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Abstract 
 
The essay examines how language and dialect, relates to identity, and the direction of lan-

guage change within a local dialect, Torsömålet, from 1950 to 2000. In addition, the essay 

discusses how language teaching can promote language proficiency, and identity. Results 

show that language is closely related to one´s identity through the socialization process, and 

therefore these cannot be separated. Furthermore, results show that the local dialect has gone 

through changes in all observed variables, which are language change related to time, lan-

guage and sex, and language and age. As a result from these conclusions language teaching is 

suggested to illuminate all varieties of a language to support the development of language 

proficiency as well as identity. This language teaching, called contrastive teaching, is a me-

thodology that has potential to promote both language proficiency, and the identity process. 

Furthermore contrastive language teaching also gives students the opportunity to learn more 

about local culture and history. Research, the national curriculum, and the syllabus support 

contrastive language teaching.  

 



Sammandrag 

Uppsatsen utreder hur språk och dialekt, relaterar till identitet och i vilken riktning språkför-

ändringar i en lokal dialekt, Torsömålet, har skett mellan 1950 och 2000. Vidare diskuteras 

även hur språkundervisning kan stödja språk- och identitetsutveckling. Resultaten visar att 

språket är nära förbundet med identiteten genom socialisationsprocessen och att de därför inte 

kan separeras. I dialektundersökningen visar resultaten att den lokala dialekten har genomgått 

förändringar i alla undersökta variablerna såsom, förändring relaterat till tid, språk och kön, 

samt språk och ålder. Som ett resultat av dessa slutsatser föreslås språkundervisning belysa 

alla språkets varieteter för att undervisningen ska stödja utvecklingen av både språklig kom-

petens och identitet, så kallad kontrastiv undervisning. En sådan språkundervisning ger dess-

utom eleverna möjlighet att lära mer om den lokala kulturen och historien. Forskning, läro-

planen och kursplaner stödjer kontrastiv språkundervisning.  

  

Nyckelord: Svenska, dialekt, Västgötamål, språkidentitet, didaktisering
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1. Inledning 
 

…och så fanns det innerst inne ett mycket litet område, kanske en cirkel med femton kilometers radie, 
som inte var utlandet. Utanför var det utlandet och där var det som att gå på glattis. Men innanför var 
det bättre.1 

 
Den variant av modersmålet som varje individ växer upp med representerar ett område av 

trygghet, och den kommer alltid att betyda mer än andra språk.2 Eftersom barnet lär sig språ-

ket av sin familj eller andra närstående blir den här språkvarianten en del av den primära soci-

alisationen, då det är genom språket kommunikationen och socialisationen sker. Den språkli-

ga identiteten och personliga identiteten blir på detta sätt nära förbundna och språket blir cent-

ralt i socialisationsprocessen.3 När barnet börjar förskolan och skolan, tar den sekundära soci-

alisationen vid. Barnet introduceras för skriftspråket och standardvarianten av språket. Att 

lära sig behärska språkets olika former och stilar är svårt och kan symboliseras av att gå på 

glatt-is.  

När jag tänker på det ovanstående träder ett minne fram i mitt sinne. Det är från början av 

80-talet, när jag gick i åttonde klass. Jag och min klasskompis, Tina, som båda var från Torsö, 

i Skaraborg, hade blivit ombedda att göra ett ärende på järnhandeln åt hennes pappa. En ef-

termiddag efter skolan spatserade vi in på stadens järnhandel, där man ännu handlade över 

disk. I kassan arbetade en kille som hette Santosh. Han hade rötter i Indien, men hans familj 

hade varit större delen av hans liv i Sverige och han talade svenska helt utan brytning. 

– Va’ får det lov å’ va’? sa Santosh. 

– Ja’ vell ha ena ôx, sa Tina.  

– Va’ sa du att du ville ha? 

– Ena ôx! 

– Fö’låt, men ja’ föschtår verkligen inte?! 

– Jo! Ja’ sa att ja’ ville ha… en yxa! Nu överartikulerade hon. 

– Jaha! Sa han och log brett.  

– En yxa, skrattade han tyst för sig själv. Tina såg ut som om hon ville springa ut ur affären 

och Santosh skakade på huvudet när han skrattande gick iväg till lagret. 

Vi blev plötsligt pinsamt medvetna om i vilken grad vi talade dialekt. Det resulterade i att 

vi tyckte att vår dialekt var generande och extremt lantlig. Efter den här dagen ansträngde vi 

oss mycket för att ta bort dialekten när vi skulle prata med någon utanför den närmaste be-

                                                 
1 Enquist, Per Olov, 1992: Kartritarna. Stockholm: Norstedts. s. 11. 
2 Wellros, Seija, 1998: Språk, kultur och social identitet. Lund: Studentlitteratur. s. 9–10. 
3 Johansson, s. 199. 
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kantskapskretsen. För vem ville hamna i en situation igen där någon tyckte att vi ”taLa’ så il-

lavåLet så di ånnra vart vi va’ vårpna”?4 Trots att vi senare tillät oss att skratta åt att han inte 

förstått vad vi sa, hade vi svårt att förstå att kopplingen mellan yxa och ôx var så svår att göra. 

Varför förstod vi inte varandra? Vi var alla svenskar, talade samma språk, bodde i samma 

kommun och var i ungefär samma ålder.  

Idag skulle jag säga att svaret ligger inom språksociologins förklaringsområde. Vi hade 

olika språkliga erfarenheter. Tina och jag hade helsvenska rötter och hade vuxit upp på en ö 

ute i Vänern och talade dialekt. Eftersom enda sättet, vid den här tiden, att ta sig ut till ön var 

med färja så var de bofasta ganska isolerade. Detta bevarade dialekten. Santosh hade rötter i 

en annan kultur och den svenska som han talade (och förstod) var inte präglad av dialekt. Tro-

ligen var det även så att svenska var ett språk som han främst använde utanför hemmets väg-

gar. Kort sagt – vi var del av olika språkgemenskaper. Med utgångspunkt från att våra språk-

liga ryggsäckar hade så olika innehåll påverkade det den ömsesidiga förståelsen. 

Händelsen ovan vill illustrera att språklig variation är en del av vår vardag. Vårt språk sä-

ger mycket om oss som individer, såsom vilka omständigheter vi lever i, vilka historiska, kul-

turella och geografiska rötter vi har. I det svenska mångkulturella samhället är det naturligt att 

heterogeniteten i språket är stor. Att elever är osäkra i sin språkliga identitet är något som man 

ibland möter som lärarkandidat i skolan. Det visar på hur viktigt det är att arbeta med en un-

dervisning som främjar elevernas identitet och språkliga kompetens. Detta är något som beto-

nas i skolans styrdokument i kursplanerna för Svenska A 1201, Svenska B 1202 samt i Läro-

planen för de frivilliga skolformerna, Lgr94. I ett allt mer internationaliserat och mångkultu-

rellt samhälle ställs högre krav på språklig kompetens, därför att framtidens samhällsmedbor-

gare kommer att ingå i ett bredare spektrum av språkgemenskaper och situationer. Människor 

behöver av den anledningen kunna använda språket som ett redskap för det som man vill 

åstadkomma. Det är den situation som skolans undervisning ställs inför.  

För mig personligen ledde händelsen i järnaffären till att jag skämdes för mitt sätt att tala, 

långt upp i vuxen ålder. Det är först nu när jag studerar till gymnasielärare i svenska som jag 

har börjat tycka om min dialekt igen. Det har gjort mig intresserad av att undersöka koppling-

en mellan språk och identitet och hur jag ur ett didaktiskt perspektiv kan hjälpa mina elever 

att bli tryggare i sina språkliga identiteter genom att utgå från språklig variation, deras eget 

vardagliga (tal)språk och arbeta med dialekt i skolan.  

                                                 
4 Dialektalt uttryck för att vi talade så illa att någon undrade varifrån vi kom. 
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1.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur jag i mitt arbete som svensklärare kan använda kunska-

pen om (tal)språkets variation och förändring för att stödja elevers utveckling av språklig 

kompetens och identitet, samt hur en lokal västgötsk dialekt har förändrats under senare delen 

mellan 1950 och 2000.  

1.2. Frågeställningar 

För att uppfylla syftet ska jag besvara följande frågeställningar: 

• Hur relaterar talspråk och individers språkliga identitet till varandra, med utgångs-

punkt i tidigare forskning?  

• I vilken riktning har dialekten på Torsö förändrats mellan 1950 och år 2000?  

Svaren på dessa båda frågeställningar bildar underlag för en diskussion om hur dialektmo-

ment kan didaktiseras. I diskussionen ligger fokus på hur undervisning med utgångspunkt i 

språkväxling, språklig variation och förändring (till exempel dialekt), skulle kunna stärka ele-

vers språkliga identitet och kompetens i tal och skrift.  

1.3. Avgränsningar 

Dialektundersökningen avser inte att vara en heltäckande språkvetenskaplig undersökning. 

Istället syftar den till att undersöka hur några utvalda variabler i en lokal variant av Västgöta-

målet förändrats över tid, som ett belysande exempel på i vilken riktning en pågående språk-

förändring sker. De variabler som undersöks är några av de vanliga drag som kännetecknar 

Västgötamålet, nämligen bakre R, tjockt L samt personliga pronomen. Undersökningen berör 

också på ytan ordförråd och språkmelodi. 

1.4. Disposition 

Arbetet inleds med en undersökning av socialisation, identitetsbildning och språklig identitet 

samt hur dessa begrepp relaterar till varandra. Efter det följer en positionering av skolans 

styrdokument, följt av en historisk tillbakablick på svenska och svenskämnet i skolan för att 

placera svenskämnets språknorm i ett sammanhang. Därefter under rubriken resultat redovisas 

dialektundersökningen i relation till tidigare forskning. Under rubriken diskussion kommer 

resultat och mina reflektioner att diskuteras. Sedan följer avsnittet slutsatser. Sist i arbetet 

återfinns några av de mest omfångsrika bilagorna som texten hänvisar till.  
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2. Bakgrund/teori 

I den litterära bakgrunden som undersöker språkidentitet, svenska som språk och norm samt 

ämne i skolan består materialet av litteraturstudier. Forskning som hanterar identitetsbildning 

och språkidentitet pågår inom flera olika kompetensområden. Därför hämtas litteraturbak-

grunden från flera olika fält, däribland psykologi, svenska, språkhistoria och språksociologi. 

Detta tillsammans med variationen av kompetensområden, leder till att litteraturgenomgången 

är gedigen. Även bakgrunden till dialektjämförelsen består av litteraturstudier.  

2.1. Språk, identitet och socialisation 

Utifrån diskursteori och social konstruktivism ses identitetsbildningen som en social kon-

struktion. Det innebär att identiteten är något som skapas i en social, kulturell och historisk 

omgivning. Människans skapande av identitet ses som en ständigt pågående utveckling. Den-

na utvecklingsprocess kallas socialisation.5  

Utvecklingspsykologen Thomas Johansson menar att utvecklingstanken är ”central för för-

ståelsen av tonåringar”.6 Detta gör identitetsfrågan särskilt intressant ur ett språkligt perspek-

tiv - trots att den faller inom psykologins ramar. I socialisationsprocessen är språket centralt, 

eftersom den språkliga identiteten konstrueras och utvecklas i socialisationen, på samma sätt 

som identiteten.7  

Elin Almér, doktorand i lingvistik, använder sig av psykologen Erik H Eriksons teorier om 

identitetsbildning när hon framställer hur identitet skapas. Hon belyser att barn föds direkt in i 

en gemenskap där språk används för att kommunicera. Därför är det svårt att särskilja identi-

tetsutvecklingen från språkutvecklingen och språkanvändningen. Det som sägs (innehåll) och 

det sätt det sägs på (form) bildar en enhet som utgör ett porträtt av en människas identitet. 

Genom dialog formas identiteten kring den symboliseringsförmåga som gör det möjligt för 

individen att se det egna jaget både som ett objekt och ett subjekt. Det objektiva jaget interna-

liseras genom hur individen bemöts av andra i sin omgivning. Det subjektiva jaget formas ut-

ifrån sökandet efter en självständig identitet. Under ungdomstiden accentueras identitetsut-

vecklingen och individens identitet särskiljs från föräldragenerationens när det gäller förhåll-

ningssätt, beteenden och uttryck. I sökandet efter roller och förhållningssätt som passar indi-

viden kan språkliga subgrupper bli en del av de gemenskaper individen söker sig till för att 

                                                 
5 Johansson, Thomas, 2006: Att skapa sin identitet: Ungdom i ett posttraditionellt samhälle, I: Frisén, Ann & 
Hwang, Philip red. Ungdomar och identitet. Stockholm: Natur och Kultur. s. 199. 
6 Johansson, s. 199. 
7 Johansson, s. 199. 
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särskilja sig.8 Denna period i identitetsbildningen omnämns som den sekundära socialisatio-

nen. 

När det gäller det individuella identitetsskapandet belyser Johansson att skapandet av en 

identitet är ett omfattande projekt. Det samtida samhället är ett komplext samhälle där kollek-

tiva fasta traditioner, normer och värden är på väg att luckras upp. Liksom Almér menar han 

att identitet inte längre enbart definieras utifrån släktband, klasstillhörighet, etnicitet eller kön. 

