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Sammandrag 

Svenskämnet är ett av de gymnasiegemensamma ämnena och innehållet i svenskkurserna står 

beskrivet i läroplanen. Hur lärare däremot väljer att tolka centralt innehåll och kunskapsmål och 

vad de väljer att ta med i undervisningen undersöks i denna uppsats. Den del av svenskämnets 

innehåll som granskas i undersökningen är dialekterna och hur lärare arbetar med dessa och vad de 

väljer att arbeta med i fråga om material. Tre olika geografiska områden har undersöks med hjälp 

av enkätundersökning och intervjuer med lärare från dessa områden. De olika områdena som 

undersöks har invånare som i olika hög grad talar dialekt i hopp om att se skillnader i hur lärarna 

väljer att undervisa om dialekter. Resultatet visar att de flesta lärare undervisar på olika sätt som 

bygger på individuella val men det finns vissa regionala skillnader då lärare i områden som i hög 

grad är dialektala väljer att undervisa mer om dialekten som talas i området de jobbar jämfört med 

andra. 

 

Nyckelord: didaktik, dialekt, svenska, gymnasiet. 
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1 Inledning 

Sverige är ett till ytan relativt stort land med långa avstånd mellan olika bebyggelser och lika väl 

som landskap och kultur har skiljt sig åt har även det talade språket skiljt sig mellan olika landsändar. 

Dessa olika dialekter, som hittas i olika geografiska områden är precis som språket i helhet under 

ständig förändring. Även attityden till dialekter har förändrats genom åren. Både influenser av stat 

och myndigheter likväl som människors egen vilja att anpassa sitt språk efter kulturella strömningar 

i samhället har gjort att människor har ändrat sin dialekt och anpassat sitt sätt att tala efter sin 

omgivning, detta trots att dialekten är en stark identitetsskapande markör som är viktig för många 

människor. 

 I skolan har dialekter motarbetats då dialekt förr, av somliga, ansågs vara ett ”underklassmärke” 

(Josephson 2013: 144). Inte bara attityden till dialekt i skolan har ändrats utan även krav på 

undervisning om dialekterna har förändrats. När jag själv gick i gymnasieskolan talade vi inte om 

dialekter, utan detta är ett inslag i svenskämnets centrala innehåll som har omarbetats genom åren. 

Den nuvarande läroplanen i gymnasiet, Lgy 11 har till skillnad från sin föregångare Lpf 94 ett 

explicit krav på att dialekter ska ingå i undervisningen. 

I Lgy 11 står det i kursen svenska 1 och dess centrala innehåll att ”dialekter och språklig 

variation” ska behandlas. I likhet med de andra delarna av det centrala innehållet står det ingenstans 

i vilken omfattning just arbetet med dialekter ska ha i förhållande till övrigt centralt innehåll. 

 En lärares uppgift är inte bara att undervisa om det som står i läroplanen utan även att, i en 

didaktisk anda, ställa sig frågorna vad, varför, hur och för vem. Framför allt de didaktiska frågorna 

om vad som ska läras ut och hur det ska göras är det som undersöks i denna uppsats. Jag vill 

undersöka hur undervisningen om dialekter i gymnasiet ser ut. Beroende på var i Sverige du bor är 

din dialekt mer eller mindre framträdande. Av den anledningen är det intressant att se om det finns 

skillnader i undervisningen om dialekter beroende på om undervisningen sker i ett område där det 

talas mycket dialekt gentemot ett område där dialekten inte är lika påtaglig. Därför har jag med tre 

områden i undersökningen: Östersund i Jämtland, Vara i Västergötland och Sigtuna i Uppland.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur och vad lärare undervisar om dialekter i 

svenskämnet på gymnasiet i den svenska skolan. Utöver detta vill jag ta reda på om det finns 

eventuella regionala skillnader i dialektundervisning och hur dessa i så fall skulle ta sig uttryck.  
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1.2 Frågeställning 

För att uppnå uppsatsens syfte ställs dessa frågor: 

- Hur mycket undervisningstid ges dialekter i svenska 1 på gymnasiet? 

- Vilken typ av undervisningsmaterial används i denna del av undervisningen? 

- Vilka dialekter behandlas i undervisningen? 

- Finns det regionala skillnader i undervisningen om dialekter? 

Ytterligare en fråga rör de läroböcker som nämnts i samband med det material, som lärarna i 

undersökningen sagt sig använda: 

- Vilket innehåll har svenskämnets läroböcker beträffande dialekter? 

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt ges en didaktisk bakgrund, hur svenska skolan arbetat för och emot dialekter och 

om svenskämnets kurser och vad de innehåller beträffande dialekter. Dessutom nämns vad en 

dialekt egentligen är och hur dialektsituationen ser ut i Sverige. 

 

2.1 Didaktik 

Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka lärares didaktiska val i fråga om vad och hur de 

undervisar om dialekter, kommer detta avsnitt att beröra vissa didaktiska begrepp och företeelser 

som hör den svenska skolan till. Didaktik kan definieras på lite olika sätt. Enligt Werner Jank och 

Hilbert Meyer handlar didaktik om: 

 

 vem som skall lära sig 

  vad man skall lära sig 

  när man ska lära sig 

  med vem man skall lära sig 

  var man skall lära sig 

  hur man skall lära sig 

  genom vad man skall lära sig 

  varför man skall lära sig 

  för vad man skall lära sig 

 (Jank & Meyer, 1997: 17-18).  
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Främst undersöker jag vad och hur elever lär sig om dialekterna inom svenskämnet. Frågorna vad 

och hur är centrala inom didaktiken och dessa frågor är något som lärare kan påverka. Då denna 

undersökning måste begränsas kommer övriga frågor inte att undersökas närmare. 

Mycket av arbetet som lärare gör går ut på att förhålla sig till de didaktiska frågorna med avstamp 

i läroplanen. Den svenska skolans läroplan och dess didaktik kommer från ett tyskspråkigt 

kulturområde där lärares självständighet och möjlighet att själva påverka undervisningens innehåll 

står i fokus. I den angloamerikanska undervisningstraditionen, som till viss del står i motsats till 

den tyska traditionen som finns i Sverige, är lärare mer bundna till ett givet innehåll som de 

förväntas genomföra (Wahlström 2016: 141). Svenska lärare kan sägas ha en någorlunda stor frihet 

att själva tolka läroplanen och själva bestämma vad undervisningen ska innehålla eftersom att de 

med sin lärarutbildning garanteras en professionell självständighet (Wahlström 2016: 141).  

