Dialekter motarbetades länge av skolan i 

muntlig framställning. Utrotandet av dialekter misslyckades eftersom lärarna naturligtvis inte 

kunde stoppa all användning av dialekt i skolan (Einarsson, 2009, s. 152). 
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2.3.3 Tidigare forskning på ämnet språk och plats 

År 1961 publicerade Tore Österberg en avhandling som behandlade elevers skrivande på dialekt 

respektive standardsvenska. Deltagarna delades upp i två grupper där grupp 1 fick lära sig läsa 

på dialekt medan grupp 2 fick lära sig läsa på standardsvenska. 10 veckor in i studien övergick 

grupp 1 till att läsa på standardspråk. Redan här framgick att gruppen som lärde sig att läsa på 

dialekt presterade bättre än grupp 2, som enbart hade läst på standardspråk. Efter 25 veckor 

avslutades studien. Enligt resultatet framgick det att grupp 1 presterade överlägset bättre än 

grupp 2 (Österberg, 1961). Hultgren (1984) konstaterar att Österberg var tveksam om han 

rekommenderade användning av dialekter. Trots att elevernas resultat blev avsevärt bättre om 

de fick lära sig läsa på dialekt rekommenderade således inte Österberg arbetssättet. Hultgren 

presenterar även Vennås förklaring. Vennås hävdar att den tveksamma rekommendationen 

troligtvis påverkades av de rådande politiska traditionerna, som betraktade dialekter negativt 

(Hultgren, 1984, ss. 40-41).  

 

År 2011 presenterade Anna Greggas Bäckström en avhandling som fokuserade på elevers 

språkbruk i digitala medier, med inriktning på dialektanvändning. SMS är den skriftpraktik som 

eleverna i studien var mest benägna att använda sig av dialekt (Greggas Bäckström, 2011, s. 

218). Deltagarna i studien är noga med att poängtera skillnaden mellan dialekt och 

standardspråk i skrift. Det framgår i undersökningen att majoriteten tar avstånd till att använda 

dialekt i skolsammanhang. Endast ett fåtal uppger att de kan tänka sig att skriva på dialekt i 

skolsammanhang. Anledningen till elevernas val grundar sig i att det inte är tillåtet eller 

accepterat i skolan, att det inte passar sig att använda dialekt när de skriver samt att de vill 

undvika att bli missförstådda (Greggas Bäckström, 2011, s. 107).  

2.3.4 Synen på dialekter idag  

Allt eftersom 1900-talet fortlöpte förändrades synen på dialekter. Andersson (2013) hävdar att 

samhället har gått från en utrotningspedagogik till en typ av tvåspråkighetspedagogik,  

dialekterna går numera hand i hand med standardspråket och de kompletterar varandra 

(Andersson, 2013, s. 72). Enligt Andersson (1989) finns det tre pedagogiska alternativ, 

utrotning, språkväxling och uppskattning. Det första alternativet, utrotning, har varit utpräglat 

under 1800- och 1900-talet. Gradvis har detta förändrats och bidragit till en tid som präglats av 

språkväxling och uppskattning av varieteter i språket (Andersson, 1989, ss. 29-39). Den norska 
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professorn Gunn Imsen (2006, s. 361) poängterar att lärare måste ta hänsyn till elevers bruk av 

dialekt eftersom de är skyldiga att visa respekt gentemot sina elever. Eleverna har rätt att 

använda sin dialekt i skolan, dock krävs en medvetenhet om att det standardiserade skriftspråket 

ska användas i skrift. Anderson (1989, s. 24) poängterar att lärare aldrig kan förbjuda språkliga 

uttryck, men de kan med fördel undervisa och förklara varieteter i språket.  

2.4 Språk och ålder 
I följande avsnitt behandlas varieteter av språkbruk som är kopplat till talarens ålder. Nedan 

beskrivs begrepp som är centrala för området. Vidare berörs en viktig del av forskningen, det 

som kallas för ungdomsspråk (2.4.2). Detta följs av ett avsnitt som behandlar relevant forskning 

om ämnet (2.4.3). Avsnittet avslutas med skolans syn på svordomar och fult språk (2.4).  

2.4.1 Kronolekt 

På samma sätt som språket varierar beroende på social eller dialektal tillhörighet, varierar 

språket även med hänsyn till ålder (Norrby & Håkansson, 2015, s. 172). Termen kronolekt 

syftar på språkliga varieteter som kan kopplas samman med olika talares ålder. Termen är 

relativt ovanlig i internationella och nordiska sociolingvistiska studier (Einarsson, 2009, s. 193). 

Gunnarsdotter Grönberg (2013, s. 236) bemöter detta och betonar att ålder länge har intresserat 

sociolingvistiska forskare. Trots detta finns det dock ett område av kronolekter som är 

uppmärksammat, nämligen ungdomsspråket (Einarsson, 2009, s. 193). Detta styrks av 

Gunnarsdotter Grönberg (2013, s. 236) som redogör för att intresset i att undersöka enstaka 

generationers språk har ökat.  

2.4.2 Ungdomsspråk 

Begreppet ungdom är komplext eftersom det är svårt att definiera vem som klassas som ungdom 

(Gunnarsdotter Grönberg, 2013, ss. 236-237). Ungdomar brukar till vardags beskrivas innefatta 

barn i tonåren, medan elever i lågstadiet, åldrarna 9-12, kan placeras inom ramen för begreppet 

tween (Nordby & Håkansson, s. 172).  Ungdomsspråk behöver nödvändigtvis inte vara bundet 

till ålder utan kan snarare vara tecken på språkförändringar. Språkliga drag som finns bland en 

viss åldersgrupp kan vara en pågående språklig förändring och kan därmed bli morgondagens 

sätt att utrycka sig på (Norrby & Håkansson, 2015, s. 170).  
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Genom att undersöka kronolekter från ett sociolingvistiskt perspektiv har studier påvisat några 

karakteristiska drag. Ungdomsspråket är nyskapande på olika språkliga nivåer såsom hur ord 

uttalas samt vilka ord som användas till olika samtalsstilar (Norrby & Håkansson, 2015, s. 172). 

Ungdomarnas språk är ofta kreativt, lekfullt samtidigt som det är traditionellt och nyskapande, 

det bygger nämligen på och omstrukturerar befintliga språkliga element (Kotsinas, 1994, s. 25). 

Ungdomar använder även språket oppositionellt gentemot vuxenvärlden och  har ofta ställt sig 

emot etablissemanget (Norrby & Håkansson, 2015, s. 172; Kotsinas, 1994, s. 25). Norrby & 

Håkansson (2015, s. 172) belyser att ett sätt för ungdomarna att markera sina egna utmärkande 

drag är genom ett eget språkbruk. Detta språkbruk skiljer sig från den etablerade 

standardnormen som är dikterad av vuxna.  

 

De största och mest påtagliga språkliga förändringar som går att registerna finns i olika gruppers 

ordförråd. Här finns de största skillnaderna mellan ungdomsspråket och standardspråket 

(Norrby & Håkansson, 2015, s. 177). Att svenskan i framtiden kommer förändras är enligt 

Kotsinas (1994, s. 178) säkert. Det är inte enbart ungdomar som bidrar till förändringar i 

språket, utan förändringarna drivs på av alla åldersgrupper (Norrby & Håkansson, 2015, s. 177).   

2.4.3 Tidigare forskning på ämnet språk och ålder 

En av de första att undersöka ungdomsspråket och dess påverkan var Bengt Nordberg. Syftet 

med Nordbergs studie var att undersöka huruvida ungdomar artikulerade sämre än vuxna. 

Undersökningen ägde rum under slutet av 1970-talet. Antagandet kunde inte styrkas utifrån 

Nordbergs forskning. Det som framgick tydligt av studien var dock att ungdomar talar snabbare 

än vuxna (Nordberg, 1985, ss. 10-13). Enligt Gunnarsdotter Grönberg (2013, s. 243) kan 

resultatet kopplas samman till att artikulationen uppfattas som otydligt med anledning av 

hastigheten på talet. Den äldre generationen uppfattade alltså artikulationen som sämre när 

ungdomarna i själva verket talade snabbare och de fick då svårt att uppfatta vad som yttrades. 

Einarsson (2009, s. 196) beskriver att ett vanligt förekommande klagomål från vuxenvärlden är 

ungdomarnas tempo när de talar. Den äldre generationen ser ungdomarna som ett hot eftersom 

de inte hänger med i deras snabba tempo.  

 

År 2003 genomförde Tore Kristiansen undersökning beträffande danska ungdomar samt lärares 

attityder till olika varieteter av det danska språket (Kristiansen, 2003, ss. 279-302). Resultatet 
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väckte frågor angående ungdomars roll i språkförändringsprocessen. Næstvedsstudien 

konstaterade att ungdomar har en bestämd syn på vilken språklig varietet som ska brukas. 

Denna varietet stämmer väl överens med den som utgör normen i vårt samhälle.  Det studien 

dock påvisade var att ungdomarna inte är överens med de vuxna gällande hur normspråket låter 

(Norrby & Håkansson, 2015, s. 83) 

 

Ungdomar har alltid varit snabba i att ta till sig nya kommunikationsmedel. Det senaste på arean 

är kommunikationen i sociala medier, chatt samt SMS, som ofta består av kortare meddelanden, 

förkortningar samt smileys. Texterna i dessa medier ligger nära och liknar talspråket 

(Gunnarsdotter Grönberg, 2013, s. 261). Med anledning av detta har en oro uppkommit gällande 

att språkbruket i de digitala medierna kommer utarma standardspråket. Resultatet i Greggas 

Bäckströms avhandling från 2011, som i huvudsak fokuserar på mellan- och högstadieelever,  

påvisar att ungdomarna följer sina egna regler gällande stavning i digitala medier. Eleverna 

uppfattar inte variationen, som uppkommer, som ett problem (Greggas Bäckström, 2011). Trots 

stora variationer gällande uttryck och stavning i SMS och sociala medier påvisar avhandlingen, 

samt liknande avhandlingar, att elevernas texter besparas från förkortningar, smileys och 

likande. Eleverna är kunniga i att skilja på vardagliga uttrycksätt, såsom SMS och sociala 

medier, och texter de skriver i skolan. De anpassar sitt skriftspråk efter mottagare och 

sammanhang (Gunnarsdotter Grönberg, 2013, s. 261).  