Det moderna svenska samhället innebär därför en kulturell friställning där individen inte mås-

te välja samma väg som sina förfäder. För individen ger det en möjlighet att omkonstruera 

och iscensätta det som styrt tidigare generationer. ”Individen förflyttar sig mellan olika socia-

la miljöer och använder en rad olika identifikationer för att skapa sin identitet”.9 Denna socia-

la mobilitet innebär att det finns andra möjliga förebilder att identifiera sig med, än de när-

maste männen eller kvinnorna i familjen. Det kan leda till att identiteterna blir både mer 

mångfacetterade och mer komplexa.10 

För språkidentiteten innebär den sociala mobiliteten att antalet språkliga miljöer och situa-

tioner som individen behöver känna sig bekväm med ökar. Exempel på sådana miljöer kan 

vara de kollektiva gemenskaper såsom Internet, mobiltelefoner och andra interaktiva medier 

som dagens informationsteknologi möjliggör. Johansson menar att dessa gemenskaper kan ha 

stor betydelse för unga människors identitetsarbete, trots att gemenskaperna är imaginära och 

inte fysiska. Ungdomar kan i dessa forum skapa gemenskaper där liknande intressen, en viss 

smak eller stil präglar umgänget.11 

Parallellt med att det finns en stor valfrihet och variation i de sociala gemenskaperna i det 

moderna svenska samhället, så finns det också hos många en känsla av utanförskap. Som ung 

ska man både klara av skolan, uppfylla sociala förväntningar och lägga grunden för sitt vuxna 

liv. I vissa fall leder det till att en del ungdomar får låg självkänsla; andra mår psykiskt då-

ligt.12 Johansson visar att ungdomstiden på många sätt är abstrakt: 

Identiteten skapas i en konfliktyta, där drömmar ställs mot social realitet, möjligheter mot begräns-
ningar och stabilitet mot förändring. […] sociala faktorer som tillhörighet (klass, kön, etnicitet) om-
vandlas till inre möjligheter eller hinder. […] Den enskilda individen utvecklar strategier, som möjlig-
gör överskridanden av potentiella sociala hinder.13 

 

                                                 
8 Almér, Elin, 2006: Ungdomar och språk, I: Frisén, Ann & Hwang, Philip red. Ungdomar och identitet. Stock-
holm: Natur och Kultur. s. 110–113. 
9 Johansson, s. 203. 
10 Johansson, s. 202–203. 
11 Johansson, s. 206–207. 
12 Johansson, s. 213. 
13 Johansson, s. 216–217. 
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Om vi så ser på den språkliga utvecklingen från dess början visar psykologen Seija Wellros 

att den inleds tidigt. Redan i mammans mage lär det lilla barnet sig att känna igen sin mors tal 

och modersmålets språkmelodi. Med modersmjölken får barnet alltså de första språklektio-

nerna och detta språk kommer alltid att betyda mer än alla andra språk barnet lär sig.14 Almér 

förtydligar Wellros resonemang: ”kommunikationen med föräldrar och andra närstående [är] 

alltså avgörande för hur den tidiga identiteten kommer att ta form”.15  

När barnet börjar tala kommer det att lära sig samma dialekt som omger det.16 Detta för-

binder den geografiska varianten av språket till den språkliga identitet som barnet utvecklar 

under dessa år av den primära socialisationen. Dialekten blir en viktig del av barnets identitet. 

Det nära och invanda kommer att representera trygghet likt den cirkel där terrängen är bekant 

som Enquist illustrerar i citatet i inledningen. Det obekanta skapar en känsla av osäkerhet, en 

okänd terräng där det är lätt att halka.17 Det blir som att gå på glattis. Citatet belyser att språ-

ket innebär både en trygghet och en begränsning och det är också något som Wellros visar på 

hos språket.  

 
Språket ger oss möjligheter att uttrycka tankar och känslor och föra vidare kunskap från en generation 
till en annan. Det ger oss friheten att distansera oss från här och nu, att pendla mellan det konkreta och 
det abstrakta. Det ger oss ett instrument för att skapa förbindelselänkar mellan den yttre och den inre 
verkligheten, mellan världen som finns för att betrakta och ens egen tolkning av den del av världen 
som man betraktat. Det ger oss medel att förvara budskap från en tid till en annan. Men språket skapar 
också en begränsning. Det tecknar den ram inom vilket tänkandet lättast sker. Genom de ord som finns 
i språket styrs tänkandet in i de färdiga tankekategorierna som andra före oss har skapat.18  

 

Socialisation är även en internaliseringsprocess. ”Genom socialisation internaliserar individen 

samhällets eller gruppens vedertagna beteendemönster, normer, regler, värden och sedvänjor, 

en process som börjar i spädbarnsåldern och pågår hela livet”.19 Internalisering innebär att 

ovanstående införlivas och blir en del av individen själv.  

Wellros menar att språket tillsammans med kulturen till stor del kommer att styra tanke 

och handling. Vi känner oss trygga med det vi behärskar och otryggare med det vi ännu inte 

införlivat inom våra språkliga och kulturella referensramar. Socialisationen in i en kultur 

handlar om att individen försöker skapa ordning av kaos.20  

I denna process av ordningsskapande finns en spänning mellan likheter och olikheter. 

Mönster av olika slag lärs in genom generalisering och kategorisering. Den första ordnings-

                                                 
14 Wellros, s. 9–10. 
15 Almér, s. 114.  
16 Wellros, s. 9–10. 
17 Wellros, s. 5. 
18 Wellros, s. 8. 
19 �ationalencyklopedin 2000, Socialisation. 
20 Wellros, s.13–16. 
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principen, generalisering, innebär att likheter hos olika företeelser noteras och formar en slut-

sats som leder till ett mönster. Den andra ordningsprincipen, kategorisering, innebär att barnet 

lär sig dra gränser och dela in företeelser i grupper. Olika tankekategorier upprättas som be-

nämns med ord. Barnet skapar begrepp eller en kognitiv karta om sin omvärld genom att till 

exempel lär sig att en anka, är en fågel, som är ett djur. Barnet lär sig även att det finns olika 

fåglar såsom svanar, skator och ankor. Båda dessa ordningsprinciper är viktiga för tänkandet. 

Det behöver uppstå en balans i begreppshierarkin mellan överordnade och underordnade be-

grepp som överensstämmer med modersmålets, annars försvåras kommunikationen. Det pågår 

en ständig skapelseakt i det tysta i våra hjärnor, där nya kognitiva strukturer skapas och 

omskapas.21  

Ofta betraktas de egna handlings- och tankemönstren som så självklara att det är svårt att 

klä dem i ord. Detsamma gäller för normer och värderingar för den kultur man lever i. Kanske 

förnimmer vi bara en trygghet eller en otrygghet, som citatet av Enquist i inledningen illustre-

rar. Det beror på att socialisationen har lett till en internalisering så fullkomlig att den helt och 

hållet finns inom individen. Normsystemet blir en slags självdisciplin som betraktas som rätt 

och önskvärt utan någon utövning av yttre kontroll.22 Individen är inte medveten om detta, 

utan allt känns bara som vanligt.    

Socialisationen leder också till att individen integreras i olika gruppgemenskaper. Varje in-

divid ingår i många olika gemenskaper. Almér menar att under ”ungdomstiden ökar kraven på 

att den unge ska kunna medverka i många olika sammanhang på ett moget och adekvat 

sätt”.23 Ju fler koder och tolkningsmönster individen behärskar, desto fler kommunikations-

strategier kan individen använda. Det resulterar i att individen känner sig mer bekväm och 

kan hantera fler typer av situationer. Att kunna behärska att uttrycka sig på ett visst sätt visar 

en tillhörighet till gruppen. Man kan genom att anpassa sitt språk visa solidaritet, opposition, 

närhet eller distans.24  

För ungdomar blir användningen av språkliga uttryck ett sätt att visa gemenskap, markera 

ett avstånd till den primära socialisationens ideologier och språkbruk samt ge uttryck åt en 

egen identitet. Almér menar att ungdomsspråks sociala mening på det här sättet är förbundet 

med identitetsutvecklingen.25 Kreativiteten hos ungdomens språkvarianter blir även en del av 

                                                 
21 Wellros, s.13−16. 
22 Wellros, s. 18. 
23 Almér, s. 115. 
24 Almér, s. 115. 
25 Almér, s. 119−121. 
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den ständigt pågående språkförändringen och den datorstödda kommunikationen blir ett fo-

rum för hybridformer mellan talat och skrivet språk.26  

För en del människor som lever i en flerspråkig miljö där det egna språket är i minoritet, 

finns det en känsla av att varje språk bär en egen identitet. När de inte kan kommunicera på 

sitt eget språk kan de uppleva att deras identitet och röst tagits ifrån dem. I motsats till detta 

finns det exempel på människor där växlingen mellan språken känns naturlig och dessa indi-

vider pendlar mellan språken utan denna känsla av kluvenhet.27  

För barn som växer upp i flerspråkiga miljöer är således skapandet av språkidentiteten inte 

helt oproblematisk. I flera storstadsmiljöer har multietniska ungdomsspråk vuxit fram, som i 

Rinkeby eller i Gårdsten. Enligt Almér visar det på att det egna språkliga rummet där identite-

ten kan skapas är viktig för ungdomar.28 Liksom Johansson beskriver (sid. 9), visar även Ulla-

Britt Kotsinas, professor emerita i nordiska språk, att ungdomar inte självklart imiterar föräld-

ragenerationen. Istället skapar de sina egna livsstilar utifrån de kulturella element de har om-

kring sig. Med starka inslag av lek och kreativitet markerar ungdomarna identitet, opposition 

mot äldre generationer, distans till andra ungdomsgrupper och solidaritet till den egna grup-

pen.29 Att besitta verbal skicklighet i de här sammanhangen ger individen högt status och gör 

språklig kompetens betydelsefull.30   

2.2. Skolans styrdokument 

I samhället finns det en mängd språkgemenskaper och kommunikationsstrategier som läro-

planen avser lära elever att behärska genom det svenska språket. Skolans alla ämnen ges en 

viktig uppgift när det gäller elevers socialisation och utveckling av trygga identiteter samt de-

ras språkliga förmåga. Läroplanen för de frivilliga skolformerna formulerar följande:  

Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket skall befästas genom under-
visningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om det egna kulturarvet 
stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Skolan skall bidra 
till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska 
utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. 31 

 
Läroplanen lyfter fram att det svenska språket ska befästas också i andra ämnen än enbart 

svenska. Läroplanen säger också att skolan ska medverka i elevers identitetsbildning, efter-

som en trygg identitet är central för förståelse och tolerans för andra livsbetingelser och vär-

deringar än de egna. Även i syftet för svenskämnet på gymnasienivå lyfts ämnets socialisa-

                                                 
26 Almér, s. 120, 123. 
27 Almér, s. 124. 
28 Almér, s. 124–125. 
29 Kotsinas, Ulla-Britt, 2004: Ungdomsspråk. Uppsala: Hallgren & Fallgren. s. 18. 
30 Kotsinas, s. 21. 
31 Skolverket, 2006: Lpf 94, Läroplanen för de frivilliga skolformerna. Stockholm: Fritzes. s. 3–4. 
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tionsansvar fram, även här med syftet att främja elevers skapande av en trygg identitet och 

främja den språkliga kompetensen: 

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att hos eleverna stärka den personliga och kulturella identite-
ten, att utveckla tänkandet, kreativiteten och förmågan till analys och ställningstagande. Den syftar 
vidare till att bidra till framgång i studierna och förmågan att kommunicera med andra. För den per-
sonliga identiteten och för samhörigheten mellan människor har språket stor betydelse. Språket speg-
lar skillnader och likheter mellan människor, deras personlighet, bakgrund, kön och intressen. Ut-
bildningen i ämnet svenska syftar till att utveckla förmågan att tala och skriva väl samt att öka ly-
hördheten för andras språk och sätt att uttrycka sig i tal och skrift.[…] Att i tal och skrift kunna an-
vända språket är således en förutsättning för studier och för att aktivt och ansvarigt kunna delta i 
samhällslivet. Det är därför ett viktigt uppdrag för skolan att skapa goda möjligheter för elevernas 
språkutveckling.32 

 

I mål att sträva emot för svenskämnet står det att utbildningen ska sträva efter att elever till-

ägnar sig ”nya begrepp, förstå[r] sammanhang och tillämpa[r] sina kommunikativa färdighe-

ter inom olika ämnen och kunskapsområden; utbildningen ska också sträva efter att eleverna 

”förstår språkets betydelse för identiteten och utvecklar förmågan att förstå sig själv och andra 

i ett kulturellt och historiskt sammanhang”.33 

I kursplanernas mål för Svenska A yttras att elever ska ”kunna förmedla åsikter, erfarenhe-

ter och iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är anpassat efter situationen och mottaga-

ren”.34 Motsvarande formulering finns i Kursplanen för Svenska B. Vidare kan man läsa i 

densamma att eleven skall ”kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader som 

exempelvis kan bero på ålder, kön, yrke, uppväxtort och bostadsort”.35  

Styrdokumenten betonar skolans socialisationsansvar och vikten av att ha kunskap om 

språkgemenskaper och stilnivåer. Detta sätter fokus på en undervisning om språkets variation 

och olika stilnivåer. Förklarat med språksociologiska termer kan undervisningen till exempel 

ta upp dialekter (geografisk tillhörighet), sociolekter (vilken samhällsklass man tillhör), kro-

nolekter (ålder) och sexolekter (könstillhörighet).36  

2.3. Det standardiserade språket, synen på dialekt och svenskämnets framväxt  

Följande avsnitt vill illustrera hur det normstyrda svenska språket och svenskämnet har växt 

fram, från den tid då latinundervisning och antikens estetikideal rådde fram till de normer som 

idag kännetecknar svenskundervisningen i skolan.  