Valen som en lärare gör har stor påverkan på undervisningen och i förlängningen även andra 

konsekvenser. Tomas Englund beskriver konsekvenserna av dessa val på detta sätt: 

[…] texten och kontexten i undervisningen uttrycker en specifik social handling. Denna sociala 

handling är aldrig neutral eller enbart teknisk utan innebär såväl kognitiva, moraliska som 

maktmässiga dimensioner och konsekvenser (Englund, 1997: 122) 

Det är viktigt som lärare att fundera över de val man gör och vilka konsekvenser detta kan få för 

undervisning och för elevernas framtid och det är därför intressant med en undersökning som min 

för att ta reda på vilka val lärare gör. En av frågeställningarna i denna uppsats berör huruvida det 

finns regionala skillnader i undervisningen om dialekter. Det finns anledning att tro detta då det 

enligt Michael Uljens finns lokala kontexter som lärare måste ta hänsyn till. Detta på grund av att 

eleverna har med sig sin lokala kulturella kontext in i undervisningen och läraren måste då förhålla 

sig till både den och läroplanen (Uljens, 1997: 182-183). 

 

2.2 Dialekter i skolan och läroplanen 

Den svenska skolan har i många avseenden förändrats mycket sedan 1842 års folkskolestadga. 

Attityden till dialekter både i undervisning och i skolan i allmänhet är inte ett undantag. Dagens 

krav på att undervisa om dialekter har inte alltid haft en given plats i den svenska läroplanen. 

Innan dagens mer liberala syn på dialekter och andra språkliga variationer var skolan tvärtom 

en plats där språkets mångfald motarbetades. Under 1800-talet och stora delar av 1900-talet 

motarbetades dialektanvändning i både tal- och skriftspråk, precis som man under perioder har 

motarbetat minoritetsspråken. Somliga hävdar till och med att skolan har en stor del av ansvaret 

för dialekternas utjämning och att genuina dialekter är sällsynta då lärare aktivt kunnat motarbeta 

vissa uttalsvanor (Josephson, 2013: 37-41). 
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I läroplanen från 1965 fanns dialekter med i innehållet. I den finns dialekter nämnt bland 

huvudmomenten: 

Språkets liv och utveckling. Översikt av svenska språkets släktskapsförhållanden och utveckling. 

Något om samnordiska strävanden på det språkliga området. Ordförråd och ordbildning. Viktigare 

semantiska företeelser. Riksspråk och dialekter. Gruppspråk. Talspråk och skriftspråk. Stilarter och 

språknivåer. Aktuella språkvårds- och språkriktighetsproblem. Något om viktigare 

språkvetenskaplig och stilistisk terminologi (Lpf 65: 81). 

Ovanstående citat ur läroplanen säger inte exakt hur läraren eller eleverna skulle arbeta med 

dialekterna. I ett senare avsnitt som behandlar hur läraren skulle arbeta med muntlig framställning 

i svenskämnet står det att: 

Främst måste lärarna koncentrera sig på sådana ovanor i talet, som de har förutsättningar att hjälpa 

sina elever tillrätta med. Hit hör främst slapp artikulation och vissa störande dialektala egenheter, 

kanske också lindrig läspning, otillräcklig andning och ansatser till nasalering (Lpf 65: 86). 

Lärarna uppmanades alltså att hjälpa elever tillrätta med ”störande dialektala egenheter” och vad 

det innebar är svårt att säga. De lärare som var aktiva då fick förmodligen bedöma vad som var 

störande, likaväl som att lärare idag tolkar läroplanen efter förmåga. 

I läroplanen från 1994 ställs krav på undervisning om språklig mångfald med en formulering 

som menade att en elev skulle: 

Kunna formulera iakttagelser och slutsatser om språkliga skillnader i olika historiska, regionala, 

kulturella och sociala sammanhang, även sådana skillnader som finns mellan generationer och 

mellan män och kvinnor (Lpf 94: 37). 

Som visas av ovanstående utdrag ur 1994 års läroplan är begreppet dialekt inte uttalat utan istället 

har man skrivit att eleverna skulle kunna formulera iakttagelser om språkliga skillnader i olika 

regionala sammanhang. 

Idag är det inte förväntat att lärare aktivt ska motarbeta dialekter och tillrättavisa elever som 

talar på ett sätt som bryter mot standardspråket, vilket man gjorde på 60–talet. I läroplanen som 

kom 2011 har dialekter en plats i det centrala innehållet tillsammans med andra språkliga 

variationer. Kursen det nämns i är Svenska 1 och i det centrala innehållet är delen där dialekter 

nämns formulerad på följande sätt:  

Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel 

ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder 

till olika former av språklig variation (Lgy 11 2011: 162). 

Man kan alltså se en klar förändring i skolans och Skolverkets attityd till dialekter och idag ska lärare 

undervisa om skillnader istället för att motarbeta dem. Citatet ovan är alltså allt som nämns gällande 
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undervisningen om dialektala skillnader i svenskämnets centrala innehåll på gymnasienivå, vilket 

lämnar en möjlighet för lärare att tolka det på varierande sätt. Mer om svenskämnets kurser nedan. 

2.3 Svenskämnets kurser och innehåll 

Svenskämnet är i den nuvarande läroplanen ett gymnasiegemensamt ämne, vilket betyder att alla 

elever måste läsa ämnet men i olika omfattning beroende på om eleven läser på yrkes- eller 

högskoleförberedande program (Gy 11 2011: 36). I läroplanen är ämnet beskrivet med dessa ord: 

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för 

reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin 

personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon 

känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv (Lgy 11 2011: 160). 

Man kan alltså se att ämnet kretsar kring språk och litteratur och inom dessa stora fält ska mycket 

innehåll läras ut. Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3 heter svenskkurserna, sen finns det även 

andra kurser som Litteratur, Retorik och Skrivande som fördjupar sig i delar av svenskämnet (Ask, 

2012: 33-34). 