2.4.4 Svordomar och fult språk i skolan 

Det finns en medvetenhet i skolan över vad som är tabubelagt. Barn är duktiga på att känna av 

reaktioner hos vuxna. Detta leder därför till att barn ibland letar efter en reaktion från 

vuxenvärlden. Använder de ett tabubelagt ord känner de snabbt av effekten som ordvalet eller 

uttrycksättet ger (Andersson, 1985, s. 79).  

 

Alla människor har olika gränser för vilket språkbruk de tolererar och accepterar. Smärtgränsen 

varierar beroende på individ och därför finns en stor spridning åsikter gällande synen på 

dialektala uttryck, slanguttryck, svordomar och andra språkliga fenomen. Ett exempel kan vara 

ordet ”va”. Vissa klarar inte av att höra det flera gånger medan andra knappast skulle reagera 

på användandet (Andersson, 1985, s. 23). Enligt Kotsinas (1994, s. 165) har vi med största 

sannolikhet en mer öppen syn på ett språkbruk som ligger nära vårt eget sätt att tala. Det grundar 
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sig i att våra egna föreställningar och attityder påverkar vår syn på talspråkliga varieteter. Ett 

av de vanligaste klagomålen på ungdomar och deras språkbruk är att de anses ha ett dåligt och 

bristfälligt språk (Kotsinas, 1994, s. 57).  

 

Kraftuttryck med kroppsliga och sexuella anspelningar har ökat inom skolvärlden. En 

anledning kan vara att det sker som en reaktion till att det blir alltmer accepterat för tjejer och 

kvinnor att använda ett fult språk, något tidigare var förbehållet killarna och männen. 

Fenomenet kan förklaras genom begreppet backlash, vilket innebär att killar tar till ett grövre 

språk för att upprätthålla skillnader mellan könen, eftersom tjejerna bryter mot de gamla 

föreställningar att de inte får svära och använda slanguttryck. Det förekommer även i skolan att 

gäng använder ord som ”hora” både som skällsord och ibland som tilltalsord till varandra 

(Gunnarsdotter Grönberg, 2013, s. 265). Alla uttryck har en mer eller mindre stark laddning 

(Kotsinas, 1994, s. 64). Gunnarsdotter Grönberg (2013, s. 266) redogör för att det inte är 

ovanligt att skolor inför totalförbud mot kränkningar i form av könsord och likande. Istället för 

att hävda att språkbruket har övergått till att vara råare de senaste decennierna kan denna 

förklaring användas. Det finns givetvis fler bakomliggande orsaker till förändringar i språket 

men backlash är enligt Gunnarsdotter Grönberg en betydande faktor. Samtidigt som det är av 

stor vikt att känna till detta understryker hon att vuxenvärlden, lärare likväl som föräldrar, inte 

behöver tolerera språkbruket. Området är sålunda alltför komplext och kan inte förklaras genom 

hävda att språkbruket blir sämre med tiden (Gunnarsdotter Grönberg, 2013, ss. 265-266).  

 

Kotsinas (1994, s. 178) resonerar vidare gällande de drag som finns i ungdomsspråket. Med tid 

tror hon att vissa utryck kommer att mista sin negativa klang. De ord som idag är tabubelagda 

kan över tid normaliseras. En stor del av ungdomliga normbrott kommer därför att leva kvar 

och bli en naturlig del i språkförändringsprocessen. Enligt Gunnarsdotter Grönberg (2013, s. 

266) finns en positiv aspekt då ord mister sin negativa klang. Det handlar om ord som har blivit 

återerövrade av grupper och som vänder orden till neutrala och positiva. Orden gay och orden 

homosexuell är två exempel på ord som har minst sin negativa klang. Kotsinas konstaterar att 

”ungdomar tycks aldrig ha talat så dåligt som ”nuförtiden”, alldeles oavsett när denna tid 

infallit” (Kotsinas, 1994, s. 11). Åsikter om olika generationers språkbruk har alltid funnits och 

är således inte ett nytt fenomenen för dagens generation unga. 
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3 Metodologisk ansats och val av metod 
 
I följande avsnitt beskrivs studiens metodologiska ansats samt vilka empiriska metoder som 

förekom i arbetet. Utöver detta beskrivs urvalet samt hur det insamlade materialet bearbetades. 

Slutligen diskuteras studiens giltighet, tillförlitlighet och begräsningar samt etiska aspekter som 

forskare bör ha i åtanke vid en empirisk undersökning.  

3.1 Metodologisk ansats 
För att undersöka hur människor uppfattar olika aspekter av sin omvärld är fenomenografi som 

forskningsansats användbart. Metoden går ut på att finna variation och systematisera 

människors erfarenheter gällande olika fenomen. Det handlar således om människors tankar, 

erfarenheter och hur olika individer uppfattar vår omvärld. Resultaten i en undersökning med 

fenomenografisk ansats syftar till att beskriva individers uppfattningar och innebär att det inte 

finns några rätta eller felaktiga svar (Kihlström, 2007b, ss. 157-158). Den fenomenografiska 

forskningsansatsen stämmer väl överens med en studie med sociolingvistisk utgångspunkt. 

Sociolingvistiska studier rör nämligen både språk och samhälle (Boyd & Ericsson, 2015, ss. 

14-15).  

3.2 Val av metod och genomförande  
Studien genomfördes med hjälp av två empiriska metoder, nämligen intervjuer samt 

observationer. Vid en empirisk undersökning studeras olika grupper av människors erfarenheter 

och den vanligaste metoden är intervju (Kihlström, 2007b, s. 160). Sociolingvister anser att 

empiriska studier ger forskningen starkare grunder att bygga teorier gällande språk (Boyd & 

Ericsson (2015, s. 11). Genom intervjuer kan lärarna i studien delge sina tankar och diskutera 

talspråkliga varieteter i undervisning. Vidare så kan frågeställningarna gällande ett bra 

språkbruk, hur lärare privilegierar talspråkliga varieteter i undervisningen samt för att 

undersöka eventuella skillnader mellan lärare och lärarstudenters utsagor redas ut genom 

intervjuer. Detta kan kompletteras med observationer för att se på praktiskt bruk hur 

metaspråkliga och språknormativa teman aktiveras i klassrummet. Kombinationen intervju och 

observation är vanlig då man vill studera samspel, beteende genom responderas utsagor och 

praktiska bruk (Boyd & Ericsson (2015, s. 25; Kvale & Brinkman (2009, s. 132). Genom att 

kombinera metoder arbetar man med triangulering, vilket innebär att flera metoder används i 
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en studie för att ge betydelsefull information (Bryman (2011, s. 354; Boyd & Ericsson (2015, 

s. 246).  

3.2.1 Intervju  

Intervjuerna i studien genomfördes utifrån en färdig uppsättning frågor och är således 

semistrukturerade. Vid användning av denna intervjutyp finns en rad frågor förberedda och 

intervjuaren kan variera frågorna beroende på respondent och är tillåten att ställa fördjupande 

frågor under samtalets gång (Bryman, 2011, s. 206). Motiveringen till att använda en 

semistrukturerad intervjuform är att det leder till en stor frihet för intervjupersonerna att utforma 

egna svar (Bryman, 2011, s. 416). En intervjuguide kan enligt Dalen (2015, s. 35) utformas så 

den täcker de viktigaste områdena i studien och studiens syfte samt frågeställningar omsätts till 

konkreta frågor och teman. För att säkra att frågorna är utformade korrekt är det av stor vikt att 

genomföra förintervjuer och därmed testa intervjuguiden (Dalen, 2015, s. 40) (Johansson & 

Svedner, 2010, s. 36). Med anledning av detta genomfördes förintervjuer där intervjufrågorna 

testades. Frågorna baserades på studiens frågeställningar och syfte vilket kontrollerades samt 

diskuterades av handledaren från universitetet.  

3.2.2 Observation  

Observationer är användbara då muntlig kommunikation eller lärare och/eller elevers bruk av 

vissa språkliga drag studeras. Eftersom studien syftar till att undersöka varieteter inom talspråk 

ansågs metodvalet passande. Som tidigare nämnt ställs observationens iakttagelser i jämförelse 

med deltagarnas utsagor i intervjuerna, det förekom triangulering (Palmér, 2015, s. 104). 

Observationerna genomfördes utifrån ett uppgjort schema med kommentarrutor. Det fanns 

redan framtagna kategorier för att garantera att observationen behandlade det studien syftade 

att undersöka. Det är vanligt att observationer genomförs utifrån ett redan uppgjort schema 

(Khilström, 2007d, s. 45). Det är av stor vikt att en observatör inte låter sig påverkas av 

situationen som observeras och ser händelsen utifrån nya perspektiv. Egna värderingar bör 

således inte blandas in och frågan, vad som påverkar mitt seende, bör ställas av alla som 

observerar (Khilström, 2007d, s. 34). Genom att använda observationsschemat som hjälpmedel 

kan detta underlätta för observatören, eftersom det finns framtagna områden och det är enbart 

de som studeras.  
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3.2.3 Avgränsningar, urval och representativitet  

Deltagarna i studien kontaktades genom snöbollsprincipen. Detta gjordes då 

rekryteringsprocessen av deltagare var problematisk. Principen går ut på att deltagare bjuds in 

genom nyckelpersoner (Bryman 2011, s. 196). Forskare väljer ibland respondenter utifrån 

bekvämlighet och därför baseras urvalet på hur enkelt man når människor (Björkdahl Ordell 

2007, s. 86). Genom att använda denna princip var det således lättare att rekrytera deltagare till 

studien. Det finns dock begränsningar med denna princip, den kan resultera i små och skeva 

urval som försvårar generaliseringen (Dalen, 2015, s. 68). Med anledningen av detta fokuserade 

studien endast på lärare och lärarstudenter i landskapet Värmland. Johansson & Svedner (2010, 

s. 44) belyser att det är lämpligt att välja personer med olika erfarenhetsbakgrund, och därför 

rekryterades lärare från olika kommuner. För att få en bredare grupp av respondenter med olika 

erfarenhet bjöds lärarstudenter in. Lärarstudenterna som figurerar i undersökningen kunde 

enkelt kontaktas då vi har ett nära samarbete inom lärarutbildningen. 

3.3 Databearbetning 
Intervjuundersökningens upplägg inspireras av de sju steg som Kvale & Brinkmann (2009, s. 

118) beskriver. De två första stegen handlar om tematisering, att formulera syfte och 

frågeställningar samt att planera undersökningen. Steg tre är genomförandet av intervjuer med 

deltagarna. Följande steg handlar om hur materialet från intervjun ska behandlas. I steg fyra 

skriver man ut intervjuerna, de transkriberas. De avslutande två stegen innefattar verifiering, 

om intervjuresultaten är trovärdiga och tillförlitliga. Det avslutande steget är själva 

rapporteringen. 

