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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att ta reda på högstadieelevers attityder till dialekt. Detta har gjorts 

genom att respondenter från två olika skolor i Värmland svarat på en webbenkät. Skolorna är 

belägna i Kil respektive Arvika. Av respondenternas svar har ett generellt resultat 

sammanställts, där båda undersökningsgruppernas svar vägts samman. Gruppernas svar har 

sedan jämförts för att kunna peka på skillnader som finns kring attityder till dialekt. Attityderna 

gäller både den allmänna synen på dialekt men också mer specifikt när det kommer till 

undervisningssituationer.  

Det generella resultatet visar att attityderna till dialekt i allmänhet är övervägande positiv. De 

situationer då dialekten föredras är informella, exempelvis i kontakt med familj och vänner. 

Resultaten visar att dialekt undviks i högre utsträckning när det gäller formella situationer, som 

i kontakt med lärare och personal på skolan samt under lektionstid. Majoriteten av 

respondenterna har uppgett att de uppfattas som mer bildade då de talar standardspråk i 

undervisningssituationer. I kontrast till detta visar resultatet att majoriteten av respondenterna 

tar läraren på allvar om denne talar dialektalt i samband med undervisningssituationer. Det går 

således att peka på att respondenterna av allt att döma anser att det är viktigare att de själva talar 

standardspråk än att lärarna gör det. Ytterligare en aspekt som är motsägelsefull i detta 

hänseende är att resultatet visar att respondenterna i hög utsträckning anser att lärare bör 

anpassa sitt språk till standardsvenska. 

Då svaren mellan de båda undersökningsgrupperna jämförs visar det sig att respondenterna från 

Arvika har en något positivare syn på dialekt i allmänhet jämfört med de från Kil. Dessa 

skillnader är dock marginella. Större skillnader visar sig när det gäller formella situationer. 

Respondenterna från Arvika anser att det inte är lika viktigt att tala standardspråk i samband 

med undervisningssituationer jämfört med de från Kil. Lärare som talar dialektalt tas också på 

större allvar bland respondenterna från Arvika. Detta visar sig också genom att respondenterna 

från Kil i högre utsträckning anser att lärare bör anpassa sitt språk till standardsvenska jämfört 

med respondenterna från Arvika. 

Nyckelord: Dialekt, attityd, elever, undervisning, skola.  



 
 

Abstract 

The purpose of this study is to find out about secondary school students attitudes towards 

dialect. This has been done by respondents from two different schools in the county of 

Värmland1 who responded to a web survey. The schools are located in Kil 2 and Arvika3. Of the 

respondents' answers, a general result was compiled, where the answers of both survey groups 

were weighed together. The groups' responses have then been compared to point out differences 

that exist about attitudes to dialect. Attitudes apply to both the general view of dialect but also 

more specifically when it comes to teaching situations. 

The overall result shows that the attitudes of dialect in general are predominantly positive. The 

situations in which the dialect is preferred are informal, for example in contact with family and 

friends. The results show that the dialect is avoided to a greater extent in terms of formal 

situations, as in contact with teachers and staff at school as well as during lesson. The majority 

of respondents have stated that they are perceived as more formed when they speak standard 

language in teaching situations. Contrary to this, the result shows that the majority of 

respondents take the teacher seriously if he/she speaks dialectically in connection with teaching 

situations. It is thus possible to point out that the respondents (of all judgment) consider it more 

important that they speak standard language than the teachers do. Another aspect that is 

contradictory in this regard is that the results show that the respondents to a large extent consider 

that teachers should adapt their language to standard Swedish. 

When the answers between the two study groups are compared, it appears that the respondents 

from Arvika have a somewhat more positive view of dialect in general compared to those from 

Kil. However, these differences are marginal. Greater differences are found in formal situations. 

Respondents from Arvika consider it not as important to speak standard languages in relation 

to teaching situations compared to those from Kil. Teachers who speak dialectically are also 

taken more seriously among respondents from Arvika. This is also evidenced by the fact that 

the respondents from Kil consider that teachers should adapt their language to standard Swedish 

to a higher extent compared with respondents from Arvika. 

Keywords: Dialect, attitude, students, education, school.  

                                                             
1 County in Sweden. 
2 Village in Värmland. 11 910 ppl (SCB, 2017). 
3 Town in Värmland. 26 060 ppl (SCB, 2017). 
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1. Inledning 

Mina erfarenheter av högstadieelevers attityder till dialekt och undervisning är inte speciellt 

omfattande. Däremot har jag på senare tid hört mig för bland ett antal elever angående 

dialektbruk i samband med undervisning. I dessa fall har det varit påtagligt positiva 

kommentarer såsom att dialektbruk gör att undervisningen känns mer genuin och närvarande. 

De elever jag talade med hade en ganska bestämd uppfattning om att ett alltför standardiserat 

språk fungerade med följden att de inte kände sig delaktiga i undervisningen på ett sätt som var 

önskvärt. Dessa elever tillhör en skola som är belägen några mil från närmaste stad. Möjligen 

skiljer sig uppfattningarna mellan dessa elever och elever som tillhör en skola belägen i en stad.  

I samband med att jag tidigare utfört en undersökning, Attityder till värmländsk dialekt, slog 

tanken mig att undersöka högstadieelevers syn på dialekt. Jag vill ta reda på hur elever uppfattar 

dialekt i allmänhet samt hur de ser på dialektbruk i samband med undervisning. För att kunna 

uppnå ett resultat med hög reliabilitet har undersökningen utförts på två skolor. Den ena skolan 

är belägen i Kil4 medan den andra är belägen i Arvika5. Totalt har 136 elever deltagit i 

undersökningen. 

Westman (2018) pekar på att språklig variation, till långt in på 1900-talet, inte sågs med blida 

ögon i samband med undervisning. Ett stort uppdrag skolan hade var att förfina elevernas språk 

så att inga dialektala drag skulle märkas. Dialektbruk sågs som ett störningsmoment och tydde 

på bristande kunskaper. Detta synsätt har förändrats och numer anser många att de båda 

variationerna behövs – det vill säga standardspråk och dialekt. Min ambition är att ta reda på 

hur det ser ut på två värmländska skolor, möjligen finns det tendenser som tyder på att 

dialektbruk inte är att föredra. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att ta reda på högstadieelevers attityder till dialekt i allmänhet 

samt i undervisningssituationer. Empiri har samlats in från elever på en skola i Kil samt en 

skola i Arvika. Följande frågeställningar har undersökts: 

- Hur uppfattar eleverna lärares användande av dialekt i samband med undervisning? 

Hur skiljer sig uppfattningarna mellan skolorna? 

                                                             
4 Kil: Tätort i Värmlands län. 11 910 pers. (SCB, 2017). 
5 Arvika: Stad i Värmlands län. 26 060 pers. (SCB, 2017). 
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- I vilka situationer anser eleverna att det är lämpligt att använda sig av dialekt? Hur 

skiljer sig detta mellan eleverna generellt respektive mellan skolorna? 

- Skiljer sig attityderna till dialekt mellan elever som tillhör en skola i en större ort 

jämfört med elever i en mindre? På vilka sätt i så fall? 

1.2 Uppsatsens struktur 

Uppsatsen kommer inledningsvis att behandla bakgrund till det övergripande tema som i 

slutändan undersöks, vilket är språklig variation i form av dialekt. I anslutning till detta ställs 

tidigare forskning upp som behandlat liknande syften som denna studie. I metodavsnittet 

beskrivs och motiveras valet av det kvantitativa tillvägagångssättet likaväl som arbetsgången. I 

samma avsnitt lyfts även etiska aspekter och på vilket sätt detta är tillgodosett. Resultatdelen 

redovisas med hjälp av tabeller där dessa följs av beskrivningar för att underlätta 

tolkningsarbetet.  

Resultatet är uppdelat i en generell resultatdel där båda undersökningsgruppernas svar 

behandlas, för att sedan jämföra de båda undersökningsgruppernas svar. I den avslutande delen 

diskuteras resultaten utefter hur de kan förstås sett till bakgrund och forskningsöversikt. I den 

här delen presenteras även framtida forskning som bedömts relevant i anslutning till den här 

studien.  
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2. Bakgrund 

I bakgrundskapitlet reds begrepp ut som kommer att användas i samband med analysen av 

resultaten i avsnitt 4. I forskningsöversikten, som lyfts i detta kapitel, presenteras tidigare 

forskning som har relevans för arbetet.  

2.1 Språkgemenskap och språklig variation 

Människor markerar samhörighet med varandra genom språket. Det kan innebära 

avståndstagande i en bestämd grupp gentemot en annan, men även inkluderande när det 

exempelvis handlar om individer som har samma geografiska härkomst. Vid de tillfällen en 

individ befinner sig på en annan geografisk plats än sin hemvist och i samband med detta träffar 

en annan individ som vilken pratar på samma sätt som den förstnämnde är det inte ovanligt att 

de båda känner samhörighet med varandra (Einarsson, 2009: 39ff.). Enligt 

Nationalencyklopedin (2018a) kan uttrycket schibbolet användas i sammanhanget, ett uttryck 

som har bibliskt ursprung. Hur ordet uttalades kunde avgöra om man talade med en vän eller 

fiende. Det visar vilken kraft det finns i språket. På liknande sätt beskriver Einarsson (2009:31) 

förhållandet mellan språk och gemenskap hämtat från det medeltida Sverige. Genom att höra 

hur en person pratade kunde man också avgöra varifrån en person kom, precis som fallet är 

idag. I de olika ting som fanns belägna i Sverige dömdes en förövare som inte var från samma 

plats som brottet hade begåtts hårdare. Språket har alltså alltid haft, och fortsätter att ha, en 

stark påverkan på gemenskaper. 

Andersson (2013:39f.) förklarar att samtliga språk innefattar någon typ av variation. Det är 

därmed svårt att föreställa sig ett samhälle där samtliga pratar på exakt samma vis. Något som 

däremot förekommer är försök till beskrivningar av språket, exempelvis genom grammatikor, 

dessa är i grund och botten grova generaliseringar av hur språksituationen egentligen ser ut. 

Skillnader i det talade språket finns bland olika individer och anledningarna till detta är många. 

Ett exempel Andersson (ibid.) tar upp är intressant att lyfta i samband med detta arbete – 

nämligen att språket troligen skiljer sig mellan lärare och elev. När det gäller detta perspektiv 

rör det sig om sociolekt och kronolekt, vilka kommer att beskrivas i avsnitt 2.1.2 samt 2.1.3. 