De olika kurserna i svenska har lite olika innehåll och det sker en progression från Svenska 1 

som bygger på högstadiets svenskkunskaper medan Svenska 3 ska förbereda för högre studier (Ask 

2012: 30-32). Dialekter räknas som en del av den språksociologiska delen av svenskämnet och 

språksociologin är uppdelad mellan Svenska 1 och Svenska 2 (Josefsson 2011: 10). I svenska 2 och 

dess språksociologiska delar ligger fokus mer på samhällelig nivå och i Svenska 1 är det mer fokus 

på individen (Josefsson 2011: 11). Trots att dialekterna enbart nämns i Svenska 1 och dess centrala 

innehåll har lärare möjlighet att undervisa om det i de andra kurserna. En av frågorna i 

enkätundersökningen, som nämns längre fram, handlar därför om huruvida lärarna bara undervisar 

om dialekter i Svenska 1, där det uttryckligen nämns, eller i någon av de andra svenskkurserna.  

Inom språksociologi finns några andra olika språkliga variationer, som exempelvis sociolekt som 

har med personers samhällsklass att göra. Det finns även kronolekter som har med ålder att göra 

och det finns sexolekt som har med personers kön att göra (Einarsson 2009: 155, 179 & 193). I 

svenskämnets centrala innehåll står det att man ska undervisa om andra språkliga variationer 

(däremot används inte just dessa begrepp i det centrala innehållet). Övriga språkliga variationer 

kommer inte att vara en del av denna undersökning.  

 

2.4 Dialekter och deras betydelse 

Vad en dialekt är och hur denna skiljer sig från andra språkliga varieteter är en aning svårdefinierat 

och det beror på vem man frågar. Enligt Nationalencyklopedin är en dialekt en ”Språkvariant som 
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talas av invånarna inom ett geografiskt område, t. ex ett landskap eller en socken. En dialekt skiljer 

sig från standardspråket liksom från andra dialekter” (NE.se 2018-03-23). 

Dialektal variation kan illustreras med framför allt fyra olika språkliga nivåer. Dessa är: 

fonologisk, morfologisk, lexikal eller syntaktisk nivå (Svahn & Nilsson 2014: 27).  Exempel på dessa 

kan vara bakre och främre R som är fonologiskt, att man säger boka eller boken som är 

morfologiskt, ett exempel på lexikal nivå kan vara att man säger hink eller spann och ett exempel 

på syntaktisk nivå är att man säger han istället för honom i objektsform. 

Vad som är standardspråk behöver definieras. Man kan säga att det råder skilda meningar om 

vad begreppet standardsvenska eller rikssvenska egentligen är. Standardspråket ska inte röja social 

eller geografisk hemvist och att det har talats i offentliga sammanhang såsom riksdag, radio, film, 

teater etcetera (Svahn & Nilsson 2014: 29). Däremot har det standardsvenska språket ett 

geografiskt, om än lite opreciserat, ursprung och anses ha sina rötter i Mälardalen i och med att den 

kulturella, religiösa, politiska och administrativa makten har haft sin bas där från och med Sveriges 

självständighet (Pettersson 2005: 202). Trots denna diskussion om vad standardsvenska är menar 

de flesta att den kommer från Mälardalen eller Uppland men inte från Stockholm trots stadens roll 

som maktcentrum (Teinler 2016: 268). 

Utöver detta kan man dela in både dialekter och standardspråk i fler nivåer. För att synliggöra 

skillnader skapade Karl-Hampus Dahlstedt en teoretisk modell som ser ut på detta sätt: 

 

Tabell 1. Dahlstedts teoretiska modell. 

 Prosodi Fonologi Morfologi Lexikon Grammatik 

Neutralt 

riksspråk 

Enhetlig Enhetlig I huvudsak 

enhetlig 

Enhetligt Enhetlig 

Regionalt 

riksspråk 

Regional Regional Enstaka 

regionala drag 

Enhetligt (i 

princip) 

Enstaka 

regionala drag 

Utjämnad 

dialekt 

Regional Regional Regional Regionalt Regional 

Genuin 

dialekt 

Lokal Lokal Lokal Regionalt och 

lokalt 

Regional 

 

(Dahlstedt 1978: 52) 

 

I denna modell kan vi alltså se fyra nivåer av dialektalt språk och dessa är neutralt riksspråk, 

regionalt riksspråk, utjämnad dialekt och genuin dialekt. Det är däremot svårt att dra exakta gränser 

mellan dessa olika nivåer av dialektala drag då det, enligt Dahlstedt, är flytande distinktioner mellan 

kategorierna (Dahlstedt 1978: 52). De genuina dialekterna finns nästan inte kvar förutom i ett fåtal 
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mindre orter i Sverige. Olle Josephson menar att under 1960-talet skedde en ”dialektdöd” i och 

med urbaniseringen och den språkpolitik som fördes i den svenska skolan (2013: 38).  

Trots detta finns fortfarande skillnader i hur folk talar i Sverige och istället för att koppla en 

dialekt till en liten ort brukar man koppla dialekter till större områden där de regionala 

standardspråken finns såsom västsvenska, sydsvenska, uppsvenska, norrländska och 

finlandssvenska. 

Dialekter är olika varianter av det talade språket och de har stor betydelse för många människor. 

Det faktum att skolan har ett krav på att lärare ska undervisa om dialekter och attityder till dessa 

ger intryck av att även myndigheter såsom Skolverket anser att det är viktigt att förmedla kunskap 

om dialekter. Undersökningar som har gjorts visar att dialekter förändras och i vissa fall försvinner, 

inte minst till förmån för standardspråkliga variationer som anses vara ”finare och korrektare”. I 

Sverige har det funnits en motsättning då svenska myndigheter aktivt har motarbetat språklig 

variation men samtidigt har det av språkvetare bedrivits forskning och allmänheten har varit 

intresserad av olika dialekter (Josephson 2013: 36). 