 

Vid intervjun tillfrågades deltagarna om intervjun får spelas in. Detta eftersom det är 

betydelsefullt för forskare att kunna gå tillbaka och lyssna på samtalet i efterhand (Kihlström, 

2007a, s. 51). Dessa inspelningar kan sedan överföras till en dator där de kan spelas upp och 

transkriberas med hjälp av ett ordbehandlingsprogram (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 195). Att 

transkribera intervjuer är en tidskrävande process (Bryman, 2011, s. 429). En transkribering bör 

genomföras av forskaren själv då det ökar möjligheten att lära känna sitt material (Dalen, 2015, 

s. 69). Med hjälp av den transkriberande intervjun analyserades innehållet efter den arbetsgång 

som Kihlström (2007a, s. 54) presenterar. Arbetsgången innebär att materialet granskas och en 

jämförelse görs mellan respondenternas svar för att finna samband och mönster.  
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3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Vid en studie med en fenomenografisk forskningsansats, liksom vid övriga empiriska studier, 

finns tre begrepp som bör diskuteras; validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet.  

 

Begreppet validitet handlar om studiens giltighet, alltså om man undersöker det man har för 

avsikt att undersöka (Kihlström, 2007c, s. 231). Ett sätt att öka validiteten är att använda sig av 

externa personer som granskar materialet. Intervjuguiden och observationsschemat, framtagna 

utifrån studiens syfte och frågeställningar, studerades därför av handledaren från universitetet. 

De externa personer som studerar materialet bör vara vetenskapligt utbildade (Kihlström, 

2007c, s. 231) Därmed ökar graden av validitet för studien. Ytterligare ett sätt att garantera 

studiens validitet är att, som tidigare nämnt, använda sig av flera metoder, så kallad 

triangulering (Kihlström, 2007c, s. 231). Fenomenet studerades utifrån både observation och 

intervju för att säkerhetsställa validitet. 

 

Begreppet reliabilitet handlar om studiens trovärdighet, alltså om man kan lita på resultatet från 

en studie. För att garantera en hög grad av reliabilitet krävs det en skicklig intervjuare och 

observatör (Kihlström, 2007c, s. 231). Det är därför av stor vikt att genomföra en testintervju i 

förväg, vilket gjordes för studien. Gällande observation som metod genomföres fler 

observationer i olika undervisningssituationer.  Ytterligare faktorer som höjer reliabiliteten i en 

undersökning är bland annat att spela in intervjuerna. Genom att lyssna på sig själv i efterhand 

kan man studera sitt sätt att ställa frågor (Kihlström, 2007c, s. 232). När en intervju 

sammanställs krävs en tanke om hur innehållet ska presenteras. Det krävs en viss konst när 

intervjuerna ska presenteras. Ett sätt att då säkra reliabiliteten är att kombinera utskriften med 

citat från respondenterna (Kihlström, 2007a, s. 54). Slutligen kan studiens reliabilitet höjas 

genom att kombinera fler metoder, triangulering (Kihlström, 2007c, s. 231). 

 

Begreppet generaliserbarhet handlar om att översätta egna resultat till en större grupp 

(Dimenäs, 2007, s. 86). Boyd och Ericsson (2015, s. 94-95) konstaterar att enbart en observation 

är svår att generalisera utan det krävs då en mer omfattad undersökning. Ett examensarbete 

genomförs inom ramarna för en mängd faktorer, en av dessa är tidsaspekten. Det är en stor 

svårighet att kunna genomföra en serie av observationer. I studien förekom istället fler 

observationer av undervisningspass hos samma lärare. Inom en kvalitativ studie är 
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generaliseringsprocessen lättare med anledning av att studien utgår från enskilda individers 

erfarenheter samt mönster (Kihlström, 2007b, s. 165). Utifrån att insamla iakttagelser från olika 

individer kan undersökningen skapa igenkänningsfaktorer. Genom detta kan man få individer 

att se företeelser ur olika perspektiv och bidra till en ökad förståelse för studien (Kihlström, 

2007c, s. 233).  

3.5 Forskningsetiska principer 
Innan undersökningen är det av stor vikt att respondenterna får information gällande studiens 

syfte samt villkoren för deltagandet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7).  Deltagarna i studien fick en 

formell inbjudan, ett missivbrev (se bilaga), där syfte och information gällande undersökningen 

framgick. Vid genomförandet av en observation då deltagarna medverkar aktivt ska alltid 

samtyckte insamlas. Det innebär att man behöver föräldrar/vårdnadshavares godkännande för 

att göra en observation i en klass på lågstadiet. Observationen i studien genomfördes under 

skoltid och enligt vetenskapsrådet kan samtycke i vissa fall inhämtas från exempelvis lärare 

och skolledning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9).  

 

Enligt Vetenskapsrådet ska det vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifter 

från studien (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 12-13). För studien innebär denna princip ett tänk 

gällande vart materialet från intervjuerna och observationerna sparas. Det är endast jag som 

känner till deltagarnas namn och personuppgifter och de benämns som lärare 1, lärare 2, 

lärarstudent A, lärarstudent B och så vidare. Både lärarnas och skolornas namn förblir således 

anonyma. Det fjärde och sista av de principer som presenteras av Vetenskapsrådet är 

nyttjandekravet. Sammanfattningsvis innebär nyttjandekravet att insamlade uppgifter om 

enskilda personer endast får användas för studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). För 

studien innebär detta att materialet från intervjuerna och observationerna endast får användas 

för att undersöka det tilltänkta syftet och inte kan användas i andra sammanhang 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  

 

För att säkra vad som sägs under en intervju är det värdefullt att spela in samtalet (Kihlström, 

Intervju som redskap, 2007a, s. 51). Dessa inspelningar användes endast för att kunna 

återberätta och analysera vad respondenterna säger. Boyd & Ericsson (2015, s. 23) bedömer att 

inspelningar inte bör förvaras på en dator med internetuppkoppling utan på förslagsvis ett USB-
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minne. Med anledning av detta sparades materialet på ett USB-minne. Eftersom det finns ett 

nyttjandekrav sparas inspelningarna tills arbetet är färdigställt för att sedan raderas. Vid en 

observation i en lågstadieklass, där minderåriga är delaktiga, finns en del kritiska aspekter. Dock 

är det lärare och lärarens sätt att bemöta talspråkliga varieteter och språknormativitet som är i 

fokus. Därför bör det räcka att läraren och skolledare ger samtycke till studien. Det är dock 

alltid bra att meddela vårdnadshavare vad som sker i klassrummet och det skulle exempelvis 

kunna ges i ett informerande veckobrev. 
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4. Resultat och analys 
I följande avsnitt redogörs för resultaten från studiens empiriska undersökningar. Resultatet 

presenteras inom ramen för tre områden; presentation av deltagarna, resultat från intervjuer 

samt resultat från observationer. I varje avsnitt diskuteras studiens centrala begrepp, talspråkliga 

varieteter och ett bra språkbruk.  

4.1 Presentation av deltagare  
I studien medverkade tre verksamma lärare. Två av lärarnas lektioner observerades. Utöver de 

tre lärarna intervjuades två lärarstudenter. Gemensamt för alla lärare är att de är verksamma i 

värmländska kommuner och undervisar i årskurserna 1-3.  

 

Lärare 1 är 47 år gammal och har arbetat som lärare i 23 år. Läraren undervisar på sin hemort 

och delar således sin dialekt med eleverna. I den klass där lärare 1 undervisar genomföres även 

observation 1. Observation 1 omfattar tre undervisningspass som genomfördes under en 

heldag.  

Lärare 2 är 50 år gammal och har arbetat som lärare i 26 år. I likhet med lärare 1 så arbetar 

lärare 2 på sin hemort och delar dialekt med sina elever. Under en heldag studerades 

undervisningen i klassen och redovisas som observation 2. Observation 2 omfattar i likhet med 

observation 1 en samling av tre undervisningspass.  

Lärare 3 är 46 år gammal och har arbetat 10 år i grundskolan och har tidigare varit verksam i 

förskolan. Lärare 3 arbetar på sin hemort och delar således dialekt med eleverna.  

Lärarstudent A är 25 år gammal, med ursprung från Värmland och har studerat på universitetet 

i snart åtta terminer, vilket innebär att respondenten snart är färdigutbildad lärare. Enligt 

respondenten själv finns relativt stor erfarenhet av yrket, ”mer än många andra studenter”, säger 

lärarstudent A.  

Lärarstudent B är 23 år gammal och har studerat i snart åtta terminer och är därmed snart 

färdigutbildad lärare. Till skillnad från tidigare deltagare har lärarstudent B härkomst ifrån ett 

närliggande landskap och talar därmed inte en utpräglad värmländska.  

4.1.1 respondenternas syn om dialektanvändning 

Vid starten av intervjuerna diskuterades det egna användandet av dialekter. Respondenterna fick 

först frågan anser du att du talar en utpräglad dialekt? Lärarstudent B, som inte är född och 
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uppvuxen i Värmland, bekräftar att dialekten finns men att den ändras beroende på situation 

och sammanhang. Respondenten anser att familjen talar en mer utpräglad dialekt. Lärarstudent 

A med värmländskt ursprung anser sig inte tala så grov dialekt, men betonar samtidigt att det 

finns tillfällen då elever har frågat ”vad sa du?”. Barnen är inte så vana att höra värmländska 

idag fastslår respondenten och det leder således till att de stundtals reagerar på vad lärarstudent 

B säger. ”De förstår mig, men ibland påpekar de vad jag säger”. Lärare 3 anser sig ha en 

blandning mellan dialekter och varierar sin användning. Lärare 1 är den enda som direkt säger 

sig ha en utpräglad och relativt grov dialekt.  

 

Lärare 2 återgav en synnerligt intressant anekdot. Lärare 2 som ibland föreläser åt Skolverket 

anser att den egna dialekten inte är så utpräglad. Det som dock har uppstått är att deltagare från 

föreläsningarna har reagerat. ”Lova att du alltid pratar som du gör” har de sagt efteråt. ”Jag 

förstod inte vad de menade” fortsätter lärare 2 och utvecklar sitt resonemang. Deltagarna hade 

uppskattat användningen av dialekten och då insåg lärare 2, ”antagligen pratar jag mer dialekt 

än vad jag tror”. Lärarens uppfattning gällande sitt sätt att tala stämde således inte överens med 

hur omgivningen uppfattade respondenten. Det är även intressant att personer från Skolverket 

uppskattade och rekommenderade användandet av dialekter, eftersom standardsvenska ofta hör 

samman med formella tillställningar.  

