
 1 

 
 
 
 
 

Identitetens språk 

Svensklärares attityd till dialekt i Värmland 

The language of identity 

Swedish teachers’ attitude to dialect in Värmland 

 

Emil Öberg 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Svenska språket/Lärarprogrammet 

Svenska, lärarinriktad kurs med språk- och litteraturdidaktisk inriktning/självständigt arbete 15 hp 

Handledare: Lena Lötmarker 

Examinator: Björn Bihl 

2013-10-04 

 



 2 

Abstract 
 

In this paper I have inquired into the attitudes teachers in Värmland may have towards 

dialects in teaching and school today. I have found out through research in relevant 

litterature on the topic, and I have compared it with the results from my investigation. 

  The method I have chosen to use is qualitative interviews to reach as 

accurate results as possible in the amount of time I have at my disposal. The 

interviews have been recorded and transcribed into text to facilitate the writing of the 

result. I have chosen to interview educators who are or have been active in Värmland 

in the subject Swedish. I have chosen to stick to teachers in secondary school, high 

school and adult school. The three teachers I have interviewed are stationed in 

different parts of Värmland, which is a conscious choice I made to get as wide spread 

as possible. Judging from my interviews, the attitude towards dialect are positive 

according to all the three respondents . They consider dialect as an important part of a 

person's identity and a benefit in a person’s use of language, regardless of the dialect 

area a person may come from. At school, they also find that dialect is works well to 

use in most situations, and they believe that the use of dialect alone could be a 

potential problem if a person’s language ability only allows dialect as the only way to 

speak and understand. 

 

Keywords: Dialect, attitude, teacher, Värmland, school 
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Sammanfattning 
 

Vad jag har ämnat ta reda på i den här undersökningen är vad lärare i Värmland idag 

har för attityd gentemot dialekt i skolan och vilka fördelar och eventuella nackdelar de 

anser dialekt kan ha i undervisningen. För att få mina frågeställningar besvarade och 

undersökningens ändamål uppfyllt använder jag mig av relevant litteratur som 

behandlar ämnet, och därefter jämför med resultatet av min undersökning.  

Som metod har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer för att nå ett 

så tillförlitligt resultat som möjligt på den tid jag har till mitt förfogande. Intervjuerna 

har spelats in för att sedan transkriberas till text för att underlätta skrivandet av 

resultatet. De jag har valt att intervjua är pedagoger som är eller har varit verksamma i 

Värmland inom ämnet svenska. Jag har även valt att hålla mig till personer som 

undervisar eller har undervisat i svenska i grundskolans senare år, på gymnasiet samt 

vuxenskolan. De tre pedagogerna jag har intervjuat befinner sig i olika delar av 

Värmland, vilket är ett medvetet val från min sida för att få en så bra utbredning som 

möjligt. Av mina intervjuer att döma är attityden till dialekt positiv hos samtliga tre 

respondenter. De menar att dialekten är en viktig del av en människas identitet och ser 

det som en tillgång i människors språkbruk, oavsett vilket dialektområde i landet en 

person kommer ifrån. I skolan tycker de även att dialekten är en god möjlighet att 

utnyttja i de flesta sammanhang, och de anser att dialekt enbart skulle vara ett 

eventuellt problem om en person är så pass låst i sin språkliga förmåga att dialekten är 

det enda vederbörande kan tala och förstå. 

 

Nyckelord: Dialekt, attityd, lärare, Värmland, skola 
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1. Introduktion 
 

Dialekten är idag inte lika märkbar och tydligt genuin som tidigare, utan har med 

tiden blivit svagare och folket i Sverige pratar ett mer enhetligt riksspråk. Lars-

Gunnar Andersson skriver i sin bok Fult språk: svordomar, dialekter och annat ont 

att det kan bero på olika saker, bl.a. industrialiseringen som i sin tur ledde till 

urbanisering, invånarnas ökade rörlighet, människors ökade läskunnighet och 

bekantskap med skriftspråket samt massmedias kontinuerliga tillväxt
1
. Sven O 

Hultgren menar samma sak när han i avsnittet Dialekterna i dagens Sverige – 

förekomst, attityder och avgränsning gentemot riksspråket från boken Dialekt og 

riksspråk i skulen förklarar att det var folkskolan på 1800-talet som degraderade de 

lokala språken till dialekter. Han förklarar fortsättningsvis att det inte bara var 

folkskolan, utan också flytten till städer som gjorde att folk från olika språkområden 

möttes samt massmedierna som påverkade språket. Hultgren påpekar även att ingen 

av de faktorerna egentligen har lyckats att tränga bort dialekterna helt
2
. 

 Under min egen tid i skolan brukade mina svensklärare genom åren ofta 

anmärka på dialektala ord och uttryck, och ibland kunde de rätta oss elever när vi 

använde oss av regionala ord i både tal och skrift som om de vore fel. Jan Einarsson 

förklarar att i skolan är det inte alltid accepterat att elever använder sig av egna 

dialektala uttryck, eftersom språket i skolan är standardsvenskt. När lärare rättar 

elevers dialektord i skrift och kan de ge signaler om att användandet av dialekt är fel. 

Einarsson menar emellertid även att vissa lärare faktiskt ser fördelar med dialekt i 

undervisningen
3
. 

I styrdokumenten för grundskolan årskurs 7-9 står det att eleverna ska kunna 

anpassa språket efter syfte, mottagare och situation samt kunna språkbruk i Sverige 

och Norden. Med i momentet om språkbruk i Sverige och Norden finns regionalt 

färgat talspråk i Sverige med
4
, och regionalt färgat språk i Sverige finns även med i 

kursplanen för Svenska i kommunal vuxenutbildning
5
. I kursplanen för Svenska 1 på 

                                                        
1
 Lars-Gunnar Andersson, Fult språk: svordomar, dialekter och annat ont (Stockholm: Carlsson 

Bokförlag AB 1985), s. 62. 
2
 Sven O Hultgren, Dialekt og riksspråk i skulen (Oslo: Universitetet i Oslo 1979), s. 35. 

3
 Jan Einarsson, Språksociologi (Lund: Studentlitteratur 2009), s. 151. 

4
 Skolverket, Kursplan – Svenska årskurs 7-9 (Stockholm: Skolverket 2011). 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/svenska 

(Hämtad 17/03-2013) 
5
 Skolverket, Föreskrifter (SKOLFS) – Svenska (Stockholm: Skolverket 2012). 

http://www.skolverket.se/skolfs?id=2423 (Hämtad 17/03-2013) 
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gymnasiet och i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå finns ett 

utbildningsmoment om dialekter och språklig variation i både tal och skrift samt 

attityder till olika varianter av språkbruk
6
. Syftet med den här uppsatsen är således att 

ta reda på vad värmländska lärare har för attityd till dialekt med fokus på attityd till 

dialektanvändning i skolan. 

Det jag vill ta reda på i den här undersökningen är följande: 

 Vad har lärare i Värmland idag för attityd gentemot dialekt i skolan och i 

undervisningen? 

 Vilka fördelar och nackdelar kan de se med dialekt i undervisningen? 

 

 

 
 
 

2. Litteraturgenomgång 

2.1 Standardspråk och dialekt 

 

I Statens offentliga utredningar (SOU) 2002:27 Mål i mun – Förslag till 

handlingsprogram för svenska språket kan man i kapitlet om attityd till dialekt och 

sociolekt läsa följande om dialekt och hur dialektsituationen ser ut i nutid: 

 

Dialekterna har en lång historia och representerar en talspråkstradition som är av stort intresse 

språkligt och kulturellt. Dialekterna är viktiga bärare av vårt gemensamma kulturarv. I 

samband med de stora samhällsförändringarna som har ägt rum under 1900-talet har 

dialekterna i stor utsträckning utjämnats och närmat sig riksspråket
7
. 

 

Sven O Hultgren skriver att det finns två utvecklingar som det senaste århundradet 

påverkat det svenska språkbruket. Den ena förklarar han är skriftspråkets påverkan av 

talspråket och den andra är dialektens minskning som underlättat för ett enhetligt 

svenskt standardspråk
8
. Han förklarar också att termerna dialekt och riksspråk inte är 

helt oproblematiska eftersom det finns fler definitioner av vad som är dialekt eller 

riksspråk. Termen dialekt får stå för det språkbruket som både markant och i få drag 

                                                        
6
 Skolverket, Kursplan – Svenska 1 (Stockholm: Skolverket 2011). 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-

laroplaner/sve?subjectCode=SVE&lang=sv (Hämtad 17/03-2013) 
7
 Statens offentliga utredningar (SOU) 2002:27, Mål i mun – Förslag till handlingsprogram för 

svenska språket (Stockholm: Kulturdepartementet 2002). 
8
Hultgren, s 35. 
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skiljer sig från normen, menar Hultgren. Han skriver att det dock är svårt att förklara 

vad som anses vara standardspråk när det gäller det talade språket
9
. Maria Bolander 

förklarar i Funktionell svensk grammatik att vad som är standardspråk kan diskuteras, 

men att den ofta anses vara placerad i Mälardalen - där makten finns och har funnits
10

. 