Det finns ytterligare språkliga variationer som är intressanta som dock av avgränsningsskäl inte 

beskrivs i detta arbete. Här lyfts endast ett urval av de språkliga variationerna, som har relevans 

för arbetet. 
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2.1.1 Dialekt 

Termen dialekt härstammar från grekiskan och översättningen lyder bland annat ”sätt att tala”. 

Dialekt förknippas med en talares geografiska ursprung, vilket kan avslöjas på olika nivåer – 

det kan handla om vilken mindre ort, landskap eller större region man kommer från. Därmed är 

det av vikt att nämna att exempelvis dialekten värmländska är mångfacetterad. En person som 

bott i Karlstad6 hela sitt liv pratar med hög sannolikhet inte på samma sätt som en person som 

bott i Torsby7 hela livet. Samtidigt pratar de båda värmländska, om än på olika sätt. Einarsson 

(2009:148) lyfter ett exempel som gör det hela tydligare. Han pekar på att det rör sig om ett 

dialektalt kontinuum, vilket gäller i hela Skandinavien. Om man påbörjar en resa från det 

nordligaste Norge och stannar till var tredje mil för att prata med någon lokal invånare förändras 

språket en aning vid varje stopp. Detta dialektala kontinuum innebär att skandinaver förstår 

varandra och provokativt kan man hävda att nationalspråken svenska, norska och danska är 

dialekter i ett skandinaviskt huvudspråk. Thelander (2013:167) nämner också att de nordiska 

språken lika gärna kan gå under benämningen nordiska dialekter. Varför de i nuläget benämns 

som svenskt, norskt och danskt språk beror helt enkelt på nationsgränserna. Detta betyder helt 

enkelt att det är en efterhandskonstruktion, de olika språken är inbördes mycket lika varandra. 

För att förtydliga resonemanget än mer lyfter Språkrådet (2017) följande formulering, vilket är 

målande: ”Ett språk är en dialekt som har en armé och en flotta.” 

Andersson (1985:62) har konkretiserat språksituationen i Sverige på ett sätt som troligen gör 

att de flesta kan känna igen sig. Han lyfter att det inte rör sig om en artskillnad mellan 

standardspråk och dialekt, snarare rör det sig om gradskillnader. Mellan de två ytterligheter som 

nämns, vilka är neutralt standardspråk och genuin dialekt, kan det däremot upplevas som 

artskillnader. Språkrådet (2015:3f) lyfter att en svensk genuin dialekt är så pass avancerad att 

en talare behöver översättas om denne pratar i TV. I en genuin dialekt skiljer sig språket på 

samtliga språkliga nivåer, exempelvis genom ordförrådet som är mest påtagligt. Ett exempel på 

genuin dialekt är älvdalsmål som talas i Dalarna och i norra Värmland. Det neutrala 

standardspråket å andra sidan motsvarar språket på den som intervjuar, denne pratar i regel på 

ett sätt som ligger väldigt nära korrekt skriftspråk. På det sättet avslöjar en individ som pratar 

neutralt standardspråk inte sin härkomst, dock är det värt att nämna att det inte är många som 

pratar på det sättet privat. Istället handlar det om exempelvis nyhetsrapportering i TV eller 

                                                             
6 Karlstad: Värmlands residensstad. 91 120 pers. (SCB, 2017). 
7 Torsby: Tätort i Värmlands län. 11 890 pers. (SCB, 2017). 
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radio. Vad de två beskrivna gradskillnaderna har gemensamt är att de inte består av särskilt 

många talare. De genuina dialekterna är i nuläget få och förväntas bli än färre.  

De två mellanstegen benämns utjämnad dialekt och regionalt standardspråk och här återfinns 

majoriteten av talarna. När det gäller utjämnad dialekt inryms vad vi brukar benämna 

göteborgska, skånska eller värmländska. Vid samtal med individer som pratar utjämnad dialekt 

kan vi relativt snabbt avgöra var personen kommer från. Det blir dock svårare när det gäller 

graden regionalt standardspråk och att placera en individ i ett specifikt landskap eller i en 

bestämd stad. Istället kan vi höra vilken landsända personen kommer från. Det rör sig då om 

sydsvenskt, västsvenskt, uppsvenskt, norrländskt och finlandssvenskt standardspråk 

(Språkrådet, 2015:4). 

I anslutning till ovanstående formuleringar är Thelanders (2013:168f.) beskrivning om 

bidialektism relevant. Detta går ut på att en individ som är dialekttalande i grund och botten är 

tvåspråkig. I vissa lägen används dialekten medan det i andra lägen lämpar sig bättre med 

standardspråk. Detta rör också området som beskrivits i avsnitt 2.1 – språkgemenskap. För att 

kunna nå ut till individer som inte talar samma dialekt kan standardspråket användas. Thelander 

(ibid.) nämner att standardspråket i dessa lägen kan vara olika färgat av den aktuella dialekten. 

Språkrådet (2015:11) pekar på att det ofta märks genom exempelvis uttal eller språkmelodi 

eftersom detta är starkt rotat hos dialekttalande personer. 

2.1.2 Sociolekt 

Andersson (1985:66ff.) lyfter att det inte finns någon tydlig skiljelinje mellan dialekt och 

sociolekt. Det sistnämnda rör ”de sociala klassernas språk”. Det är vanligt förekommande att 

just dialekter spelar in på sociolekter i den meningen att olika grad av dialektbruk förknippas 

med olika socialgrupper. Om antagandet är att det finns tre socialgrupper som rangordnas hög, 

Figur 1 - Språklig variation i förhållande till geografisk/social differentiering 
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mellan och låg, är det hög sannolikhet att individer med utpräglad dialekt placerar sig i 

socialgrupp 3. I figur 1 nedan visar Andersson (1985:66) hur det artar sig.  

Märkbart är att socialgrupp 3 har det bredaste spannet när det gäller språklig variation. Detta 

betyder att en dialektalande individ från Skåne i socialgrupp 3 talar mer annorlunda jämfört 

med en dialekttalande från Norrland, även denne från socialgrupp 3. Detta avtar i socialgrupp 

2 och än mer i socialgrupp 1. Andersson (1985:67) ger ett exempel som kan vara talande i 

sammanhanget. En yrkesgrupp inom socialgrupp 1 skulle kunna vara advokater, som talar på 

liknande sätt oberoende var de kommer från. Den geografiska härkomsten spelar alltså mindre 

roll för språket inom vissa högstatusyrken, jämfört med hur det ter sig i socialgrupp 3. En 

tumregel lyfts i sammanhanget – ”ju mer utpräglad dialekt, desto längre ner på den sociala 

skalan” samt ”ju mindre avvikande från riksspråket, desto högre upp på den sociala skalan”. 

Värt att nämna är att det inte finns något som säger att samtliga talare från respektive 

socialgrupp talar som förväntat. Det kan mycket väl vara så att en individ från socialgrupp 3 

pratar som individer i socialgrupp 1. Däremot har undersökningar visat att större delen av 

befolkningen pratar på förväntat sätt (Andersson, 1985:66f).  

2.1.3 Kronolekt 

Språklig variation som beror på ålder benämns kronolekt. Vanligt förekommande är att 

ungdomar strävar efter att distansera sig från vuxnas sätt att prata. De mest frekvent undersökta 

åldrarna bland ungdomar är mellan 13 och 23 år. Under denna period avtar eller försvinner helt 

språksambanden ungdomarna har till sina föräldrar, detsamma innebär därmed de vuxnas språk 

i stort. Vanliga uppfattningar om ungdomars språk är delvis att det kännetecknas som slarvigt, 

ovårdat och med högt tempo. Av denna anledning är det många äldre som anser att det är ett 

hot mot det ”vårdade språket”. Till de positivare tonerna hör uppfattningarna att 

ungdomsspråket istället är uttrycksfullt och därmed berikar. Sammantaget handlar det ofta om 

att ungdomar vill markera sin identitet i kontrast till vuxna, detta görs alltså genom språket 

(Einarsson, 2009:196). 

2.2 Attityder till dialekt 

Andersson (1985:138f.) förklarar att det finns en rad olika dialekter i Sverige och de flesta av 

oss har någon form av uppfattning om vilken eller vilka dialekter vi föredrar eller tycker mindre 

bra om. Det finns emellertid två mönster när det kommer till dialektattityder, ett egocentriskt 

och ett allmänt. Det allmänna mönstret, som behandlar attityder till samtliga svenska dialekter, 

visar att dialekter i väst och norr föredras framför dialekter i de östra och södra delarna av 
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landet. Det enda undantaget i det här fallet är Gotland, attityderna till den dialekten är i 

allmänhet positiva. Det allmänna mönstret finns illustrerat i figur 2 nedan.  

Det egocentriska mönstret handlar om den personliga inställningen till dialekt. Detta innefattar 

den egna dialekten, granndialekten och dialekter som talas längre bort. Vanligt förekommande 

enligt detta mönster är att varje individ har en kluven inställning till den egna dialekten, ibland 

passar den bra att använda medan den i andra tillfällen förkastas. I figur 3 nedan illustreras det 

egocentriska mönstret och den inre ringen, innehållande både ett plus och ett minustecken, som 

motsvarar den egna dialekten. Den ring som endast innehåller ett minustecken motsvarar 

granndialekten. Detta eftersom attityden till granndialekter allt som oftast är negativ – de pratar 

ungefär som man är van, men ändå lite olikt. I detta fall kan man ana en känsla av ”vi mot dom”. 

De två yttre ringarna motsvarar dialekter som talas längre bort, vilka individer i regel ställer sig 

positiva till (Andersson, 1985:139ff.) 

Värt att nämna i samband med attityder till dialekt är status- och solidaritetsprincipen. Den 

förstnämnda gör gällande att vi bör eftersträva ett språk som används av individer med hög 

status, likt vad som beskrivits i avsnitt 2.1.2. Ofta rör det sig om ett språk som ligger närmare 

standardspråket, dialekten läggs gärna åt sidan i det fallet. När det gäller solidaritetsprincipen 

handlar det istället om ett språk som vi känner oss bekväma med, ofta i kontakt med familj och 

vänner. Den egna dialekten hålls till exempel högt medan standardspråket inte ses som 

eftersträvansvärt.  