                                                 
32 Skolverket, 2009: Svenska. (081126). 
http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?sprak=SV&id=SV&skolform=21&ar=0809&infotyp=8  
33 Skolverket 2009: Svenska. 
34 Skolverket 2009: Kursplan SV1201- Svenska A. (081126). 
http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?sprak=SV&id=SV&skolform=21&ar=0809&infotyp=17  
35 Skolverket 2009: Kursplan SV1202-Svenska B. (081126). 
http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?sprak=SV&id=SV&skolform=21&ar=0809&infotyp=17  
36 Einarsson, Jan, 2004: Språksociologi. Lund: Studentlitteratur. s. 135. 
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Om man ser tillbaka i den språkliga backspegeln så uppkommer tanken om svenska som 

ett riksspråk under Gustav Vasas tid som regent på 1500-talet. Det behövdes ett språk som 

kunde fungera i det enade svenska landet. Två viktiga verk översätts till svenska på Vasas ini-

tiativ; �ya Testamentet ges ut 1526 och hela Bibeln kommer 1540–1541. Båda verken betrak-

tas idag som tongivande för en standardisering av det svenska språket, därför att den inkonse-

kventa stavning som de sena medeltida skrifterna representerat började städas upp. Med bi-

beln ville man dels nå ut till präster, men också till folkmassor som inte kunde läsa.37 År 1571 

förmanar ärkebiskopen Laurentius Petri prästerna genom kyrkoförordningen att de skall tala 

ett rent svenskt språk.38 Under de kommande 300 åren fortsätter tankarna om det egna riks-

språket att växa och nedan följer några nedslag i historien som haft inflytande på svenska 

språkets och sedermera svenskämnets utveckling.  

Under 1600-talet och stormaktstiden växte den svenska nationalismen och språkforskaren 

och skalden George Stiernhielms epos på hexameter Hercules visade att svenska språket läm-

pade sig för skrivna höglitterära verk på versmått. Stiernhielm kom att betraktas som den 

svenska skaldekonstens fader. 

På 1700-talet slår den språkliga pendeln tillbaka; språket förnyas och prosan blir ledigare. 

Talspråket får inflytande i den processen. Det finns ett stort intresse för odlandet av det 

svenska språket. Jesper Swedberg, professor i Uppsala, vill förenkla språkets stavning. Hans 

idéer visar sig slå igenom. 1718 samtalar Swedberg om det svenska språkets status med kung 

Karl XII. Mötet sker med anledning av Swedbergs forskning som publicerats i Swenska språ-

kets rycht och richtighet 1716. Under sitt möte samtalar de även det talade språket. Kungen 

föreslår att ”at man borde vndfly alla fremmende ord, tala och skrifwa ren Swenska”. Swed-

berg svarar kungen att ”thet wore wel, om thet kunde komma ther til: ty Swenskan är orda-

rik”.39 Kungen driver igenom att det svenska språket skall gälla inom rättsväsendet. År 1722 

utarbetar Swedberg en svensk grammatik under namnet Grammatica svecana. Den blir dock 

inte tryckt.40 1732 ger författaren Olof von Dahlin ut den moraliska veckotidskriften Then 

Swänska Argus. Här tar den ledigare prosan form, med en moderniserad stavning som var in-

fluerad av talspråket. Tidskriften tillsammans med Sweriges Rikes Lag från 1736 kommer att 

inleda den nysvenska perioden.41  

                                                 
37 Bergman, Gösta, 2001: Kortfattad svensk språkhistoria. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. s. 86–88. 
38 Bergman, s. 123.  
39 Bergman, s. 121. 
40 Wikipedia 2008: Jesper Swedberg, 081128. http://sv.wikipedia.org/wiki/Jesper_Svedberg  
41 Bergman, s. 134. 
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En annan aktör under 1700-talet som anser att ett standardiserat språk var viktigt var Sven 

Hof, professor i Skara. Han föreslår standardisering av talspråket. Han anser att det är otjän-

ligt att använda föråldrade former i tal och förespråkade vidare att det skulle göras så lätt som 

möjligt att lära sig att läsa och skriva. Om dialekter säger han att den uppländska är den för-

nämsta och bästa. Han anser att den borde göras till den allmänna talarten.42  

1786 grundas Svenska Akademien, som får till uppgift att arbeta för det svenska språkets 

renhet, höghet och styrka. Svenska Akademiens mål blir att publicera det svenska språkets 

regler för stavning och grammatik.  

Vid 1800-talets början, i bakvattnet efter oroligheterna av den franska revolutionen, upp-

står nationalistiska tankar. ”Modersmålet förs fram som ersättare till de klassiska språken”.43 

Redan från början finns en konflikt mellan högt och lågt i ämnet. De flesta barn fostras och 

utbildas hemma. Kyrkan nådde ännu inte ut till de lägre klasserna som det var tänkt. Vid 

samma tid övertar skolan utbildningsansvaret från kyrkan. Skolan får en språkvårdande upp-

gift. Vid den här tiden är skriftspråket tämligen standardiserat och stavningens normer fastslås 

bland annat genom författaren Carl Gustaf Leopolds stavningslära, Afhandling om det svenska 

stafstättet, publicerad 1801. Leopold menar att språkbruket ska ligga till grund för stavning 

och grammatik.44   

När det gäller skillnader mellan talat och skrivet språk föreslår författaren Carl Jonas Love 

Almqvist år 1832 inte helt okontroversiellt att man borde välja former för skriftspråket från 

talspråket för att de utgör den variant folket använder och på så vis utgör språkets egen inre 

riktning. Detta gör han i sin bok Svensk språklära. Under seklet växer intresset för de nordis-

ka fornspråken och ålderdomligare dialekterna. Man börjar intressera sig för hur språket såg 

ut innan det blev uppblandat med främmande ord. 1867 ger prosten Johan Ernst Rietz ut 

Svenskt dialektlexikon: Ordbok öfver svenska allmogespråket.
45

 Liksom Almqvist föreslagit 

förespråkar även författaren August Strindberg ett närmande mellan tal och skriftspråk, vilket 

han själv också använder sig av i både ordval och syntax i sin roman Röda rummet som publi-

cerades 1879.46 Det finns också skalder som skrev på dialekt. En av dem var Gustaf Fröding. I 

Räggler och paschaser från 1895–1897 skriver han om att skriva på dialekt i sitt förord. Han 

oroar sig för att restriktiv språkpolitik inom skolan ska utrota dialekterna:  

 

                                                 
42 Bergman, s. 134–135. 
43 Thavenius, Jan, 1999: Svenskämnets historia. Lund: Studentlitteratur. s. 8.  
44 Bergman, s. 157. 
45 Bergman, s. 175.  
46 Bergman, s. 172.  
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För räxten går sockenmåla bort nu å dä blir ett blannmål tå alltihopp. A så har di dä här skolärermåle, 
sôm e tröckt bok å dä fördarver allt va mål hetter. Ôm trätti år ä dä ingen i hel Varmlann sôm begriper 
ett ol tå vårat mål – satt d`ä allt bäst te å skriv å läs på`t, mennas ti ä.47 

 

När det gäller Svenska Akademiens arbete under 1800-talet utkommer Svenska Akademiens 

Ordlista i en sjätte utgåva år 1889. I denna utgåva genomförs väsentliga förändringar av stav-

ningen jämfört med utgåvan 1801.48 

Under 1900-talet slår den språkliga pendeln tillbaka igen. Med urbaniseringen växer ett 

riksspråk fram i städerna och dialektdrag planas ut.49 Andra orsaker till att dialekter utarmas 

är industrialiseringen, bättre kommunikationer och skolundervisning, som leder till att fler lär 

sig läsa och blir bekanta med skriftspråket.50 Den allmänna undervisningen lärde ut skolans 

skriftnorm och lärarens uttal kommer att påverka det talspråk som eleverna lär sig. Detta leder 

till ett mer vårdat talspråk. I sammanhanget spelar även massmedia en roll, såsom radio och 

television. Talspråket påverkar skriftspråket och det leder till en mer ledig prosa.51 

Svenskämnet i skolan växer fram i den sekulariseringsprocess med frigörelse från latin och 

religion som undervisningen genomgår. Ämnet kan också positioneras till spänningsfältet 

mellan högt och lågt, formalisering och funktionalisering, läraraktivitet och elevaktivitet. 

1905 kommer läroverksreformen som kom att kallas ”medelklassens reform” om en latinfri 

realskola. Man vill ha en modern undervisning innehållande modersmål, moderna språk samt 

en humanistisk allmänbildning. I modersmålets undervisningsplan från 1919 formuleras att 

eleverna ska lära sig ett tydligt uttal. Det innebär träning i det offentliga språket, vilket leder 

till rikssvenska utan dialektala inslag.52 

I läroplanen för grundskolan, Lgr 62, byts beteckningen modersmål ut mot svenska. Be-

redningen som arbetar med utredningen föreslår en mer funktionaliserad undervisning, som 

dock inte slår igenom. Läsundervisning med ett förvanskat uttal, så kallad läsebokssvenska, 

fortsätter. ”Arbetarbarnen fick här sin duvning i skolans och medelklassens språk”.53 

När nästa läroplan för grundskolan, Lgr 69, kommer får svenskämnet en kommunikations-

inriktad framtoning. Undervisning inleds i vardagslivets talsituationer, som en form av verk-

lighetsnära social träning. ”Språket som uttryck och form blir det som ska tränas in”.54 Un-

                                                 
47 Andersson, Lars-Gunnar, 1985: Fult språk - svordomar, dialekter och annat ont. Stockholm: Carlssons. s. 63. 
48 Bergman, s. 159.  
49 Bergman, s. 185–188. 
50 Andersson, s 62. 
51 Bergman, s. 185–188. 
52 Thavenius, s. 30. 
53 Dahl, Karin, 1999 : Från färdighetsträning till språkutveckling, I: Thavenius, Jan (red.), 1999: Svenskämnet hi-

storia. Lund: Studentlitteratur. s. 42–46. 
54 Dahl, s. 52. 
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dervisningen blir inte funktionaliserad, trots kommunikationstanken; färdighetsträningen be-

står fram till slutet av 1970-talet när Pedagogiska gruppen i Lund initierar en debatt kring ett 

svenskämne i kris. Sociokulturell teori ställs mot den isolerade och abstrakta färdighetsträ-

ningen i skolan. Debatten leder till att andra viktiga frågor kommer i fokus, bland annat den 

om hur barn utvecklar sitt språk. Forskning visade att språket behövde ges innehåll för att ut-

vecklas och att det växer med hjälp av kunskaper och erfarenheter i samspel med andra män-

niskor.55 Språkets grundläggande kunskaper skulle läras genom ett språk i användning.  

Ytterligare en fråga som väcks, är ett spörsmål vars relevans idag accentueras i det svenska 

mångkulturella samhället. Heterogena barngrupper med stora klasskillnader försvårar under-

visningen. Skolöverstyrelsens svar i frågan: utgå från elevernas språk. ”Språket utvecklas när 

det används i meningsfulla sammanhang”.56 Läraren Karin Dahl citerar Skolöverstyrelsens 

kritik mot den normstyrda undervisningen med en formulering ur publikation Basfärdigheter i 

svenska från 1976: 

 
Förnekar vi en elevs språk, får han lätt en känsla av att det är han själv och hans föräldrar vilkas 
språkvanor han delar, som inte duger. Att ta avstånd från hans språk innebär ju att ta avstånd från 
hans vanor, normen och kulturmönster. Skolan måste därför acceptera elevens språk. Detta innebär 
att han måste få använda det. Genom att stödja och ge näring åt elevens språk kan skolan hjälpa till 
att utveckla det.57  

 

Trots att många år förflutit sedan Skolöverstyrelsens uttalande belyser professor Jan Einars-

son att skolans språknorm under 2000-talet fortfarande är standardsvensk, vilket leder till att 

dialektala inslag i tal och skrift rättas. Dialekttalande har länge motarbetats.58 Einarsson hän-

visar till en avhandling av docent Karin Tarschys, där hon ger exempel på synen på dialekt i 

skolan från 1800-talet då rektor för elementarskolans i Stockholm, P.E. Svedbom, hävdar att 

dialektalt tal borde bekämpas både i elementärskolan och i folkskolan. Hon hänvisar också till 

skolmästaren O.E.L. Dahm, som menar att eleverna borde ”aflägga de olika dialektbrytning-

arne”.59  

Det fanns således en syn inom skolväsendet, där lärarnas uppgift skulle vara att utrota och 

utjämna dialekt. Lärarna lyckades inte med detta, men skolans undervisning har spelat en roll 

i dialekternas utjämning.60 Professor i svenska språket Lars-Gunnar Andersson menar att det 

finns en språklig renlighetsiver i synen på det svenska språket. Enligt den synen förstörs och 

                                                 
55 Dahl, s. 55–56. 
56 Dahl, s. 56.  
57 Dahl, s. 56. 
58 Einarsson, s. 143. 
59 Einarsson, s. 144. 
60 Einarsson, s. 144. 
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utarmas språket och ordförrådet av dialekt eller annat fult i språket. Han tar avstånd från den 

teorin och menar att ord förvisso kan anses fina eller fula samt ha olika stilnivåer, men alla 

ord man lär sig bygger ut ordförrådet så att det hela tiden blir större.61 Vidare stödjer han sin 

teori med en studie som han själv genomfört i Göteborg. Den visade att elever ur socialgrupp 

tre,62 som talade högre grad av dialekt, hade bäst resultat på ett ordförrådstest med dialektala 

ord.63  

När det gäller lärares syn på dialekt hänvisar Einarsson till en undersökning gjord 1999, 

där en övervägande del av lärarnas uppfattning var att elever som talar utpräglad dialekt anses 

ha en sämre språklig förmåga. Trots det ansåg de sig ha en positiv attityd gentemot dialekt. 