Riksnormen kommer alltså från Stockholmsområdet, där kungen och regeringen 

befinner sig, och områden runt omkring. 

 Lars-Gunnar Andersson förklarar om skillnaden mellan dialekt och riksspråk i 

boken Fult språk och att det snarare handlar om en gradskillnad än en artskillnad, och 

delar upp språkskillnaderna i en skala på fyra steg. Han förklarar även att termen 

standardspråk är att föredra framför riksspråk. Anledningen är att riksspråk kan ge 

intrycket att det är ett enhetligt språkbruk för hela landet, vilket inte alla håller med 

om. Anderssons språkskala ser ut så här: 

 Neutralt standardspråk 

 Regionalt standardspråk 

 Utjämnad dialekt 

 Genuin dialekt 

Vidare förklarar Andersson att den genuina dialekten befinner sig på landsbygden, 

och idag är det inte många som pratar med genuin dialekt. För att det ska räknas som 

genuin dialekt skall språket avvika från standardspråket, och det gäller även 

meningsbyggnaderna. Detta menar Andersson kan göra den genuina dialekten 

obegriplig, men obegripligheten är dock inte det som räknas för att det ska kallas en 

genuin dialekt
11

.  

 Andersson förklarar att den dialekt vi är vana att höra, till exempel 

göteborgska, skånska eller värmländska är så kallad utjämnad dialekt. Den utjämnade 

dialekten finns såväl i tätorten som på landsbygden. Regionalt standardspråk menar 

Andersson är den form av språk som talas i dialektområden som alla kan förstå. Även 

om en person talar med sydsvensk dialekt så är det så pass förfinat att vem som helst 

kan förstå vad det är som sägs. Neutralt standardspråk är det talade språket som inte 

avslöjar var en person kommer från. Det är neutralt och är det som kan kallas 

standardspråk
12

. 

                                                        
9
 Hultgren, s. 36. 

10
 Maria Bolander, Funktionell svensk grammatik (Stockholm: Liber 2005), s. 62. 

11 Andersson, s. 61-62. 
12

 Andersson s. 63-64. 
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Gerd Eklund konstaterar i sin presentation Varför ska vi använda dialekt? I 

boken Talandets lust och vånda av Britt Backlund att dialekt är ett talspråk som 

utvecklats utan påverkan av standardspråket. Det kan ha både gamla drag från 

fornsvenska och nya drag som inte kan hittas i standardspråket. Eklund förklarar 

vidare att dialektforskare har en annorlunda uppfattning av vad en dialekt har än vad 

en vanlig svensk har, deras definition av dialekt är inte helt olik det Lars-Gunnar 

Andersson kallar genuin dialekt. En vanligt svensk, menar hon, har en vidare 

uppfattning av begreppet dialekt som stämmer bättre överens med ursprungsordet 

dia´lektos, som är grekiska och betyder ’sätt att tala’. De kan lätt avgöra vilket 

dialektområde en person kommer från genom att höra på uttalet, vilket lutar mer åt det 

Andersson kallar utjämnad dialekt. Jasmina Bolfek Radovani använder uttrycket 

dialekt i Attityder till svenska dialekter – en sociodialektologisk undersökning bland 

vuxna svenskar både som ett avvikande språkbruk jämfört med standardspråket samt 

ett talspråk med enbart uttal och intonation som skiljer sig från talat standardspråk. 

Anledningen är vad innebörden av begreppet dialekt är för gemene man
13

. 

 Dialektforskarna, påpekar Eklund, brukar säga att en dialekt är ett eget mindre 

språk, som inte bara har ett eget ljudsystem, utan även grammatik, syntax och ord. En 

person som talar med dialekt är tvåspråkig och kan växla mellan svenskt 

standardspråk och dialekten, likt hur en riksspråkstalande kan växla mellan svenska 

och engelska. Gerd Eklund förklarar vidare att de dialekterna är en viktig del i vårt 

kulturarv, eftersom de avspeglar människors kultur genom tiderna och det, menar 

Eklund, uttrycks bäst i deras egna språk, det vill säga det språk som inte har påverkats 

av riksspråket
14

. 

 Lars-Gunnar Andersson hävdar att dialekt enligt det mer strikta begreppet 

utgår från uttrycket ”språklig variabel”. Han menar att det viktiga med en språklig 

variabel är att det finns en variation som kan komma från vilken språklig nivå som 

helst. Det ska finnas minst två alternativa formuleringssätt, och lättast är att 

demonstrera språkliga variabler är att använda sig av exempel från olika nivåer i 

språket. Andersson presenterar fyra olika språkliga variabler, och de är fonologiska, 

morfologiska, lexikala och syntaktiska variabler.  

 

                                                        
13

 Jasmina Bolfek Radovani, Attityder till svenska dialekter – en sociodialektologisk undersökning 

bland vuxna svenskar (Uppsala: Uppsala Universitet 2000), s. 102. 
14

 Britt Backlund Talandets lust och vånda (Lund: Studentlitteratur 2000), s. 54-55. 
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 Fonologiska variabler - kan vara bakre eller främre r-ljud samt tjockt eller tunt 

l-ljud.  

 Morfologiska variabler - exempelvis orden huse eller huset samt boka eller 

boken i bestämd form.  

 Lexikala variabler - till exempel blev rädd eller vart rädd samt la eller väl. 

 Syntaktisk variabel - kan vara han eller honom i objektsform (jag har sett 

han/honom)
 15

. 

 

Jan Einarsson förklarar att geografiska språkgränser, eller isoglosser, bildas där 

exempelvis skorrande r-ljud går över till rullande r-ljud, om andra språkliga variabler 

ändras vid samma gräns menar Einarsson att det kan kallas dialektgräns. Det är inte 

självklart att dialektgränser befinner sig i bestämt utsatta områden, utan möjligtvis i 

gamla gränser från olika gemenskaper som till exempel byar och landskap. 

Dialektgränserna kan också ha uppstått genom naturliga hinder som har förhindrat 

kommunikationen mellan två gemenskaper. De kan även ha skapats genom flitig 

kommunikation mellan två gemenskaper. Gränserna är ofta otydliga, men de kan 

också vara väldigt tydliga och skilda som älvdalsmål exempelvis
16

. 

Einarsson belyser också att gemenskaper är otydligt angränsade, och är enkelt 

förklarat ett begrepp som ligger nära ordet grupp. Begreppets rymlighet är olika i 

olika sammanhang, och är ofta med i ett sammansatt ord som språkgemenskap och 

talgemenskap. Alla människor i världen ingår i en språkgemenskap eftersom 

människan, till skillnad från andra arter, kan tala. En språkgemenskap kan också vara 

tämligen liten och vara inom ett mindre sällskap där vissa ord används bara inom 

gemenskapen, såsom hemliga ord i barn- eller ungdomsgrupper eller speciella 

familjeord. Einarsson menar även att intensiteten på gemenskaper kan bedömas efter 

en skala där nivåerna är familjen, orten, regionen och landet
17

. 

Karakteristiskt för gemenskaper är att inom dem finns vissa normer, språkliga 

normer. Normerna märks inte förrän någon bryter mot dem. Det är inte helt olikt 

scenariot på en buss där alla vanligtvis är tysta, men ingen tänker på det förrän 

normen bryts när någon talar högt eller liknande. En del normer är emellertid tydliga 

och märkbara och finns nedskrivna i ordlistor samt att det finns skrivregler. Einarsson 

förklarar vidare att det finns två typer av normer, nämligen faktiskt norm och upplevd 

                                                        
15

 Andersson s. 60-61. 
16

 Einarsson s. 147-148. 
17

 Einarsson s. 35. 
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norm. Om en person till exempel tycker att hen talar på ett visst sätt så är det den 

upplevda normen, medan den faktiska normen är det sättet hen talar på riktigt som 

hen möjligtvis inte är medveten om. 

 Normer förändras hela tiden, och den normen en person följde förut är 

inte alltid alls samma norm som är aktuell idag. Detta kan vara en förklaring till att 

äldre personer tycker att dagens ungdomar har ett sämre språkbruk än vad de har. De 

följer helt enkelt en annan norm. Trots ständiga förändringar är det inte ofta vissa 

normer blir permanenta i språkutvecklingen
18

. 

2.2 Sociolekt 

 

Lars-Gunnar Andersson hävdar att sociolekt hänger ihop med personers sociala 

bakgrund och att detta framförallt gäller storstäder. För att lägga märke till sociolekter 

samt beskriva dem används en metodik som liknar dialektologins. Istället för att 

kartlägga ett geografiskt område så undersöks individerna. Statistiska centralbyråns 

system för att mäta en människas sociala situation görs utifrån yrket och utbildningen 

som krävs för yrket är en viktig beståndsdel i undersökningen. Marxismen grupperar 

individerna baserat på deras roll i produktionen och deras relation till 

produktionsmedlen. Den vanligaste metoden i sociolingvistiska studier är att beräkna 

ett socialt index för varje person. Ett socialt index är en siffra som beräknas genom att 

lägga ihop data om en persons inkomst, utbildning och yrke
19

. 