Människor har olika åsikter om dialekter och inte sällan värderar man dessa antingen efter vad 

man anser låter vackert eller hur pass mycket man förstår av en dialekt (Teinler 2016: 236-238). En 

människas individuella identitet hänger ihop med den dialekt som hen talar (Svahn & Nilsson 2014: 

17). Talare av dialekt är oftast mycket medvetna om hur de talar och i likhet med folk som är 

tvåspråkiga brukar man tala om ackommodation hos personer som talar dialekt. Detta betyder att 

man ändrar sitt sätt att tala beroende på vem man talar med och då närma sig samtalspartnern 

språkligt (Svahn & Nilsson 2014: 31). Dialekter talas oftast i hemmet, eller när man är i samtal med 

folk från samma dialektområde men det kan också variera beroende på hur hög status man anser 

att ens egen dialekt har (Bolfek Radovani 2000: 48-49).  

 

2.5 De undersökta dialektområdena 

En av frågorna som denna undersökning ska svara på är huruvida det går att identifiera regionala 

skillnader i undervisningen om dialekter och av den anledningen har lärare verksamma i olika 

geografiska områden svarat på en enkät och intervjuats. De olika områdena som undersöks är 

Östersund i Jämtland, Vara i Västergötland och Sigtuna i Uppland. Dessa tre olika områden är 

intressanta av den anledningen att dialekten som talas där kan sägas ligga på olika nivåer i Dahlstedts 

teoretiska modell som delar upp dialektalt talande i kategorierna: genuin dialekt, utjämnad dialekt, 

regionalt riksspråk och neutralt riksspråk. Självklart skulle fler områden kunna ha undersökts men 

en begränsning måste göras någonstans och de områden jag valt fyller kraven för att ha befolkning 

med olika grad av dialektalt talande. 
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Området med den mest utpräglade dialekten som undersöks här är Östersund i Jämtland. 

Geografiskt och historiskt ligger Jämtland längst ifrån den kulturella och politiska makten i Sverige, 

av de områden som undersöks, och har dessutom inte tillhört landet lika länge då landskapet först 

erövrades på 1600-talet av Sverige från Danmark-Norge. Dialekten i Jämtland är väldigt säregen 

och har beskrivits av Bo Oscarsson på detta vis: 

Jamska är det övergripande namnet på det regionala språket i Jämtland. Jamskan består av flera dialekter, 

sinsemellan olika, men kallas av alla för jamska, oavsett vilket mål man talar. Svenska Akademiens 

ordlista har uppslagsordet ”jämtska” vilket återspeglar en försvenskad form, som används av många idag 

(Oscarsson, 2001: 7). 

Som citatet visar finns det en uppfattning om att dialekten är så pass unik att det egentligen är ett 

språk. Huruvida denna dialekt eller dessa dialekter borde räknas som språk är en språklig, kulturell 

och politisk fråga som inte kommer att diskuteras i denna uppsats. Däremot kan man i alla fall 

konstatera att Jämtland har och framför allt har haft en väldigt särpräglad dialekt. I Dahlstedts 

teoretiska modell kan dialekten här placeras någonstans mellan utjämnad och genuin dialekt. 

Vara i Västergötland är en liten ort som ligger centralt i landskapet och här talas traditionellt sett 

västgötska. I likhet med övriga landet har även denna ort varit med om en dialektutjämning men 

trots detta skiljer sig språket här från det neutrala riksspråket. Vara är en ort som inte har haft 

någon större inflyttning och således inget större inflöde av språkliga möten och dialekten där har 

kvar många traditionella språkliga varianter, möjligtvis på grund av att dialekten har hög status där 

(Svahn & Nilsson, 2014: 269). I den teoretiska modellen som nämnts ovan kan man placera in den 

dialekt som talas här någonstans mellan regionalt riksspråk och utjämnad dialekt. 

Det sista av de undersökta områdena är Sigtuna i Uppland som ligger mellan Uppsala och 

Stockholm. Sigtuna ligger i landskapet Uppland och i Stockholms län och befolkningen i detta 

område har ökat de senaste decennierna. Staden ligger i Mälardalen där riksspråket sägs ha sitt 

ursprung, som nämnts ovan. Här talar de flesta en dialektvarietet som ligger nära neutralt riksspråk. 

Orterna som undersöks i denna uppsats har med andra ord invånare som i olika hög grad kan 

förväntas tala dialektalt. Intressant för denna undersökning är då alltså att se huruvida lärarna i 

dessa orter bedriver sin undervisning om dialekter på olika sätt grundat i hur hög grad området är 

dialektalt. Ett antagande man skulle kunna göra är att lärare i ett område som har en väldigt 

utpräglad dialekt kanske premierar undervisningen om densamma och kanske eventuellt föredrar 

att ge undervisningen om dialekter ett aningen större utrymme än i en ort som inte har en utpräglad 

dialekt som påverkar identiteten. 
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2.6 Tidigare forskning 

Didaktiken är ett stort forskningsområde och även om man bara ser till den didaktiska forskningen 

inom svenskämnet är området omfattande. Svenskämnets didaktikforskning kom igång på allvar 

på 1990-talet och är således en relativt ung forskningsgren (Ask 2012: 112-114). Den didaktiska 

frågan vad svenskämnet ska innehålla har varit viktig och inte minst fördelningen mellan ämnets 

två komponenter: litteratur och språk (Ask 2012: 9). Enligt Gunlög Josefsson (2011: 10) är den 

språkliga delen av svenskämnets innehåll mindre självklar i dagens skola. Dialekter tillhör ämnets 

språksociologiska del och Josefsson hävdar att språksociologin är viktig då dessa kunskaper i teori 

och praktik behövs då elever behöver insikt om språk och makt och att dessa frågor bör lyftas till 

en medveten nivå (2011: 12). 

Forskningen om just dialekter och deras plats inom skolan och didaktiken är inte särskilt 

omfattande. Sofia Ask skriver om didaktik i svenskämnet och enligt henne är språksociologin ett 

stort ämnesområde inom språkvetenskapen som också är relativt ungt och att språksociologiska 

frågor brukar fascinera elever (2012: 63 & 68). Ask menar också att: 

Dialekternas ställning i svenskämnet är värt att kommentera. Motsättningen mellan dialekt och 

standardspråk blir tydlig i skolsystemet där riksspråket fortfarande är standardnorm. Lärare 

tillrättavisar och rättar ofta dialektuttryck i skrift istället för att bejaka varieteterna och lära eleverna 

att växla, att bli ”dialektalt flerspråkiga”(Ask 2012: 64). 