Einarsson menar tvärt om att den sämre språkförmågan snarare bottnar i andra sociala orsaker 

såsom en lägre utbildningstradition och lägre social klass. Detta illustrerar närmast en konflikt 

mellan det som anses vara korrekt språk i tal och skrift och synen på bruket av dialekt.64  

Einarsson visar på stereotypa värderingar av språk och språkbruk. Andersson vidareut-

vecklar detta genom att illustrera att det finns en statusprincip när det gäller olika varianter av 

språket.65 Som nämnts tidigare berörde Hof detta redan på 1700-talet.66 Principen innebär att 

man bör sträva efter att använda den språkform som personer med hög status använder. Det 

ger rikssvenska hög status och dialekt låg status. Andersson menar att statusprincipen leder 

till att uttal kan bli ett språkligt sorteringsinstrument. Det omfattar också mer än bara attityder 

till dialekter; det berör också synen på bruten svenska och främmande språk. Det som förfat-

taren vill illustrera är att det till sist blir svårt att veta om attityderna riktar sig mot språk eller 

människor. Ett exempel på det är att det sätts etiketter på olika språkbruk, såsom det välbe-

kanta exemplet att ungdomar har ett torftigt språk, vilket inte är detsamma som att ungdomar 

är toftiga människor.67 Han pekar ut de sociala värderingarna som finns bakom sådant som 

framställs som språkliga argument.  

 När det gäller språksyn och pedagogiska konsekvenser för undervisningen väljer Anders-

son den engelske sociolingvisten Peter Trudgills uppdelning i tre synsätt. Den första innebär 

en utrotning av dialekten, vilken leder till en nedvärderande syn på språket. Det skulle även 

signalera till elever att deras språk inte duger och det kan göra elever språkligt osäkra. Ett 

svenskt skolexempel är att det förekom sånger och ramsor som skulle lära eleverna det önska-

                                                 
61 Andersson, s. 19–22. 
62 Socialgrupp är ett sätt att rangordna samhällsklasser där socialgrupp tre ungefärligen motsvarar arbetarklass. 
63 Andersson, s. 155. 
64 Einarsson, s. 145–146. 
65 Andersson, s. 142. 
66 Bergman, s. 134–135. 
67 Andersson, s. 144–146. 
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de riksuttalet. 1939 kom i Göteborg en utredning, vars syfte var att komma med praktiska råd 

och tips för skolan. Här sägs dialektdrag medverka till ”uppkomsten av onaturliga spänningar 

i talorganen” och försvåra ”inlärningen av ett gott och hygieniskt sånguttal”.68  

Den andra innebär tvåspråkighet, att insatser riktas mot att riksspråk och dialekt och fint el-

ler fult ska existera parallellt.69 Anderssons undersökning belägger att tvåspråkighet är av 

godo då han kunde visa att barnen från socialgrupp tre, faktiskt hade större ordförråd. Anders-

son understryker att ”alla dialekter är en ordskatt att ösa ur”.70 Skolans uppgift är visserligen 

att lära eleverna ord som hör till det offentliga språket, men att eftersom orden hämtas från 

olika områden så konkurrerar de inte med varandra.71 Andersson menar vidare att denna så 

kallade tvåspråkighet lär eleverna att växla mellan dialekt och standardspråk efter situation, 

vilket gör detta alternativ till det enda rimliga.72 Denna växling kallas för kodväxling och 

kodglidning och illustreras här nedan.73 

 
  Riksspråk/standardspråk 
 
 
 
Dialekt 
 
 
 
 
Situationer i     Situationer utanför den egna gruppen 
den egna närmiljön  
 

Figur 1: Kodväxling, enligt Andersson.74 

           Mer standardspråkligt  
 
 
 
Mer dialektalt 
 
 
 
Situationer i  
den egna närmiljön Situationer utanför den egna gruppen 
 

Figur 2: Kodglidning, enligt Andersson.75 

                                                 
68 Andersson, s. 150. 
69 Andersson, s. 208–210.  
70 Andersson, s. 156.  
71 Andersson, s. 156.  
72 Andersson, s. 210.  
73 Andersson, s. 211. 
74 Andersson, s. 211. 
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En individ som behärskar kodväxling och kodglidning fullt ut kan beskrivas vara en språklig 

kameleont vilket illustreras i figuren på näst sida (figur 3).76 Einarsson förklarar denna förmå-

ga som att vara ”dialektalt och sociolektalt flerspråkig”.77 Han menar vidare att skolan ska 

sträva efter att visa uppskattande respekt för elevers eget språk, låta dem inse hur språklig va-

riation fungerar och hur olika varieteter uppfattas i olika sammanhang.78  

Formellt 
 språk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informellt  
språk  
                       Informell situation       Formell situation 
 

Figur 3: Språklig kameleont - dialektalt och sociolektalt flerspråkig, enligt Einarsson.79 
 

Den tredje och sista punkten i uppdelningen innebär uppskattning och bevarande av språkliga 

skillnader, att man lyfter fram språkliga skillnader i en jämförelse med andra språk. Anders-

son menar att det är en möjlig väg att välja men anser att det är svårt att genomföra jämförel-

ser, som inte underordnar vissa språk och därför blir alternativet mindre givande. Andersson 

visar att skolan med sin språknorm haft och alltjämt har en dialektutjämnande funktion.80    

Språkpolitiskt sett har synen på dialekt i skolan svängt. Nu uppmärksammar riksdagen dia-

lekters ställning i samhället och även skolans framtida syn på dialekter. I propositionen Bästa 

språket SOU 2005/06:2 föreslås att dialekterna ska främjas.  

 

Dialekterna representerar en talspråkstradition som är av stort språkligt intresse och en viktig bärare av 
vårt gemensamma kulturarv. Dialekterna tydliggör och speglar skilda bygders speciella kultur, historia 
och traditioner. I samband med de stora samhällsförändringar som har ägt rum under 1900-talet har 
dock dialekterna på många håll utjämnats och närmat sig riksspråket. […] En positiv inställning är av-
görande för dialekternas fortlevnad. Saknas denna inställning är risken stor att avvikelser från den stan-

                                                                                                                                                         
75 Andersson, s. 211. 
76 Andersson, s. 72. 
77 Einarsson, s. 146. 
78 Einarsson, s. 146. 
79 Einarsson, s. 146. 
80 Andersson, s. 209. 

B) Språklig kameleont 

A) Akademiker 

C) Individ under medelvärdet på den 
språkliga skalan. 
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dardspråkliga normen kommer att betraktas som dåligt språk. Till sådant språk kommer all slags regio-
nal variation att räknas, liksom naturligtvis social variation och brytning. Undervisningen i skolan och 
attitydförändrande insatser riktade mot allmänheten, i synnerhet unga föräldrar, är därför viktiga.81 
 

Universitetslektorerna Björn Bihl och Nils-Erik Nilsson ställer sig positiva till undervisning 

på dialekt i skolan, vilket ligger i linje med propositionen Bästa språket. I en studie som de 

båda genomfört i skolan, fick eleverna pröva skriva på sin dialekt. Syftet var att undersöka om 

elevers språkmedvetenhet ökar med en kontrasterad undervisning. Elevernas reflektioner 

kring språket visade sig inbjuda till diskussioner om språk: till exempel den egna grammati-

ken, normerat språk och konsekvent språkbruk.82 Det kan visa på att språkmedvetenheten hos 

elever ökar med en kontrasterad undervisning. De menar att man ska fånga elevers naturliga 

nyfikenhet när det gäller språk och uttrycker att kontrastiv undervisning i språksociologi skul-

le ge svenskämnet ett innehåll. Liksom Andersson ställer Bihl och Nilsson sig positiva till 

språkväxlingsidén. Att svenskämnet ofta saknar innehåll är något som bland andra professor 

emeritus Ulf Teleman kritiserar.83  

2.4. Dialekt 

En dialekt är en språkvariant som talas inom ett område som är geografiskt avgränsat. Dialek-

ter som geografiskt ligger nära varandra kan vara lika, men de har också ofta särskiljande 

drag. Det förklaras bland annat av naturgeografiska barriärer, såsom sjöar eller berg och poli-

tiska eller kyrkliga gränser som påverkar möjligheten för innevånare att färdas i olika rikt-

ningar. Orsaken till att olika dialekter har uppstått beror på att språket förändrats på olika sätt 

på olika platser.84 Enligt docent Gertrud Pettersson är inre språklig variation en grundförut-

sättning för språkets förändring. Hon säger att vi alla lever mitt i en språkförändring; ett le-

vande språk förändras alltid och är alltid rikt på variation. Det gör det intressant att undersöka 

språk både vid samma tidsskede (synkroniska studier) men också ur ett historiskt perspektiv 

(diakroniska studier).85  

I sammanhanget med språklig förändring talar man om novationer och arkaismer. En nova-

tion är en nyhet som befästs i språket och en arkaism är gamla drag hos språket som beva-

rats.86 När förändringar i språket sker följer de vanligen en s-kurva, som illustreras i figuren 

nedan.  

                                                 
81 Regeringen, 2005: Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik, SOU2005/06:2. (081213). 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/07/61/d32f62b5.pdf . s. 55. 
82 Bihl, Björn & Nilsson, Nils-Erik, 2006: Att skriva på dialekt, I: Perspektiv på lärande och kultur. CSL: Karl-
stad. s. 18. 
83 Teleman, Ulf, 1991: Lära svenska - Om språkbruk och modersmålsundervisning, Uppsala: Liber. s. 26.  
84 �ationalencyklopedin 2000, Dialektforskning. 
85 Pettersson, Gertrud, 2005: Svenska språket under sjuhundra år. Lund: Studentlitteratur. s. 11–12. 
86 �ationalencyklopedin 2000. 
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Figur 4: S-kurva för språklig förändring, enligt Pettersson.87             
 
En förändring börjar långsamt, efter en tid får förändringen fart och sker snabbare och mot 

slutet stannar den av och blir långsammare igen. En språkförändring är sällan fullständig, utan 

det brukar finnas rester av det gamla språket kvar.88 Till exempel finns hos genuina dialekter 

ofta drag i språket bevarat som har försvunnit hos standardiserade språkformer. Pettersson ut-

trycker att ”[d]ialekternas tillbakaträngande är alltså en språkhistorisk process som kan iakttas 

både i samhället i stort och under den enskilda människans levnadsförlopp. De genuina dia-

lekterna har således fått en allt mindre roll speciellt under de senaste 100 åren.89Andersson 

finner flera orsaker bakom förändringarna, vilka i korthet nämnts ovan. Urbanisering leder till 

folkomflyttningar och att många dialekter blandas i de större städerna. Bättre kommunikatio-

ner leder till att människor blir rörligare och mindre isolerade från andra, också ur ett språkligt 

perspektiv. Allmän utbildning leder till att fler kommer i kontakt med ett standardiserat skrift-

språk. Massmedia har fått större utbredning och större genomslag.90 Språkets variation brukar 

kategoriseras med en fyrgradig skala, där riksspråk och genuin dialekt är varandras motsatser:  

Riksspråk                 Regionalt riksspråk                   Utjämnad dialekt               Genuin dialekt  
 

Figur 5: Fyrgradig dialektskala av språkets naturliga variation, enligt Petterson.91 

 

Riksspråket kännetecknas av avsaknaden av alla dialektala drag som kan återknytas geogra-

fiskt, vilket gör den till den mest skriftspråksnära formen av språket. Regionalt riksspråk går 

ofta att koppla till en större region i landet, men är inte så utmärkande att det går att avslöja 

till vilket geografiskt område den utjämnade dialekten som kan avslöja talarens. Utjämnad di-

alekt går att binda till ett geografiskt område och är den form där man kan höra var talaren 

                                                 
87 Pettersson, s. 13. 
88 Pettersson, s. 13. 
89 Pettersson, s. 203.  
90 Andersson, s. 62.  
91 Pettersson, s. 202. 

Tid 
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kommer ifrån, men som ändå är möjlig att förstå för dem som inte kommer från området. Ge-

nuin dialekt återfinns vanligen hos ett relativt litet antal talare på landsbygden och kan vara 

mycket svår att förstå för en oinvigd. Gränserna mellan språkets olika varieteter är inte skar-

pa, utan är att betrakta som kontinuum. Den klassiska dialektforskningen har undersökt de 

lantliga och ålderdomliga dialekternas variation. Den nutida språksociologiska forskningen 

riktar sig mer mot städernas regionala varieteter och språkets sociala variation, de så kallade 

sociolekterna.92 Språkets naturliga variation kan delas in på olika sätt, bland annat med dialekt 

som berättar om talarens geografiska tillhörighet, sociolekt som berättar om vilken samhälls-

klass talaren tillhör, kronolekt som berättar om ålderns betydelse för variation och sexolekt 

som handlar om hur könstillhörigheten påverkar språkanvändningen.93 En individs personliga 

språkdräkt kallas för idiolekt.94  

 En persons idiolekt varierar således utöver geografisk tillhörighet på det sätt som ovan 

nämnts, men språk varierar även med etnicitet, stilnivå och situation. Trudgill, visar att alla 

kvinnor oavsett etnisk grupp, socialklass och ålder anpassar sitt språk och använder mer stan-

dardnära och prestigefyllda former än män. Män å andra sidan anpassar sitt språk mindre och 

väljer former som inte är standard, utan ligger närmare den lokala varianten av språket. Orsa-

ken till detta menar Trudgill beror på att dessa former förknippas med tuffhet, arbetarkultur 

och maskulina egenskaper. Enligt många kulturer är det också mindre tabu för män att använ-

da till exempel svordomar i sitt språk.95 

2.4.1. Västgötamålet  

Traditionellt brukar de svenska dialekterna delas in i Sydsvenska mål, Götamål, Sveamål, 

Norrländska mål Östsvenska mål och Gotländska mål. Dialekternas ursprung kan ses i språk-

kartan av Adolf Noréen, professor i nordiska språk, i avsnittet bilagor längst bak i arbetet (Fi-

gur 6).96  Enligt språkforskaren Samuel Landtmanson hör Västgötamålet till Götamålen och är 

det centrala bland dessa. Vidare är målet en av de dialekter, som visats störst intresse genom 

tiderna. Det beror bland annat på att Sveriges äldsta bok Den äldre västgötalagen från 1280-

talet är skriven på Västgötamål. Västgötamålet har en ålderdomlig prägel och ett rikt ordför-

råd som för tankarna till fornspråk, fornsvenska och isländska. Vidare har det en rik inre vari-

                                                 
92 Einarsson, s. 140–141. 
93 Einarsson, s. 135. 
94 Pettersson, s. 206.  
95 Trudgill, Peter, 2000: Sociolinguistics: An introduction to language and society. London: Penguin. s. 70–73. 
96 Noreen, Adolf, 1908: Vårt språk. Lund: Gleerup. s. 98.   
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ation, som särskiljer sig mycket från riksspråket.97 Mångfalden visar sig bland annat genom 

de talrika uttals- och formbildningsgränser som korsar området.98 

Västgötamålet delas sedan in i underkategorier på följande sätt: Vadsbomål, Skaraborgs-

mål, Älvsborgsmål, Mark- och Kindsmål samt Göta-Älvsmål. Även dessa kategorier är inde-

lade i undergrupper.99  

Dialektgeografiskt överensstämmer Västgötamålen väl med Västergötlands avgränsning. 