Jan Einarsson menar att sociolekter kan vara mer eller mindre framträdande 

beroende på levnadsvillkor, och Einarsson påpekar att det går att höra att bruket av 

dialekt, oavsett dialektområde, är klasskiljande. Ju mer påtaglig dialekt en person har i 

sitt tal, desto lägre på den sociala skalan befinner sig talaren och ju närmre 

riksnormen en persons tal är, desto högre upp befinner sig talaren på den sociala 

skalan. Observera att detta är en generaliserande beskrivning och att inte alla 

människor följer det mönstret
20

. Lars-Gunnar Andersson förklarar vidare att vid tal 

om vissa dialektala drag som kan anses vara fula, så är det vanligast att de ofta 

förekommer hos de som tillhör de lägre sociala grupperna och hos de personer som 

tillhör de övre sociala grupperna förekommer de i högre grad sällan. Attityder till 

dialektala drag, menar Andersson, handlar även lika mycket om drag i sociolekter
21

. 

                                                        
18

 Einarsson s. 35-37. 
19

 Andersson s. 64-65. 
20

 Einarsson s. 155. 
21

 Andersson s. 66. 
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Jan Einarsson belyser även ett annat sätt att kombinera det språkliga och 

sociala med sociala nätverk, och han förklarar att dessa kännetecknas genom densitet 

(täthet) och multiplexitet (variation). Ett nätverk med hög densitet innebär att folk 

som en person känner och umgås regelbundet med även gör det samma med varandra. 

I ett nätverk med låg densitet känner alla i ett nätverk inte varandra så väl, men det 

finns en central person som alla känner. Exempel på en central person i ett sådant 

nätverk kan vara värden på en fest med många bekanta ur olika sammanhang, lärare 

eller en präst i en församling. Om ett nätverk är multiplext innebär det att 

medlemmarna också är med i fler grupperingar samtidigt. Dessa grupperingar kan till 

exempel vara arbetskamrater, släktingar, klasskamrater, bekanta och så vidare. Är de 

bara med i en grupp, som exempelvis arbetskamrater, är de med i ett uniplext nätverk, 

menar Einarsson. 

 Det påstås, förklarar Einarsson vidare, att människor i lägre 

samhällsklasser och på landsbygden ofta ingår multiplexa nätverk med hög densitet, 

medan den uppåtsträvande medelklassen i städer kännetecknas genom att de ofta 

ingår i mer uniplexa nätverk med lägre densitet. Einarsson menar dessutom att 

människor i den politiska och kulturella eliten både på landsbygden och i städer 

umgås med varandra och är sammanlänkade i fler olika situationer både privat och i 

arbetslivet. 

 Multiplexa nätverk med hög densitet, såsom i byar på landsbygden, 

storstäders innekretsar och MC-klubbar skapar starka normer som inte bara tar sig i 

utryck i språket, utan också i klädsel, musiksmak och favoritlag inom olika sporter. 

Språknormerna inom nätverken behöver inte alltid innebära prestigenormer inom de 

samhällena där de befinner sig, utan är istället uttryck för solidaritet och för att skilja 

sig åt från andra normer i andra nätverk. 

Jan Einarsson lyfter också fram att i studier om sociala nätverk handlar det 

inte om att jämföra åtskilda grupper av talare, utan om relationer mellan individuella 

talare. Enarsson menar att det är skillnad på sociala nätverk och klass. Nätverk avser 

individernas solidaritet och vardagliga kontakter medan klass handlar om hierarkin 

inom välstånd och makt
22

. 

2.3 Attityd till dialekter 

2.3.1 Attityd till dialekt allmänt 

 

                                                        
22

 Einarsson s. 176-177. 
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Jan Einarsson skriver i Språksociologi att attityden till ett visst språk är ofta i grund 

och botten är attityden gentemot de som talar det. Attityden hjälper till med 

förståelsen av tillvaron genom att göra en invecklad värld mer simplifierad. Den kan 

hjälpa till med att skydda någons värdighet från obekväma sanningar och anpassa till 

ett gällande värdesystem för att ta emot belöningar snarare än att bestraffas. De som 

påverkar attityden i första hand är föräldrar, eftersom barn identifierar sig med dem, 

imiterar deras beteende och tar sig på så vis an deras synsätt. Föräldrar kan även öppet 

motivera sina uppfattningar vilket gör att barn kan tänka, värdera och agera på samma 

sätt som dem. I andra hand är det exempelvis kompisar, lärare och massmedia som 

påverkar attityden, och de gör det med stor inverkan, hävdar Einarsson
23

. Lars-

Gunnar Andersson skriver också att en stor del av socialisationen förmedlas genom 

språket, eftersom det är via språket barn får lära sig vad som är rätt eller fel samt bra 

eller inte bra. Han presenterar fyra forum där barn lär sig språk och de är släkt, 

skola/arbete, vänner och massmedier. Dessa forum delas in i två kommunikationssätt 

– envägskommunikation och tvåvägskommunikation. Envägskommunikationen 

representeras av massmedierna, eftersom det går att både se vad de skriver och höra 

vad de säger, men de kan inte värdera språket hos den som ser eller hör. De andra tre 

instanserna, som alla är någon form tvåvägskommunikation, representerar de 

mänskliga kontakterna ett barn (och senare vuxne) är i direkt kontakt med, förklarar 

Andersson. Andersson påpekar däremot att de olika faktorerna inte har någon specifik 

rangordning för vilken som betyder mest för språk- och attitydutvecklingen
24

.  

 Andersson menar att det finns två mönster av vad folk i allmänhet tycker om 

dialekter – ett allmänt och ett egocentriskt. Det allmänna mönstret är att svenskar 

generellt värderar dialekter från västra och nordliga Sverige högre än de i södra och 

östliga Sverige. Gotländska, en östlig dialekt, är emellertid ett undantag, förklarar 

Andersson. Detta är enligt en enkätundersökning Andersson själv har gjort med 

försökspersoner som har fått värdera dialekterna utan att få ett hörprov. De har fått 

utgå efter egna uppfattningar eller fördomar om dialekter. Lars-Gunnar Andersson 

påpekar även att syftet med den här typen av undersökningar inte är för att rangordna 

dialekter, utan för att skapa en grund för diskussioner av attityder till olika dialekter
25

. 
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24
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Figur 1. Det allmänna mönstret 

 

Det egocentriska mönstret, förklarar Andersson vidare, består av den innersta ringen 

som motsvarar den egna dialekten, nästa ring granndialekten och de två yttre ringarna 

dialekter längre bort. Folk verkar ha en delad uppfattning om sin egen dialekt, en del 

tycker den och en del gör det inte. Andersson förklarar med ett exempel där en 

student från Göteborg förklarar att den egna dialekten inte låter bra, men känns bra. 

Han förklarar också att människor generellt inte gillar granndialekterna, men ju längre 

bort från det egna dialektområdet desto bättre tycker de om andra dialekter
26

. 

 

 

Figur 2. Det egocentriska mönstret 

 

Andersson ger fyra förslag på vad dessa attityder till dialekter beror på, och de bidrar 

med motiveringar för både det allmänna och det egocentriska mönstret. Det första 

förslaget är stereotypa åsikter. Andersson visar med hjälp av ett exempel på fördomar 

om vissa dialekter att värmlänningar upplevs som roliga. Upplevelsen av människor i 

olika delar av landet menar Andersson stämmer väl överens om vad vi anser om 

dialekten de talar, och när människorna i en del av landet anses vara käcka så är det 

rimligt att det är dialekten (i detta specifika fall värmländskan) som uppskattas. 

Maktrelationer är det andra förslaget, och maktrelationer kan användas för att förklara 

både uppfattningar om människor och uppfattningar om dialekter. Andersson 
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presenterar ett exempel om varför göteborgare föredrar gotländska framför 

stockholmska. Anledningen är att stockholmare har mycket att säga till om i landet 

och är därför något att frukta, medan gotlänningarna anses vara ofarliga. Anderssons 

tredje förslag är egenkritik, och han förklarar att den kluvna inställningen till den egna 

dialekten inte är så konstig. I skolan framförallt är det standardspråket som 

eftersträvas och dialekt är mindre bra. Dialekten är emellertid något som står folk nära 

och som de delar med nära och kära. De här två förhållandena kallar Lars-Gunnar 

Andersson för ”statusprincipen” och ”samhörighetsprincipen”. Statusprincipen 

innebär uppskattningen och eftersträvan av språkformen som de med hög social status 

har, och det bör innebära, menar Andersson, att standardspråket är bra och dialekten 

mindre bra. Samhörighetsprincipen går ut på att värdera och eftertrakta språkformen 

som används av de människor som står en närmast, vilket innebär att dialekten är att 

föredra framför standardspråket. Andersson anser att det är rimligt att anta att dessa 

principer är i konflikt med varandra i det inre hos många individer, och vilken av dem 

som segrar beror enligt Andersson på olika psykologiska, sociala och politiska 

faktorer hos varje enskild individ. Det fjärde förslaget är misstro mot grannar, vilket 

går ut på att intillboende inte är omtyckta för att de är annorlunda (talar annorlunda) 

och att man har mycket med dem att göra. Dialektala drag hos en talare är det som 

kännetecknar vilken grupp denne tillhör, och de dragen kan användas för att urskilja 

om det är en vän eller ovän
27

.  