Emelie Liljegren och Daniella Glifberg (2013) har skrivit en uppsats om hur lärare förhåller sig 

till dialekter i klassrummet. Med enkäter och intervjuer undersökte de vad lärare anser om sin egen 

och elevers dialekter. Bland annat kom de fram till att de flesta lärare ansåg att dialekter var positivt 

men att elever som talade mycket dialekt kunde ha svårare att stava. Lärarna valde dessutom, trots 

sin positiva inställning till dialekter, att inte prata med dialekt i sin undervisning. 

Jonathan Holmgren (2014) har i sin uppsats undersökt hur undervisningen om dialekter ser ut 

i svenskundervisningen i gymnasiet. I denna uppsats har han granskat hur mycket tid lärare ägnar 

åt dialekter i förhållande till andra områden, hur viktig lärare anser att dialektundervisningen är, om 

lärare känner att de har tillräckliga kunskaper inom området och utöver detta har även en 

läromedelsanalys gjorts. Holmgrens undersökning har gjorts med en hjälp av en läromedelsanalys 

och en enkätundersökning riktad mot lärare och skolor i tre olika delar av landet vilka är Karlstad, 

Umeå och Södertälje. Däremot finns i Holmgrens uppsats inte, till skillnad från denna uppsats, en 

frågeställning som berör huruvida undervisningen skiljer sig beroende på vilket dialektområde den 

bedrivs i. De resultat som framkommer av Holmgrens uppsats är att många lärare prioriterar 

undervisningen om dialekter ganska lågt i förhållande till annan förekommande undervisning i 

kursen svenska 1. Lärarna som deltog ansåg sig dock ha en tillräcklig kompetens inom området 

och de menade att eleverna för det mesta var ganska intresserade av dialektundervisningen. 
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Ytterligare en som skrivit en uppsats om dialekterna i undervisningen är Andreas Eliasson 

(2015). Han har undersökt ett språkligt sett aningen bredare område då han inte enbart undersökt 

dialekter utan även sociolekter och språklig variation i allmänhet. Eliasson har också granskat 

läromedel i svenskämnet och intervjuat svensklärare och med hjälp av detta material ger 

undersökningen svar på hur lärare arbetar med dessa olika språkliga variationer, hur stor plats detta 

område tar i läroböckerna samt hur lärarna och läroboksförfattarna definierar dessa begrepp. De 

resultat som framkommer i Eliassons undersökning visar att både lärare och läroböcker i 

svenskämnet har en varierad syn på vad olika språkliga skillnader är och hur stort utrymme det bör 

ha i undervisningen. Två av de undersökta läroböckerna var skrivna innan 2011 men de användes 

fortfarande då undersökningen gjordes och en av dessa innehöll en del om dialekter men den andra 

gjorde det inte. Dessutom innehöll inte alla läroböcker i Eliassons undersökning, som kommit efter 

2011, dialekter. Detta trots att det tas upp i det centrala innehållet. 

 

3 Metod & material 

Här kommer en redogörelse för metoden som använts för att göra denna undersökning. Både en 

beskrivning av hur enkäterna och intervjuerna gått till och vilket material är beskrivet här samt även 

en överblick över de läroböcker som undersökts. De läroböcker som undersökts har kommit fram 

som svar i enkätundersökningen som beskrivs nedan. 

3.1 Metod  

För att kunna genomföra denna undersökning och svara på frågeställningarna har både en kvalitativ 

och en kvantitativ metod använts. Det kvantitativa tillvägagångssättet som jag i denna uppsats 

använt mig av är att låta svensklärare på gymnasieskolor i de tre områdena, Östersund, Vara och 

Sigtuna svara på en enkätundersökning. Utöver detta har intervjuer gjorts med en lärare från varje 

område. 

När man använder sig av ett material som består av enkäter och intervjuer finns det flera 

svårigheter som man måste ha i beaktning och den absolut främsta av dessa är svårigheten att hitta 

lärare som har tid och lust att vara med i undersökningen. De allra flesta lärare har en stor 

arbetsbörda och detta påverkar självklart viljan och möjligheten att delta.  

Enkäten har varit svår att få ett större antal lärare att svara på då jag inte har haft någon direkt 

kontakt med de intervjuade lärarnas kolleger, skolorna har varit olika stora och inte haft lika många 

lärare. Dessutom är målgruppen tämligen liten då den enbart är riktad mot svensklärare i gymnasiet 

och på de flesta skolor är dessa inte en särskilt stor grupp. För att få så många som möjligt att svara 
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på enkäten har jag försökt att göra den kort och enkel med så många frågor som möjligt som har 

svarsalternativ och där informanterna inte behöver skriva egen text. Den plattform jag använt för 

denna enkät är Google Formulär för att lärarna som svarar inte ska behöva skriva ut något eller 

skicka dokument. Med ovanstående plattform kan man enkelt bara klicka på länken och svara direkt 

och svaren kommer då till mig i överskådliga tabeller.  

Intervjuerna har skett över telefon med lärarna i Jämtland och Västergötland. Läraren i Sigtuna 

intervjuades under ett personligt möte.  

 

 

3.2 Material  

Det material som ligger till grund för denna uppsats är en enkätundersökning och tre intervjuer. 

Tanken med att ha både enkäter och intervjuer är att intervjuerna ska kunna fördjupa svaren från 

enkäten och svara på frågor som inte går att svara på i en kortfattad enkät. Hur enkäten och 

intervjuerna var utformade kommer att beskrivas i nedanstående avsnitt. 