2.3 Dialekt och pedagogik 

Andersson (1985:208ff.) beskriver tre alternativ som pedagoger inom skolan kan använda när 

det gäller standardspråk kontra dialektalt språk. Det första är ”Utrotning av dialekten”, vilket 

kortfattat går ut på att dialektalt språk aktivt ska motverkas i skolan. Detta förhållningssätt 

Figur 2 - Det allmänna mönstret, (Andersson, 1985:140). Figur 3 - Det egocentriska mönstret, (Andersson, 1985:141). 
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beskrivs också genom att det faktiskt varit verklighet inom skolan. En konsekvens av detta är 

att tillvägagångssättet, i form av utrotning av dialekt, medför att dialekttalande elever med hög 

sannolikhet upplever att deras språk överhuvudtaget inte duger. Detta kan i slutändan leda till 

att elever upplever att det är en kritik mot den egna personen och att tilliten till det egna språket 

får en törn. Språk och identitet är nära sammankopplade. 

Det andra alternativet benämns ”tvåspråkighet”, vilket i grund och botten berör elever med 

starkt avvikande språk gentemot standardspråk, alltså i form av genuin dialekt. När det gäller 

detta alternativ i pedagogiskt tillvägagångssätt förutsätts att standardspråk används samtidigt 

som dialekten behålls. Det rör sig då om kodväxling, där dialekten används i situationer som är 

mer informella, medan standardspråket ska användas i mer formella situationer – som 

exempelvis i undervisningssituationer. Det är relativt enkelt att motivera detta förhållningssätt 

för elever eftersom det i grund och botten handlar om att göra sig förstådd. Detta gäller inte 

bara i skolans verksamhet, utan även i det kommande yrkeslivet. Situationen är däremot inte 

sådan att en majoritet av eleverna talar genuin dialekt, det är snarare så att en majoritet av 

eleverna talar utjämnad dialekt. I dessa fall är nyss beskrivna kodväxling inte nödvändig. Istället 

kan man tala om kodglidning. Detta innebär att anpassningen av språket inte märks lika tydligt 

som i fallet med kodväxling. Elever som talar utjämnad dialekt har ofta lättare att anpassa sitt 

språk efter vilken situation de befinner sig i (Andersson, 1985:210f.).  

Det sista alternativet som finns för övervägande benämns av Andersson (1985:208, 212f.) som 

”Uppskattning och bevarande av språkliga skillnader”. När det gäller detta alternativ, vilket 

innebär att elever ges möjlighet att exempelvis endast använda sin utjämnade dialekt, 

uppskattas elevernas språkförmåga och lärare löper inga risker att på något sätt uppfattas som 

kränkande när det gäller elevens språk. Däremot finns det en överhängande risk att elever blir 

mindre slagkraftiga när det gäller högre utbildning och framtida yrken. I normala samtal 

registreras inte endast vad som sägs. Hur något sägs är också en bidragande faktor till hur det 

sagda tas emot. Sociala kontexter, som lyfts i tidigare avsnitt, är inte möjligt att ändra på för en 

yrkesverksam lärare. 

Andersson (1985:213ff.) pekar på att lärare står inför en utmaning när det gäller standardspråk 

kontra dialektbruk. Hur en verksam lärare än går tillväga finns det både för- och nackdelar. 

Utifrån de alternativ som beskrivits ovan är det svårt att anamma ett tillvägagångssätt som är 

framgångsrikt. 
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2.4 Läroplanen  

I Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) lyfts 

inte begreppet dialekt specifikt (med undantag för samiska, där det centrala innehållet för åk. 

1–3 bland annat tar upp dialektord). Det finns däremot formuleringar som kan härledas till 

dialektbruk, inte minst i samband med nedanstående formulering, som är hämtad från under 

rubriken ”En likvärdig utbildning”: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk [Min kursiv.] och kunskaper. 

(Skolverket, 2011:8). 

Detta kan tolkas som att eleverna bör ges möjlighet att uttrycka sig dialektalt i samband med 

undervisning. Den språkliga variationen bör enligt denna tolkning inte begränsas utan istället 

uppmuntras i samband med undervisning. I avsnitt 2.3 lyftes liknande aspekter och det är som 

tidigare nämnt inte en enkel uppgift för lärare att välja ett tillvägagångssätt som är 

framgångsrikt. 

Vidare nämns under rubriken skolans uppdrag att ”Utbildning och fostran är i djupare mening 

en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk [Min kursiv.], 

kunskaper – från en generation till nästa” (Skolverket, 2011:9). Också här kan formuleringen 

tolkas som att dialektbegreppet inryms i formuleringen språk. Skolan har alltså i uppdrag att 

främja den språkliga variationen, mycket eftersom det faktiskt är ett kulturarv, vilket också 

nämns i anslutning till nämnt citat. Under samma rubrik lyfts också att ” Språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva 

ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga”. Om elever bör uppmuntras att skriva dialektalt är diskutabelt. Att de 

däremot ska ges rika möjligheter att samtala på det sätt de upplever vara givande för deras 

språkliga förmåga är något som bör uppmuntras. Återigen kan Anderssons (1985:62) förklaring 

kring standardspråk och dialekt lyftas. Det rör sig alltså om gradskillnader mellan de språkliga 

variationerna, inte om två vitt skilda ting. Förklaringen lyfts här för att peka på att språket kan 

vara lika rikt oavsett om det är mer eller mindre dialektalt. 

2.5 Forskningsbakgrund 

En omfattande studie angående vuxna svenskars attityder till dialekter gjordes av Jasmina 

Bolfek Radovani (2000:96). I studien framgick att majoriteten av de svarande ansåg att 

standardspråket föredrogs framför dialekt i mer formella situationer. Standardspråket ansågs 
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”noggrannare”, ”mer intelligent” och ”snabbare”. Detta stod i kontrast till den uppfattning 

respondenterna hade av dialekterna, vilka ansågs som ”varmare” och ”mjukare”. Resultatet 

stämmer relativt väl överens med de tidigare nämnda principerna som lyfts i avsnitt 2.3 – status- 

och solidaritetsprincipen. Relevant för aktuell studie är att Bolfek Radovanis (2000:99) 

undersökning visar att värmländska hamnade på andra plats ifråga om vilken dialekt som 

föredrogs bland femton uppställda alternativ. Anledningen till nämnda relevans är att de 

respondenter som deltar i studien är bosatta i Värmland. 

Einarssons (2009:152) beskriver den historiska synen på dialekt i samband med undervisning. 

Dialekt var något som länge motarbetades till förmån för ett korrekt svenskt standardspråk. 

Dialektbruk var synonymt med att vara olärd, något som inte hörde hemma i den lärda skolan. 

Målsättningen var att så snabbt som möjligt se till att eleverna blev av med sina dialektala drag. 

Råd gavs till lärare att vara språkliga förebilder på ett sätt som dock inte lät alltför långt från ett 

naturligt sätt att tala. Einarsson (2009:153) hänvisar också till en undersökning gjord av 

Håkansson och Johnson (1999), där det framgår att dialekt i samband med undervisning än idag 

är aningen tabubelagt ur ett lärarperspektiv. Den hänvisade undersökningen kom fram till att 

endast 1 av 12 lärare ansåg att elever som talade dialekt hade fördel av detta. Övriga svarade 

bland annat att dialekttalande elever argumenterade på ett mindre framgångsrikt sätt. Resultaten 

kan knytas samman till detta arbetes syfte, med tanke på att även eleverna kan ha en negativ 

inställning till dialektbruk personligen i samband med undervisning - men även att aktuella 

lärare pratar dialektalt. 

Giles and Powesland (1975) genomförde en undersökning i en skola i Storbritannien som 

syftade till att ta reda på hur standardspråk och dialekt mottogs i undervisningssituationer. Det 

hela gick ut på att en lärare undervisade om psykologi i två separata klasser. I den första klassen 

använde sig läraren av standardspråk, det språk som erkänt har högst status. Efter lektionen fick 

eleverna evaluera hur det gått för läraren – tyckte de att läraren var intelligent och lämplig att 

undervisa om ämnet på universitetet? Eleverna ställde sig mycket positiva till detta. I den andra 

klassen undervisade läraren på dialekt, vilket visade sig betyda mycket för elevernas helhetsbild 

av aktuell lärare. Jämfört med den första klassen var det inte alls lika många elever som ansåg 

att läraren var intelligent som i den första klassen. Eleverna i de båda klasserna gavs möjlighet 

att ge textrespons till läraren efter lektionerna och även här märktes det en tydlig skillnad. 

Eleverna i den första klassen gav en större mängd respons än i klass två. Undersökningen tydde 

på att lärarens språkbruk bidrog till elevernas uppfattningar (Giles och Powesland, 1975:102f.).  
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Ytterligare en undersökning som gjorts kring ämnet är utförd av Sven O. Hultgren (1983). 

Fokus låg på språkanvändning och språkliga attityder i övre Dalarna, vilket också är undertiteln 

till arbetet. Bland annat visade sig lärares attityder till dialekt inom skolan, där några av de 

responderande lärarna svarade att de ofta rättade eleverna då de pratade dialektalt i 

undervisningssituationer, då det gällde enstaka ord. Detsamma gällde längre formuleringar.  I 

de fall dessa gjordes på dialekt bad de aktuella lärarna att eleverna skulle formulera sig på 

standardsvenska (Hultgren, 1983:133). 

Hultgren (1983:165f.) kommer också fram till att elever som deltagit i undersökningen växlar 

sitt språk mellan standardspråk och dialekt utifrån vilken person de pratar med. I samband med 

undervisning visade det sig vara ovanligt att eleverna tilltalade lärare eller varandra dialektalt, 

istället valdes standardspråket framför dialekten. I några av de fall eleverna ändå valde att 

uttrycka sig dialektalt i samband med undervisning uttryckte lärarna att dessa elever ofta hade 

svårt att ta sig över ”klyftan” mellan ”språken”. Hultgren (ibid.) nämner vidare att hans 

antagande till viss del kunde bekräftas genom undersökningen – dialektbruk 

uppmärksammades i kombination med svagpresterande elever. 
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3. Metod 

3.1 Enkät och genomförande 

Anledningen till att en kvantitativ enkätmetod använts i den här undersökningen har att göra 

med att jag vill se en bred bild av högstadieelevers syn på dialekt. Genom kvantitativa data från 

en större population vill jag kunna urskilja mönster som rör attityder till dialekt i allmänhet 

samt i undervisningssituationer i synnerhet.  

Det verktyg som använts för konstruerandet av webbenkäten är benämnt Survey and Report, 

vilket är kraftfullt i den meningen att en rad funktioner finns tillgängliga. Detta har underlättat 

i strävan efter att designa en mottagaranpassad enkät. Att dessutom resultatbearbetningen kan 

utföras inom samma verktyg underlättar arbetet med att se likheter och skillnader i 

respondenternas svar. Tillgång till verktyget har erhållits genom studentlicens från Karlstads 

universitet.  