Västgötamålens geografiska kärnområde utgörs av en region som har sin östgräns mot Tive-

den och Vättern. I norr sträcker det sig långt upp mot Dalsland och Värmland.100 I söder an-

gränsar det mot de sydsvenska målen.  

De mest välkända forskarna som undersökt Västgötamålet, förutom Samuel Landtmanson, 

är Sven Hof som skrev Dialetcus vestrogothica 1772, Elias Wessén som skrev Våra folkmål 

1935, Johan Götlind som skrev Västergötlands folkmål 1940–1950, Bengt Pamp som skrev 

Svenska dialekter 1978 och till sist Sixten Bengtsson, även kallad Västgöta Bengtsson, som 

förutom många skrifter om Västgötamål även spelat in intervjuer från många olika platser.101  

När det gäller karaktäristiska språkdrag beskriver Landtmanson 19 olika drag som känne-

tecknar Västgötamålet som återfinns under bilagor längst bak i arbetet (förteckning 1).102 

Dragen som beskrivs ligger på olika nivåer i språket, däribland på fonologisk nivå, såsom 

bakre eller främre r-ljud, tjockt eller tunt l-ljud och vokaler. Den morfologiska nivån berättar 

om ordens former och hur de böjs. Sådana exempel beskrivs under Landtmanson punkter 18 

och 19 (förteckning 1). På den lexikaliska nivån beskrivs dialektens ordförråd. Den syntaktis-

ka nivån beskriver sats- och meningsbyggnad.103 

2.4.2. Torsö, öns historia och utveckling  

Torsö ligger i Vänern och hör till Mariestads kommun i norra Skaraborg, vilket kan ses på 

kartan under bilagor längst bak i arbetet (figur 6).104 Ön, som ligger någon mil norr om Marie-

stad, har fått sitt namn av asaguden Tor. Att platsen varit befolkad länge påvisas av fynd av 

till exempel stenyxor från stenåldern, rösen från bronsåldern och skeppssättingar från vikinga-

tiden.105 Detta innebär att även dialekten har djupa historiska rötter. De första dialektinspel-

                                                 
97 Landtmanson, Samuel, 1952: Västgötamålet. Uppsala: Almqvist & Wiksells. s. 3. 
98 Landtmanson, s. 9. 
99 Landtmanson, s. 11–15. 
100 �ationalencyklopedin 2000, Västergötland.  
101 Landtmanson, s. 5–7. 
102 Landtmanson, s. 8–9. 
103 Andersson, s. 60–61. 
104 Torsö Bygdegårds och Idrottsförening, Torsö i Vänern vid Mariestad –Vägbeskrivning.(081208). 
http://www.torso.nu/default.asp?sida=22&kat=%D6VRIGT  
105 Mariestads kommun, Allmänt, (081208). http://www.mariestad.se/templates/04.asp?sida=1284  
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ningarna gjordes under 1940- och 1950-talen då Sixten Bengtsson besökte ön och spelade in 

material. 

På den här tiden fanns det fortfarande ett antal arbetsplatser på ön. Bland dessa var sågver-

ket och färjetrafiken de största arbetsplatserna, men sjönäringen var det som sysselsatte flest 

personer. Det fanns skeppare, sjömän och yrkesfiskare. Det fanns också bönder, ett par lant-

handlar, en skola och två kyrkor. Både Torsö kyrka och Fågelö kapell byggdes under 1800-

talet, men troligen fanns det en kyrka på ön redan på 1100-talet. Långt tillbaka i tiden fanns 

det ett stenbrott och ett glasbruk. Under 1800-talet bodde det som flest människor på Torsö, 

ungefär 2000.106 Att många levde sina liv och även arbetade på ön utgör en faktor som beva-

rar dialekten. 107 

Idag bor det cirka 550 människor kvar på ön (23 867 i Mariestad). Merparten av den arbe-

tande befolkningen pendlar från Torsö till sina arbeten och även de elever som går på högsta-

diet eller gymnasiet pendlar till Mariestad. Ännu finns det dock några kvar som arbetar på ön. 

Det finns ett mindre antal småföretagare, som arbetar främst inom hantverks- eller turistnär-

ing. Däremot har sågverket och lanthandlarna har lagts ner, men skolan har fått en fritidsav-

delning och en förskola. Själva skolan har emellertid varit nedläggningshotad under flera pe-

rioder, senast nu 2008. Lantbruken har moderniserats och blivit färre och större. Färjetrafiken 

ersattes med en bro till fastlandet i november 1994. På sommaren växer befolkningen betyd-

ligt då alla sommargäster kommer.108 Under de senaste tjugo åren har många upptäckt den 

vackra naturen och det har både byggts fritidshus och flera nya villor på ön, främst i sjönära 

områden. Den nya mobiliteten, tillsammans med modern teknik och andra faktorer kan påver-

ka dialekten så att den utjämnas.109 

Dialektgeografiskt ligger Torsö i norra Västergötland. Talspråket som talas hör till Västgö-

tamålen och ligger långt ifrån normen för riksspråk.110 Redan några mil norr om Torsö i höjd 

med Otterbäcken och Gullspång finner man drag av Värmländskan. Vänder man söderut hörs 

förändringar i uttalet redan tre mil söderut i Götene, trots att dialekten där tillhör samma mål.  

3. Metod 
I dialektundersökningen användes inspelat material från SOFI - Institutet för språk- och folk-

minnen i Uppsala111 samt dialektprojektet SweDia 2000, som är ett nationellt projekt i samar-

                                                 
106 Mariestads kommun, Allmänt, (081208).  
107 �ationalencyklopedin, 2000. 
108 Mariestads kommun, Allmänt, (081208).  
109 �ationalencyklopedin, 2000. 
110 Landtmanson, s. 3. 
111 Institutet för språk och folkminnen SOFI: Dialekter, (081127). http://www.sofi.se/dialekter  
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bete mellan Lunds, Stockholms och Umeå universitet.112 Det språkliga materialet består av 

samtalsliknande intervjuer av informell karaktär. Alla informanterna kommer från Torsö i 

Mariestads kommun i Västra Götaland. Det är således en lokal variant av Västgötamålen som 

ligger till grund för jämförelsen.  

De nyare inspelningarna, hämtade från SweDia 2000-projektet, är inspelade mellan 1998 

och 2000. De fyra informanterna i ljudupptagningarna är åldersgrupperade i två grupper, 20–

30 år och 55–75 år. Det finns en man och en kvinna i varje åldersgrupp. Inspelningarnas längd 

varierar mellan 23 och 26 minuter. Informanterna har valts ut med hjälp av hembygdsföre-

ningar i området, för att komma i kontakt med de personer som bäst representerar den lokala 

dialekten år 2000.113  

De sex äldre ljudupptagningarna som kommer från SOFI är inspelade mellan 1949 och 

1959. Informanterna är två kvinnor och två män. Samma person förekommer i mer än en in-

spelning. De medverkande var mellan 70 och 85 år när inspelningarna gjordes. Inspelningar-

nas längd varierar mellan fyra och tolv minuter. Det är okänt hur informanterna valts ut.  

Det finns ingen social indelning gjord av informanterna, varken i det gamla eller nya mate-

rialet. För att excerpera variablerna har inspelningarna transkriberats.  

Därefter har förekomsten av variablerna markerats i texten med olika färger och jämförts 

med den förväntade frekvensen av dem enligt dialektreglerna. Illustration över hur det arbetet 

genomförts ses i figuren här nedan. 

 
Figur 6: Exempel på transkribering med ljudenlig stavning och markerade variabler för excerpering. I ord  

som följer riksuttalet har ljudenlig stavning på dialekt inte använts. 

  

                                                 
112 SweDia 2000: 100 svenska dialekter idag!, (081127). http://swedia.ling.gu.se/index.html  
113 SweDia 2000: Fältarbete: Inspelning och fotografering, (081127). 
http://swedia.ling.gu.se/info/info_inspelning.html   
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Därefter har variablerna räknats i ett kalkylprogram och sammanställts för varje individ så att 

ett resultat blivit möjligt att beräkna. För pronomen har en förekomst av olika former under-

sökts och sammanställts i samma kalkylprogram. 

3.1. Metodkritik 

Eftersom jag inte har spelat in eller träffat informanterna i inspelningssituationen har jag som 

person har inte kunnat påverka inspelningarna, det inspelade materialet eller urvalet av infor-

manter. I undersökningen ingår åtta informanter, fyra män och fyra kvinnor. När det gäller in-

formanternas ålder representerar inspelningarna tre olika åldersgrupper. I de äldre inspelning-

arna från Institutet för språk- och folkminnen, representerar de fyra informanterna, två män 

och två kvinnor, en äldre åldersgrupp 70–85 år. De nyare inspelningarna, SweDia-materialet, 

representerar två åldersgrupper, 55–75 år och 20–30 år. Det är en man och en kvinna i varje 

åldersgrupp. De olika åldersgrupperna i undersökningen kan möjligen påverka resultatet, då 

språket förändras olika mycket i olika åldrar. Eventuellt bortfall i undersökningen kan bero på 

de svårigheter som en transkribering av talade intervjuer medför. Det kan i dessa fall påverka 

excerperingen av variablerna.   

4. Resultat 

Resultatet av forskning visar att språk och identitet är nära förbundna eftersom de båda ut-

vecklas genom socialisationsprocessen. Det lokala språket står individen särskilt nära efter-

som den språkvarianten lärs in i tidig ålder. Det leder till att undervisning som ska främja ele-

vers identitetsutveckling och språkkompetens behöver arbeta med språkets naturliga variation 

med utgångspunkt i den proximala utvecklingszonen. 

 I dialektundersökningen som här följer har alla informanterna bott på Torsö merparten av 

sitt liv. I sina hem berättar de fritt om sina minnen och sitt liv, under informella former och 

samtalsämnena varierar mycket. Vid alla inspelningarna finns en intervjuare, som leder sam-

talet i de fall det behövs. Allt som sägs har transkriberats till en löpande text med ljudenlig 

stavning, varifrån variablerna excerperats. Beroende på intervjuernas varierande i längd, går 

det inte enbart att jämföra hur ofta variablerna används i tal hos olika informanter. För att få 

ett rättvisande resultat undersöks hur ofta variabeln används av informanterna i de positioner 

den enligt dialektens regelsystem bör infinna sig i det talade materialet.  

 När det gäller variablerna bakre R (här illustrerat som R) och tjockt L (här illustrerat som 

L), återfinns i en tabell i texten nedan (tabell 7–8). Även variabeln pronomen, som dock re-

presentationen har uppmätts hos, redovisas i en tabell i texten nedan (tabell 9). 
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4.1 Bakre R 

När det gäller variabeln bakre R (även kallat tungrots-R) ser man i inspelningarna att skorr-

ljudet förekommer i flera avseenden på det sätt som Landtmanson beskriver nedan (se punkt 8 

i förteckning 1).  

Bakre R förekommer dels i början av ord. Exempel på detta är orden Riktigt, Roligt, Ri-

ven och Rädd. Det förekommer också i sammansättningsled i ord såsom kaffeRep, såvRåm-

met, teRess och beRoende. I slutljud efter vokal förekommer bakre R i ord såsom baRR, 

föRR och AboRR-feske. Både de äldre och de nyare inspelningarna visar upp samma möns-

ter.  

Hur ofta skorrande, bakre R förekommer i talet hos de olika informanterna är något varie-

rande. Hos samtliga män förekommer det på de platser där det förväntas till fullo, både i de 

äldre och nyare inspelningarna samt i de olika åldersgrupperna, vilket även illustreras här 

nedan (tabell 7).  

Avvikelserna återfinns i de kvinnliga informanternas tal. I den äldre inspelningen återfinns 

den ena kvinna i åldersgruppen 70–85 år som inte uttalar bakre R någon enda gång. I den nya-

re inspelningen använder kvinnan i åldergruppen 50–75 år bakre R i full omfattning i alla de 

förväntade positionerna. Kvinnan i åldersgruppen 20–30 år använder bakre R i dryga sex pro-

cent av de tillfällen som varit möjliga. När hon använder bakre R är samtalsämnet dialekten 

och hur företeelser skiljer sig mellan äldre personer i familjen och de yngre. Informanten ger 

alltså exempel på ord och uttal som hon själv inte använder sig av. Därför hör heller inte det 

bakre R hemma i hennes idiolekt trots att det i intervjun representerar dryga sex procent.  

Bakre R i sig skiljer sig också mellan de äldre och nyare inspelningarna. Uttalet av bakre 

R tenderar att flytta framåt i munhålan hos de yngre informanterna så att det låter något mind-

re grovt. Detta gäller både den kvinnliga och manliga informanten.  