 

3.2.1 Enkätundersökningen 

Frågorna i enkätundersökningen har i motsats till intervjuerna varit mestadels stängda frågor med 

alternativ. Detta underlättar för dem som ska svara menar Jan Trost i Enkätboken och man ska, 

enligt densamme, undvika allt för många öppna frågor (2012: 74). Eftersom jag har bett de 

intervjuade lärarna att få sina kolleger att svara på enkäten fick den inte vara allt för lång och 

tidskrävande. Enkätfrågorna är följande: 

 

- Hur många av undervisningstimmarna i kursen svenska 1 ägnar du uppskattningsvis åt 

dialekter?  

- Undervisar du om dialekter i någon annan svenskkurs än svenska 1?  

- Läggs större fokus vid de språkliga variationer som beror på kön, ålder och social bakgrund 

än på dialekter i din undervisning?  

- När du undervisar om språklig variation, vilken av dessa tre utgångspunkter tycker du ligger 

närmast din undervisning?  

- Vilka av dessa hjälpmedel använder du i din undervisning om dialekter?  

- Om du svarade ”annat” på fråga 5, kan du ge exempel på hjälpmedel du använder?  

- Vilken lärobok använder du i undervisningen i kursen svenska 1? 

- Vilken kommun arbetar du i? 
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Min förhoppning var att få så många svar som möjligt i det område där de intervjuade lärarna 

jobbar. Antalet svar har varierat beroende på hur många lärare som jobbar på skolan och hur stort 

intresset har varit. För att undersökningen ska vara valid i förhållande till min önskan att se hur 

lärarna i de olika regionerna svarat kunde jag därför inte dela undersökningen på internet hur som 

helst, utan jag ville att de intervjuade lärarna skulle förmedla enkäten. Totalt har fjorton svensklärare 

svarat på enkäten från de tre skolor där de kontaktade lärarna arbetar. 

 

3.2.2 Intervjuerna 

Intervjuerna är gjorda för att få insikt i hur undervisningen om dialekter ser ut i svenskämnet och 

komplettera resultaten från enkäten. Frågorna som togs fram inför intervjuerna konstruerades med 

lärares arbetsbörda i åtanke. Man kan i intervjuer välja mellan att ha olika grader av fria intervjuer 

och det finns för- och nackdelar med vilken nivå av flexibilitet i intervjun man har (Lagerholm, 

2010: 55) Frågorna intervjun utgick ifrån var fasta, men det fanns utrymme för sidospår. Intervjun 

skedde via telefon eller personligt möte och jag spelade in samtalen samt antecknade svar under 

samtalets gång, ifall tekniska problem skulle uppstå på det ena eller andra sättet. Eftersom intervjun 

skedde muntligt och frågorna var relativt öppna var svaren olika långa och detaljrika. Att ha 

samtalen inspelade är därför bra för att kunna gå tillbaka och reda ut eventuella otydligheter i det 

nedskrivna. Med tanke på avståndet var intervju per telefon det enda alternativet när det gäller 

lärarna i Jämtland respektive Västergötland. Läraren i Sigtuna önskade att inte göra intervjun över 

telefon och detta bör inte ha påverkat svaren på intervjufrågorna på ett nämnvärt sätt. De frågor 

jag valt att ställa till de intervjuade lärarna är följande: 

 

- Vad är en dialekt, enligt dig? 

- Vilken dialekt anser du talas i området där du arbetar? 

- Anser du att du fått en god utbildning om dialekter på universitet/lärarhögskola? 

- Hur mycket undervisar du om dialekter? 

- Undervisar du om detta i andra kurser än svenska 1? 

- Hur ser undervisningen ut? 

- Vilken/vilka dialekter står i fokus? 

- Vilka hjälpmedel/läromedel använder du i din undervisning om dialekter? 

- Hur skulle du säga att eleverna uppfattar denna undervisning? 

- Tycker du att övrigt centralt innehåll är viktigare än dialekter? 

- Tycker du att andra språkliga variationer är viktigare att undervisa om? Exempelvis de som 

beror på kön, ålder och/eller social bakgrund. 
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3.2.3 Läroböcker i svenskämnet 

I och med att undersökningens syfte är att ta reda på hur undervisningen om dialekter ser ut är det 

naturligt att även undersöka läroböcker och deras innehåll vad gäller dialekter. Längre fram 

kommer enkätens och intervjuernas resultat att redovisas. I enkät och intervju framkom det vilka 

läroböcker de tillfrågade lärarna använder i sin undervisning. Dessa titlar kommer jag att titta lite 

närmare på och se hur många sidor de ägnar åt dialekter och även vilket innehåll som visas. 

De titlar som redovisats är Svenska Impulser 1 som finns i två upplagor från 2008 och 2017 av 

Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson och Fixa Språket 1 från 2014 av Ann-Sofie Lindholm, Pär 

Sahlin och Helga Stensson. Dessutom används titlarna Människans texter Språket från 2011 av Bengt 

Sjöstedt och Tomas Jeppson, Formativ svenska 1Äg språket från 2017 av Carin Eklund och Inna 

Rösåsen och Insikter i svenska: svenska 1 från 2011 av Fredrik Harstad och Iben Tanggaard. Utöver 

dessa används det digitala läromedlet Digilär Svenska 1 från 2014 av Cecilia Lilja, Emma Sivedal, 

Linda Persson, Rikard Liljenskog och Charlotte Cedergren. 

 

4 Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultaten, först resultaten av enkätundersökningen, sedan resultaten av 

intervjuerna och sist resultaten av läromedlens innehåll. 

 

4.1 Resultat av enkäten 

Detta avsnitt är baserat på de fjorton svar som kommit via Google formulär. I och med skolornas 

olika storlek och lärares varierande intresse av att delta i undersökningar är svaren olika i antal från 

de olika områdena. Tre svar kommer från skolan i Västergötland som också är den minsta av 

skolorna som undersökts. På skolan i Uppland har fem lärare svarat och på skolan i Jämtland har 

sex lärare deltagit i enkätundersökningen. Resultaten av denna enkätundersökning presenteras på 

så sätt att frågorna redovisas en i taget och de olika geografiska områdenas svar behandlas för sig 

och jämförs. 
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4.1.1 Dialekters tid och plats i undervisningen 

Den första frågan som ställdes i enkäten handlade om hur många undervisningstimmar lärarna gav 

undervisningen om dialekter. 