Den inledande delen av enkäten innehåller ett missivbrev där det framgår vem jag är och vilket 

syfte undersökningen har. I slutet av brevet, som hålls kort, framgår även att enkäten är anonym 

och att respondenterna när helst de vill kan avbryta sitt deltagande. Patel och Davidsson 

(2011:74f.) pekar på vikten av att informera respondenter angående anonymitet och 

konfidentialitet. I korthet innebär det förstnämnda att jag som forskare inte vet vilken av 

samtliga respondenter som svarat vad. Identiteten kan inte röjas, vilket var fallet i aktuell 

undersökning. Hade enkäten istället varit konfidentiell innebär det att jag i egenskap av forskare 

vet vem som svarat vad genom att exempelvis numrera enkäter och deltagare efter en lista. Patel 

och Davidsson (2011:75) nämner att enkätstudier innebär att kontakten med respondenter inte 

faller sig så naturligt som det gör i samband med exempelvis intervjustudier. Detta medför att 

missivbrevet är viktigt i den meningen att det möjliggör att respondenterna blir motiverade att 

utföra enkäten. I det här fallet litade jag på att respondenterna motiverades av att de hjälpte mig 

i min strävan mot att erhålla ett resultat i mitt examensarbete. 

Angående formuleringen av frågor nämner Patel och Davidsson (2011:78f.) begreppen 

strukturering och standardisering. Strukturering handlar om hur stort utrymme respondenterna 

har att tolka frågan. I aktuell studie innebär det att det varit relativt hög strukturering med tanke 

på att majoriteten av frågorna följs av fasta svarsalternativ. De öppna frågorna sänker graden 

av strukturering eftersom respondenterna själva får formulera ett svar. Dock bör nämnas att 
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utrymmet för tolkning hos respondenterna trots allt inte är stort i samband med de öppna frågor 

som finns. I samband med enkätstudier är standardiseringen alltid hög. Respondenterna svarar 

på frågor i en viss ordning där frågorna också är identiska Att jämföra med intervjuer där mer 

tolkningsutrymme finns. 

Vidare pekar Patel och Davidsson (2011:79f.) på att det är av vikt att variera de fasta 

svarsalternativ som finns. Anledningen till detta är i huvudsak att undvika att respondenterna 

avbryter sitt deltagande till följd av bristande motivation. Detta kan också påverka reliabiliteten 

i negativ riktning Aktuell enkät har formulerats på ett sätt som av allt att döma upplevs som 

motiverande genom samtliga frågeställningar. Bland annat ombads respondenterna att värdera 

i hur hög grad de talar dialekt med hjälp av stjärnor, detta på en skala 1–10 där 1 innebar mycket 

låg grad, medan 10 innebar mycket hög grad. Den grafiska designen tror jag kan vara positiv 

gällande just aspekten motivation. När det gäller svarsalternativ som fungerar graderande, som 

ju enkäten innehåller, nämner författarna (2011:80f.) att det i samband med 

enkätundersökningar ofta används ojämnt antal steg för gradering. Så är fallet i två av frågorna 

i enkäten, detta eftersom respondenter överlag tenderar att svara nära mitten i dessa typer av 

frågor. Detta brukar benämnas centraltendensen. Resterande frågor som var av denna art 

innehöll ett jämt antal steg för gradering, något som av Patel och Davidsson (ibid.) anser vara 

”radikalt”. 

3.2 Urval 

Respondenterna i den kvantitativa studien består av högstadieelever från två skolor som är 

belägna i Kil respektive Arvika. Totalt har 136 respondenter deltagit i undersökningen. Det 

urval jag gjort är icke-slumpmässigt, vilket beskrivs av Björkdahl Ordell (2007:86f.). Hon 

nämner vidare att de flesta resultat som framkommer genom enkätundersökningar, som utförs 

i samband med universitetsstudier, endast ger en bild över den grupp som deltagit i 

undersökningen. Det är dock viktigt att poängtera att resultatet i sig inte är mindre intressant 

trots detta faktum. Undersökningens resultat kan med fördel analyseras i jämförelse med vad 

tidigare forskning visat (ibid.). 

För att ytterligare precisera urvalet till aktuell studie så handlar det om ett bekvämlighetsurval. 

Trost (2007:31) beskriver det närmare genom orden ”man tager vad man taga kan”. Det går 

kortfattat ut på att jag som student, iklädd rollen som forskare, kontaktar gymnasieskolor för att 

få möjlighet att låta elever delta i aktuell undersökning. I min roll kan jag alltså inte styra över 

exempelvis hur många flickor eller pojkar som kommer att delta. Aktuell studie syftar alltså 
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inte till att kunna påvisa en generell bild över svenska gymnasieelevers syn på dialekt. Detta är 

något som enligt Björkdahl Ordell (2007:86) är mycket ovanligt i samband med 

studentuppsatser, den tid det skulle ta finns inte till förfogande. 

3.3 Reliabilitet och validitet 

Inledningsvis i detta avsnitt reds de båda begreppen reliabilitet och validitet ut. Det förstnämnda 

innebär enligt ne.se (2018a) ”[…]hur väl testet mäter det som det mäter”. Validitet innebär 

enligt ne.se (2018b) ”den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att 

mäta”. Vid en första anblick är det eventuellt lätt att blanda ihop de båda begreppen, en ansats 

görs här för att skilja de båda åt genom Trost (2007:66). Han nämner ett exempel angående låg 

reliabilitet, vilket medför att också validiteten blir låg. I de fall respondenter missuppfattar en 

fråga eller flera frågor, mäts alltså inte det som är avsett att mäta. I det fallet uppfyller heller 

inte mätinstrumentet den funktion det är avsett att fylla – vilket medför att validiteten också blir 

låg. Missförstående av frågor benämns av Trost (ibid.) som slumpinflytelser. Vad som däremot 

är möjligt i samband med undersökningar är att validiteten kan vara hög, medan reliabiliteten 

är låg. Detta genom att mätinstrumentet på ett bra sätt kan mäta något annat än det som till en 

början var önskvärt. 

Trost (2007:64ff.) pekar på att det finns en hel del att tänka på för att uppfylla hög reliabilitet 

och validitet. Reliabiliteten höjs i de fall det finns en likhet mellan frågor som avses mäta samma 

sak. I aktuell enkät har jag strävat efter att uppnå detta, exempelvis när det gäller fråga 5, 6, 7 

samt 8. Dessa frågor behandlar situationer då respondenterna föredrar respektive undviker 

dialekter utifrån fasta alternativ likaväl som öppna frågor. Benämningen för likhet mellan frågor 

som syftar till att mäta samma sak är kongruens. När det gäller validiteten i samband med 

enkätundersökningar likt den aktuella syftar det alltså till att enkäten faktiskt mäter det den är 

avsedd att mäta. De frågeformuleringar som finns i aktuell enkät får anses stämma överens med 

studiens syfte och frågeställningar. Att informationstexter fanns formulerade i anknytning till 

fråga 3 respektive 9 gjorde att tolkningsutrymmet för begreppen dialekt och standardspråk 

avgränsades. Detta medför att både reliabiliteten och validiteten kan bedömas som hög. 

Något som också är av vikt att nämna kring reliabiliteten är enligt Trost (2007:65) att inte 

använda sig av meningsuppbyggnad som är av negativ klang, komplicerade 

meningsuppbyggnader eller alltför långa meningar. Detta är något jag tagit hänsyn till i aktuell 

enkät. Det är också något jag försökt motverka genom informationstexter, för att minimera 

eventuella missförstånd. Enkäten återfinns i bilaga 1. 
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3.4 Etik 

I samband med humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning finns fyra huvudkrav som ska 

följas. Dessa har formulerats av vetenskapsrådet (2002:6) och är benämnda informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Kraven kommer att behandlas 

nedan och i anslutning till detta kommer även min insats att lyftas i förhållande till de fyra 

kraven. 

Informationskravet innebär att samtliga deltagare i studien ska informeras om sin roll som 

uppgiftslämnare i studien. De ska också erhålla information om att deltagande i studien är helt 

frivilligt och att det är möjligt att avbryta deltagande om så är önskvärt. Vidare ska 

undersökningens syfte presenteras likväl som kontaktuppgifter till ansvarig forskare för att 

underlätta vidare kontakt vid eventuella frågor. Vid eventuella risker för obehag eller skada ska 

detta redovisas för deltagarna innan undersökningen startar (Vetenskapsrådet, 2002:7). I den 

aktuella enkät som använts som mätinstrument för denna studie inrymdes information om att 

deltagande var anonymt och att respondenterna hade möjlighet att avbryta sitt deltagande när 

helst de ville. Syftet med undersökningen presenterades kort, vilket också ligger i linje med 

Vetenskapsrådets (ibid.) föreskrifter – hur detaljerad informationen ska vara kan variera. Vidare 

informerades respondenterna om mitt namn och kontaktuppgifter i form av e-postadress. 

Samtyckeskravet går ut på att respondenter i studien själva har möjlighet att bestämma över sitt 

deltagande. Det innebär att samtycke skall ges från respondenter till forskare. I de fall 

respondenterna är under 15 år bör i vissa fall samtycke inhämtas från vårdnadshavare. Då det 

gäller postenkät är samtycket godtagbart genom att respondenterna genomfört enkäten, därmed 

krävs inget samtycke i förhand. Om en undersökning inte kan uppfattas som stötande eller 

känslig kan samtycke förmedlas genom exempelvis skolledning eller lärare, om 

undersökningen genomförs inom skolverksamhet. Respondenter har rätt att avbryta sin 

medverkan när de själva vill, oavsett hur länge de deltagit i undersökningen. Inga negativa 

följder får förekomma i de fall respondenterna väljer att avbryta sitt deltagande. 

Respondenterna får heller inte utsättas för påtryckningar att fortsätta sitt deltagande från 

forskaren (Vetenskapsrådet, 2002:9f.). I aktuellt sammanhang har mätinstrumentet designats 

som en webbenkät, vilket går att likställa med en postenkät. I samband med att respondenterna 

tagit del av enkäten gavs de information i enkätens inledande text, här framgår det bland annat 

i vilket syfte studien genomförs och vilka rättigheter respondenterna har. Då deltagarna var över 

15 år vid aktuellt tillfälle krävdes inget samtycke från vårdnadshavare, dessutom anses inte 

frågorna som behandlas vara stötande. När det gäller deltagande och valfriheten i att avbryta 
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sitt deltagande gavs som tidigare information om detta, vilket medför att samtyckeskravet är 

uppfyllt. Enkäten återfinns i bilaga 1. 