Gerd Eklund förklarar att mångfald är något positivt som främjar utveckling, 

och det gäller även dialektal mångfald. Vid frågan om vilka dialekter som anses vara 

fina eller fula förklarar Eklund att det inte finns objektiva grunder att kunna göra en 

sådan bedömning. Hon menar att det är subjektiva upplevelser att bedöma en dialekt 

som fin eller ful, och nämner att så kallad naboopposition brukar vara fallet när en 

dialekt bedöms som ful. Naboopposition innebär, som Lars-Gunnar Anderssons 

egocentriska mönster visar, den negativa inställningen till granndialekten. Idag 

bedöms fortfarande dialekter som något lustigt eller ”bondskt”, påstår Eklund, och 

detta till trots att en viss ändring av attityd till dialekter har skett. Anledningen till 

detta är att eleverna totalförbjöds att använda dialekt i skolorna på 40- och 50-talet, 

vilket ska ha orsakat stor skada på det svenska språkliga kulturarvet, förklarar Eklund. 

                                                        
27

 Andersson s. 141-143. 



 15 

Enligt Eklund är dialektal mångfald lika viktig som den ekologiska, och om 

dialekterna förnekas så anser hon att människor fördärvas
28

. 

Jasmina Bolfek Radovani menar dock att Anderssons egocentriska mönster, 

enligt informanterna i hennes avhandling, bara stämmer delvis. Hon förklarar 

nämligen att hennes informanter från Trollhättan föredrar granndialekterna 

göteborgska och värmländska framför deras egen dialekt. Göteborska och 

värmländska är å andra sidan de två mest omtyckta dialekterna av enligt en 

rangordning av 15 dialekter som gjorts av alla Bolfek Radovanis respondenter i ett 

test. Bolfek Radovani förklarar även att informanterna från Linköping värderar 

granndialekterna högre än den egna dialekten, med undantag för granndialekten 

sörmländska
29

. 

 Jasmina Bolfek Radovani förklarar i sin avhandling Attityder till svenska 

dialekter – en sociodialektologisk undersökning bland vuxna svenskar om vilka 

offentliga sammanhang dialekt kan användas, enligt de informanter som är med i 

hennes avhandling. På frågan om dialekt bör uppmuntras eller motarbetas i alla eller 

vissa sammanhang anser nästan hälften av informanterna i Bolfek Radovanis 

avhandling att dialekten kan användas fritt i alla sammanhang. Den lilla majoriteten 

anser dock att nyttjandet av dialekt bör motarbetas i vissa publika sammanhang. Hon 

förklarar även att de flesta tycker att dialekt bör uppmuntras i ”vardagslivet”, det vill 

säga hemma, i skolan och arbetet etcetera, samt på bland annat lokalradio och 

lokaltelevision. Några i undersökningen har lämnat öppna kommentarer om att 

dialekter är trevliga, de ska bevaras och genom att uppmuntra dialekten överlever 

språkbruket i hemorten och traditionerna bevaras. En person menar att vissa dialektala 

uttryck bör undvikas, eftersom ett uttryck kan ha olika betydelse beroende på 

dialektområde
30

. Av de som anser att dialekt bör motarbetas i vissa fall är det 44 

procent som anser att lektioner i skolan är ett sådant tillfälle
31

. 

Jasmina Bolfek Radovani har även ställt frågan om det finns situationer där 

det inte anses vara lämpligt att använda dialekt. De flesta som svarat på frågan anser 

att det inte existerar några sådana situationer, men Bolfek Radovani förklarar även att 

svaren varierar beroende på vilken ort informanterna kommer från. Det hänger på hur 

hög prestige dialekten har i vissa områden, det vill säga dialektens sociala betydelse. 
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De som hävdar att det finns lägen där dialekt inte är lämpligt, och några av svaren 

talar för att dialekten inte bör användas i samtal med personer från andra delar av 

landet eller invandrare. Anledningen är, förklarar Bolfek Radovani, med största 

sannolikhet att det är svårt att göra sig förstådd i dessa situationer om dialekt 

används
32

. 

2.3.2 Attityd till dialekt i skolan 

 
I Svenskläraren nummer fyra från år 2001 förklarar Lisa Eriksson i sin artikel 

Absolutist, anpassare eller avståndstagare? om gymnasieelevers attityd till dialekt 

om synen ungdomar har på sin egen dialekt. Hennes syfte är att ta reda på dialektens 

betydelse för ungdomars självbild och identitet. Den primära teorin Eriksson har är att 

det vuxit fram en nyregionalitet hos ungdomarna parallellt med den nyetnicitet som 

vuxit fram. Hon förklarar vidare att ungdomar i ett mer internationaliserat samhälle 

nästan fordras att resa utomlands för att till exempel arbeta eller studera, men detta är 

dock inte möjligheter som är tillgängliga eller intressanta för alla. Det finns de 

ungdomar, menar Eriksson, som söker sin identitet i det nära området, och det är ett 

faktum glöms bort lätt
33

. 

 Lisa Eriksson har genomfört sin undersökning med hjälp av bland annat 

enkätundersökningar och utifrån enkätsvaren har hon delat ungdomarna i fyra 

grupper: 

 

 

1. Absolutisterna – talar dialekt helst i alla sammanhang och till alla. De är 

positivt inställda till dialektanvändning. 

2. Anpassarna – kan tala dialekt och gör det främst inom dialektområdet eller 

med människor som kommer därifrån. De anpassar språkbruket beroende på 

situation och samtalspartner. 

3. Avståndstagarna – anstränger sig för att inte tala dialekt och är negativt 

inställda till dialektanvändning. 

4. Åskådarna – kan bara tala lite dialekt, eller inte alls, men tycker om den för 

sitt kulturella värde och sitt uttryck för samhörighet. De flesta i denna grupp 

önskar att de kunde tala mer dialektalt. 
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Eriksson förklarar grupperna genom att använda hennes informanter från Piteå som 

exempel. Till absolutisterna hör elever som går ett praktiskt program på gymnasiet. 

Dialekten är mycket viktig för deras självbild, och den representerar alla för dem 

positiva värden såsom styrka, tuffhet och att vara schysst till exempel, förklarar 

Eriksson. Dessa personer är också lojala mot Piteå och ämnar inte lämna orten, och 

ser således dialekten som ett särdrag på hur en person är och vilka värderingar denne 

har. Dialekten är för dessa individer en viktig del av det egna identitetsskapandet och 

de är inte intresserade av högre studier eller längre vistelser utomlands. Istället för att 

sluta sig kring det globala ungdomsidealet har de funnit ett lokalt ideal
34

. 

 Anpassarna, förklarar Lisa Eriksson, har iakttagit de språkliga normer som 

finns för olika situationer samt är angelägna att inte bryta mot dessa. Eriksson 

förklarar vidare att många av dessa elever är rädda att deras talspråk ska uppfattas 

som grovt eller fult om de talar för mycket dialekt
35

. 

 Eriksson menar att de som tillhör den avståndstagande gruppen inte verkar 

vara särskilt positivt inställda till småstadsmentaliteten, och är heller inte särskilt 

villiga att stanna kvar på orten. Likt absolutisterna skapar de sig ett eget ideal med 

hjälp av språket, fast i detta fall ett avståndstagande mot det lokala idealet och en 

öppenhet gentemot ett globalt ideal, förklarar hon
36

. 

 Lisa Eriksson förklarar att det hos de flesta eleverna finns föreställningar om 

hur andra är, det vill säga de som talar annorlunda. Hon förklarar vidare att talspråket 

är identitetsskapande både inåt och utåt, vilket innebär att tala dialekt eller inte är ett 

sätt att markera sin lojalitet mot den egna gruppen och hålla avstånd från andra. 

Eriksson påpekar att det finns undantag, t.ex. att det finns elever på 

fordonsprogrammet som inte vill tala dialekt och de som studerar på 

samhällsprogrammet som gärna talar dialekt. Hon menar dock att baserat på vad 

majoriteten av eleverna som deltagit i hennes enkätundersökning har svarat så är 

språket likt klädstil och musiksmak ett sätt för oss att visa hur vi vill bli uppfattade, 

var vi hör till och vart vi är på väg
37

. 

I en av delarna i Britt Backlunds bok Talandets lust och vånda förklarar Gerd 

Eklund om när hon håller ett föredrag för lärarstudenter vid Karlstads Universitet. 
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Föredragets ämne, och hennes berättelse i boken, heter Varför ska vi använda dialekt? 

och handlar om genomförandet av uppdraget samt ämnet hon talar om inför 

studenterna. Eklund förklarar att de genuina dialekterna är viktig del kulturarvet och 

reflekterar folks eget uttryck för sin kultur, eftersom det uttrycks genom deras eget 

språk och inte genom ett förbestämt standardspråk. Hon menar emellertid att det 

språkbruket inte bör användas vid alla tillfällen av anledningen att de inte gör sig 

förstådda annars, men de är oftast tvåspråkiga vilket förhindrar eventuella problem. 