4.2. Resultat från intervjuer  
I följande avsnitt redovisas resultatet angående respondenternas syn, åsikter och förhållningsätt 

om begreppen dialekt, ungdomsspråk, slanguttryck och svordomar. Avsnittet behandlar endast 

respondenternas utsagor från intervjuerna, som genomfördes enskilt med varje deltagare. 

Vidare så behandlas respondenternas utsagor om ett bra språkbruk, hur de ser på skolans 

uppdrag gällande språkvård och språkvård. Avsnittet behandlar även tillfällen då 

respondenterna anser att talspråkliga varieteter bör undvikas och slutligen så sammanfattas 

avsnittet.  

 

4.2.1 Dialekt  

I följande avsnitt återges respondenternas utsagor om området dialekt. 
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Synen angående det egna användandet av dialekter varierade. Respondenterna fick svara på 

frågor gällande betydelsen av dialekter för dem både som privatpersoner och i undervisningen. 

Det första som lärare 2 tänker på är rötter och trygghet. Där man bor finns en dialekt och det är 

en egenskap som man kan känna stolthet över. Vidare så betonar respondenten att det inte finns 

någon skillnad mellan privatlivet och lärarrollen. ”Jag pratar lika vart jag är och hur jag än är”. 

Lärarstudent A tycker det är roligt och intressant med dialekter. ”Det är spännande att kunna 

höra varifrån människor har sitt ursprung”. Vidare så lyfter lärarstudent A att det är spännande 

med liknande fenomen, alltså en stor spridning av dialekter, i andra länder utomlands, 

exempelvis i USA. Lärare 1 utryckte en likande åsikt och anser att dialekter är något ”härligt”.  

 

Lärare 1 identifierar dock aspekter som kan bli problematiska. Det kan uppstå hinder när 

individer från respondentens hemort ska kommunicera med andra eftersom det finns en risk att 

de inte förstår och därmed uppfattar talaren som ”lustig”. Till skillnad från lärare 2 är lärare 1 

mer noga med att betona skillnaden mellan privatperson och lärare. ”Jag gör båda delarna i 

klassrummet, när jag har en genomgång då försöker jag tala rikssvenska eller vad man ska kalla 

det”. Respondenten slår fast att detta handlar om att vara extra tydlig och att det inte är något 

illa med att tala dialekt i klassrummet.  

 

Lärare 1 poängterar att vi ska känna stolthet och att det inte är något fel eller skam i att tala 

dialekt; ”då skulle det vara lagstadgat att vi inte skulle få prata dialekt”. Anledningen till att 

lärare 1 talar mindre dialekt i undervisningen handlar om att säkerställa att eleverna ska ”få 

höra det rätta sättet att uttala orden”. Dialekt för lärare 3 är olikheter i hur individer uttrycker 

sig. Respondenten säger sig försöka undvika en utpräglad dialekt i undervisningen. Ibland väljer 

lärare 3 att säga ord på dialekt för att se en reaktion hos eleverna. Lärarstudent B lyfter fram att 

dialekt handlar om identitet. I likhet med övriga respondenters tankar hör det samman med 

ursprung och var man kommer ifrån.  

 

Tidigare så sysslande skolan med en form av utrotning av dialekter, man skulle tala 

standardsvenska. Hur tänker du angående det? Lärarstudent B konstaterar att denna fråga är 

högst individuell. Det varierar från person till person, men lärarstudent B anser själv att det är 

en del av identiteten och att det skulle bli tråkigt och opersonligt utan dialekter. Lärare 1 är av 

samma åsikt, ”det förstår jag inte vitsen med”. Respondenten utvecklar sitt resonemang och 
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spekulerar i huruvida barns stavning skulle påverkas om de talar dialekt. Lärare 1 tror att det 

inte påverkas då barn ser på tv, hör på radio och lyssnar på vuxna dagligen; ”så de får 

rikssvenskan ändå och blir ständigt påminda”.  

 

Lärare 3 beskriver att det är ett spännande ämne i den bemärkelsen då respondenten anser att 

dialekter håller på att utrota sig själva; ”barn idag pratar inte så mycket dialekt då det inte verkar 

vara fint nog”. Detta resonemang styrks av lärarstudent A att; ”de är inte så vana att höra 

värmländska. ”Det vore jättetråkigt om dialekter förvann. För det är ju en del av den du är, att 

du är ifrån Värmland och det blir tråkigt om alla ska prata likadant”, säger lärarstudent A. Lärare 

2 upplever en glädje att utrotningen av dialekter misslyckades. Under tiden som respondenten 

utbildade sig på lärarhögskolan berättade lärarna att de skulle träna bort sin dialekt. Det skulle 

bara leda till problematik för eleverna. ”Jag är glad att jag inte gjorde det”. Lärare 2 tror dock 

att viss problematik kan uppstå gällande stavningen, då dialekten på bostadsorten förkortar ord. 

Samtidigt kan detta undvikas genom att arbeta med att det finns skillnad i hur vi talar och 

skriver, ”vi måste lära dem, vi jobbar mycket kring skrivning”.  

 

Slutligen betonar lärare 2 att det är viktigt ”att våga vara personlig i undervisningen. Jag vill att 

folk ska komma fram och hälsa på stan och då vill jag prata som de andra på orten gör. Vissa 

lärare vill vara privata på stan men det har jag aldrig haft problem med. Jag är samma person 

hemma och som lärare”. Respondentens utsaga handlar sammanfattningsvis om att man ska 

våga bjuda på sig själv i undervisningen. Det tyder ändå på att det finns något undermedvetet 

hos respondenten, eftersom den tycks markera att det finns skillnader mellan dialekt och 

standardspråk. Detta trots att det aldrig uttalas och läraren anser själva att de inte behandlar 

språknormativitet i talspråket.  

 

Lärarnas syn varierade gällande huruvida de väljer att tala dialekt i sin undervisning. Lärare 1 

och 2 uttrycker att de talar dialekt och lärare 3 säger sig ha en blandning av dialekter. 

Respondenterna fick frågan om de tar upp dialekt som ett undervisningsämne, vilket ingen av 

dem gör och de väljer att inte läsa texter skrivna på dialekt. Lärare 1 anser att det inte finns tid 

för det. Lärare 3 beskriver att i samband med att de arbetar med landskapet Värmland kan det 

komma tillfällen då dikter och filmer på dialekt förekommer. Det är dock inget område då 

elevernas kunskaper ska bedömas, det finns inget sådant kunskapskrav för lågstadiet. 
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4.2.2 Ungdomsspråk 

I följande avsnitt återges respondenternas utsagor om området ungdomsspråk. 

 

”Det finns två kategorier av ungdomsspråk tänker jag”, inleder lärare 2. Lärare 2 poängterar att 

eleverna som undervisas på lågstadiet inte är ungdomar utan är barn. Dessa barn är präglade av 

vad de ser på tv, hör i film och sådant. Det lärare 2 kan identifiera handlar om utryck i språket, 

exempelvis ”wow” och ”häftigt”. Den andra kategorin handlar om språket kopplat till 

kommunikationen i telefoner, datorer och surfplattor. ”De är uppvuxna i den tiden, med smileys 

och sånt och är i ett annat digitalt språk tror jag”. Vidare så bedömer lärare 2 att det är ett språk 

som kan vara svårt att hänga med i. Språket i SMS är det första som lärare 3 tänker på. ”Kort 

kommunikation och många amerikanska utryck, det tänker jag på när jag hör ungdomsspråk”. 

Vidare så resonerar respondenten gällande den normalisering som skett i samhället. Barn idag 

använder YouTube och ord samt uttryck som härrör från YouTube-kulturen; ”där kan det bli 

svårt att hänga med”. Lärarstudenterna gör kopplingen till svordomar och fult språk. ”Jag tänker 

svordomar”, säger lärarstudent B. ”Ofta hör man ungdomar på stan och de ska alltid vara så 

grova i munnen” anser lärarstudent A. Det är av intresse att respondenterna sammankopplar 

ungdomsspråket och det fula språket på egen hand, eftersom det är ett vanligt antagande att 

individer gör just detta.  

 

Alla medverkande i studien fick svara på frågan, många vuxna befarar att elevernas språk i 

sociala medier kommer påverka vårt standardspråk! - Vad tror du? Lärare 1, lärare 2 samt 

lärarstudent A tror att det kommer påverka språket medan lärare 3 och lärarstudent B är mer 

tveksamma. Lärare 1 tror att stavningen kommer försämras, förkortningar kommer användas i 

större utsträckning samt att barnen kommer skriva exakt som det låter. Vidare tror 

respondenterna att skolan kommer behöva arbeta mer med detta. Lärarstudent A tänker 

följande; ”språket i medierna blir en stor del av barnens vardag och eftersom det är så många 

vuxna som inte kan skriva ordentlig så tror jag att barnen kanske härmar dem. De tror då att det 

är det rätta sättet. Skolan har ett stort uppdrag här”.  

 

Lärare 2 tror att det kan bli svårigheter på fronten då eleverna ska utveckla sitt resonemang. ” 

Det blir väldigt kort och koncist”. Det är enligt lärare 2 av stor vikt att skolan fortsätter sitt 

arbete och lär ut strategier. Samtidigt tror lärare 2 att det inte är språket i sig som kommer 
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drabbas av påverkningarna, utan snarare det sociala samspelet mellan människor. Vidare så 

förespråkar respondenten att skolan behöver ” arbeta med värdegrund och hur man beter sig 

mot varandra”. Lärare 3 konstaterade att vi har haft sociala medier en tid nu och att det inte har 

märkts någon skillnad. Dock poängteras att skolan behöver arbeta mer med etik på internet. 

Lärarstudent B har upptäckt att många skriver sämre i sociala medier men anser att skolans 

arbete kommer väga över och att skriftnormerna trots allt kommer bevaras i akademiska och 

skolrelaterade sammanhang.  

4.2.3 Svordomar  

I följande avsnitt återges respondenternas utsagor om området svordomar. 

 

Enligt Lärare 2 är svordomar idag inte samma sak som vad svordomar var för ett antal år sedan; 

”vi kan backa tillbaka kanske 30 år”. Lärare 3 är av en likande åsikt, att det vi uppfattar som 

svordomar idag är ord som är grövre. Det är något som alltmer blir normaliserat i skolan och 

barnen tror att det är okej att använda dessa ord. Lärare 3 anger att ”eleverna tittar på YouTube 

och ser filmer där sådana ord förekommer”. Även lärare 1 lyfter fram att barns språk alltmer 

förändras. Respondenten slår fast att det finns de vanliga svordomarna, exempelvis ”fan”. 