 

Tabell 2. Nedlagd tid på undervisning om dialekter. 

 <1 timme 1-3 timmar 3-5 timmar 5-10 timmar >10 timmar 

Jämtland 2 2 1 1 - 

Västergötland - 1 2 - - 

Uppland - 1 2 1 1 

 

 

Som syns i tabellen ovan ärr svaren från Östersund väldigt varierande då två svarar att de undervisar 

mindre än en timme, två svarade att de undervisar en till tre timmar, en lärare undervisar tre till 

fem timmar och en fem till tio timmar. I Västergötland är svaren inte lika varierade då en lärare 

svarade att hen undervisade en till tre timmar och två svarade att deras undervisningstid är tre till 

fem timmar. Lärarna verksamma i Uppland har också en stor spridning där en svarar att hen 

undervisar en till tre timmar, två lärare svarar tre till fem timmar, en svarar fem till tio och slutligen 

svarar en lärare att denne undervisar om dialekter mer än tio timmar. 

Resultaten av denna fråga i enkätundersökningen visar att lärarna lägger väldigt olika mycket tid 

på undervisningen om dialekter. I varje geografiskt område som undersökts är svaren varierade och 

inga väldiga skillnader beroende på ort framgår. Resultaten är i enlighet med det faktum att svenska 

lärare själva väljer hur undervisningstimmarna ska fördelas oberoende av ort och skolans 

huvudman. Om man ser till samtliga svar på denna undersökning pekar det på att de flesta lärare 

inte undervisar mer än fem timmar då endast tre av fjorton säger sig göra detta och bara två lärare 

undervisar mindre än en timme. 

Nästa fråga, som också handlar om hur mycket tid dialekterna ges i svenskundervisningen, är 

formulerad på detta vis: undervisar du om dialekter i någon annan svenskkurs än svenska 1? Lärarna 

som svarade hade endast alternativen ja eller nej. 

 

Tabell 3. Om undervisning i andra svenskkurser. 

 Ja Nej 

Jämtland 5 1 

Västergötland 2 1 

Uppland 1 4 
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 Av lärarna som jobbar i Jämtland svarar fem av sex ja och endast en nej. I den västgötska skolan 

svarade två lärare ja och en nej. Lite i kontrast till både den västgötska och jämtländska skolan 

svarade endast en lärare i den uppländska skolan ja på frågan och fyra lärare svarade nej. 

Om man ser till helheten har åtta lärare av fjorton svarat att de undervisade om dialekter i andra 

kurser än svenska 1. Med andra ord är det nära hälften som undervisar om dialekter i andra kurser 

inom svenskämnet. Det är däremot lite intressant att lärarna som undervisar i Uppland i så pass 

stark majoritet inte väljer att ta upp dialekterna i andra svenskkurser. 

För att få en uppfattning om dialekters utrymme i förhållande till andra språkliga variationer 

som beror på exempelvis kön, ålder och social bakgrund innehöll enkäten en fråga huruvida det 

läggs större fokus på dessa variationer än på dialekterna. Svarsalternativen var här ja, nej eller de 

har lika stort utrymme. 

 

Tabell 4. Om större fokus läggs på andra språkliga variationer. 

 Ja Nej Lika stort utrymme 

Jämtland - 2 4 

Västergötland 1 - 2 

Uppland 1 - 4 

 

Det svarsalternativ som valdes klart flest gånger, var det att undervisning om dialekter får lika stort 

utrymme som de andra språkliga variationerna som är nämnda i svenskämnets centrala innehåll.  

Av de totalt fjorton lärare som deltagit, har tio svarat på det viset. Man kan alltså se att de flesta 

försöker få en jämn fördelning mellan de olika språkliga variationerna. I övrigt har två svarat ja och 

två nej och således är det lika många som avviker från majoriteten åt båda håll. 

I Jämtland har fyra lärare svarat att deras undervisning ger lika mycket utrymme till de olika 

variationerna och två hade svarat nej, alltså att dialekterna har störst utrymme. I Västergötland har 

två av lärarna sagt att lika utrymme ges medan en svarade ja, alltså att denne ägnar mer tid åt de 

andra språkliga variationerna. På skolan i Uppland undervisar en lärare mer i de andra språkliga 

variationerna medan övriga fyra menar att de undervisar lika mycket.  

 

4.1.2 Material och innehåll i dialektundervisningen 

Enkätens nästa fråga behandlar vilka dialekter som lärarna väljer att fokusera sin undervisning på. 

Frågan är formulerad på detta sätt: när du undervisar om språklig variation vilken av dessa tre 

utgångspunkter tycker du ligger närmast din undervisning? Svarsalternativen är antingen att fokus 
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låg på den lokala dialekten, att fokus låg på att ge en överskådlig bild på dialektsituationen i Sverige 

eller att man fokuserar lika mycket på det lokala som det nationella. 

 

Tabell 5. Om vilka dialekter som får mest utrymme i undervisningen. 

 Lokal dialekt Sveriges helhet Lika mycket 

Jämtland 2 2 2 

Västergötland - 3 - 

Uppland - 5 - 

 

Om man ser till samtliga svar valde överlägset flest alternativet att ge en överskådlig blick på 

dialektsituationen i Sverige då tio av de tillfrågade valde detta. Lärarna i Jämtland har störst 

spridning på svaren då två svarar att de fokuserar på den lokala dialekten, två svarar att de försöker 

ge en bild över Sveriges dialektsituation och två svarar att de ger lokalt och nationell lika mycket 

utrymme. I både Västergötland och Uppland svarar alla lärare som deltog att deras fokus ligger på 

att ge en överskådlig bild av hela Sveriges dialektsituation. Man kan således se tydliga skillnader här 

då endast lärare från Jämtland svarar att de främst fokuserar på dialekten som talas i området där 

de arbetar eller åtminstone försöker ge den lika mycket utrymme som övriga dialekter. 

På den följande frågan i enkäten behövde inte de deltagande lärarna välja ett alternativ utan de 

kunde kryssa i fler. Frågan rör vilka hjälpmedel lärarna använder i sin undervisning och de hade 

alternativen skönlitteratur, spelfilm, videoklipp, inspelade röster, kartor och annat. 