Eklund fortsätter med att fråga om vi som talar på utjämnad dialekt ska använda 

dialekt eller inte, eller kanske börja tala på standardspråk istället. Hon förklarar vidare 

att det offentliga livet måste utgå från standardspråk, men det bör dock inte betyda att 

dialekter måste utplånas för det. Att modifiera standardspråk och offentligt talande 

med dialektal variation menar Eklund är väldigt lukrativt både för talaren samt 

talarens omgivning. Eklund lyfter även fram utmärkande nyckelord för dialekterna, 

och de är mångfald, identitet, rötter och informationsnyckel
38

. 

  Dialekt handlar också om identitet och personlighet, hävdar Eklund. 

Det är viktig del av personligheten, eftersom de har bidragit till utformningen av den 

och därför är dialekten det bästa uttryckssättet, anser Eklund. Hon förklarar också 

dialekten är en stor del av varje individs rötter, och genom att vara trygg i sin dialekt 

ökar också toleransen gentemot andra. 

Gerd Eklund förklarar att dialekten är en informationsnyckel. Hon förklarar att 

genom de signaler som dialekter ger öppnas dörrar och vi kommer varandra närmre. 

Omgivningen får mer information om en person tack vare dialekten, och den gör 

personen sedd och bekräftad. Standardspråket, menar Eklund, är mer intetsägande och 

i det fallet är inte alltid anonymitet till fördel. Vi förlorar möjligheten att komma 

närmare varandra genom att ta avstånd från dialekt, enligt Eklund. 

 Eklund avslutar sitt föredrag genom att be åhörarna, blivande lärare, att 

fundera över inställningen till dialekterna de vill komma fram till i sin framtida 

yrkesroll, eftersom hon vill göra det till en medveten process hos dem
39

. 

2.4 Kodväxling 

 

Lars-Gunnar Andersson beskriver fenomenet kodväxling som ett sätt för de som till 

exempel talar på en svårbegriplig genuin dialekt att kunna tala på standardspråk 
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utanför den egna gruppen. Han menar att det inte är kritik mot någon dialekt, utan 

handlar mer om att kunna göra sig förstådd i olika sammanhang genom att växla 

mellan standardspråk och dialekt. Andersson anser dock att det inte är helt 

oproblematiskt, och att det ändå är ett sätt att tala om för någon att dialekten inte är 

fin nog, eftersom personen i fråga måste lära sig standardspråk i alla fall för att bli 

förstådd. Han hävdar även att standardspråkstalare kan göra sig oförstådda genom att 

använda svåra och ”fina” ord, och därför är det inte säkert att de som uppmuntras att 

lära sig kodväxla förstår varför, anser Andersson. Vidare föreslår Andersson att elever 

i skolan snarare bör få veta hur social bakgrund och språk hänger ihop samt vilka 

språkliga variationer, och åsikter till dem, som finns. Att låta eleverna få använda 

språket på olika sätt såsom exempelvis formellt/ informellt, standardspråk/ dialekt och 

fint/fult kan, enligt Andersson, gör så att eleverna blir mindre osäkra på sitt 

språkbruk. De strikta reglerna om rätt eller fel begränsar elevernas språkliga 

kreativitet och därför bör de få en positiv syn på språklig mångfald, förklarar 

Andersson
40

. 

Jasmina Bolfek Radovani har låtit hennes informanter svara på om de gjort 

kodbyten (förändrat sitt talade språk) mellan dialekt och standardspråk någon gång. 

Majoriteten av de tillfrågade har inte gjort det, men de som har det har gjort det på 

grund av rädsla för att bli hånade. Bolfek Radovani förklarar även att svårigheter med 

att bli förstådd i andra språkliga miljöer, såsom skola och arbetsplats, är en vanlig 

anledning att medvetet förändra språkbruket. Några informanter menar att 

standardspråket låter finare och är således bättre
41

. De som byter språkbruk från 

standardspråk till dialekt menar att de gör det av skälet att bli förstådda när de 

exempelvis besöker sin hemort, eller av anledningen att de anser att det är roligt, 

förklarar Bolfek Radovani
42

.  

Sven O Hultgren presenterar ett exempel på kodbyte om en pojke som talar på 

dialekt, och att han inte alltid kan räkna med att bli förstådd eller socialt accepterad 

om han talar med personer utanför hemtrakten. Hultgren förklarar att pojken bör 

behärska standardspråk för att göra sig förstådd i kontakt med personer från andra 

områden än hemtrakten. Det innebär emellertid inte att pojken överger dialekten för 

det, utan han kan växla mellan två språkvarieteter beroende på vem han talar med, 

menar Hultgren. Dialekten kan pojken exempelvis använda vid samtal med familj, 
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släkt och de från samma område. Hultgren konstaterar att dialekttalande utvecklar en 

sorts tvåspråkighet som innebär förmågan att medvetet växla mellan ett lokalt talspråk 

och standardspråk. Detta gäller också de yngre personer som talar mer utjämnad 

dialekt, skriver Hultgren
43

. 

 

 

 

 

3. Metod 

3.1 Val av metod 

 
Metoden jag har valt är att intervjua pedagoger från Värmland som undervisar, eller 

har undervisat, i ämnet svenska på antingen högstadiet, gymnasiet eller inom 

vuxenutbildningen. Anledningen till att jag valt intervju som metod är för att genom 

samtal kan jag ta reda på lärares attityd till dialekt i skolan sett från deras eget 

perspektiv och genom deras erfarenheter. Intervjuer är dessutom flexibla och nya 

frågor som kommer för stunden kan vara lönsamma för att få ut mer information av 

den man intervjuar. En enkätundersökning till exempel hade bara kunnat ge svar på 

redan bestämda frågor och då är det inte lika säkert att jag skulle få lika mycket 

information som vid en intervju.  

 Som metodhandbok använder jag mig av Steinar Kvales och Svend 

Brinkmanns Den kvalitativa forskningsintervjun och där förklaras intervjun som en 

metod som inte följer tydliga regler eller steg. Intervjuarens praktiska färdigheter är 

det som avgör huruvida den information och kunskap som förmedlas värderas i 

kontext till syftet. Kvale och Brinkmann menar att intervjun är en aktiv process där 

intervjuaren och den intervjuade via sin relation producerar kunskap, och att varje 

samtal har stora tillgångar och variation
44

. 

3.2 Undersökningspersoner 

 
I den här undersökningen har tre personer intervjuats, och samtliga undervisar, eller 

har undervisat, i svenska samt är stationerade i Värmland. Mika är 51 år och jobbar 
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idag med arbetssökande och nyanlända i den norra delen av Värmland. Hen har 

tidigare studerat till lärare i samhällsvetenskap, men har av privata skäl inte haft 

möjlighet att fullborda examensterminen av sin utbildning. Mika har tidigare 

erfarenhet av att jobba som klasslärare, ämneslärare, speciallärare, resurslärare och 

asyllärare. Alex är 37 år och arbetar som högstadielärare i den östra delen av 

Värmland. Hen är examinerad lärare i svenska och psykologi i grundskolans senare år 

och gymnasiet, samt har behörighet till att undervisa i engelska på högstadiet. Alex 

har varit högstadielärare i svenska och engelska i nio år. Kim är 32 år och arbetar på 

en gymnasieskola i Värmlands centrala område. Hen har en yrkeslärarexamen som 

bygger på en tidigare behörighet inom hantverk med inriktningen stylist, samt en 

lärarexamen med behörighet i ämnet svenska för grundskolans senare år och 

gymnasiet. Kim har varit undervisat i två år inom stylist och under ett av dessa år har 

hen undervisat i svenska. Mika och Alex är båda från Värmland, och kommer 

ursprungligen från de orter där de undervisar, medan Kim har sitt ursprung i ett annat 

land. Ställningen till dialekterna i dessa orter ger intrycket av att vara stark, eftersom 

det verkar finnas en allmän uppfattning om hur människor låter i vissa delar av 

Värmland. I centrala delen av Värmland bor det många människor från andra 

dialektala områden, men det går fortfarande att höra vilka som identifierar sig som 

värmlänningar. 

Urvalet har jag gjort genom att fråga bekanta som tjänstgör som lärare eller 

pedagoger om de har någon kollega som undervisar i svenska, och om de i sådana fall 

kan tänka sig att ställa upp på en intervju till en uppsats. Respondenterna har, efter att 

ha tackat ja till att ställa upp på en intervju, upplysts om att de kommer att spelas in 

och i uppsatsen vara anonyma, ges könsneutrala namn och könsneutralt personligt 

pronomen (hen). Skälet till att jag har valt att göra min undersökning utan att ha med 

könskillnader är för att det skulle kräva en mer grundlig undersökning till orsaker 

varför kvinnor och män eventuellt skulle tala på olika sätt. Det blir dessutom snarare 

en diskussion om genus än språk, och jag är främst ute efter en allmän attityd lärare 

har till dialekt och språkbruk oberoende av kön. Lars-Gunnar Andersson menar att det 

bland annat är ålder och samhällskikt samt ideal och könsroller som styr hur 

människor uttrycker sig
45

. Respondenterna har också informerats om att orterna där 

de tjänstgör inte kommer att nämnas vid namn, utan jag kommer snarare nämna 

ungefär var i Värmland de befinner sig. Några dagar innan genomförandet av 
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intervjun har respondenterna fått intervjufrågorna för att kunna förbereda sina svar. 