Vidare finns svordomar som omfattar könsord. ”De tycker jag inte om och skolan har 

nolltolerans gentemot dem”. Lärare 2 slår fast att svordomar inte uppmuntras men att det i vissa 

situationer kan bli fel. ”De får inte svära åt varandra, det tolererar jag aldrig”. Det kan dock 

uppstå tillfällen när eleverna är på rast och då hävdar lärare 2 att man är mer förbiseende. ”Det 

hör mer till en kutym”.  

 

Så lärare 2 belyser att svordomar som förstärker uttryck i språket kan vara acceptabelt. Detta 

skiljer sig från lärare 1 som är av åsikten att de inte godtar svordomar i skolan, men kanske inte 

alltid påpekar användandet. Lärare  3 berättar att det kan uppstå viss skillnad i generationerna 

gällande acceptansen av svordomar och fult språk. Lärarstudenterna i studien anser att 

acceptansen varierar beroende på sammanhang. Det är aldrig okej att använda svordomarna 

mot varandra men ibland kan det fungera som språkförstärkare. Vidare så konstaterar 

lärarstudent A att man inte uppmärksammar det, utan kanske enbart säger ”nu tänker du på 

språket”. 
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Både lärare 2 och lärare 3 resonerade om tillfällen i elevernas liv då språket blir mer präglat av 

ett fult språk. Det handlar om övergången från lågstadiet till mellanstadiet. Det finns ord som 

enligt lärarna har ökat i användning. Dessa är svordomar grundat på könsord, rasism och sexuell 

läggning. ”Det tycker jag inte finns på lågstadiet”, konstaterar lärare 2. Alla medverkande i 

studien är överens om att det fula språket i skolan har ökat, men att det inte är så utpräglat i 

lågstadiet. ”Jag tror många gånger att eleverna tror att de blir stora för att de börjar 4:an”. Detta 

är en anledning enligt lärare 2 att språket blir allt mer grovt i högre åldrar. ”Omvårdnaden och 

vägledningen försvinner till stor del”. Lärarna är överens i frågan att barnen knappast vet vad 

orden de använder betyder. Även lärare 3 har upptäckt en skillnad hos eleverna i övergången 

mellan låg- och mellanstadiet men vill inte uttala sig då läraren inte har undervisat i de högre 

stadierna. Lärarstudent A, som även har arbetat som vikarie på mellanstadiet delar 

uppfattningen; ”jag ser en stor skillnad på språket, det är en mycket tuffare ton”.  

4.2.4 Vad är ett bra språkbruk?  

I följande avsnitt redovisas respondenternas intervjusvar gällande hur de ser på ”ett bra och 

korrekt språkbruk”, samt skolans uppdrag när det kommer till språkvård och språkbruk. 

Inledningsvis fick respondenterna diskutera ämnet, vad är ett bra språkbruk? Slutligen 

presenteras respondenternas tankar och reflektioner gällande språkbruket i sociala medier och 

SMS.  

 

Lärarstudent A betonar att det finns ett korrekt sätt att uttrycka sig i skrift, men att det är mer 

fritt i tal. Här har man själv chans att välja hur man ska anpassa sitt språk. Umgås man med 

vänner eller är på en fest är det enligt lärarstudent A mer accepterat med ett friare talspråk, 

däremot ska man ”kunna uttrycka sig korrekt i mer formella sammanhang”. Lärarstudent B 

menar att språket är präglat av normer och regler som bidrar till att skriftspråket bör vara mer 

korrekt. Lärare 1 är av en likande åsikt och poängterar att det i vid formella tillfällen bör 

tillämpas ett korrekt språkbruk. Lärare 2 understryker att det är av stor vikt att kunna anpassa 

sitt språk efter sammanhang och situation. Enligt lärare 3 blir elevernas språk allt kortare och 

mindre nyanserat. För lärare 3 kännetecknas ”ett bra språkbruk” av ett mer nyanserat, utvecklat 

och rikt språkanvändande.  

 



 

 
 

26 

Alla medverkande är överens om att elever idag är duktiga på att utrycka sig och att språkbruket 

är bra i klassrummet. Lärarstudent B observerar att ”eleverna skärper till sig i klassrummet”. 

”De är duktiga på att formulera sig, prata om känslor och de är duktiga på att vidareutveckla 

meningar överlag”, berättar lärare 2. Lärare 3 utvecklar sitt resonemang utifrån fokusområdet 

svordomar, ”det är fler barn som har lättare att ta till svordomar idag, mycket snabbare idag 

men utan att kanske menande något illa. Det ligger bara i deras sätt att uttrycka sig”. Denna 

åsikt får medhåll av lärarstudent A, som har uppmärksammat att många använder svordomar 

som ett uttrycksätt. Vidare så beskriver lärarstudent B att när eleverna kommer ut på rast får de 

energi och glömmer bort sig och då kan det öka risken att eleverna använder mer svordomar. 

Lärarna berättar att de inte alltid är ute på rasterna men deras tankegångar liknade 

lärarstudenternas. Alla tre lärare sammanfattar att det på något vis blir mer accepterat när barnen 

är ute. Så länge de inte använder orden mot varandra uppmärksammar de inte situationen.  

 

Att arbeta med språkanvändning och språk i olika situationer är ett mål som finns i läroplanen, 

poängterar lärare 1. ”Det är mitt uppdrag”. Lärarstudenterna bekräftar att de har en viktig del i 

att förbereda eleverna för framtiden. Lärarstudent A hävdar även att föräldrarna, tillsammans 

med lärarna, har en betydelsefull roll i att finna ett bra språkbruk. Lärare 3 delar åsikten att 

skolan har ett uppdrag i att lära ut ord och begrepp. Det innebär att skolan måste ge eleverna 

tillfälle att utveckla sitt språkbruk samt att ge dem ”chans att uttala ord korrekt” i framtiden. 

För att undvika att språket endast kommer bestå av kort kommunikation fastslår lärare 3 att 

skolan måste arbeta med reflektion, diskussion och att kunna sätta ord på företeelser. Lärare 2 

berättar att ”det är viktigt att göra sig förstådd för att få ett socialt liv”. Respondenten poängterar 

att unga ofta är bra på att utrycka sig i skrift, men sämre i tal. Detta bidrar till att de arbetar med 

att eleverna ska utveckla sitt sätt att tala, utveckla resonemang samt arbeta med läsförståelse.  

 

Lärare 2 belyser vikten av att arbeta tillsammans och det bör förekomma interaktion mellan alla 

parter i klassrummet. Detta tror lärare 2 är centralt, annars kommer språket bli allt mer fattigt; 

”vi måste ge eleverna strategier”. Lärare 3 hänvisar i sitt svar till tanken om progressionen i 

skolan. ”Det förekommer som kunskapskrav i högre åldrar och då måste vi lägga grunden i 

lågstadiet”. Lärare 1 konstaterar att om vi inte arbetar med mottagare och sammanhang i skolan 

kommer vi snart inte att förstå varandra. ”Då blir det anarki tänker jag, det blir ingen förståelse 
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för någon. Nej, det vore inte bra” säger lärare 2. Lärarstudenterna är av en likande åsikt, skolan 

har en betydelsefull roll i att lära ut hur språket kan användas i olika situationer och syftet.  

4.2.5 Tillfällen då talspråkliga varieteter bör undvikas    

I följande avsnitt presenteras respondenternas utsagor om tillfällen då talspråkliga varieteter bör 

undvikas. 

 

Lärarstudenterna och lärarna är överens om att det finns tillfällen då dessa varieteter bör 

undvikas och det handlar om situationer då eleverna skriver. De betonar att det finns skillnader 

beroende på mottagare och sammanhang och att det är av stor vikt att kunna anpassa sitt 

språkbruk och sin språkanvändning. Lärare 1 anser att det inte är acceptabelt att skriva på 

dialekt, slang och liknande i en berättelse, om det inte sker i en dialog. Respondenten 

understryker att ”det skrivna språket finns kvar på pappret, det talade försvinner direkt”. Lärare 

1 lyfter således fram att det är mer accepterat att använda talspråkliga utryck i tal eftersom det 

inte finns sparat, som det gör i skrift.  

 

 Lärare 2 argumenterar för att man måste arbeta med att beskriva känslor, upplevelser samt att 

resonera. Detta eftersom kommunikationen blir alltmer kort och barnen är vana med detta; ”det 

är viktigt att använda de rätta orden” förklarar lärare 2. Lärare 3 samtalar om situationer då det 

kan vara olämpligt att läsa böcker med ett visst innehåll. Olika grupper klarar det olika bra och 

då är det bra att känna till och kunna ändra om innehållet i litteraturen. Det är en sådan situation 

då lärare 3 väljer att inte använda svordomar och slang,  eftersom det finns en vetskap om att 

vissa elever inte klarar av det.  

4.2.6 Sammanfattning 

Alla medverkande anser att dialekt handlar om stolthet och är något ”härligt”. Det finns dock 

tillfällen då dialekt hämmar elevers utveckling. Respondenterna anger att de undviker dialekt i 

tydlighetssyfte i vissa undervisningsmoment. Alla är överens att försöken till utrotningen av 

dialekter var något beklagligt och att det är av stor vikt att kunna vara personlig och ”bjuda på 

sig själv” i undervisningen. Ungdomsspråk uppfattas som kort kommunikation, exempelvis i 

SMS och på YouTube. Respondenterna gör också själva en sammanlänkning att 

ungdomsspråket går hand i hand med svordomar och fult språk. I skolan har svordomar och det 
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fula språket förändrats och könsord förekommer alltmer. Grövre ord dominerar och de gamla 

svordomarna blir mer normaliserade.  

 

Lärarna och lärarstudenterna är överens om att det existerar ett bra språkbruk samt att skolan 

har i uppdrag att förbereda eleverna för framtiden. Det finns situationer då det inte lämpar sig 

med dialekt, slanguttryck, svordomar eller språket som används i SMS eller sociala medier. Ett 

bra språkbruk förekommer enligt respondenterna i större utsträckning i skrift än i tal. Detta 

eftersom skriften består av regler och normer. Respondenterna gör även skillnad mellan hur 

situationen ser i ut i klassrummet kontra skolgården, vilket tyder på att skolans språkvårdande 

insats skiljer sig beroende på situation.  