 

Tabell 7: Sammanställning av bakre R i Torsömålet. 

SweDia 2000 Bakre-R R-Förväntat R-Förekomst 

Kvinna 50-75 17 17 100,00% 

Man 50-75 28 28 100,00% 

Kvinna 20-30 1 16 6,25% 

Man 20-30 27 27 100,00% 
 

Institutet för  
språk- o folkminnen Bakre-R R-Förväntat R-Förekomst 

Kvinna 1, 70-85 24 24 100,00% 

Kvinna 2, 70-85 0 5 0,00% 

Man 1, 70-85 27 27 100,00% 

Man 2, 70-85  3 3 100,00% 
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4.2 Tjockt L 

När det gäller tjockt L säger Landtmanson att det förekommer ”efter viss fördelning, än som 

tunt, än som ‘tjockt’” vilket kan ses under bilagor (förteckning 1, punkt 6). Den här undersök-

ningen försöker lite tydligare positionera hur tjockt L används i dialekten. 

Tjockt L förekommer till största delen inuti ord. Exempel på sådana ord är RoLit, betaLa, 

bLåsste, soLa och goLvet. I andra fall förekommer tjockt L som en uttalslättnad för rd-ljud i 

ett ord eller som uttalslättnad för ett avslutande r-ljud i ett ord samt det första ljudet i påföl-

jande ord som då är ett l-ljud. I dessa fall förekommer det således även i början på ord. 

(Samma uttalslättnad ses förövrigt även hos pronomen vilket omnämns längre fram). Exempel 

på ord är: gjorde, ombord, nordosten, för det och kallar de. Dessa uttalas istället gjoLe, om-

boL, noLosten fö-Lä och kalla-Li.  

När man ser på hur ofta tjockt L förekommer i talet hos de olika informanterna ser man att 

ljudet i sig förekommer tre till fyra gånger oftare i vanligt tal än vad bakre R gör.  

I de äldre inspelningarna finns en manlig och en kvinnlig talare som till 99 procent re-

spektive 96 procent använder sig av tjockt L, i de möjliga positionerna. I vissa fall uttalar de 

alltså vanliga tunna l-ljud istället. De andra båda informanterna använder sig till fullo av 

tjocka L i de positioner det kan förväntas. I de nyare inspelningarna ser man en könsskillnad 

mellan informanternas uttal. Här är det kvinnorna som i lägre grad använder sig av tjockt L. 

Kvinnan i åldersgruppen 50–75 år använder det i 92 procent av fallen och kvinnan i ålders-

gruppen 20–30 år till 88 procent (figur 8). De båda männen använder sig till fullo av det dia-

lektala uttalet i samtliga för variabeln möjliga positioner.  

 

Figur 8: Sammanställning av tjockt L i Torsömålet. 

SweDia 2000 Tjock-L L-Förväntat L-Förekomst 

Kvinna 50-75 93 101 92,08% 

Man 50-75 138 138 100,00% 

Kvinna 20-30 101 115 87,83% 

Man 20-30 105 105 100,00% 

 

Institutet för  
språk- o folkminnen Tjock-L L-Förväntat L-Förekomst 

Kvinna 1, 70-85 95 99 95,96% 

Kvinna 2, 70-85 11 11 100,00% 

Man 1, 70-85 87 88 98,86% 

Man 2, 70-85  24 24 100,00% 
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4.3 Pronomen 

När det gäller pronomen så finns två dialektala varianter för jag, det är ja och a. I den nyare 

inspelningen använder alla utom en informant varianten ja till 100 procent. Mannen 50–75 år 

använder en blandning av båda, ja i drygt 82 procent av fallen och a nästan 18 procent av fal-

len.  

Varianten du finns som tre olika former: du, ru och Lu. Formen Lu är en uttalslättnad i de 

fall då ordet innan slutar på r-ljud och tillsammans med d-ljudet i du uppstår en uttalslättnad -

Lu. I den nyare inspelningen är formen du vanligast. Det är bara mannen i åldersgruppen 

20‒30 år som använder formen ru i ett fall av tre. Alla andra använder formen du hela tiden. 

Mig finns i uttalen mej, me och mek. I den nyare inspelningen använder alla formen mej fullt 

ut. Pronomenet hon finns som hon och ho. I den nyare inspelningen använder de två infor-

manterna i gruppen 20‒30 år formen hon fullt ut. Kvinnan i gruppen 50–75 år använder en 

blandning. Hon används i 60 procent av fallen och ho i de resterande 40 procenten. Se tabel-

len för dessa resultat och de resultat som inte omnämns här på de två efterföljande sidorna här 

nedan (tabell 9).  

När det gäller pronomina i den äldre inspelningen ser man att pronomenet jag finns som 

ja och a. Det är bara kvinna 2 som använder ja i full utsträckning. De övriga använder en 

blandning. Kvinna 1 använder ja till 93 procent och a till sju procent, medan man 1 använder 

ja till 88 procent och a till tolv procent. Man 2 använder ja till drygt 87 procent och a till 

drygt 12 procent. Du finns i formerna du, ru, Lu. Kvinna 1 använder formen du i drygt 71 

procent av fallen och Lu i resterande procenten. Mig finns i formerna mej, me och mek. Me 

används mest. De båda männen använder mestadels formen me, utom i ett fall då den ena 

mannen använder mek. Det uttalet används inte i Torsömålet alls, utan är vanligare söder ut i 

Skaraborg, åt Tidaholmshållet. Där säger de också mek (mig), dek (dig) och sek (sig). Kvinna 

1 använder en blandning: mej i 25 procent av fallen och me i 75 procent av fallen. Hos kvinna 

2 finns inget resultat, eftersom hon inte använder pronomenet alls i intervjun. Hon finns i 

formerna hon och ho. Hos de två informanter som hon pronomenet förekommer i intervjun 

används formen ho uteslutande. Hos de övriga två återfinns variabeln inte alls. För dessa re-

sultat och andra ej kommenterade former av pronomina, se tabellen på de följande två sidorna 

(tabell 9). 
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Tabell 9: Sammanställning av pronomen i Torsömålet. 

Dialektundersökning Pronomen            

Kvinna Man Kvinna Man Kvinna1 Kvinna2 Man1 Man2 

Personliga     20-30 20-30 50-75 50-75 70-85 70-85 70-85 70-85 

Person Singular Subj.f Obj.f                 

1 Ja   102 48 89 61 125 8 60 7 

A   0 0 0 13 8  0 8 1 

  Mej 8 2 2 2 5 0 0 0 

  Me 0 0 0 0 15 0 16 1 

  Mek 0 0 0 0 0 0 1 0 

2 Du   2 2 8 2 10 3 6 0 

Ru   0 1 0 0 0 0 0 0 

Lu   0 0 0 0 4 0 4 0 

  Dej 0 0 1 0 0 0 0 0 

  De 0 0 0 0 1 1 1 0 

  Rej 1 0 0 0 0 0 0 0 

3 Hon   7 0 3 0 0 0 0 0 

Ho   0 0 2 13 0 5 10 0 

  Henne 1 0 0 0 0 0 1 0 

Han   17 4 23 12 33 26 47 2 

  Honom 0 0 0 0 1 1 0 0 

Den   - - - - - - - - 

Det   - - - - - - - - 

  Den  - - - - - - - - 

  Det - - - - - - - - 

  Plural                 

1 Vi   49 6 75 22 30 1 28 1 

  Oss 2 1 0 0 0 0 0 3 

Ni   2 0 0 0 1 0 0 0 

I   0 0 1 1 5 0 0 0 

  Er 0 0 0 0 0 0 0 0 

De   3 0 0 0 0 0 0 0 

Di   1 2 38 43 51 4 26 15 

Li   0 1 3 2 15 2 12 0 

Dom   25 0 0 0 0 0 0 0 

Ri   0 0 0 1 0 0 1 0 

Råm   1   0 0 1 0 0 0 

  Dom 25 12 4 3 4 1 0 2 

  Råm 1 0 0 1 1 0 0 0 

  Reflexiva                     

Sej 5 7 0 3 0 0 0 0 

Se 0 0 0 2 1 0 0 2 
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Possessiva                   

Person Singular                 

1 Min    10 1 14 2 1 0 0 0 

Mi   0 0 1 3 1 0 0 0 

Mitt   2 0 1 0 0 0 0 0 

Mett   0 0 0 0 1 0 0 0 

Mina   3 0 0 2 2 0 0 0 

2 Din   0 0 0 0 0 0 0 0 

Di   0 0 0 0 0 0 0 0 

Ditt   0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Hans   1 0 0 0 0 0 0 0 

Hanses   0 0 0 0 3 0 0 0 

Hennes   1 0 1 0 2 0 0 0 

Dess   0 0 0 0 0 0 0 0 

Dess   0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Plural Vår   0 0 0 0 0 0 0 0 

Vårt   0 0 0 0 1 0 0 1 

Våra   0 2 4 0 1 0 0 0 

Vårat   2 0 1 0 0 0 0 0 

Våran   0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Er   0 0 0 0 0 0 0 0 

Ert   0 0 0 0 0 0 0 0 

Era   0 0 0 0 0 0 0 0 

Eran   0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Deras   0 0 1 2 0 0 0 0 

Reflexiva Sin   0 2 0 2 2 0 0 2 

Si   0 0 0 0 0 0 1 0 

Sitt   1 0 0 1 0 0 0 0 

Sina   0 2 0 1 1 0 1 0 
 

4.4 Ordförråd 

När det gäller ordförrådet finns det flera ord som inte används alls i samma omfattning idag. 

Det är i ordförrådet som man märker tidens gång tydligast. Exempel på arkaiska ord är bole-

kar (boplatser), förpantning (arrende/hyresavtal), missvåLen (missnöjd/lite utanför), med-

gången (illa berörd), körrgårn (kyrkogården), spisa (äta), böxesvånga (svångrem, bälte), vinn-

kåva (vindpust), vinnlåfts (vindpust), höffsa (städa/rätta till), cedera (sluta) och till sist skarva 

(överdriva/ljuga).  
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4.5 Språkmelodi 

Mellan 1950-talet och 2000-talet hörs det tydligt på inspelningarna att språkmelodin är på väg 

att utjämnas. I inspelningarna från 1950-talet växlar tonfallet mer och tonen höjs mer i slutet 

av meningar på ett mer påfallande sätt än i de nyare inspelningarna. Detta går dock inte att ve-

tenskapligt säkerställa i den här undersökningen, men det är något en lyssnare snabbt lägger 

märke till. 

5. Diskussion 
Vid en avlyssning av dialektinspelningarna slås man som lyssnare av att hur komplext och 

fantastiskt ett lokalt mål verkligen är. Dialekter är en fantastisk kulturskatt med sitt rika ord-

förråd och sina särdrag. Det går snabbt att inse att några få variabler inte till fullo beskriver på 

vilket sätt en dialekt eller ett språk förändrats. Däremot ser man åt vilket håll utvecklingen 

går, vilket var tanken med den här undersökningen.   

 Den lokala språkvarianten är en del av den primära socialisationsprocessen, därför kommer 

det språk man växer upp med alltid betyda mest för människan som individ.114 Det sätt vi ut-

trycker oss på när vi framför ett budskap säger därför mycket om oss som personer.115 Under-

sökning visar också att det finns skillnader i språkbruk, beroende på om man är kvinna eller 

man och vilken ålder man har vilket kan ses under avsnittet resultat ovan. Dessa resultat 

känns övertygande om att det finns en potential i metoden språkväxling eller kontrastiv un-

dervisning, eftersom man på det viset kan möta elever där de står. 

 Andersson visar att det finns flera olika syner på språk som lätt leder till att man blandar 

ihop språk och person.116 Därför förespråkar jag, liksom Andersson, Trudgills förslag nummer 

2 (se sidan 18). Ord kan, som Andersson säger, anses fina eller fula eller ha olika stilnivåer, 

men alla ord man lär sig bygger ut ordförrådet så att det blir större.117 Det finns också mycket 

fördomar om dialekter och riksspråket klassas högst, vilket både Skolöverstyrelsen,118 Anders-

son119 och Einarsson120 formulerar. 

 Einarsson liksom litteraturgenomgången i övrigt visar att standardnormen i svenska språket 

har en stark ställning, på många olika nivåer.121 Men forskningen som tagits upp här i arbetet 

                                                 
114 Wellros, s. 9–10. 
115 Almér, Elin, s. 110–113. 
116 Andersson, s. 144–146 
117 Andersson, s. 19–22. 
118 Dahl, s. 56. 
119 Einarsson, s. 143. 
120 Einarsson, s. 143. 
121 Einarsson, s. 143. 
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och språkpolitiken122 börjar uppmärksamma fler dimensioner av språket. Eftersom samhället 

är mångkulturellt och det finns så många olika språkgemenskaper, är det viktigt att framtidens 

samhällsmedborgare kan uttrycka sig väl i tal och skrift. Något som skolans styrdokument 

uppmärksammar i såväl läroplaner123 som kursplaner.124 

 Undersökningen visar också att social mobilitet och kulturell friställning gör det mer kom-

plicerat för ungdomar att forma sina identiteter, vilket både Almér125 och Kotsinas126 visar. 

Det är ett starkt argument för att vi lärare med stort allvar ska axla det socialisationsansvar, 

som skolan ges via styrdokumenten. Skolan ska visa att mångfald är bra på många olika sätt, 

såsom språkligt, kulturellt och etniskt.127 Det är bra att var olik andra och jag ponerar att utan-

förskap kan motverkas genom att man aktiv arbetar med frågan.  