För en redovisning av intervjufrågorna se Bilaga. 

3.3 Material och procedur 

 
Det material som har använts vid två av intervjuerna är en bärbar dator, datorns 

inbyggda mikrofon och ett inspelningsprogram som följer med vid installation av 

operativsystemet. Intervjun med Alex som har spelats in är 28 minuter lång och har 

genomförts via telefon och då har jag spelat in på datorn med hjälp av 

mobiltelefonens högtalarfunktion. Min intervju med Kim har genomförts genom ett 

personligt möte och då har jag tagit med mig datorn som jag använde vid 

inspelningen av det 38 minuter långa samtalet. Mika blev tvungen att ställa in 

intervjun med kort varsel, men skickade ett dokument med frågorna och tillhörande 

svar skriftligt. Efter att intervjuerna har spelats in har de transkriberats till text för att 

underlätta skrivandet av resultatdelen. 

 

 

 

4. Resultat 

4.1 Inledande kommentar 

Resultatet kommer att presenteras utefter hur intervjuerna är konstruerade (se Bilaga) 

där respondenternas egen dialektbakgrund presenteras följt av dialekt hos 

arbetskamrater samt dialekt i skolan och undervisningen. 

4.2 Egen dialektbakgrund 

 
I respondenternas respektive uppväxtort talade människor den dialekten som är 

representativ för de orterna. Alex och Kim förklarar att attityden gentemot 

närliggande orters, mindre orter i närheten, talade språk var annorlunda än mot 

talspråket i hemorten. Även om de var liknande så menar de att hemortens talspråk 

var det som ansågs vara finare, eller mer prestigefyllt. Mika förklarar att en del av de 

som flyttade från hemorten en period och vid senare tillfällen återvände hade ändrat 

sitt sätt att tala och ansågs av den anledningen vara högfärdiga. 
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Den allmänna attityden till dialekt hos respondenterna är positiv, och de tycker 

inte att någon dialekt egentligen är mindre fin än någon annan. Kim förklarar att hens 

allmänna attityd till dialekter delvis kan bero på att hen har ett annat modersmål från 

början och har själv träffat på många olika dialekter på olika orter hen har besökt. 

Alex menar att det kanske just är för att hen är svensklärare som hen har en positiv 

inställning till dialekter. Hen menar dock att skånska och vissa särpräglade kan vara 

svåra att förstå, men lägger ingen större värdering i det än så. Mika tycker att det är 

underbart med alla dialekter, men när hen var i tonåren var inställningen till den egna 

dialekten negativ. När hen var i tonåren flyttade hen till norra Sverige och fick byta 

dialekt av orsaken att hen och hens syskon antingen blev retade eller missförstådda. 

En anledning till att hen hade den uppfattningen menar hen kan vara att inställningen 

till dialekt på den tiden, 70-talet, inte var densamma som idag. Hen förklarar ”att prata 

dialekt kunde i många fall anses vara detsamma som att man var ’bondig och töntig’. 

Kanske t o m lite smådum”. 

 Kim förklarar att hens attityd till den egna dialekten inte har förändrats under 

åren, men att hen har slätat ut den och börjat tala mer standardspråk. Hen menar att 

efter att ha bott utanför Värmland i tre år så slätades hens värmländska dialekt ut och 

närmade sig standardspråket. Detta menar hen höll sig, eftersom föräldrarna inte talar 

dialekt i och med att de inte har svenska som modersmål så Kim hade inte 

möjligheten att hitta tillbaka till sin ursprungsdialekt. Alex’ attityd till dialekter har 

förändrats genom åren. Hen förklarar att i tonåren ville hen helst inte prata för mycket 

dialekt, eftersom hen tyckte att det kunde vara lite fånigt. Alex förklarar däremot att 

hens negativa attityd till den egna dialekten gick över snabbt, och Alex tycker nu för 

tiden att dialekt är något bra och att det finns historia i dialekter. 

 Alex har släktingar som har bott eller bor i andra dialektområden, och hen 

menar att några av dem kodväxlar mellan olika dialekter beroende på vem de talar 

med, och i vissa fall blandas dialekterna. Kim förklarar att hen kodväxlar från en 

dialekt till en annan när hen talar med släktingar från ett annat dialektområde. 

4.3 Dialekt hos arbetskamrater 

 
Vad det gäller arbetskamrater eller andra lärare på respondenternas respektive 

arbetsplats så är det talade språket varierat från olika dialektala ursprung. Mika 

förklarar att kollegorna på hens arbetsplats talar på olika dialekt, eftersom de kommer 

från olika delar av Sverige. På gymnasieskolan där Kim tjänstgör talar de flesta av 
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Kims kollegor den dialekt som talas i områden där skolan befinner sig, men hen 

nämner att två kollegor kommer från andra dialektområden i Västergötland och 

Dalsland. Kollegan från Västergötland talar medvetet på bred dialekt, eftersom han är 

mån om att behålla den. Detta, menar Kim speglar attityden till dialekt på ett sätt. 

Alex förklarar att hen inte har reflekterat så mycket över kollegors talspråk. Hen 

menar att det är blandade dialekter, men ingen talar utpräglad dialekt utan mer 

standardspråkligt med språkmelodin kvar från dialekten. Anledning kan möjligtvis 

vara studier på olika orter samt kontinuerliga möten med standardspråkligt 

skriftspråk, menar Alex. Hen tror även att sättet att tala kan spegla attityden till 

dialekt, och att det förväntas av yrkeskategorin som lärare tillhör att ett visst 

standardspråkligt tal används. 

4.4 Dialekten i skolan och undervisningen 

 
Respondenternas elever, eller deltagare i Mikas fall, talar med dialekt och de flesta 

talar den dialekten som är typisk för orten. Kim, som är gymnasielärare, har däremot 

elever från olika dialektområden. Hen förklarar också att dialekten är för eleverna 

starkt förknippad med deras identitet, och detta märks på de eleverna som kommer 

från andra orter att de delvis med dialekten kan visa vilka de är. Alex förklarar att hen 

i sin undervisning talar på samma sätt som i alla andra sammanhang, vilket är på 

dialekt för det mesta. Hen använder till exempel, det typiska för värmländska 

dialektområden, ordet ”jämt” (brukar till exempel användas istället för ordet ”bara”) 

och exemplifierar med meningen ”Jag ska jämt gå ut en sväng”. Att tala på ett sätt 

som känns naturligt, att prata dialekt exempelvis, menar Alex är en del av ens 

personlighet så länge det inte är så pass överdrivet att det blir svårt att förstå. Hen 

anser även att dialekt breddar och ökar förståelsen. Kim förklarar att hen blandar 

dialekt och standardspråk i undervisningen, men kanske talar mer dialektalt vid 

samtal med en elev åt gången. Mika talar en norrländsk-värmländsk dialekt, men när 

hen undervisar eller talar med människor med utländsk bakgrund så talar hen extra 

tydligt på standardspråk. 

 Kim tycker att dialekt är ett sätt att möta eleverna på deras nivå, en 

relationsnyckel som hen själv beskriver det. Det blir, menar Kim, ett annat sätt att tala 

med varandra än ett samtal mellan en vuxen och en ungdom om båda kan tala på 

samma sätt, på samma nivå. Alex har en liknande uppfattning som Kim, det vill säga 

att en lärare bör kunna möta sina elever på deras nivå. Hen menar dock att dialekt i 
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sådana fall är en del i helheten, och att det kan underlätta vid skapandet av relation 

med elever. Mika anser att ”Man ska helt enkelt prata som man gör” i undervisningen 

och tror inte att en lärare ska byta dialekt bara för att kunna skapa en bättre relation 

till sina elever. 

 Dialektala uttryck i både tal och skrift i klassrummet bedöms lite olika av 

respondenterna. Ingen av dem bedömer dialekt i tal som något negativt i klassrummet, 

medan dialekt i skrift är något som lämpar sig bättre i exempelvis noveller med 

karaktärer som talar dialekt. Alex bedömer inte sina elevers användande av dialekt när 

de talar, även om hon bedömer elevernas anpassning av språket. Det gäller emellertid 

inte deras bruk av dialekt så länge de inte använder ord som väldigt få begriper. Kim 

tycker att det är viktigt att eleverna kan få vara trygga i sitt språk, i synnerhet vid 

muntliga farmträdanden. Hen förklarar även att hen aldrig skulle förklara för en elev 

att denne pratar för mycket dialekt. I skrift menar Kim att dialektala ord i vissa lägen 

kan vara bra att utelämna, eftersom inte alla kanske förstår de orden. Som exempel 

nämner hen att skriva CV är ett tillfälle där eleverna bör hålla sig till standardspråk i 

skrift. Mika förklarar att hen inte har något emot dialekt i tal, men gillar generellt inte 

talspråk i skriven text om det inte på något sätt hänvisar just till talspråk. Hen 

förklarar att dialekt kan användas om deltagarna vill skriva dikter eller göra rollspel 

på dialekt. 