 

Undervisningen i skolan ska enligt respondenterna syfta till att eleverna utvecklar ett mer 

nyanserat utvecklat språk. Detta genom övningar i läsförståelse, utveckla resonemang samt att 

samtala med varandra. Det handlar om att lärare behöver upplysa om hur språkanvändningen 

lämpar sig beroende på sammanhang och mottagare. Talspråkliga varieteter bör enligt 

respondenterna undvikas i skrift samt ibland när man läser böcker i olika grupper.  

 

Lärarna är alla överens om att det fula språket har ökat i samhället, dock inte i så stor 

utsträckning bland de lägre åldrarna. Alla är även överens om att barnen knappast vet vad orden 

de använder betyder. Slutligen anser några av lärarna att språket i sociala medierna och SMS 

kommer påverka vårt standardspråk eller det sociala samspelet. Andra hävdar att så länge 

skolan fortsätter sitt arbete kommer standardspråket att bevaras.  

 

Det är även av intresse att ingen av lärarna väljer att behandla dialekt som ett ämne, trots att de 

talar gott om det och antyder att det är en viktig del av utvecklingen. Anledningen till detta, 

enligt respondenterna, handlar om styrningen och samhällets påverkan på skolan.  

 

4.3 Resultat från observationer  
I följande avsnitt presenterar resultatet från de observationer som genomfördes i studien.  
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4.3.1 Talspråkliga varieteter i praktiken 

I studien genomfördes som tidigare nämnt två observationer som omfattade sammanlagt sex 

undervisningspass. I observationerna studerades bland annat diskussioner om språknormer i 

allmänhet och situationer då lärare korrigerar elevernas ordval. Under observationerna studeras 

även språkbruk i klassrummet utifrån fokusområdena dialekt, slanguttryck och svordomar. 

Under observation 1 förekom dialektanvändning i hög utsträckning. Det fanns dock en stor 

variation hos eleverna gällande vilka som använder dialekt.  Svordomar förekom inte en enda 

gång. Observation 2 uppvisade ett identiskt mönster. Dialekt förekom i stor utsträckning och 

slang i mindre omfattning. Svordomar förekom inte alls i klassrummet och det närmsta en 

svordom som förekom under observationerna var ordet ”skitbra”, vilket ingen i klassrummet 

reagerade på. Varken lärare eller elever uppmärksammande användandet.  

4.3.2 Lärarnas arbetssätt i praktiken 

Observationerna som genomfördes visar på två framträdande fenomen. Lärarna talar mycket 

dialekt i sin undervisning, likväl så talar de lika mycket standardsvenska.  

 

Observation 1 innefattade tre svensklektioner med elever i årskurs 3. Det fördes inga 

diskussioner om normer i talspråk utan endast i skrivet språk. De diskussioner som istället 

förekom handlade om när stor bokstav ska användas, när det ska vara punkt och tillfällen då 

ord ska skrivas ihop för att undvika särskrivning. Det som var utmärkande under observation 1 

var lärarens roll och dennes arbetssätt och tekniker. När lärare 1 talade till klassen och ställde 

frågor tenderade läraren att använda sin vanliga dialekt, likaså gällande ordningsfrågor och 

tillsägelser i klassrummet. Det intressanta är dock att läraren under alla tre lektioner tenderade 

att prata mer standardspråk vid genomgång samt vid instruktioner.  

 

Ett liknande fenomen uppstod under observation 2. Vid genomgång samt under tiden läraren 

och eleverna diskuterade arbetsuppgiften förekom förhållandevis lite dialekt. Läraren läste högt 

på standardsvenska. Ett likande mönster går att identifiera då även observation 2 påvisade ett 

ökat användande av dialekt när läraren talade enskilt med eleverna, talade om ordningsfrågor 

eller tillrättavisade eleverna.  
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Både lärare 1 och lärare 2 undervisar på samma ort och deras dialekt består och kännetecknas 

av förkortningar, exempelvis tal istället för tala. Under genomgångar valde de att fylla ut orden 

och sa således tala trots att de använder tal vanligtvis. Vidare så fanns ytterligare ett liknande 

mönster i observationerna. Lärarna tenderade att upprepa ord som eleverna uttalade på dialekt 

med standardsvenska. En elev sa exempelvis hurde prater och lärare 2 svarade hurdom pratar.   

4.3.3 Sammanfattning  

Observationer visar att både elever och lärare använder dialekt i hög utsträckning vid mer 

informella tillfällen, såsom när de talar enskilt till varandra och när läraren talar om 

ordningsfrågor. Observationerna i de två skilda klasserna påvisade ett liknade mönster. Både 

lärare och elever tenderade att växla mellan dialekt och standardspråk, vilket ofta förekom då 

läraren genomförde en genomgång eller vid högläsning, det vill säga vid mer formella 

situationer. Fenomenet påvisar att det är av stor vikt med tydlighet under genomgångar, och 

därför blir situationen av mer formell karaktär. Vid observationen framgick även att lärare 

tenderar att upprepa elevers ordval och uttrycksätt, korrigerar dem och bemötte eleverna på 

standardspråket. Observationerna visade även att eleverna tar till ett vårdad språk i 

klassrummet, och att ord som ”skit” snarare fungerar som en förstärkning och ett uttrycksätt än 

en svordom.  
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5. Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras respondenternas utsagor från intervjuerna samt utfallen i 

observationerna i relation till studiens syfte och frågeställningar. Diskussionen förs med stöd 

av den tidigare teori och forskning som presenterades i avsnitt 2 teori och forskningsbakgrund. 

Avsnittet summeras i form av slutsatser och avslutas med förslag till vidare forskning på ämnet.  

5.1 Vad är ett korrekt/bra språkbruk enligt yrkesverksamma 
lärare och lärarstudenter? 

 

Deltagarna i studien är överens om att det existerar någon form av ”bra språkbruk”. Synen 

gällande vad som är ett ”bra språkbruk” varierar mellan individer (Kotsinas, 1994). 

Respondenternas bakgrund och syn påverkade således deras svar. De var överens att det finns 

ett korrekt sätt att skriva, detta eftersom skrift präglas av regler och normer (Widmark 1987; 

Kotsinas 1994). De var även överens på punkten att skolan har en betydelsefull funktion för att 

bibehålla ett ”bra språkbruk”. Skolan påverkas av styrning, och respondenterna poängterar att 

de har ett uppdrag i förhållande till skolans styrdokument. Här framgår att de ska arbeta med 

sammanhang, syften och mottagare i olika situationer (Skolverket, 2017) . Respondenterna 

understryker att de behandlar detta i sin undervisning.  

 

I studien framgår vad respondenterna förmodar skulle uppstå om undervisningen i framtiden 

skulle sakna fokus på språklig anpassning. Deras syn är av en negativ karaktär och tror de att 

det skulle bli stora problem i att förstå varandra. Förmågan att förstå varandra skulle försvinna 

och lärarna, i likhet med Einarsson (2009) belyser att det är en betydelsefull förmåga som måste 

bevaras.  

5.2 Lärare och lärarstudenters syn och attityder till 
talspråkliga varieteter samt hur privilegierar talspråkliga 
varieteter i undervisning 

5.2.1 Dialekt  

Respondenterna i studien var överens om att dialekt handlar om geografiskt ursprung samt den 

plats som man lever på. Respondenterna påvisar en öppenhet till dialekt och poängterar att 

individer ska få känna stolthet till sitt ursprung. Trots en tydlig öppenhet identifierar deltagarna  

områden då dialekt kan bidra till problematik. Imsen (2006) och Widmark (1987)  samtalar om 
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att skrift och tal är två olika koder och om att det ibland kan uppstå tillfällen då problematik 

uppstår. Dessa tillfällen kan exempelvis vara situationer då ljud uttalas på ett annat sätt. 

Respondenterna i studien samtalade gällande detta ämne. De identifierar att de måste arbeta 

med undervisning som stimulerar eleverna att utveckla ett nyanserar språk, eftersom det är 

vanligt att de förkortar ord i sin vardagliga dialekt. Ord som tala kan exempelvis bli tal, och 

stämmer således inte överens med hur ordet skrivs.  

 

Respondenterna poängterar även att det kan uppstå problematik när de som värmlänningar 

samtalar med individer från andra platser i Sverige. Det finns olika typer av dialekter och i de 

orter där lärarna undervisar förekommer i hög grad det Andersson (1985) kallar för utjämnade 

dialekter vilket påminner om värmländska som förekommer i tv. Det finns därför ord som 

skiljer sig gentemot andra dialekter och ibland kan missförstånd uppstå, just eftersom att 

Värmland är ett av Sveriges mest komplicerade landskap när det gäller dialekter (Pamp, 1979). 

Respondenterna betonar att det då är värdefullt att kunna anpassa sitt språk efter sammanhang 

och således ackommodera sitt språk (Einarsson, 2009). 

5.2.2 Ungdomsspråk 

Respondenterna identifierar olika typer av ungdomsspråk, dels kommunikationen i sociala 

medier och SMS samtidigt som de gör en sammanlänkning till svordomar. De poängterar även 

att ungdomsspråk inte enbart är kopplat till ungdomar utan snarare till förändringar i språket. 

Det stämmer väl överens med resonemanget som förs av Norrby & Håkansson (2015). Det är 

av stor vikt att undervisningen stimulerar elevernas sätt att utrycka sig och syfta till att eleverna 

utvecklar ett nyanserat språkbruk, av den anledning att deltagarna utrycker oro att 

ungdomsspråket består av en kortare kommunikation.  

 

Det råder delade uppfattningar om huruvida språket i de sociala medierna kommer påverka vårt 

standardspråk. Hälften av respondenterna tror att det kommer påverka språket, andra hälften 

tror att det inte kommer påverka standardspråket utan snarare det sociala samspelet. De belyser 

att ungdomar är kunniga i att utrycka sig i skrift, men sämre i tal. Respondenterna förklarar att 

eftersom ungdomar spenderar mycket tid i att skriva och skicka SMS kommer de få en svag 

förmåga i att tala inför andra, och därför måste skolan arbeta med övningar i både tal och etik 
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på internet. Det finns tillfällen då våra egna uppfattningar inte stämmer överens med empiriska 

forskningsresultat, och detta är ett exempel på ett sådant tillfälle. Texter som eleverna skriver i 

skolan förblir opåverkade från dialekt, uttrycksätt samt smileys. Sättet att uttrycka sig i sociala 

medier samt SMS har således inte påverkat standardspråket gällande skrift (Greggas Bäckström 

2011; Gunnarsdotter Grönberg 2013). Majoriteten av respondenternas utsagor grundar sig 

därför på egna föreställningar snarare än empiriska forskningsstudier. Studierna visar är dock 

endast genomföra i skrift och inte talat språk. 