När det gäller konfidentialitetskravet innebär detta att ingen personlig information ska kunna 

röjas av utomstående parter. Det är därför eftersträvansvärt att försvåra för utomstående att 

kunna avslöja identiteten eller identiteter på respondenter. Särskilt viktigt är detta i de fall då 

deltagare i studien anses vara svaga eller utsatta (Vetenskapsrådet, 2002:12f.). Den enkät som 

använts som mätinstrument är utformad på ett sätt som gör att utomstående parter inte ges 

möjlighet att röja respondenters identiteter. De svarsalternativ som är möjliga att härleda till 

den egna personen är könstillhörigheten, vilket av allt att döma inte är tillräckligt för att röja 

identiteten. Respondenterna som deltagit i studien anses inte på något sätt vara svaga eller 

utsatta. 

Nyttjandekravet går ut på att den information som inhämtats om respondenterna inte används i 

annat syfte än forskningssyfte. Det innebär att personuppgifter inte får nyttjas eller lånas ut till 

kommersiella eller icke-vetenskapliga syften. Forskare får alltså inte vidarebefordra 

information till utomstående parter med eventuellt intresse av insamlad information 

(Vetenskapsrådet, 2002:14).  

3.5 Metodkritik 

Den metod som valts har fungerat bra eftersom det uppfyllt de förväntningar jag från början 

hade. Mitt mål var att kunna peka på generella mönster bland högstadieelever, vilket ges 

möjlighet till genom det relativt höga deltagarantalet som uppgår till 136 respondenter.  Vad 

som däremot hade kunnat göras annorlunda har snarare med enkätens innehåll att göra. Det 

fanns från min sida en strävan efter att få enkäten färdigkonstruerad i god tid, vilket utmynnat 

i att jag i efterhand noterat en del detaljer jag i efterhand velat omformulera. Exempel på detta 

rör fråga 4, 9 och 10. I samband med dessa frågor formuleras från i hur stor utsträckning 

eleverna håller med om en viss fråga, medan de fasta svarsalternativen ger möjlighet att besvara 

i hur hög eller låg utsträckning de håller med. I efterhand skulle alltså ordet stor ändrats till 

hög. Om detta påverkat resultatet är svårt att sia om, däremot finns det alltid en risk för 

förvirring när det kommer till frågeformuleringar. 

Fråga 4 och 9 skiljer sig en aning från övriga frågor med fasta svarsalternativ. Dessa frågor 

består av udda antal svarsalternativ. Min tanke från början var att undvika den tidigare 

beskrivna centraltendensen. Detta innebär att respondenter tenderar svara på det alternativet 

som är placerat i mitten av alternativen. När det gäller fråga 4 märks inte detta av, möjligen för 
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att frågan behandlar i hur hög utsträckning respondenterna håller med. Däremot kan tendensen 

märkas i samband med fråga 9, där majoriteten av respondenterna svarat ”håller delvis med”, 

vilken är belägen i mitten av de tre fasta svarsalternativen. Denna fråga hade kunnat besvaras 

av respondenterna med hjälp av fler värderingssteg, likt 3 där en skala (1–10) ställts upp. 

3.6 Bortfall 

Det totala bortfallet i studien uppgår till fem respondenter. I undersökningsgruppen från Kil rör 

det sig om två respondenter som av olika anledningar inte velat delta i studien. Bortfallet bland 

respondenterna i Arvika uppgår således till tre respondenter. Det totala bortfallet uppstiger till 

3,6 %. Sett ur de båda undersökningsgrupperna är bortfallet från undersökningsgruppen i Kil 

3,2 % medan bortfallet i Arvika uppgår till 4 %. Det är således hög svarsfrekvens sett till hur 

stor andel respondenter som tillfrågats om de velat delta i studien – 96,8 % av de tillfrågade 

från Kil deltog medan 96 % av de tillfrågade i Arvika deltog.  
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4. Resultat 

Mina resultat visar att eleverna, som i resultatdelen kommer att benämnas respondenterna, 

ställer sig positiva till dialekt i allmänhet. I följande resultatredovisning presenteras ett antal 

tabeller, vilka följs av en förklarande text. Den sammanvägda uppfattningen redovisas först, i 

avsnitt 4.1. Redovisningen i detta avsnitt utgår alltså från samtliga elevers svar – alltså oavsett 

vilken skola eleverna tillhör. I avsnitt 4.2 jämförs de båda undersökningsgruppernas resultat. 

Resultaten sammanfattas på samma sätt i avsnitt 4.3, där den sammanvägda uppfattningen först 

lyfts för att sedan avslutas med jämförelsen mellan undersökningsgrupperna. 

4.1 Generell syn på dialekt 

 

 

Ovanstående tabell visar elevernas svarsfrekvens när det gäller frågan hur positiva 

respondenterna ställer sig till dialektbruk i allmänhet. Frågan utformades grafiskt genom att 

eleverna fick fylla i hur många stjärnor som överensstämde med deras syn på dialektbruk. 1 

stjärna var synonymt med inte alls positiv medan 10 stjärnor innebar mycket positiv. De elever 

som svarat mellan värderingsstegen 1–5, vilka avser en negativare syn på dialektbruk uppgår 

till 11,7 %. Antalet elever som svarat åt det positivare hållet, alltså värderingsstegen 6–10 

uppgår således till 88,3 %. Intressant att nämna är att knappt en tredjedel (32,4 %) av 

respondenterna svarat att de är mycket positiva till dialektbruk. Respondenternas svar visar 

alltså att synen på dialektbruk i allmänhet till övervägande del är positiv.  
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Tabell 1. Värdera hur positiv Du är till dialektbruk i allmänhet. 1= Inte alls positiv, 10= Mycket positiv. 
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Av respondenternas svar att döma visar det sig att majoriteten anser sig vara dialekttalande, 

60,3 % har svarat hög respektive relativt hög utsträckning. Värt att nämna är dock att flest svarat 

relativt hög utsträckning, vilket illustreras i tabell 3. 38,2 % av respondenterna har svarat att de 

talar dialekt i relativt låg respektive låg utsträckning. Detta är inte en oansenlig mängd 

respondenter, utan motsvarar 52 av de totalt 136 svarande. Att det är så pass många som svarat 

i de lägre utsträckningsstegen kan ställas i relation till svaren som redovisats i samband med 

tabell 1 – detta är dock något som återkommer i resultatdiskussionen. 

 

Ovanstående tabell visar att respondenterna av allt att döma till högst grad föredrar att tala 

dialekt i kontakt med familj och vänner, detta genom att 80,9 % svarat ofta eller ibland i det 

förstnämnda fallet respektive 84,5 % när det gäller dialektbruk med vänner. De vardagliga 
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Tabell 2. I hur stor utsträckning anser Du att Du talar dialekt? 
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n=136

Ofta Ibland Sällan Aldrig

Tabell 3. I vilka situationer talar Du dialekt? 
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situationerna utanför hemmet är också vanligt förekommande för dialektbruk bland 

respondenterna, 73,6% har svarat att de talar dialekt ofta eller ibland i dessa situationer. När det 

gäller dialektbruk i samband med kontakt med lärare eller övrig personal i skolan verkar 

eleverna inte vara lika positivt inställda till dialektbruk som i de tidigare nämnda situationerna, 

detsamma gäller dialektbruket under lektionstid. I kontakt med lärare och personal har dock 

62,5 % av respondenterna svarat att de talar dialekt ofta eller ibland, vilket medför att 37,5 % 

svarat att de sällan eller aldrig talar dialekt i dessa situationer. Den situation där flest 

respondenter svarat att de sällan eller aldrig talar dialekt är under lektionstid, då 38,2 % svarat 

att de sällan eller aldrig talar dialekt.  

På frågan om i vilka situationer respondenterna eventuellt försökte dölja sin dialekt märks vissa 

mönster från föregående fråga, vilken redovisats i samband med tabell 3. Också här framgår 

det att de situationer då dialekt undviks i högre grad är i kontakt med lärare och personal samt 

under lektionstid. Det är dock värt att nämna att andelen som svarat att de ofta eller ibland 

undviker dialekt i kontakt med lärare och personal endast uppstiger till 25,8 %, alltså en dryg 

fjärdedel av respondenterna. Att respondenterna till övervägande del svarat att de sällan eller 

aldrig undviker dialekt i kontakt med familj (91,9 %) och vänner (93,4 %) stärker också bilden 

av att respondenterna ser dessa situationer som bekväma för dialektbruk. 

4,4%

2,9%

5,9%

2,9%

4,4%

15,4%

13,2%

19,9%

3,7%

3,7%

24,3%

19,1%

19,9%

19,9%

13,2%

55,9%

64,7%

54,4%

73,5%

78,7%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

Under lektionstid

Vardagliga situationer utanför hemmet

Kontakt med lärare och personal

Kontakt med vänner

Kontakt med familj

Situationsbaserad dialektanvändning (Negativ)

n=136

Ofta Ibland Sällan Aldrig

Tabell 2. I vilka situationer försöker Du dölja din dialekt? (Procentsiffrorna längst till vänster redovisar svar för alternativet 

”ofta” = svart färg). 
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Av respondenternas svar har framkommit att de situationer de undviker dialektbruk i högst grad 

utgörs av kontakt med lärare och personal samt under lektionstid. Tabell 5 redogör för hur 

respondenterna ställer sig till lärare som talar dialektalt i undervisningssituationer. 75 % har 

svarat att de i hög respektive relativt hög utsträckning tar läraren på allvar om denne talar 

dialektalt. Således har 25 % av respondenterna svarat att de i relativt låg eller låg utsträckning 

tar läraren på allvar i dessa situationer. Majoriteten av respondenterna är alltså positiva till lärare 

som i undervisningssituationer talar dialektalt. I kontrast till detta visar respondenternas 

samlade svar att 22,1 % helt håller med om att lärare bör anpassa sitt språk till standardspråk i 

undervisningssituationer. Vidare har 47,8 % svarat att de delvis håller med om att lärare bör 

anpassa sitt språk på beskrivet sätt. Denna tabell återfinns i bilaga 2. 

Ovanstående tabell är intressant att beakta efter de resultat som hittills redovisats. 60,3 % av 

respondenterna har svarat hög respektive relativt hög utsträckning angående frågan om de anser 

att de uppfattas som mer bildade då de talar standardspråk i undervisningssituationer. Det verkar 

vara viktigare för respondenterna att de själva talar standardspråk än att läraren gör det i 
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undervisningssituationer om en jämförelse görs mellan tabell 5 och 6. Majoriteten har nämligen 

svarat relativt hög utsträckning (47,1 %) på frågan om de anser att de uppfattas som mer bildade 

om de talar standardspråk i undervisningssituationer. Andelen respondenter som svarat relativt 

låg och låg utsträckning uppgår till 39,7 %. 