 Respondenterna har även haft diskussioner och undervisningsmoment som 

handlar om dialekter och attityder.  Mika har i sin undervisning haft diskussioner om 

dialekt, och det är främst den egna dialekten. Hen påpekar även att det aldrig varit 

några problem med andra dialekter vad hen har upplevt. Kim förklarar att hen är noga 

med att gå igenom alla svenska dialekter, inklusive finlandssvenska med sina elever. 

För att ge eleverna bättre förståelse för olika svenska dialekter brukar Kim ha ett 

rollspel där eleverna till exempel får agera telefonförsäljare från en viss del av Sverige 

och då ska de försöka imitera dialekten. Syftet, menar Kim, är att göra eleverna 

medvetna om hur vissa dialekter kan bli bemötta i olika situationer och hur de kan 

anpassa sitt sätt att använda språket beroende på vem de talar med och när. De bör 

även ha en öppen inställning till dialekt och fråga sig fram om det är något ord de inte 

förstår, säger Kim. Eleverna får också skriva texter på dialekt för att kunna se 

skillnaden på tal- och skriftspråk. Kim förklarar att det är då eleverna blir medvetna 

om hur duktiga de faktiskt är på att använda språket både i skrift och i tal. Alex 

förklarar att de brukar diskutera om varför vissa inställningar till vissa dialekter är 
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som de är, som till exempel varför värmlänningar låter glada när de pratar eller varför 

folk från östermalm i Stockholm kan uppfattas som snobbiga när de talar. De brukar 

även se på en film där karaktärerna, eller några av dem, talar dialekt och diskutera 

varför vissa karaktärer talar på ett visst sätt eller inte. Alex nämner att det brukar 

uppstå diskussioner som berör över- och underklass och respektive grupps sätt att tala 

när de diskuterar dialekt i film. Ibland har Alex lagt mer fokus vid 

dialektundervisning och låtit eleverna lyssna på hur människor pratar och resonera 

kring samt dra slutsatser om hur folk är beroende på hur de talar. De brukar även 

diskutera talspråket vid nyhetssändningar och väderpresentationer om huruvida 

dialekt kan användas eller inte. Respondenterna har använt sig av några texter skrivna 

på dialekt (främst på värmländska) och några exempel som har kommit upp är Göran 

Tunström, Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding och Stig Berg. Kim förklarar även att hen 

har använt sig av utdrag från Jan Einarssons bok Språksociologi. 

 Alex och Kim tycker att en lärare bör uppmuntra elever till att använda sig av 

dialekt, eftersom det är så pass starkt förknippat med elevers identitet, och Alex 

nämner även att dialekt är en del av vår historia. Mika menar att dialekt egentligen 

inte behöver nämnas i det sammanhanget om inte elever endast skriver på dialekt. Då 

bör en lärare lära sina elever att skilja på tal- och skriftspråk, menar Mika. Dialekten 

är också en tillgång, menar Kim och Alex. Att kunna variera mellan dialekt och 

standardspråk är ett sätt att visa god språkkunskap och tecken på ett gediget ordförråd. 

Alex nämner även att ju fler varianter som behärskas desto lättare blir det att föra sig i 

olika grupper och få förståelse för det. Både Kim och Alex anser att dialekt kan vara 

ett hinder om en person är väldigt låst vid den och har svårt att uttrycka sig på ett 

annat sätt. Då är det emellertid inte dialekten i sig som är problemet, utan då har den 

personen andra bekymmer, menar Alex. Mika säger att dialekt är en tillgång när det 

gäller identitet och samhörighetskänsla, men att den inte spelar lika stor roll idag som 

förr. Hen menar att det är mest kul att kunna identifiera andras dialekter, och större 

betydelse än så har de inte. 
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5. Avslutande diskussion 

5.1 Diskussion baserad på frågeställningarna 

 

Jag kommer i det här avsnittet diskutera det jag via litteratur och intervjuer har 

upptäckt i relation till de frågeställningar jag tidigare har presenterat. 

 

 Vad har lärare i Värmland idag för attityd gentemot dialekt i skolan och i 

undervisningen? 

 

Enligt de intervjuer jag har genomfört så är attityden till dialekten genomgående 

positiv hos respondenterna. Alla tre anser sig tycka bra om alla dialekter och menar 

att dialekten är en del av en människas identitet och att det finns en historia bakom 

dialekter. Möjliga orsaker som har getts till den positiva inställningen är 

universitetsstudier som ökat förståelsen samt mötet med många olika dialekter. Även 

om Mika och Alex har haft en period i tonåren då attityden till den egna dialekten har 

varit negativ, så är det inget som påverkar deras attityd idag.  

 På respondenternas respektive arbetsplats verkar kollegornas sätt att tala på ett 

sätt återspegla deras attityd, och vissa talar med dialekt och andra mer på utjämnad 

dialekt eller standardspråk. I klassrummet talar Alex på det sätt hen alltid gör i alla 

sammanhang, Kim blandar dialekt och Mika anpassar sig efter sina deltagare som inte 

har svenska som modersmål och talar standardspråk, men talar dialekt annars. 

 Respondenternas elever, eller deltagare i Mikas fall, talar på den dialekt som 

är standard för det område de kommer från. Ingen av respondenterna ser några 

nackdelar i det, utan tycker snarare att det bara är bra om eleverna kan använda sig av 

det språkbruk de känner sig trygga med. I klassrummet har respondenterna haft 

diskussioner och undervisningsmoment med dialekt i centrum, och Även om 

elevernas anpassning av språk bedöms i klassrummet, så bedöms inte 

dialektanvändningen. I skriven text menar samtliga respondenter att standardspråket 

är att föredra, om det inte hänvisar till talat språk. De har låtit elever läsa dikter på 

värmländsk dialekt för att visa exempel på när dialekt kan användas i skrift. 

 Alex har även låtit eleverna själva värdera språk utifrån hur folk från olika 

dialektområden pratar samt låtit dem lyssna på och diskutera talat språk i massmedia 

om huruvida man kan använda dialekt eller inte i olika situationer. 
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 Jan Einarssons exempel på hur attityden påverkas av omgivningen, såsom 

föräldrar, kompisar och lärare kan mycket väl stämma överens på respondenternas 

attityd till dialekt
46

. Mika påverkades till exempel av andra elever när hen själv gick 

in skolan och fick byta dialekt, Kim tappade sin dialekt när hen inte bodde i Värmland 

och Alex undvek att tala dialekt under en kort period i tonåren för att inte verka fånig. 

Även om det inte konkret framgår vilken av faktorerna som till exempel Andersson 

presenterat så har de under åren påverkats av sin omgivning
47

. Anderssons två 

principer kan synas i Alex’ och Mikas fall, där statusprincipen och 

samhörighetsprincipen legat i konflikt med varandra. Ingen av dem verkar ha segrat, 

utan det verkar snarare röra sig om en balans av båda. 

 Av de mönster Andersson presenterar är det i det närmaste det egocentriska 

mönstret (negativ attityd till granndialekterna, men positiv attityd till mer avlägsna 

dialekter) och Gerd Eklunds naboopposition som har stämt bäst överens med hur 

dialektsituationen har sett ut enligt respondenternas tidigare dialektsituation, men det 

är inget som har påverkat dem själva i det långa loppet eller yttrar sig idag
48

. I Alex’ 

fall exempelvis existerar det en viss naboopposition mellan staden och landsbygden, 

Kim har upplevt det på orten hen växte upp i men dialekterna är mer blandade och 

accepterade där hen jobbar idag och Mika gav exempel på hur dialektbyte kunde stöta 

på patrull där hen är verksam. Anderssons mönster stämmer bättre överens med 

attityden hos folk i allmänhet, till exempel så är respondenterna positivt inställd till 

alla dialekter snarare än att de har en attityd som stämmer överens med Anderssons 

allmänna mönster (där östliga och sydliga dialekter inte värderas särskilt högt)
 49

. 

   

 Vilka fördelar och nackdelar kan de se med dialekt i undervisningen? 

 

Kim och Alex anser att dialekten är ett sätt för lärare och elever att mötas halvvägs 

och underlättar vid skapandet av relationer, medan Mika tror mer på att en lärare ska 

prata på det sättet som känns naturligt och att dialekt inte nödvändigtvis underlättar 

för skapandet av relationer. Kim låter sina elever skriva på dialekt och härma andra 

dialekter för att öka förståelsen för vikten av att kunna både dialekt och 

standardspråk. Både Kim och Alex anser att kunskaper i både dialekt och 
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standardspråk är ett tecken på goda språkkunskaper, och Mika anser också att en 

lärare ska lära sina elever att kunna skilja på standardspråk och dialekt. Hen förklarar 

också att dialekt är en tillgång när det gäller samhörighetskänsla. 