5.2.4 Svordomar 

Respondenterna poängterar att begreppet svordomar har förändrats. Det som en gång i tiden 

uppfattades som tabubelagt har idag en annan betydelse. Ord som ”fan”, ”jävlar” och ”skit” kan 

idag uppfattas som ett uttrycksätt snarare än en svordom. Andersson (1985) understryker att 

alla individer har olika smärtgränser för vilket språkbruk som tolereras. Det framgår i studien.  

 

Deltagarnas utsagor visar på olika utfall på situationer då svordomar används. Det fanns lärare 

som ansåg att det bör vara nolltolerans gentemot svordomar, medan andra argumenterar för att 

de kan fungera som en språkförstärkare men aldrig får användas mot någon annan individ. Alla 

medverkande är överens om att de inte kan bibehålla en språkvårdande insats på skolgården 

eftersom de omöjligt kan höra det som sägs bland så många elever. I klassrummet däremot, som 

består av en mer formell karaktär är det inte acceptabelt. Att lärare har olika smärtgränser 

framgår även i studien, då en elev vid ett tillfälle använder ordet ”skit”. Varken eleverna eller 

läraren i klassrummet reagerade på ordvalet vilket tyder på att alla som var närvarade i 

klassrummet inte uppfattade ”skit” som något stötande.  

 

Respondenterna i studien var överens som att det fula språket, svordomar av grövre karaktär i 

form av sexuella anspelningar och könsord, har ökat. Deltagarna i studien målar även upp en 

bild av att skolor inför totalförbud mot sådana kräkningar. Att det har skett en ökning styrks av 

Gunnardotter Grönberg (2013) som använder begreppet backlash och som samtidigt hävdar att 

det inte är ovanligt att skolorna inför totalförbud gentemot ett sådant språkbruk. Backlash 

handlar om att språket förändras i och med att man vill finna nya uttryckssätt. Deltagarna är 

överens om att barn i lågstadiet knappast vet om vad de ord de använder egentligen betyder, 
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och att det snarare har blivit en kutym att de används. Barnen influeras från vuxna samt äldre 

barn och härmar dem. Lärarna belyser då vikten av att samtala om vad orden betyder. I studien 

poängterar lärarna att lågstadiet fortfarande är en tid som är relativt besparad ifrån svordomar 

och fult språk. De identifierar istället en ökning när eleverna börjar på mellanstadiet. De 

beskriver en tuffare och mer oppositionell miljö mot hur eleverna var när de gick i lågstadiet. 

Detta kan kopplas samman till grupp och grupptillhörighet. Norrby & Håkansson (2015), samt 

Labov (1966) anser att språkbruk ofta anammas inom en grupp för att särskilja dem från övriga 

grupper. Det skulle därmed kunna vara en längtan att passa in och vara som andra som gör att 

eleverna i mellanstadiet förändrar sitt språkbruk.  

5.2.5 Språkväxling 

Under de observationer och intervjuer som genomfördes identifierades tydliga mönster. Lärare 

tenderar att använda mindre talspråkliga varieteter när det förekom genomgångar eller 

instruktioner i undervisningen. Situationen blir enligt respondenterna då mer formell. Detta 

stämmer väl överens med Andersons (1985) resonemang att ett formellt språkbruk 

kännetecknas av mindre dialekt, stämmer mer överens med skriftspråket, mindre jargong, 

mindre slang samt mindre svordomar. I sin tur blev även observationerna ett lysande exempel 

på språkväxling till ett mer formell språk i praktiken. Andersson (1989) diskuterar fenomenet 

och kallar det för språklig anpassning. I undervisningen, som är mer av formell karaktär, 

tenderade lärarna att prata mer standardsvenska och eleverna anpassade sig efter detta.  

 

Lärarnas arbetssätt styrker Anderssons (1989) resonemang om att det finns tre pedagogiska 

alternativ. Klassrummen präglas av språkväxling och uppskattning. Utrotningspedagogiken 

som präglade 1800- och 1900-talet förekom inte. Den öppenhet som Andersson (2013) 

resonerar gällande finns i skolorna och de arbetar med en form av tvåspråkighetspedagogik, 

vilket även bekräftas av deltagarna i studien. Detta arbetssättet innebär att dialekt och 

standardspråket går hand i hand med varandra precis som två skilda språk.  

5.3 Finns det skillnader mellan yrkesverksamma lärare och 
lärarstudenters syn på språkliga varieteter i 
undervisning?  

 



 

 
 

35 

En av de frågeställningar som förekom inför studien var huruvida synen på talspråkliga 

varieteter i undervisning skiljer sig mellan lärare och lärarstudenter. En hypotes inför arbetet 

var att den yngre generationen, alltså lärarstudenterna skulle ha en mer öppen och mer 

accepterande syn gentemot de yrkesverksamma lärarna. Resultatet påvisar dock något annat. 

Att använda exempelvis svordomar mot varandra i klassrummet var inte accepterat av någon 

respondent. Däremot att använda svordom som någon form av förstärkning och uttrycksform 

samtalade både lärarstudenterna och några av lärarna om. De ansåg att de inte uppmärksammar 

användningen och att det blir mer en kutym att använda dessa uttryck. En av lärarna i studien 

menade samtidigt att även om synen varierar beroende på generation så bör de som sökt sig till 

läraryrket vara insatta i arbetet som en lärare ställs inför. Läraryrket är, som tidigare nämnt, 

präglad av dels ett krav att lära ut kunskaper men består även av ett fostransuppdrag. Lärare ska 

rusta eleverna inför framtiden. De som sökt sig till lärarutbildningen bör vara insatta i arbetet 

och därmed blir det inte så stora skillnader mellan nya generationer lärare. 

 

Ett återkommande citat understryker att ungdomar språk alltid har uppfattats som sämre än 

äldre generationers, genom alla tider (Kotsinas, 1994, s. 11). Det är intressant eftersom det 

antyds att unga idag besitter ett sämre språk. I studien framgår exempelvis att lärarna anser att 

unga idag använder sig av ett mindre nyanserat språk och en kortare kommunikation, vilket de 

uppfattar som ett sämre språkbruk. En förklaring till att äldre generationers åsikter kan förklaras 

genom Nordbergs (1984) reflektioner. Hans studier visade att unga idag talar snabbare och 

således blir svårare att förstå. Studien är värdefull för ämnet då den påvisar att äldre 

generationer har åsikter på yngre generationers språk. Det finns dock inget som bevisar att det 

skulle vara fel att använda sig av en mindre nyanserad kommunikation och ett snabbare tal i 

framtiden. Lärarna arbetar i enlighet med deras åsikter om språket och hur de alltid har använt 

språket. Det framkommer i studien att lärarna har åsikter gällande yngre generationers 

språkbruk och att det grundar sig i egna förställningar om vad som kännetecknar ett bra 

språkbruk. Ungdomar och vuxna delar således olika uppfattningar gällande hur normspråket 

ska se ut i framtiden (Kristiansen 2003). 
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5.4 Metaspråkliga och språknormativa teman i klassrummet 
Ingen av respondenterna anser att de talar om normer i talat språk, trots detta finns flertalet 

tillfällen då deras utsagor antyder till något annat. I följande avsnitt diskuteras lärarnas utsagor, 

samt observationernas utfall i relation till frågeställningen gällande normer i talat språk.  

 

Deltagarna i studien var alla överens om att de betraktar dialekt som något positivt och är något 

som ska uppskattas. Trots denna positiva syn väljer ingen av de yrkesverksamma lärarna att 

använda dialekt som ett undervisningsämne. Den största anledningen till detta är att det inte 

finns utrymme inom tidsramen för vad som ska integreras i undervisningen. Det tyder på att det 

till största delen är en fråga av styrning, och trots att samhället idag har en mer öppen syn till 

dialekt förekommer inget sådant innehåll i läroplanen för årkurs 1-3 (Skolverket, 2017).  

 

Enligt Andersson (2013) präglas dagens samhälle av en ökad öppenhet gentemot talspråkliga 

varieteter. Forskningsstudier som tidigare har gjorts har påvisat att barn som får lära sig skriva 

på dialekt utvecklas överlägset gentemot de som inte fick lära sig skriva på dialekt (Österberg, 

1961; Hultgren, 1984). Vid tiden då undersökningen genomfördes var forskarna osäkra om de 

rekommenderade dialekt i undervisning eftersom politiken på den tiden hade en mer negativ 

syn på dialekt. Eftersom dialekter förfarande inte är ett undervisningsämne, och eftersom lärare 

trots en stark positiv åsikt väljer att hålla genomgångar och högläsa på standardsspråk tyder det 

på att samhället fortfarande inte helt accepterar dialekt. Lärarna i studien kopplar samman 

genomgångar med tydlighet och där hade inte dialektanvändningen en given roll. 

Standardsspråket framställs som mer auktoritativ och litterär och dialekt som olämplig för 

formell och seriös aktivitet. Språket blir av mer formell karaktär, med mindre inslag från 

talspråkliga varieteter (Andersson, 1985). Något som dock tyder på att samhället har en mer 

öppen syn till dialekter går att finna i en anekdot berättad av en deltagare. Under en föreläsning 

hos Skolverket uppmuntrades deltagarna att fortsätta prata dialekt. Deltagarna är således noga 

med att separera tal- och skriftspråket. Samhället antyder till en ökad acceptans till varieteter i 

talspråket, så länge det inte innefattar skrift och läsning.  

 

Deltagarnas utsagor belyste även tillfällen då de väljer att upprepa vad en elev sade för att sedan 

upprepa det på ett annat sätt. Detta för att eleverna skulle få ”det rätta sättet att uttala ordet”. 

Det tyder på att de, trots att de motsäger sig tala om språknormativa teman i talat språk, har en 
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syn om att standardspråk är det rätta och korrekta. Skrift är präglad av regler och normer och i 

samhället finns ett enhetligt sätt att skriva på (Kotsinas, 1994; Widmark, 1987; Einarsson 

(2009). Detta påverkar oss med största sannolikhet mer än vad vi tror, vilket märks tydligt 

eftersom lärarnas utsagor innehåller flertalet åsikter om vad som är ett bra respektive sämre 

språkbruk.  