4.2 Jämförelse mellan skolorna 

 

I ovanstående tabell har värderingsstegen 1–5 sammanslagits eftersom svarsfrekvensen inom 

dessa steg är så pass små. De högre värderingsstegen är däremot mer frekvent besvarade och 

står därför kvar i ursprungsformen. De tre högsta värderingsstegen, 8–10, har valts av 62,3 % 

av respondenterna som tillhör skolan i Kil. Motsvarande värderingssteg har besvarats av 69,4 

% av eleverna som tillhör skolan i Arvika. Det går alltså att slå fast att respondenterna från 

skolan i Arvika är aningen mer positiva till dialektbruk i allmänhet i jämförelse med 

respondenterna från skolan i Kil, detta sett till de tre högsta värderingsstegen. Ser vi 

värderingsstegen som uppdelad i två, där 1–5 motsvarar en negativ hållning till dialektbruk 

medan 6–10 motsvarar en positiv är resultatet dock näst intill helt jämnt.  I det fallet har 88,5 

% av respondenterna från skolan i Kil svarat positivt medan 88,1 % av eleverna från skolan i 

Arvika svarat på motsvarande sätt. 
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Tabell 7. Värdera hur positiv Du är till dialektbruk i allmänhet. 1= Inte alls positiv, 10= Mycket positiv. 
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På frågan i hur stor utsträckning respondenterna ansåg att de själva talar dialekt har 64 % av 

respondenterna som tillhör skolan i Arvika svarat hög samt relativt hög utsträckning. Av 

respondenterna som tillhör skolan i Kil har 55,7 % svarat på motsvarande sätt. Värt att notera 

är att en större andel av respondenterna från Kil svarat att de talar dialekt i hög utsträckning 

(9,8 %) jämfört med respondenterna från Arvika (6,7 %). När det gäller de lägre 

utsträckningsstegen, har fler respondenter från skolan i Kil svarat, 44,2 % har svarat relativt låg 

respektive låg. Av respondenterna från Arvika har 33,3 % svarat på motsvarande sätt. Av 

resultaten framgår alltså att respondenterna från Arvika talar dialekt i högre utsträckning 

jämfört med respondenterna från Kil. 

Tabell 8. I hur stor utsträckning anser Du att Du talar dialekt? 
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När det gäller frågan om i vilka situationer respondenterna talar dialekt har två ytterligheter 

valts ut, ovanstående tabell behandlar frågan om hur ofta de talar dialekt i kontakt med familjen. 

Den situation som ställs i kontrast till ovanstående är den under lektionstid, vilken illustreras i 

tabell 10 nedan. Anledningarna till detta är att det generella resultatet visade relativt stora 

skillnader mellan situationer, jfr tabell 2 och 3. Ovanstående tabell gör gällande att 80,3 % av 

respondenterna från Kil svarat att de ofta eller ibland talar dialekt i samband med kontakt med 

familjen. Av respondenterna från Arvika har 81,3 % svarat på motsvarande sätt. I kontakt med 

familj skiljer sig inte dialektbruket något nämnvärt mellan undersökningsgrupperna, det som 

däremot går att peka på är att 11,4 % fler respondenter från Arvika svarat att de ofta talar dialekt 

i kontakt med familj jämfört med respondenterna från Kil. 

I samband med lektioner ställer sig inte respondenterna lika positiva till dialektbruk, åtminstone 

i jämförelse med familjekontakt. Även om majoriteten av respondenterna i båda 

undersökningsgrupperna svarat ofta eller ibland går det att peka på skillnader. 57,3 % av 

respondenterna från Kil har svarat att de ofta eller ibland talar dialekt under lektionstid medan 

65,3 % av respondenterna från Arvika svarat på samma sätt. Färre respondenter ur 

undersökningsgrupperna har dessutom svarat sällan eller aldrig när det gäller dialektbruk under 

lektionstid. 42,6% av respondenterna från Kil har svarat på detta sätt respektive 34,7 % av 

respondenterna från Arvika. Av svaren märks att respondenterna från Arvika oftare talar dialekt 

under lektionstid jämfört med respondenterna från Kil. 
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Av tabell 5 framgår att respondenterna som helhet tar lärare som talar dialekt på allvar i hög 

respektive relativt hög utsträckning. Det finns dock en skillnad mellan grupperna. Ovanstående 

tabell visar att respondenterna från Arvika i högre utsträckning tar läraren på allvar om denne 

talar dialektalt i samband med undervisningssituationer. Närmare hälften (48 %) har svarat att 

de tar läraren på allvar i hög utsträckning, att jämföra med de 16,4 % som svarat på motsvarande 

sätt bland respondenterna från Kil. Slås de två högre utsträckningsstegen samman, alltså hög 

respektive relativt hög, närmar sig dock resultaten varandra. 73,8 % av respondenterna från Kil 

svarar på detta sätt medan samma svar ges av 76 % av respondenterna från Arvika. En dryg 

fjärdedel (26,2 %) av respondenterna från Kil har svarat mot de två lägre utsträckningsstegen 

medan en knapp fjärdedel (24 %) av respondenterna från Arvika svarat på detta sätt. 

Skillnaderna som finns rör främst ytterligheterna, 34,6 % fler av respondenterna från Arvika 

har svarat att de tar läraren på allvar i hög utsträckning om denne talar dialektalt jämfört med 

respondenterna i Kil. 

På frågan om i hur hög utsträckning respondenterna höll med om att lärare bör anpassa sitt 

språk till standardsvenska skiljer sig uppfattningarna mellan undersökningsgrupperna relativt 

mycket. 27,9 % av respondenterna från Kil håller helt med om att läraren bör anpassa sitt språk 

medan 17,3 % av respondenterna från Arvika instämmer. Drygt hälften (54,1 %) av 

respondenterna från Kil håller delvis med om att läraren bör anpassa sitt språk medan 42,7 % 

av respondenterna från Arvika svarar på detta sätt. 40 % av respondenterna från Arvika har 

svarat att de inte håller med om påståendet, medan 18 % av respondenterna från Kil svarat att 

de inte håller med. Av svaren går det att urskilja att respondenterna från Arvika i högre 

Tabell 11. I hur stor utsträckning tar Du läraren på allvar om denne talar dialektalt i undervisningssituationer? 
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utsträckning anser att läraren inte behöver anpassa sitt språk som respondenterna från Kil. 

Tabellen återfinns i bilaga 2. 

Angående frågan om respondenterna anser att de uppfattas som mer bildade om de talar 

standardspråk i undervisningssituationer har 70,5 % av respondenterna från Kil svarat att de i 

hög respektive relativt hög utsträckning anser detta. På motsvarande sätt har 52 % av 

respondenterna från Arvika svarat. Respondenterna från Kil upplever alltså i högre utsträckning 

att de uppfattas som mer bildade då de talar standardspråk jämfört med eleverna från Arvika. 

Denna uppfattning styrks även genom att en större del (48 %) av respondenterna från Arvika 

svarat på de två lägre utsträckningsstegen. Knappt hälften av denna undersökningsgrupp 

uppfattar alltså i låg respektive relativt låg utsträckning att de uppfattas som mer bildade då de 

talar standardspråk. På detta sätt har 29,5 % av respondenterna från Kil svarat. En större andel 

av respondenterna från Kil anser alltså att de uppfattas som mer bildade om de talar 

standardspråk i undervisningssituationer jämfört med respondenterna från Arvika. 

Enkätundersökningen gav respondenterna möjlighet att besvara en avslutande fråga som var 

öppen, det fanns alltså möjlighet att i text uttrycka i vilka situationer dialektbruk respektive 

standardspråk föredrogs. Av de 136 deltagande respondenterna har 76 valt att yttra sig angående 

den avslutande frågan. Några exempel kommer att lyftas och har valts eftersom de kan vara 

intressanta i den bemärkelsen att språk kan uppfattas på skilda sätt. Ett exempel ges från en 

respondent som tillhör skolan i Arvika: ”Jag pratar bara standardspråk vid skolredovisningar 

och andra viktiga situationer eftersom man låter ’smartare’ då”. Ytterligare ett exempel hämtas 

från en respondent som tillhör skolan i Kil: ”Standarddialekt använder jag i mer seriösa 

sammanhang. Värmländska i chill lägen”. Båda formuleringarna pekar mot att standardspråket 
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undervisningssituationer? 



27 
 

föredras i mer formella situationer medan dialekten passar bättre i informella situationer. 

Uttrycket ”standarddialekt” tolkas i detta fall som standardspråk. Kommentarer som dessa 

återkommer i båda undersökningsgrupperna och är vanligast förekommande – standardspråket 

verkar föredras i situationer då respondenterna upplever att det är mer allvar. Det finns dock 

kommentarer som sticker ut i jämförelse med nämnda typ av kommentar. En respondent från 

Kil formulerar följande: ”jag pratar alltid lika oavsett vad”. Liknande kommentar ges av en 

respondent från Arvika: ”Jag pratar hur jag vill oftast och bryr mig inte”. En av respondenterna 

ger en målande bild av hur standardspråk och dialekt kan upplevas:  

Med familj och släkt vill jag prata värmländska, och jag börjar atomatiskt prata 

grovare värmäldska med släkt. Men med vissa vänner kan de kännas som att de tror 

jag gör mig till eller säger att man pratar fult. Då brukar jag försöka prata mer ren 

svenska och skäms lite. 

4.3 Sammanfattning av resultat 

Min sammanfattning delas upp i två delar, likt avsnitt 4.1 samt 4.2. Den första delen behandlar 

de generella resultat som framkommit, där resultatet sammanfattas utan att hänsyn tas till vilken 

skola respondenterna tillhör. Syftet med detta är att kunna peka på generella resultat från de 

båda undersökningsgrupperna. Den andra delen behandlar resultaten som framkommit i 

samband med avsnitt 4.2, där en jämförelse gjorts mellan undersökningsgrupperna från Kil och 

Arvika. 

4.3.1 Generell syn på dialekt 

De generella resultat som framkommit genom undersökningen är först och främst att 

respondenterna har en övervägande positiv syn på dialektbruk i allmänhet. Undersökningen 

visar även att majoriteten av de svarande i hög respektive relativt hög utsträckning talar dialekt. 

Det är dock en stor del av respondenterna som nämner att de inte talar speciellt mycket dialekt.  