 Något som känns viktigt är att det ska var roligt i skolan. Det är angeläget att elever får an-

vända sin naturliga kreativitet, för det skulle göra undervisningen roligare och mindre enfor-

mig. Det är så lätt att bara vandra på längs en upptrampad stig. Men genom språket kan vi in-

spirera varandra och tillsammans utforska glattisen och på det sättet utvecklas till språkliga 

kameleonter.128 

 Även om jag förespråkar en undervisning, som arbetar med hela språket, menar jag inte att 

lärare eller skolan ska sluta att undervisa om det korrekta språket. Kontrastiv undervisning har 

potential att arbeta med samtliga dimensioner. Var sak har sin tid och sin position och alla bi-

tarna kan falla på plats i det stora pussel som ett språk är. Det trygga område i citatet av En-

quist, som jag hänvisat till många gånger i arbetet, kan bli en uppfriskande skridskobana där 

alla har roligt och känner sig hemma. Det är en vision som jag vill medverka till att förverkli-

ga hos mina elever. 

 Om man ger förslag på framtida forskning, som en fortsättning på den här undersökningen, 

skulle en sådan kunna arbeta med en djupare studie av Torsömålet. Möjligen är språkmelodin 

och hur uttalen eventuellt förflyttats i munhålan ett par exempel på variabler som kan under-

sökas. I övrigt skulle fler av dialektens särdrag kunna undersökas utifrån de kännetecken som 

Landtmanson beskriver under bilagor (förteckning 1). Där finns många intressanta förslag, 

som kan kartläggas. En sådan studie skulle med större säkerhet fastställa hur Torsömålet har 

förändrats än den här undersökningen haft möjlighet att göra.  

                                                 
122 Regeringen 2005, s. 55. 
123 Skolverket 2006, s. 3–4. 
124 Skolverket 2009. 
125 Almér, s. 124–125. 
126 Kotsinas, s. 18–21. 
127 Skolverket 2006, s. 3–4. 
128 Einarsson, s. 146. 
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 Ytterligare ett förslag på fortsatt forskning är att göra en studie, likt den Bihl och Nilsson 

genomfört, där man använder språkväxling eller kontrastiv undervisning med elever ute i sko-

lan.129 En sådan studie skulle säkrare kunna verifiera fördelar hos metoden kontrastiv under-

visning och det lektionsförslag jag föreslår, än vad en diskussion utifrån en litteraturgenom-

gång och resultaten från två frågeställningar kan göra.  

5.1. Dialekt i en kontrastiv undervisning 

Eftersom dialekten så nära förknippas med en människas identitet framstår kontrastiv under-

visning synnerligen intressant. En orsak till mitt intresse är att den belyser språkets klädedräkt 

i olika stilnivåer och situationer. Sådan undervisning kan fånga den kreativitet som ungdomar 

har i sig naturligt och det skapar ett spännande sätt att arbeta med språk i klassrummet. Det 

uppmuntrar till dialog, vilket är det sätt som människan lär sig språk och socialiseras igenom. 

Man kan därför uppnå mycket av det som betonas i skolans socialisationsansvar. Liksom Bihl 

och Nilsson anser jag att man kan forma en metod att arbeta med språk, som naturligt tar upp 

ämnen som grammatik eller anpassning efter situation, stilnivå eller mottagare.  

 En annan anledning till intresset är att kontrastiv undervisning verkar ha något att tillföra 

när det gäller utveckling av den språkliga identiteten. Elever skulle kunna lära sig så mycket 

mer om språket med en sådan undervisning. Om de ges möjlighet att utgå ifrån sina egna erfa-

renheter eller de erfarenheter som finns i klassrummet, kan de lära sig mycket mer om till ex-

empel dialekt, ungdomsspråk eller sociolekt. Eftersom språket står så nära deras identitet på 

det sätt Almér, Wellros och Johansson visar, kan även eleverna lära sig mycket om sig själva. 

Det är när man undersöker något närmare som man börjar reflektera, som till exempel eget 

språkbruk. Det skulle kunna göra språkundervisningen mer meningsfull ur elevernas synvin-

kel; språk ska ges mening för att utvecklas. Istället för en korrigerande top-down undervis-

ning,130 som styrs av normer, kan man undersöka hur språk används och varierar. Undervis-

ningen skulle då befinna sig närmare elevernas proximala utvecklingszon, därför är Anders-

sons uppfattning om att mixen av högt och lågt i språket berikar varandra viktig.  

 För att förtydliga resonemanget om en kontrastiv undervisning illustreras här en arbets-

uppgift, som beskriver hur undervisningen kan genomföras. Uppgiften har sina rötter i Bihl 

och Nilssons studie som nämnts tidigare här i arbetet (sida 20). Låt säga att eleverna arbetar 

två och två med att skriva en berättelse på dialekt. Om man har olika språklig bakgrund väljer 

man en av dessa att arbeta med. Sedan skriver de tillsammans en berättelse med ljudenlig 

                                                 
129 Bihl & Nilsson, s. 18. 
130 Med top-down menas undervisning som utgår från en kontext och de normer som relaterar till riksspråket, 
vilket i många fall kontrasterar mot undervisning som utgår från elevernas språkliga erfarenheter.  
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stavning. Genom att ljuda noga skriver de ner sin berättelse. Detta innebär en stavning som 

frångår riksspråket, vilket inbjuder till dialog om språk mellan eleverna redan på det här sta-

diet av arbetets gång. När eleverna känner sig färdiga får de tillsammans presentera sina berät-

telser för klassen.  

 När detta moment är klart kommer man till det stadium där man mer aktivt kan börja re-

flektera över sitt arbete och vad man lärt sig. Det går att arbeta med reflektionsfrågor, som lå-

ter eleverna beskriva: vad som varit lätt, svårt eller rent av ansträngande, vad som varit kom-

plicerat att förstå eller beskriva. Elevernas tankar är viktiga och läraren kan fånga dessa i sam-

talet. Efter detta moment kan man prata i klassen om vad de olika grupperna lagt märke och 

kommit fram till. Då kan frågor lyftas såsom standardiserad stavning, grammatik, anpassning 

till situation och mottagare och så vidare. När det gäller stavningen kan man välja ut några 

ord, som de olika grupperna kan föreslå en stavning till. Sedan kan man jämföra resultaten 

och väcka frågan om de skulle förstått vad de läste, om de stött på en ständigt varierande 

stavning. Hade det varit jobbigare att läsa en sådan stavning? På detta sätt kan man illustrera 

varför det finns en stavning som anses korrekt eller varför det finns ett behov av att anpassa 

språk efter situation och mottagare. Kontrasterna skapar nya tankar och eleverna ges möjlig-

het att konstruera sin egen mening utifrån den nivå de befinner sig. Det menar jag skulle göra 

dem tryggare och ge dem en större språklig medvetenhet.  

 En förhoppning är att undervisningen skulle utveckla deras språkliga kompetens och iden-

titet på det sätt som skolans styrdokument uttrycker och som forskning visar potentialen i. 

Förutom att eleverna utvecklar sitt språk, kan de finna mycket glädje och kreativitet i ett så-

dant arbete. Språkundervisning ska vara rolig. En undervisning som uppmuntrar till naturliga 

samtal om språk kan skapa en klassrumskultur som ser nyfiket på språk. Även det skulle tillå-

ta eleverna att utveckla en bredare språklig kompetens. Kunskap om den naturliga mångfalden 

kan även påverka attityder mot andra kulturer och etniciteter i en positiv riktning. Fastän vi är 

lika, är alla olika, till och med unika.   

6. Slutsatser 
Undersökningen visar att det språk som varje individ tillägnar sig i sin uppväxt genom den 

primära socialisationen är nära förbundet med den personliga identiteten. Det beror på en nära 

relation till familj, kultur och historia. Wellros menar att det gör att den lokala varianten av 

språket representerar en trygghet och kommer därför alltid kommer att betyda mer än andra 
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språk.131 Det representerar det område där det känns bättre, som Enquist illustrerar i citatet i 

det här arbetets inledning. Språket internaliseras och blir en del av identiteten.  

 Johansson visar på samma sätt att språket är centralt, eftersom både identitetsbildningen 

och tillägnandet av språk sker parallellt i socialisationsprocessen.132 Även Almérs forskning 

ligger i linje med ovanstående forskning och hon menar vidare att det är svårt att skilja på 

språkanvändning och identitet. Hon anser att det vi uttrycker och på det sätt det sägs målar ett 

porträtt av en människas identitet. Dessa rön besvarar tillsammans frågeställningen om på vil-

ket sätt en individs talspråk anknyter till den språkliga identiteten.   

 Johansson och Almér visar också att identitetsbildningen i dagens mångkulturella samhälle 

kompliceras av social mobilitet och kulturell friställning. Det är inte längre självklart att iden-

titeten definieras utifrån släktband, klasstillhörighet, etnicitet eller kön.133 Det här leder också 

till att utbudet av språkliga gemenskaper till antalet blir större och mer varierande. Johansson 

visar att dessa gemenskaper är viktiga för ungdomars identitetsarbete,134 men de är inte helt 

oproblematiska eftersom det också kan leda känslor av utanförskap.135 Detta kan jämföras 

med det område Enquist kallar utlandet, där det kändes som att gå på glattis. 

 Läroplanen uttalar att skolan ska medverka i elevers identitetsbildning,136 något som ställer 

krav på undervisningen med den stora språkliga variation och de heterogena grupper, som da-

gens mångkulturella samhälle innebär. Einarsson visar att skolans uppgift historiskt sett varit 

språkvårdande på det här området.137 Det innebär bland annat att motarbeta språklig mångfald 

och utplåna dialektala drag. Detta skedde genom en formaliserad, normstyrd och riksvensk 

undervisning.138 När sociokulturell forskning kom på 70-talet höjdes kritik mot tidigare ar-

betssätt. Dahl citerar Skolöverstyrelsens kritik från samma tid som understryker att språket 

behöver ges ett innehåll för att utvecklas. Skolöverstyrelsen formulerar också att kritik riktad 

mot elevers språk lätt leder till känslor av otillräcklighet: ”Skolan måste därför acceptera ele-

vens språk”.139 Även Andersson visar att fördomar kring språk lätt leder till en förvirring om 

det är språket eller människan som kritiseras. Det innebär att en normstyrd undervisning kan 

leda till att elever upplever deras språk inte duger, precis som Skolöverstyrelsen formulerar i 

Basfärdigheter i svenska som nämns ovan.   

                                                 
131 Wellros, s. 9–10. 
132 Johansson, s. 199. 
133 Almér, s. 110–113.   
134 Johansson, s. 206–207.  
135 Johansson, s. 216–217. 
136 Skolverket 2006, s. 3–4. 
137 Einarsson, s. 144. 
138 Einarsson, s. 143–144. 
139 Dahl, s. 56. 
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 Ovanstående resultat pekar mot att en språkväxling eller så kallad kontrastiv undervisning 

skulle kunna vara en lämplig metod att använda när man vill arbeta med att utveckla indivi-

dens språkkompetens, just för att den belyser språkets mångfald och olika stilnivåer. Det är 

också något som forskningen ansluter sig till, däribland Trudgill, Teleman, Andersson, Bihl 

och Nilsson. Även riksdagen har uppmärksammat att det är viktigt att stödja språkets mång-

fald och vill genom propositionen Bästa språket stärka dialekters ställning.140 Bihl och Nilsson 

finner även att undervisning som arbetar med språkväxlingsidén leder till givande samtal om 

språk som tycks öka elevernas språkmedvetenhet.141 En så kallad kontrastiv undervisning 

skulle alltså kunna stärka elevers förmåga att anpassa språket efter situation och stilnivå. 

  Något som är centralt i sammanhanget är vad skolans styrdokument säger. Kursplaner för 

svenskämnet stödjer ett sådant arbete,142 liksom läroplanen som nyss omnämnts ovan. Sam-

mantaget diskuterar dessa rön hur en didaktisering av undervisningen skulle kunna se ut, som 

stärker elevers språkliga identitet och kompetens i tal och skrift. Fortsatt forskning som prak-

tiskt provar idén med elever ute i skolan kan besvara om så är fallet.   

 Resultaten visar också på att undervisningen skulle kunna fånga ungdomars naturliga krea-

tivitet när det gäller språk. Kotsinas menar att på det sätt ungdomar markerar identitet, opposi-

tion till äldre generationer, distans eller solidaritet till andra ungdomsgrupper tillskriver den 

som besitter verbal skicklighet högt status.143 Om man tillvaratar denna naturliga potential 

kan det tillföra mycket till undervisningen i skolan. 

 Pettersson menar att språklig variation är naturlig och en del av vår vardag.144 Trots att det 

finns en stor språklig mångfald, går utvecklingen mot att dialekter jämnas ut mot en regional 

standard. Enligt Andersson har skolan spelat en roll i den utvecklingen. Andra orsaker är ur-

banisering, bättre kommunikationer, massmedia.145 Genuin dialekt återfinns i dag främst hos 

äldre talare ute på landet.146 Einarsson belyser att den standardsvenska normen fortfarande är 

starkt rotad i skolan och dialekter motarbetas.147 Tankar om detta riksspråk går långt tillbaka i 

tiden; ända tillbaka till Gustav Vasas dagar på 1500-talet. Under århundraden som passerat 

har många lärda dryftat ämnet. Det standardiserade riksspråket fick genom lärda män hög sta-

tus. Dialekterna förblev lågkultur även om de hade sina förespråkare, såsom skalden Frö-

                                                 
140 Regeringen 2005, s. 55. 
141 Bihl & Nilsson, s. 18. 
142 Skolverket 2009.  
143 Kotsinas, s. 21. 
144 Pettersson, s. 11–12. 
145 Einarsson, s. 140–141. 
146 Einarsson, s. 140–141. 
147 Einarsson, s. 143. 
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ding.148 Undersökningen visar därför att det lokala språkets betydelse för individen och identi-

teten har förbisetts under lång tid i olika sammanhang. 