 

Ytterligare ett intressant språknormativt antagande som framgår i studien är när deltagarna 

sammanlänkar ungdomsspråket med svordomar. De hävdar samtidigt att lågstadiet är en tid som 

är relativt förskonad från det fula språket och att barn i den åldern, som använder svordomar, 

antagligen inte vet vad orden betyder. De identifierar istället att det sker en ökning i 

användningen av svordomar i övergången till mellanstadiet. Resonemangen tyder på att 

deltagarna uppfattar svordomar som ett åldersgraderat fenomen och att det grundar sig i att 

barnen vill framställa sig mer vuxna. De kopplar samman ökningen av svordomar till 

tillhörighet, att språket anpassas till den grupp man önskar tillhöra (Labov, 1966; Einarsson, 

2009). Deltagarna samtalade även om situationer som tyder på tydlig språknormativ struktur, 

nämligen skillnaden mellan klassrummet och skolgården. Respondenternas utsagor tyder på en 

större acceptans gentemot svordomar på skolgården än klassrummet, främst eftersom de inte 

kan bevaka alla barn på skolgården. I klassrummet finns tydligare ramar och eleverna tycks 

acceptera detta. 

 

Respondenterna ansåg sig inte diskutera metaspråkliga och språknormativa teman i 

klassrummet, trots det går det att finna tillfällen i deras utsagor som präglas av just det. Ett 

avlutande exempel är då en deltagare belyste vikten att våga vara personlig och inte separera 

privatlivet och yrkeslivet. Läraren antydde här att språkbruket inte ändrades, och att dialekten 

fortfarande talades i både hemmet och klassrummet. En av teorierna inom sociolingvistiken är 

att samhället och språket inte är homogent, alla människor tenderar att i någon grad variera sitt 

språk (Andersson, 2013, Einarsson 2009). Lärarens utsaga skulle i den bemärkelsen kunna 

uppfattas som felaktigt, eftersom det finns ett variationsperspektiv. Det kan dock förklaras 

genom att individer påverkas i olika grad av språklig anpassning.  
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5.3 Slutsats 
Syftet med föreliggande arbete var att undersöka lärares attityder och förhållningssätt till 

talspråkliga varieteter i skolsammanhang, i synnerhet gällande dialekter och kronolekter. Detta 

gjordes genom intervjuer och observationer som metod och med lärare och lärarstudenter som 

respondenter. I följande avsnitt presenteras de mest betydelsefulla slutsatserna för arbetet.  

 

Deltagarna i studien behandlar alla dialekt som något värdefullt och har ett övervägande positivt 

synsätt. Det framgår dock att dialekt inte hör hemma i undervisning och ingen lärare behandlar 

det som ett undervisningsämne.  Samhället tenderar att inte betrakta dialekt som ett verktyg för 

läsning och skrivning, trots att forskningsstudier har påvisat positiva aspekter. Deltagarna är 

noga med att separera skriften och talet samt att argumentera för att standardspråk hör samman 

med tydlighet. 

 

Ungdomsspråket är något som inte nödvändigtvis behöver höra samman med ungdomar, utan 

kan kopplas ihop till förändringar i språket. Det råder delade meningar gällande i vilken grad 

dessa språkförändringar kommer påverka standardspråket. Tidigare forskning visar att elever 

kan separera hur de skriver i skolsammanhang och mer vardaglig kommunikation, vilket även 

uppfattas av hälften av deltagarna i studien. Deltagarna sammanlänkar även ungdomsspråk med 

svordomar. Resultatet visar att lågstadiet är en tid som till stor del är besparad från svordomar 

och fult språk och deltagarna identifierar en ökning vid övergången till mellanstadiet. Det tyder 

på att deltagarna placerar svordomar inom en struktur som styrs av åldersgradering. En 

anledning till att en ökning sker kan höra samman med grupptillhörighet.  

 

Studien visar att individer är duktiga i att ackommodera sitt språk. De växlar ständigt mellan 

exempelvis dialekt och standardspråk i undervisningen. Detta kan jämföras med att arbeta med 

två olika språk och är således en form av tvåspråkighetspedagogik. Historien har påvisat en tid 

präglad av utrotning, som idag istället präglas av uppskattning och språkväxling. Det finns inga 

klara skillnader mellan olika generationer lärares syn på talspråkliga varieteter, och de åsikter 

som finns gällande ungdomars språk handlar snarare om fördomar än fakta. Detta eftersom 

vuxenvärlden i alla tider har haft åsikter på den yngre generationers språkbruk. Deltagarna 

hävdar att det inte förs diskussioner om normer i talspråket, dock så tyder deras utsagor på att 
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de har starka uppfattningar angående ämnet. Talspråkets tycks därför bestå av flertalet outtalade 

normer och regler.  

5.6 Förslag på vidare forskning 
I följande avslutande avsnitt presenteras fyra förslag på områden för vidare forskning.  

 

Studien har undersökt talspråkliga varieteter i undervisningen utifrån ett lärarperspektiv. Det 

vore därmed intressant att forska vidare på området ur ett elevperspektiv. Hur ser till exempel 

eleverna i lågstadiet på användandet av dialekter i skolsammanhang? Det vore även intressant 

att undersöka elevernas upplevelse av det fula och mer grova språket som förekommer i sam-

hället. Är detta något som de känt av eller hur tänker de om deras uttrycksätt?  

 

Det andra området som inte besvaras genom studien handlar om sociala mediers påverkan. Lä-

rarna samtalade mycket om den korta kommunikationen i dessa medier, såsom Facebook, 

Snapchat, Instagram och SMS. Utvecklingen går snabbt framåt och forskningen som används 

som bakgrund för detta arbeta kommer snart vara oaktuell. Det vore därför intressant att se över 

vilken påverkan sociala medier, sms och den korta kommunikationen har på eleverna.  

 

Det tredje ämnet handlar om en upprepning av den undersökning som Tore Österberg presen-

terade på 1960-talet. Det vore intressant att se om resultatet skulle bli detsamma och hur det då 

skulle bli mottaget i dagens samhälle.  

 

Det fjärde och sista området som väckte intresse genom studien var huruvida språket förändras 

i och med övergången från lågstadiet till mellanstadiet. Lärarna samtalade om en ökning gäl-

lande bland annat fula ord och svordomar. Det vore intressant att undersöka om det finns några 

samband mellan lärarnas hypoteser och verkligheten.  

 

 

 

 

 



 

 
 

40 

Referenser 
 
Andersson, L.-G. (1985). Fult språk: svordomar, dialekter och annat ont. Stockholm: 

Carlsson Bokförslag AB. 

Andersson, L.-G. (1989). Attityder till språk. i C. Sandqvist, & U. Teleman, Språkutveckling 

under skoltiden (ss. 15-38). Lund: Studentlitteratur. 

Andersson, L.-G. (2013). Dialeketer och sociolekter. i E. Sundgren, Sociolingvistik (ss. 39-

76). Stockholm: Liber AB. 

Boyd, S., & Ericsson, S. (2015). Sociolingvistiken i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Dalen, M. (2015). Intervju som metod. Malmö: Gleerups. 

Dimenäs, J. (2007). Lära till lärare: Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningsätt och 

vetenskaplig metodik. 1:a upplagan. Stockholm: Liber. 

Einarsson, J. (2009). Språksociologi. Lund: Studentlitteratur. 

Erasmie, T. (1977). Språket i klassrummet. Sociolingvistiskt perspektiv på skolan. Stockholm: 

Esselte studium. 

Greggas Bäckström, A. (2011). "Ja bare skrivar som e låter" En studie av en grupp 

Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms. Umeå: Umeå 

universitet. 

Gunnarsdotter Grönberg, A. (2013). Ungdomsspråk. i E. Sundgren (RED), Sociolingvistik (ss. 

236-273). Stockholm: Liber. 

Hultgren, S. (1984) Dialekt och skola En orientering om förhållande i Sverige. Nordiska 

språksekretariatet, ss. 36-46. Hämtat från 

https://tidsskrift.dk/sin/article/view/17650/15402 02/2018 

Imsen, G. (2006). Elevernas värld - en indtroduktion till pedagogisk psykologi. Olso: 

Universitetsforlaget. 

Johansson, B., & Svedner, P. (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 

Kunskapsföretaget. 

Kihlström, S. (2007a). Intervju som redskap. i D. Jörgen, Lära till lärare (ss. 47-69). 

Stockholm: Liber. 

Kihlström, S. (2007b). Fenomenografi som forskningsansats. i J. Dimenäs, Lära till lärare 

(ss. 157-173). Stockholm: Liber. 



 

 
 

41 

Kihlström, S. (2007c). Att undersöka. i J. Dimenäs, Lära till lärare (ss. 226-241). Stockholm: 

Liber. 

Khilström, S. (2007d). Observation som redskap. i J. Dimenäs, Lära till lärare (ss. 30-46). 

Stockholm: Liber. 

Kotsinas, U.-B. (1994). Ungdomsspråk. Uppsala: Hallgren och Fallgren Studieförlag AB. 

Kristiansen, T. (2003). The youth and the gatekeepers. Reproduction and change in language 

norm and variation. i J. Androutsopoulos , & A. Georgakopoulou , Discourse 

Constructions of Youth Identities (ss. 279-302). Amsterdam: John Benjamins 

Publishing Company. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Labov, W. (1966). The social stratification of English in New York city. Washington DC.  

Nordberg, B. (1985). Om ungdomars samtalsstil. Några preliminära iakttagelser. Nysvenska 

studier 64, ss. 5-27. 

Norrby, C., & Håkansson, G. (2015). Introduktion till sociolingvistik. Lund: Studentlitteratur. 

Palmér, A. (2015). Deltagande observationer och inspelning i skolmiljö. i S. Boyd, & S. 

Ericsson, Sociolingvistiken i praktiken (ss. 93-108). Studentlitteratur: Lund. 

Pamp, B. (1978). Svenska dialekter. Lund: bröderna Ekstrands tryckeri. 

Skolverket. (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Reviderad 2017) (4:e upplagan uppl.). Stockholm: Skolverket. 

Sundgren, E. (2013). Sociolingvistik. Stockholm: Liber. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtat från www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 20/2 2018 

Widmark, G. (1987). Växelvärkan mellan tal och skrift. Nordisk språksekretariat, ss. 45-54. 

Österberg, T. (1961). Bilingualism and first school language – an eduational problem 

illustrated by results from a Swedish dialect area. Umeå: Västerbottens tryckeri. 

 

 



 

 

Bilaga 1. Missivbrev 
 

 
 
 



 

 

Bilaga 2. Intervjuguide lärare  
 

 



 

 

Bilaga 3. Intervjuguide lärarstudent 
 

 
 

 