De situationer då dialektbruk är vanligast bland respondenterna är i kontakt med familj och 

vänner, det framgår även att dialekten talas i vardagliga situationer utanför hemmet i relativt 

hög utsträckning. Av de situationer som ställts upp i undersökningen sticker två av dem ut. 

Dessa gäller kontakten med lärare och personal samt under lektionstid. En dryg tredjedel har 

svarat att de sällan eller aldrig talar dialekt i dessa situationer. Denna uppfattning 

stärksgenomrespondenternas svar angående i vilka situationer dialekten undviks. I detta fall har 

en dryg fjärdedel av respondenterna svarat att de ofta respektive ibland undviker dialekt i 

kontakt med lärare och personal. 19,9 % av respondenterna  har svarat att de undviker dialekt 
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under lektionstid och drygt 15 % svarar på samma sätt när det gäller vardagliga situationer 

utanför hemmet. 

Angående lärares dialekttalande i undervisningssituationer svarar majoriteten av 

respondenterna att de i hög eller relativt hög utsträckning tar läraren på allvar. Detta står i 

kontrast till det resultat som framkommit genom frågan om läraren bör anpassa sitt språk till 

standard i undervisningssituationer. På den frågan har majoriteten av respondenterna svarat att 

de håller med eller delvis håller med. Eventuella anledningar till detta synsätt kommer att lyftas 

i samband med diskussionen i avsnitt 5. Den sista frågan som behandlades i undersökningen 

rörde respondenternas uppfattningar om de kände sig mer bildade då de talar standardspråk. En 

majoritet av respondenterna (60,3 %) har svarat att de i hög respektive relativt hög utsträckning 

anser detta.  

4.3.2 Jämförelse mellan skolorna 

Det första som framgår av undersökningens resultat är att respondenterna från Arvika är 

aningen mer positiva till dialektbruk i allmänhet jämfört med respondenterna från Kil, detta sett 

till de tre högsta värderingsstegen. Skillnaderna är marginella, men bör ändå nämnas. Delas 

värderingsstegen upp i två delar, där den ena lutar åt det negativa hållet och den andra åt det 

positiva, minskar skillnaderna markant. Grupperna ligger således mycket nära varandra i frågan 

om attityder till dialekt i allmänhet. I de båda undersökningsgrupperna är det näst intill identiskt 

sett till hur stor andel ur de båda undersökningsgrupperna svarat bland de lägre 

värderingsstegen, en dryg tiondel ur respektive grupp har svarat på det viset. I anslutning till 

ovan berörda fråga ställdes frågan om i hur stor utsträckning respondenterna ansåg sig tala 

dialekt. Här framgår det att respondenterna från Arvika (64 %) i högre utsträckning anser sig 

vara dialekttalande jämfört med respondenterna från Kil (55,7 %).  

Två situationer stack ut på frågan om i vilka situationer dialektbruk föredrogs. Den situation då 

dialekt föredrogs i störst utsträckning var i kontakt med familj medan den sitaution då dialekten 

inte föredrogs var under lektionstid. Av den anledningen valdes dessa två ytterligheter ut för att 

påvisa eventuella skillnader mellan undersökningsgrupperna. En marginell skillnad finns då 

andelen respondenter från Arvika som svarat att de ofta respektive ibland talar dialekt i kontakt 

med familj är högre i jämförelse med respondenterna från Kil. En tydligare skillnad finns när 

det gäller lektionstid, även om nämnda skillnad inte är speciellt stor. I den situationen talar 

respondenterna från Arvika dialekt oftare än respondenterna från Kil.  
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När det gäller dialekttalande lärare och i hur hög utsträckning denne tas på allvar är skillnaderna 

däremot stor mellan undersökningsgrupperna. Enligt de svar som framkommit tar 

respondenterna från Arvika dialekttalande lärare på allvar i högre utsträckning än 

respondenterna i Kil. En majoritet (57,4 %) av respondenterna från Kil har svarat relativt hög 

utsträckning på frågan om i hur srtor utsträckning de tar läraren på allvar om denne talar dialekt. 

Detta tyder på en viss tveksamhet till dialekttalande lärare. Respondenterna från Arvika har i 

högre utsträckning (48 %) svarat att de tar läraren på allvar i hög utsträckning. Det går därmed 

att peka på skillnader bland respondenternas uppfattningar om dialekttalande lärare. 
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5. Diskussion 

I den avslutande delen av arbetet diskuteras resultatet. Bakgrunden likaväl som 

forskningsöversikten ställs emot de resultat som framkommit. I anslutning till detta kommer 

framtida forskning som kan vara relevant att presenteras. 

5.1 Resultatdiskussion 

Respondenternas attityd till dialekt är övervägande positiv enligt de resultat som framkommit, 

detta gäller de båda undersökningsgrupperna från Kil respektive Arvika. Inledningsvis kan 

Anderssons (1985:62) resonemang lyftas, eftersom det rör sig om liknande dialekter. 

Skillnaderna kan eventuellt upplevas större mellan individer som bor i de olika orterna, för 

utomstående märks kanske inte skillnaderna i lika hög utsträckning. Att peka på är att det rör 

sig om gradskillnader mellan dialekterna, vilket lyftes i avsnitt 2.1.1. Det är alltså inte två olika 

språk det handlar om, vilket kan bidra till att attityderna är så pass lika som de är. Det har dock 

framkommit att respondenterna från Arvika har något mer positiv syn på dialekt, detta gäller 

de tre högsta värderingsstegen på en tiogradig skala. Det kan eventuellt röra sig om att dialekten 

i högre utsträckning närmar sig sociolekt i det här fallet, dialekten har alltså stark ställning bland 

fler socialgrupper, jfr figur 1. 

De båda undersökningsgrupperna har svarat på ett sätt som närmar sig Anderssons (1985:139) 

modell som benämns det egocentriska mönstret. Detta innebär att attityden till den egna 

dialekten inte är helt fastställt positiv eller negativ. Genom de generella svaren märks ett 

mönster mellan formella och informella samtal, där dialekten i högre grad föredras i informella 

sammanhang. Detta bekräftar med andra ord att dialekten väljs bort i en del sammanhang, vilka 

i högre utsträckning anses kräva ett mer ”vårdat” språk. Skillnader syns dock när de båda 

undersökningsgruppernas svar ställs emot varandra, respondenterna från Arvika ställer sig mer 

positiva till dialektbruk i samband med undervisning. Detta märks inte minst när det gäller 

attityder till lärares dialekbruk i samband med undervisning. Det visar sig även när det gäller 

frågan om respondenterna känner sig mer bildade om de använder standardspråk i samband 

med undervisning – respondenterna i Arvika har i lägre utsträckning svarat att de upplever sig 

själva mer bildade om så är fallet. Det egocentriska mönstret bekräftas därför i högre grad av 

respondenterna från Kil. Sett till Anderssons modell, se figur 2, kan man tolka det som att det 

bland respondenterna från Arvika är ett större plus inom den innersta cirkeln. 

I anslutning till det egocentriska mönstret kan respondenternas svar ställas i relation till status- 

och solidaritetsprincipen som formulerats av Andersson (1985:139ff.). Enligt den förstnämnda 
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statusprincipen väljs dialekten bort till förmån för standardspråket, detta eftersom det ligger 

närmare personer med status i samhället. Solidaritetsprincipen innebär istället att vi väljer det 

språk som ligger oss varmt om hjärtat, det språk vi använder oss av i kontakt med exempelvis 

familj och vänner. Respondenterna i studien har alltså delvis bekräftat att dessa principer går 

att applicera på språkval i olika situationer, detta sett från det generella resultatet. De skillnader 

som finns mellan grupperna handlar om de aspekter som lyfts ovan – i samband med 

undervisning, som anses vara en formell situation, anammas solidaritetsprincipen i högre grad 

bland respondenterna från Arvika i jämförelse med respondenterna från Kil. Ett målande 

exempel gavs från en respondent från Kil: ”Standarddialekt använder jag i mer seriösa 

sammanhang. Värmländska i chill lägen”. De seriösa sammanhang som beskrivs av 

respondenten ses onekligen som formella situationer medan ”chill lägen” ses som informella.  

Sett till de pedagogiska alternativ som ställts upp i avsnitt 2.3 verkar det som att kodglidning 

eller kodväxling är aktuellt för majoriteten av respondenterna. Detta innebär återigen att 

dialekten används i mer informella situationer och språket närmar sig standard i 

undervisningssituationer, denna växling eller glidning sker troligtvis helt automatiskt utan att 

eleverna behöver anstränga sig. Någon bedömning om respondenterna talar genuin eller 

utjämnad dialekt har inte gjorts i denna studie, vilket hade kunnat svara på om eleverna 

kodväxlade eller om det rör sig om glidning. För att fastslå detta hade en mer omfattande studie 

krävts, möjligen hade ett annat metodval varit lämpligt för att kunna fastslå detta – som en 

intervju- eller observationsstudie. 

De båda undersökningsgrupperna är övervägande positivt inställda till dialekt i allmänhet. Detta 

kan eventuellt förklaras genom Bolfek Radovanis (2000:96) undersökning som fastslog att 

värmländska hamnade på andra plats på frågan om vilken dialekt som föredrogs. Att dialekten 

hölls högt av respondenter i Bolfek Radovanis studie ger en indikation om att dialekten är stark 

även i hemlänet. I hennes studie kom hon även fram till vad som tidigare berörts: dialekten 

föredrogs bland respondenterna i högre grad i samband med informella situationer, medan 

standardspråk var eftersträvansvärt i mer formella. Det generella resultatet visar att majoriteten 

av respondenterna förhåller sig till språket på detta sätt, medan jämförelsen mellan 

undersökningsgrupperna visar att respondenterna från Arvika i högre utsträckning verkar ha ett 

starkare band till sitt dialektbruk i formella situationer. 

Den enkät som konstruerats för att besvara undersökningens syfte och frågeställningar tog inte 

upp frågan om lärares eventuella tillrättavisningar när det gäller dialektbruk. Einarssons 
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(2009:152) historiska beskrivning gör gällande att dialekt motverkades i skolans verksamhet 

eftersom detta var något som inte var önskvärt. Med det i åtanke finns det eventuellt spår kvar 

av detta i de skolor respondenterna tillhör. De respondenter som svarat att de uppfattas som mer 

bildade då de talar standardspråk i undervisningssituationer, drygt hälften sett till det generella 

resultatet, kan möjligen uppleva att de får bättre respons av lärare då de talar standardspråk. 