 Den enda eventuella nackdelen som nämns är att dialekt kan vara ett problem 

om en elev eller deltagare absolut inte kan tala på något annat sätt, men det är som 

Alex menar i sådana fall inte dialekten i sig som är problemet. 

 Gerd Eklund anser att dialektal mångfald gynnar utveckling och är bra, men 

att skolan på 40- och 50-talets negativa attityd mot dialekter har skadat det svenska 

språkliga kulturarvet
50

. Samtliga respondenter är eniga med att dialekten är en del av 

en människas identitet och främjar språkliga kunskaper, och ingen av dem anser att 

dialekt ska motarbetas på något sätt. Jasmina Bolfek Radovani redovisar olika 

sammanhang där människor avgör när dialekt ej bör användas. De personerna jag har 

intervjuat tillhör den majoriteten Bolfek Radovani presenterat som anser att det inte 

finns sådana situationer, även om Mika anpassar sitt språk för att göra sig förstådd av 

sina deltagare
51

. Det talar även för att de jag har intervjuat passar in någonstans 

mellan de Lisa Eriksson kallar absolutister och anpassare
52

. Mina respondenter talar 

för en positiv attityd till dialekt, men de förklarar även vikten av att kunna hantera 

både dialektalt språk och standardspråk. Detta menar även Eklund när hon förklarar 

att det offentliga livet måste utgå från standardspråket av skälet att alla bör kunna 

göra sig förstådd, men att det även är lönsamt att blanda dialekt och standardspråk
53

. 

 Att kunna växla mellan bland annat standardspråk och dialekt benämns av 

Lars-Gunnar Andersson som kodväxling, och detta fenomen tas även upp av Jasmina 

Bolfek Radovani och Sven O Hultgren och de påpekar alla tre att syftet är att kunna 

anpassa sitt språk efter mottagare vid en dialog
54

. Kim och Alex har båda stött på 

kodväxling mellan dialekter privat i sin omgivning. Andersson föreslår att lärare ska 

låta sina elever växla mellan olika språkbruk för att öka förståelsen, men ger aldrig 

något exempel på hur det ska kunna genomföras
55

. Kim förklarar däremot att hen gör 

det i dialektundervisningen med sina elever genom rollspel, men då gäller det enbart 

olika dialekter. Kim är den enda av de jag har intervjuat som tillämpat en sådan metod 

i sin undervisning.  
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Andersson nämner att det är en strikt standardspråksnorm i skolan som gör att 

elever har en tendens att bli osäkra i sitt språk, men detta är inget som har nämnts i de 

intervjuerna jag har genomfört
56

. Det verkar snarare tvärtom som att lärare är mer 

angelägna att se till att eleverna förblir trygga i sitt språk genom att både använda 

standardspråk och dialekt. Enligt ämnesplanen för Svenska 1 på gymnasiet står det att 

eleven ska kunna anpassa språk efter situation och mottagare, och det står inget om att 

språket måste behandlas på ett sätt som anses korrekt. Även om språkriktighet står 

med så handlar det främst och skrivet språk, men i kursplanen finns även text på 

dialekt som ett område
57

. 

5.2 Allmän diskussion och reflektion 

 
Frågorna har jag ställt utefter egna reflektioner eftersom jag själv anser att dialekten 

är en viktig del av människas språkliga identitet och berikar språkkunskaperna i 

kombination med standardspråket. Jag hade väntat mig ungefär liknande svar som de 

jag fick från både litteraturen och de lärarna jag intervjuade, och det är kanske lite väl 

lätt att jag rikta in mig på de fakta jag är ute efter. Det har jag givetvis haft i åtanke 

och sökt hitta något som talar emot de svaren jag funnit, om än kanske inte lika aktivt. 

De flesta författare eller forskare inom ämnet verkar emellertid för det mesta väldigt 

överens, i alla fall när det gäller dialektattityder idag. 

Genomförandet av datainsamlingen har i mitt tycke gått bra, samtidigt som det 

finns saker som kunde ha gått bättre. Att skriva ner intervjufrågor kopplade till syftet 

och frågeställningarna gick helt okej, men jag märkte att det är svårare än vad jag 

tidigare har trott att faktiskt genomföra en intervju. Ibland tror jag att jag inte var 

tillräckligt tydlig i vissa frågor utan fick ställa om några av dem för att få ett konkret 

svar i relation till frågan. Att ha en ganska öppen struktur där intervjun fungerar som 

ett samtal där följdfrågorna kommer beroende på vad respondenten svarar tror jag är 

effektivt. Intervjun blir mer flexibel och det finns en möjlighet att få ut lite mer 

information från den som intervjuas. Det är naturligtvis svårt att dra en avgörande 

slutsats om hur det faktiskt är genom att intervjua så pass få personer, samtidigt som 

det är svårt att finna tid att göra en mer omfattande undersökning. Jag tror dessutom 

att det är bra att hålla sig till intervjuer på 25-30 minuter, dels för att undvika att 

respondenten tröttnar och för att inte behöva lägga ned mer tid än nödvändigt på att 

sålla ut det viktigaste i efterhand och något så pass tidskrävande som transkribering. 
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En av intervjuerna fick jag emellertid skriftligt av anledningen att Mika med kort 

varsel var tvungen att ställa in den muntliga intervjun. Huruvida en muntlig 

uppföljning eller inte var möjlig är svårt at avgöra, eftersom det beror helt på om 

personen som ska intervjuas har möjlighet att offra egen tid på en intervju eller 

muntlig uppföljning. Jag tolkade de skrivna svaren som ett tecken på tidsbrist och 

valde därför att nöja mig med de svaren jag fick. 

 En sådan här undersökning tror jag definitivt skulle kunna göras mer 

omfattande genom att undersöka fler skolor på olika dialektområden i Sverige, 

intervjua fler lärare samt inkludera elevers uppfattning om lärares attityder till dialekt. 

Det är inte helt omöjligt att vissa lärare svarar på en fråga och uttrycker en viss åsikt 

om en företeelse, medan eleverna har en helt annan uppfattning av vad dessa lärare 

egentligen anser. Fler datainsamlingsmetoder skulle därför ge mer tillförlitliga 

resultat, men då krävs mer tid och arbete. Jag är även övertygad om att det skulle gå 

undersöka närmre hur kön (upplevt kön och könsroller exempelvis) och 

socioekonomisk status påverkar språket, och det kräver också att det finns en jämn 

fördelning av både lärare och elever från olika socioekonomiska bakgrunder och kön. 
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Bilaga 
 

Minns du ifall det var många på orten du växte upp som talade med dialekt och, i 

sådana fall, vad kan du berätta generellt om hur attityden var till dialekt enligt din 

uppfattning? 

 

Kan du berätta om dialekten ni talade hemma? 

 

Kom någon av dina nära släktingar från ett annat dialektområde, och vilket/vilka i 

sådana fall? 

 

Hur upplevde du attityden dina nära släktingar hade gentemot dialekt? 

 

Vad har du för attityd till dialekter, både från det område du bor på och andra 

dialekter i Sverige? Finns det de du anser vara fina och mindre fina? 

 

Hur kommer det sig att du har den uppfattningen, tror du? 

 

Har du bott i fler olika dialektområden? 

 

Upplever du att din attityd till både din egen och andras dialekter har förändrats med 

åren, och vad tror du är orsaken till det? 

 

Kan du tala om hur dina kollegor pratar, dvs. om några talar med dialekt eller inte? 

Finns det någon speciell orsak till det enligt dig? 

 

Är det möjligt, tror du, att deras sätt att tala på något sätt kan uttrycka deras attityd 

gentemot dialekt? 

 

Hur talar dina elever, enligt din uppfattning? 

 

Hur brukar du prata när du undervisar? Talar du på dialekt eller standardspråk, och 

varför? 



 

 

Är det möjligt (eller inte möjligt) att en lärare med hjälp av dialekt kan skapa en bättre 

relation till sina elever, och hur kommer det sig? 

 

I kursplanen för Svenska står det att eleverna ska bl.a. kunna tala och använda språket 

på olika sätt beroende på situationer samt diskutera språkriktighetsfrågor. Om vi talar 

om undervisningen i svenska rent allmänt, hur brukar du bedöma användandet av 

dialekt och dialektala uttryck i både tal och skrift? 

 

Vad för diskussioner kan uppstå i klassrummet om både elevernas egna dialekter och 

andra dialekter i Sverige? Pratar ni något om attityder till olika dialekter eller 

dialektanvändning i olika situationer? 

 

Läser ni texter skrivna på dialekt? Kan du nämna något exempel? 

 

I vilken kontext anser du att elever kan använda sig av dialekt i undervisningen? 

 

Bör man som lärare uppmuntra elever till att använda sig av dialekt i skolan (i den 

mån det är möjligt), och varför/varför inte? 

 

Kan du berätta om du tycker ifall dialekt kan vara en tillgång eller ett hinder för 

elevernas språkbruk och deras användning av det? 

 