 Styrdokumentens avsikt är att eleverna ska lära sig att hantera språkets olika situationer 

och stilnivåer. Om man återknyter till figur 3 nedan så illustrerar linje B sådana individer, de 

så kallade språkliga kameleonterna. Detta är individer som både behärskar formella och in-

formella sammanhang samt olika situationer. Med andra ord besitter de den kompetens som 

behövs för att använda språket som styrdokumenten efterfrågar. Den traditionella undervis-

ningen motsvarar mer linje A, den normstyrda top-down synen där alla undervisas i att be-

härska det korrekta och formella språket. Den arbetar efter den språkliga renlighetsprincip 

som Andersson nämner ovan och representerar bara den statusfyllda delen av språket.149 Det 

visar att den del av språket som finns närmast individens identitet har förbisetts. En undervis-

ning om dialekt och hela språkets variation kan fylla det tomrummet. 

6.1. Jämförelse av Torsömålet 1950 och 2000  

Min undersökning av Torsömålet bekräftar att dialekten håller på att tunnas ut. I vissa fall 

närmar den sig utjämnad dialekt, men hos några informanter är den fortfarande genuin. Mel-

lan 1950-talet och 2000-talet visar undersökningen på förändringar i de olika undersökta vari-

ablerna.  

 De största skillnaderna i uttalet återfinns hos kvinnan i åldersgruppen 20–30 år (figur 7). 

Hon använder inga bakre R i uttalet. I intervjun finns visserligen en representation på sex pro-

cent. Men de sex procenten representerar ett enda fall av bakre R i materialet. Detta enda fall 

går att bortse ifrån, då samtalsämnet i intervjun handlade om att ge exempel på hur äldre fa-

miljemedlemmars dialektala uttal skiljde sig från hennes eget. Det är alltså ett uttal som inte 

normalt förekommer i hennes idiolekt. Även när det gäller tjockt L så använder kvinnan detta 

i mindre utsträckning än övriga informanter. När det gäller pronomen använder hon standard-

former. Denna informant är den som talar minst dialekt. 

Även kvinnan i åldersgruppen 50–75 år visar en utplaning när det gäller tjockt L. Däremot 

finns bakre R kvar i full utsträckning i alla positioner där det kan förväntas. Hon använder 

även en stor variation av de äldre formerna av pronomina i sitt uttal. Däremot påminner hen-

nes språkmelodi mer om de yngre informanternas än de genuina talarnas i SOFI- inspelning-

en.  

                                                 
148 Andersson, s. 63. 
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Resultatet när det gäller dessa båda kvinnor överensstämmer med Trudgills forskning, 

som konkluderar att kvinnor till en större del antar standarduttal i jämförelse med män. Hos 

den äldre kvinnan är utplaningen mindre, vilket kan förklaras med att hon vuxit upp med den 

äldre formen av dialekt och att den ligger nära hennes identitet genom socialisationen.  

Vad det gäller mannen i åldersgruppen 50–75 i SweDia-inspelningen, talar han genuin di-

alekt. Att det är en man som talar mest dialekt ligger i linje med Trudgills forskning, som vi-

sar att män vanligen väljer mer lokala former av språket och verkar anpassa sig mindre än 

kvinnor.150 Mannen använder i full utsträckning både bakre R och det tjock L (figur 7). Han 

använder också helt de äldre formerna av pronomina. Att dialekten bevarats kan förklaras av 

att han, vilket framkommer i intervjun, har bott hela sitt liv på i stort sett samma plats. Han 

har även arbetat på Torsö i många år i sitt yrkesverksamma liv.  

Mannen i åldersgruppen 20–30 år talar även han i full utsträckning med bakre R och 

tjockt L (figur 7–8). I två fall använder han den äldre formen av pronomenet di istället för 

de/dem. Denne man talar således dialekt i större utsträckning än kvinnan i samma ålders-

grupp. Här kan könet spela in på det sätt Trudgill visar ovan.151   

I stort noteras hos båda talarna i åldersgruppen 20–30 år att uttalet, även då de använder 

bakre R och tjockt L, tenderar att flyttas något framåt i munhålan så att det låter mindre tjockt 

och grovt än hos dem som talar genuin dialekt. Det är svårt att i den här undersökningen ställa 

en språkvetenskaplig slutsats, som med precision kan visa exakt hur uttalet i munhålan för-

flyttats. Här noteras att tendensen finns, men den behöver utredas i en mer ingående under-

sökning.  

Kort summerat återfinns de dialektala variablerna i den nyare inspelningen främst i uttalet 

hos männen i SweDia-materialet.  Kvinnorna har något lägre användning av de dialektala va-

riablerna än männen. Dock talar den kvinnan i gruppen 50–75 år mer dialekt än den yngre 

kvinnan, men det finns också en ålderskillnad som är värd att uppmärksamma. Hos talarna i 

åldersgruppen 20‒30 år har språkmelodin närmat sig standardspråkets och bakre R och tjockt 

L verkar uttalas något längre fram i munhålan. Således talar informanterna i åldersgruppen 

50–75 år mer genuin dialekt än de yngre. 

Om man konkluderar resultaten från den äldre inspelningen visar dessa att samtliga in-

formanter talar genuin dialekt. Dock noteras att kvinna 2 (figur 7) inte en enda gång använder 

dialektalt bakre R. Inte heller använder hon vissa dialektala former av pronomen. Vad detta 

kan bero på är svårt att säkerställa. Intervjun är dock bara cirka fyra minuter lång och kvinnan 

                                                 
150 Trudgill, s. 70–73. 
151 Trudgill, s. 70–73. 
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berättar en skröna som inte är från trakten. Förställer hon sitt tal? Det väcker funderingar om 

hur resultatet sett ut dels om intervjun varit längre, dels om hon pratat om mer vardagliga ting. 

Även kvinna 1 talar något mindre dialekt. I hennes fall är tjockt L som förekommer i lägre 

grad, runt 96 procent. När intervjuaren ställer frågan om hon är berest för att hon talar finare, 

svarar hon att det är hon inte. Däremot har hon sålt smör till fint folk på torget i staden och 

där lärt sig tala finare.  

Alla informanterna i de äldre inspelningarna använder sig av de äldre formerna av prono-

mina, men nutida former finns också med i variationen. När det gäller jag är formen ja vanli-

gast, dock förekommer a hos mannen i åldersgruppen 50–75 år, samt hos talarna i den äldre 

inspelningen. Han talar mer likt informanterna i SOFI-inspelningen än i de SweDia-

materialet.  

Pronomenet mig är vanligast i formen me i den äldre inspelningen och mej är vanligast i 

den nyare inspelningen. Här har alltså en förändring i språket inträtt. Pronomenet du är vanli-

gast, men det förekommer också en form av uttalslättnad, Lu, hos två av talarna i den äldre in-

spelningen. När det gäller pronomenet hon så används uteslutande formen ho i den äldre in-

spelningen och hon är vanligast hos åldersgruppen 20–30 år i den nyare. Hos kvinnan i grup-

pen 50–75 år varierar användningen mellan båda formerna. Formen hon är dock vanligast i 

den nyare inspelningen. Hos mannen 50–75 år används uteslutande formen ho. Hans tal liknar 

också således här mer informanternas i den äldre inspelningen. I SOFI-inspelningen är ho den 

enda formen som förekommer. 

Till sist när det gäller ordförrådet finns en representation av många äldre idag närmast ar-

kaiska ord, som inte längre används. Dessa ord, som till en del nämns ovan, utgör en stor kul-

turskatt för dialektintresserade. Det är tydligt att ordförrådet har förnyats i takt med att gamla 

företeelser försvunnit och att nya kommit till. På 1950-talet hade någon av informanterna inte 

förstått vad ordet dator, som nämns i en av intervjuerna innebär. Säkert har även många nuti-

da människor problem med att förstå ord som bôxesvång eller bolek. Ordförrådet visar med 

sin förändring att variationen är en del av det levande språket.  

Språkmelodin är också något som tenderar att genomgå en förändring. Växlingar i tonfal-

let har jämnats ut och närmar sig regional standard. I de äldre inspelningarna hörs ett mer 

skiftande tonfall än i de nyare. Detta är också något som är svårt att mäta i siffror. Därför är 

också det en variabel som man kan arbeta vidare med i en djupare undersökning av Torsömå-

let.  

Slutsatserna här ovan ger svar på hur Torsömålet förändrats mellan 1950 och år 2000, vil-

ket besvarar den andra frågeställningen. Torsömålet som ett av Västgötamålen håller som 
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andra dialekter på att utjämnas, även om dialekten som Landtmanson visar har en stor inre va-

riation som skiljer sig från riksspråket.152 

Det visar avslutningsvis att dialekter är likt en brunn att ösa ur som aldrig sinar. En kon-

trastiv undervisning skulle kunna ge den lokala dialekten högre status och visa att den är en 

kulturskatt i det svenska språket. Det skulle kunna leda till positiv syn på dialekten, så att ele-

verna inte behöver skämmas för sitt mål, som jag själv gjorde under lång tid. En positiv syn 

på dialekt är också något som den statliga propositionen efterfrågar.153 Att få många perspek-

tiv på språk menar jag skulle ge eleverna större förståelse för språkets naturliga variation. 

Man kan utforska glattisen tillsammans; ingen behöver skämmas över hur ”illavåLet di taLar 

eller över vart di ä’ vårpna”. Låt oss ta på skridskorna och glida i väg mot nya mål – mot det 

som Enquist kallar utlandet. 

 

                                                 
152 Landtmanson, s. 3. 
153 Regeringen 2005, s. 55. 
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Figur 6: Karta över Torsös lokalisation 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Språkkarta ur Vårt språk av Adolf *oreen.



 

Förteckning 1: Beskrivning av Västgötamålets karaktärsdrag av Samuel Landtman-

son.
154

 
 
1. Västgötskan är ett ”a-mål”, det heter t.ex. gata och bita, inte som i vissa delar av Värm-

land och Östergötland gate, bite. Endast Amnehärad vid Värmlandsgränsen har ”e-mål”. 
2. Kort i och y ha i stor utsträckning övergått till e och ö: drekka, fessk, hetta ’hitta’, kleppa, 

legga, sell, stekka, vess, bögga, bötta, bökkser, flötta, fölla, lömmel, rögg, stökke, sösster, 
tökka, tösst. 

3. De gamla korta vokalerna o och u, som i många svenska mål sammanfallit, hållas i vgm. 
isär (utom i vissa delar av Vadsbo): odde ’udde’, kolle ’kulle’, gulv ’golv’, stulpe ’stolpe’. 

4. Kort u blir slutet o framför gg, ng, nk och vanligen kk: oggla, longa, bongke, bokk. 
5. d bortfaller vanligen mellan vokaler och i slutet av ord efter vokal: spae ’spade’, bo ’bod’. 
6. l-ljudet, efter viss fördelning, än som tunt, än som ”tjockt”. 
7. Gammalt slutljudande kort n har fallit: boka ’boken’, Kari ’Karin’. 
8. r-ljudet är skorrande i början av ord eller sammansättningsled, såsom långt mellan vokaler 

och i slutljud efter vokal och ofta som inledning till huvudtonig stavelse efter upptakt. El-
jest tungspets-r. I en landremsa utmed Göta älv är dock r-ljudet överallt tungspets-r. 

9. sje-ljudet i början av ord är så gott som uteslutande det bakre, s.k. sydsvenska. 
10. tje-ljudet saknar i allmänhet t-förslag. 
11. I gamla kortstaviga ord, d.v.s. sådana, i vilka en kort vokal efterföljs av en kort konsonant 

(t.ex. skĭp ’skepp’, nўkil ’nyckel’) förlänges vokalen: bek ’beck’, öpen ’öppen’, bor 
’borr’, mos ’mossa’, vet ’vett’. 

12. Vokal är kort framför konsonantgrupp: vakkna ’vakna’, lässte ’läste’, juppt ’djupt’, gräss-
frö ’gräsfrö’, lennvär ’lenväder’. 

13. Obestämd plur. av subst. med plur. på -ar (i Vadsbo dock ofta -ar).  
14. Bestämd plur. av subst. ändas på -a: hässta, gatera, nättera. 
15. Vid ordböjning bortfaller ofta svag toning: stoln ’stolen’, holt ’hålet’, vårn ’våren’, bent, 

bennt ’benet’, lannt ’landet’, hust, husst ’huset’, hollt ’hållet’ (om detaljer se nedan). Det 
bör tilläggas att det avtar i södra Vgl. 

16. S.k. bindevokal bibehålles i allmänhet i sammansättingar: gresakätte ’griskätte’, panneka-
ka ’pannkaka’. 

17. I flera fall ha substantiven omljud i pluralis: näggler ’naglar’, böger ’bogar’, kö ’kor’, tär 
el. täner ’tår’.  

18. Preteritum (=imperfekt) av första konjugationens svaga verb saknar ändelse: kalla ’kalla-
de’, och deras perfekt particip ändas vanligen  på -ater (men i sydöstra Vgl. på -ader): kal-
later (kallader).  

19. Vgm. har åtskilliga karakteristiska substantiv- och adjektivsuffix, varom säges mera under 
[rubriken] Ordförrådet Exempelvis kunna nämnas -inge: stögginge ’stygg person’, ettö-
ringe ’ettöring’; -ing: bögging ’byggnadsverksamhet’, baking ’bakande’; -ek: subbek 
’vårdslös och slarvig mansperson’, grinek ’mansperson som flinar’; -el: hukel ’karl’ som 
går och hukar’, kriel ’livligt barn’; -ot: kållseter ’kylig’; -vulen: arrjvulen ’argsint’ o.s.v.  
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