Denna syn på dialekt kan alltså eventuellt finnas kvar hos en del lärare. Om fallet skulle vara 

på beskrivet vis lutar det åt att lärare för respondenterna från Kil i högre grad föredrar att 

eleverna talar standardspråk, även om skillnaderna inte är speciellt stora mellan 

undersökningsgrupperna. Den studie som gjordes av Håkansson och Johnsson (1999) visar att 

det finns en möjlighet att det faktiskt ligger till på detta vis. Som tidigare nämnt svarade endast 

1 av 12 av de medverkande lärarna i den studien att elever hade fördel av sin dialekt i 

undervisningssituationer. Att lärarna i den studien bland annat hävdade att elever som talade 

dialektalt argumenterade sämre går att härleda till de formella situationer som tidigare berörts 

– dialekten föredrogs inte av majoriteten av lärarna i den studien när det gällde formella 

situationer. 

Giles och Poweslands (1975:102f.) beskrivning av lärare som talar dialekt kontra standardspråk 

visade att elever tog läraren på allvar i mycket högre utsträckning om denne talade 

standardspråk. Respondenterna i denna studie har svarat på ett sätt som motsäger just den 

uppfattningen, även om metoden inte var lik den som beskrivits. Att hela 75 % av 

respondenterna från båda undersökningsgrupperna svarat att de tar läraren på allvar i hög 

respektive relativt hög utsträckning är ett tydligt tecken på att lärare som talar dialekt tas på 

allvar. Den jämförelse som gjordes mellan skolorna visade däremot att en större andel 

respondenter från Arvika svarat att de tar läraren på allvar i hög utsträckning, medan majoriteten 

av respondenterna från Kil svarat relativt hög utsträckning på samma fråga. Det kan alltså 

fastslås att respondenterna från Arvika i högre utsträckning tar läraren på allvar om denne talar 

dialekt jämfört med respondenterna från Kil. Möjligen har dialekten högre status bland 

respondenterna från Arvika.  

Den studie Hultgren (1983) genomförde tog bland annat upp lärares attityder till dialektbruk i 

samband med undervisning. Han kom fram till liknande slutsatser som Håkansson och Johnsson 

(1999) i den meningen att lärare ofta rättade eleverna då de talade dialektalt. Möjligen 

förekommer detta bland lärare för de respondenter som deltagit i denna studie – vilket grundas 

i det faktum att majoriteten av respondenterna svarat att de anser sig uppfattas som mer bildade 

då de talar standardspråk i undervisningssituationer, detta sett till det generella resultatet. Det 
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finns dock skillnader mellan undersökningsgrupperna, dessa gör gällande att respondenterna 

från Kil anser att de i högre utsträckning anser sig mer bildade då de talar standardspråk jämfört 

med respondenterna från Arvika. Om detta har med lärarnas tillvägagångssätt att göra är svårt 

att sia om, men rent spekulativt kan det eventuellt vara så att lärare för respondenterna från Kil 

i högre utsträckning strävar efter att eleverna talar standardspråk i samband med 

undervisningssituationer.  

Ovanstående resonemang är intressant att begrunda med tanke på Anderssons (1985:208ff.) 

beskrivning av lärares tre möjliga tillvägagångssätt när det gäller standardspråk kontra dialekt. 

Dessa är som tidigare nämnts ”utrotning av dialekten”, ”tvåspråkighet” samt ”uppskattning och 

bevarande av språkliga skillnader”. Han kom i sitt resonemang fram till att lärares uppdrag är 

svårt när det gäller detta, alla tre tillvägagångssätt har både för- och nackdelar. Enligt resultaten 

skulle det kunna tänkas att lärare för respondenterna från Arvika närmar sig tillvägagångssättet 

”uppskattning och bevarande av språkliga skillnader”, medan ”tvåspråkighet” eventuellt ligger  

närmare för lärare som ansvarar för respondenterna från Kil. Denna tanke grundar sig i de svar 

som givits på frågan om respondenterna uppfattas som mer bildade då de talar standardspråk i 

samband med undervisningssituationer.  

De resultat som framkommit är enligt mig relativt väntade. Attityden till dialekt i allmänhet har 

i tidigare studier visat sig vara positiv, åtminstone när det gäller värmländsk dialekt – vilken 

troligtvis är den dialekt som flertalet av respondenterna talar. Att attityden skiljer sig mellan 

grupperna när det gäller formella och informella situationer var också något jag förväntade mig 

på förhand. Detta grundar sig enbart i egen erfarenhet, vilket var intressant att begrunda. Mina 

inledande antaganden bekräftades till viss del, eftersom jag öppet spekulerade kring hur 

resultatet eventuellt skulle bli. 

Den sista av de tre forskningsfrågor som behandlats rörde eventuella skillnader beroende på hur 

stort samhälle respondenterna respondenterna kom ifrån. Denna studies resultat visar att 

respondenterna som kommer från den större orten, det vill säga Arvika, har en något positivare 

syn på dialekt än respondenterna från Kil. Detta resultat kan förstås genom en centrum–periferi-

teori. Närmare bestämt pekar Jarneck (2018) på Johan Galtungs teori om rangobalans. Detta 

går i korthet ut på att ”Samhället är skiktat i ett beslutscentrum, befolkat av högutbildade 

personer bosatta i städer, och en periferi med lågutbildade människor i obetydliga positioner, 

ofta bosatta i landsorten”. Anledningen till att respondenterna från Arvika har aningen mer 

positiv attityd till dialekt kan ha att göra med staden Arvika ligger längre från centralorten 
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Karlstad, vilket ses som beslutscentrum i Värmlands län. Kil å andra sidan ligger närmre. Detta 

kan innebära att dialekten blir en stark identitetsmarkör, vilken är starkare i Arvika jämfört med 

Kil – sett till denna centrum–periferi-teori. 

5.2 Framtida forskning 

Av de resultat som framkommit visar det sig att högstadieelever från två skolor i Värmland 

ställer sig positiva till dialekt i allmänhet, medan dialekten undviks i vissa situationer. Bland 

annat är respondenterna inte lika positiva till dialektbruk i samband med 

undervisningssituationer, vilket är intressant. Av den anledningen skulle en kvalitativ 

intervjustudie kunna bidra till ytterligare förståelse för fenomenet. Att intervjua både lärare och 

elever skulle därför vara lämpligt då uppfattningarna kan ställas emot varandra och analyseras 

mer ingående. 
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Bilaga 1 

Högstadieelevers attityder till dialekt 
 

Hej! 
 
Jag heter Oscar Lidström och studerar ämneslärarprogrammet vid Karlstads universitet. I 
samband med detta ska jag utföra mitt examensarbete, vilket kommer att behandla 
dialektattityder. 

 
Enkäten vänder sig till högstadieelever och behandlar deras attityder till dialekt. Detta 
kommer att undersökas ur ett allmänt perspektiv och ett undervisningsperspektiv. 

 

Information: 
 

- Undersökningen är helt anonym och deltagande kan avbrytas när helst man vill. 
 
- I samband med att Du skickar in enkäten godkänner Du att dina svar används i 
forskningssyfte. 

 

- De svar du angivit kommer endast att användas i forskningssyfte. 
 

Tack för att Du deltar och hjälper mig i mitt arbete! 
 

 
 
 

Så här fyller du i pappersenkäten 
Nedan ser du hur du markerar ett svarsalternativ och hur du avmarkerar ett redan gjort val. 

 

    Korrekt markerat svarsalternativ 
 

 Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset ska var mitt i rutan 
 

    Inkorrekt markerat svarsalternativ, krysset är alltför kraftigt 
 

Ångrat val, svarsalternativet räknas inte som markerat
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1. Kön 

Kvinna 

Man 

Annat 
 
 

2. Vilken skola tillhör Du? 

1. 
 

2. 
 

 
 

Kort information: 
 

Med dialekt avses en "språkvariant som talas av invånarna inom ett avgränsat 
geografiskt område" (Ne.se, 2018).  Exempelvis värmländska, skånska eller 
göteborgska. 

 

 
3. Värdera hur positiv Du är till dialektbruk i allmänhet. 1= Inte alls positiv, 10= Mycket 
positiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. I hur stor utsträckning anser Du att Du talar dialekt?
 
 

I hög 
utsträckning 

 

I relativt hög 
utsträckning 

 

I relativt låg 
utsträckning 

 

 

I låg 
utsträckning      Inte alls
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5. I vilka situationer talar Du dialekt? 

Ofta                    Ibland                  Sällan                  Aldrig 
 

I kontakt med familj 
 

I kontakt med vänner 
 

I kontakt med lärare 
och personal på skolan 

 

I vardagliga situationer 
utanför hemmet 

 

Under lektionstid 
 
 

6. Finns det andra tillfällen än ovanstående då Du använder dialekt? I så fall i vilken 

/vilka? 
 

 
 
 
 
 
 

7. I vilka situationer försöker Du dölja din dialekt? 

Ofta                    Ibland                  Sällan                  Aldrig 
 

I kontakt med familj 
 

I kontakt med vänner 
 

I kontakt med lärare 
och personal på skolan 

 

I vardagliga situationer 
utanför hemmet 

 

Under lektionstid 
 
 

8. Finns det andra tillfällen än ovanstående då Du undviker dialekt? I så fall i vilken 

/vilka? 
 
 
 
 
 
 

 

Kort information: 
 

Standardsvenska/Standardspråk avser att det talade språket liknar skriftspråket: 
"Ett stilistiskt neutralt språk" (Ne.se, 2018). 

 

 
9. I hur stor utsträckning håller Du med om att lärare bör anpassa sitt språk till 
standardsvenska i samband med undervisning? 

Håller med helt           Håller delvis med           Håller inte med
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10. I hur stor utsträckning tar Du läraren på allvar om denne talar dialektalt i 
undervisningssituationer?

 

I hög 
utsträckning 

 

I relativt hög 
utsträckning 

 

I relativt låg 
utsträckning 

 

I låg 
utsträckning

 

 
 

11. I hur hög utsträckning anser Du att Du uppfattas som mer bildad om Du talar 
standardspråk i undervisningssituationer?

 

I hög 
utsträckning 

 

I relativt hög 
utsträckning 

 

I relativt låg 
utsträckning 

 

I låg 
utsträckning



 

 
 

 

 
 

12. Vad avgör om Du väljer att prata dialekt eller standardspråk? I 
vilka situationer känns respektive sätt bekvämt? 
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Lärares anpassning till standardspråk: Jämförelse
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Läraes anpassning till standardspråk: Generellt
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I hur stor utsträckning håller Du med om att lärare bör anpassa sitt språk till standardsvenska i samband med undervisning? 

I hur stor utsträckning håller Du med om att lärare bör anpassa sitt språk till standardsvenska i samband med undervisning? 