 

Tabell 6. Vilka hjälpmedel som används i undervisning om dialekter. 

Hjälpmedel Antal 

Skönlitteratur 6 

Spelfilm 4 

Videoklipp 12 

Inspelade röster 11 

Kartor 9 

Annat 6 

 

Det vanligaste som används som hjälpmedel i undervisningen är videoklipp då tolv av lärarna säger 

sig använda detta. Därefter är det näst vanligaste inspelade röster som elva av lärarna använder i 

undervisningen. Nio lärare använder sig av kartor, sex stycken använder skönlitteratur och fyra 

hade kryssat i spelfilm. Därutöver kryssade sex av lärarna i ”annat”. Lärarna kunde kryssa i fler 

svar, vilket de flesta också gjort. Genomsnittet för hur många alternativ lärarna valt är tre och ett 

halvt. En lärare har bara valt ett alternativ vilket är videoklipp medan en annan har kryssat i alla 
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alternativ. Lärarna som deltagit i denna undersökning använder med andra ord olika typer av 

hjälpmedel i sin undervisning om dialekter och med tanke på att tiden som läggs på denna del av 

svenskundervisningen varierar är det heller inte konstigt att lärarna använder olika många 

hjälpmedel. De flesta använder videoklipp medan spelfilm och skönlitteratur inte används lika 

frekvent, kanske på grund av att dessa vanligtvis tar ganska lång tid att se på eller läsa. 

De sex lärare som valde alternativet ”annat” ger lite olika förslag på vad de använder i sin egen 

undervisning. Vissa av dessa svar kunde kanske med fördel ha funnits som alternativ i de valbara 

svaren. Främst ett svar från en lärare som säger sig använda ”egen imitation” och en annan som 

svarar Svenska Dialektmysterier, vilket är en dokumentär TV-serie med Fredrik Lindström och 

därför inte faller in i varken videoklipp eller spelfilm. En annan dokumentär som nämns här är 

Värsta Språket som också är med Fredrik Lindström och dessutom nämns spelfilmen 

Bröllopsfotografen vars huvudkaraktär med fler talar en utpräglad värmländska. En lärare skriver att 

hen använder ”eget utskrivet material i form av textsnuttar”, en annan lärare skriver att hen 

använder texter författade av Språkrådet och Institutet för språk och folkminnen och ett annat svar 

är att en lärare säger sig använda ”tal av elever eller personal på skolan”. 

Enkätundersökningens sista fråga handlar om vilken lärobok lärarna använder i sin undervisning 

i kursen svenska 1. Resultaten av denna fråga kommer att beskrivas under rubriken 4.3  

 

4.2 Resultat av intervjuerna 

Texten i detta avsnitt är baserat på intervjuerna som både spelades in samtidigt som anteckningar 

fördes under samtalens gång.  

  

4.2.1 Lärarna om dialekter 

Den första frågan som ställdes i intervjun är den som gav det allra mest entydiga svaret men den 

är likväl viktig för att se om intervjuare och intervjuade är på samma våglängd gällande intervjuns 

huvudämne: dialekter. Första frågan är formulerad på följande sätt: Vad är en dialekt, enligt dig? 

De tre lärarna svarar ganska likartat på denna fråga då alla påpekar att det är en variant av språket 

som hör ihop med en geografisk region. Svaren på denna fråga är korta med endast ett svar som 

sticker ut lite. Läraren från Jämtland hävdade att jämtska, eller jamska som hen benämner det, anses 

vara både ett språk och en dialekt av somliga. 

Den andra frågan som ställs till de intervjuade lärarna är: vilken dialekt anser du talas i området 

där du arbetar? Självklart är svaren olika då alla arbetar i olika delar av landet. Läraren i 

Västergötland sade utan tvekan att man talade västgötska i hennes område. Dessutom kom det 
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fram en intressant iakttagelse om att elever i studieförberedande klasser talar mindre dialekt än de 

som går i yrkesförberedande. Läraren i Jämtland svarade, även hen utan tvekan, att man talar 

varianter av jämtska och att de flesta elever talar svenska med norrländska idiom som tjocka L och 

man säger exempelvis ”de är dum” istället för ”de är dumma”. Läraren i Upplands svar på frågan 

är intressant och det som är svårast att förutsäga. Enligt denne talas ”någon form av uppländska 

eller stockholmska” i Sigtuna och enligt en del elever talar de rikssvenska eller uppländska. Detta 

har tydligen ändrats lite då eleverna förr, enligt läraren, oftare sade att de talade rikssvenska. 

Utöver detta frågade jag lärarna om de ansåg att de hade fått en god utbildning på universitetet 

eller lärarhögskolan om dialekter. Läraren i Jämtland sade att det var cirka 35 år sedan hen utbildade 

sig på lärarhögskola och att de inte fick jättemycket undervisning där utöver det lilla som ingick i 

språkhistoria. Däremot menar hen att ”det är givetvis lättare att undervisa om dialekter när man 

jobbar i ett område där det finns dialekter, tydliga dialekter och där de [eleverna] identifierar sig 

med dialekten”. Läraren som arbetar i Västergötland studerade vid universitet och hen säger att 

hen var mycket nöjd med utbildningen. Där hade den som undervisade om dialekter och 

språksociologi varit en dialektentusiast och hade intresserat sig för de tjocka L som återfinns i 

Västergötland och som den intervjuade läraren har. Läraren i Sigtuna menar att hen fått en 

någorlunda bra utbildning inom detta då hen studerade på universitet. Däremot menar hen att 

mycket glöms bort och att man kan behöva friska upp minnet en aning innan man undervisar om 

detta. 

 Alla intervjuade lärare har i alla fall haft undervisning om dialekter men det verkar som att 

dialektundervisningen på universitet och högskola, precis som i gymnasieskolans 

svenskundervisning, inte har eller har haft en särdeles stor omfattning. 

 

4.2.2 Tid åt dialekter i undervisningen 

Nästa fråga är den rörande den tid som lärarna ägnar åt dialekterna i sin undervisning. På denna 

fråga svarar läraren i Jämtland att hen lade upp till tio timmar men vanligen sex till sju. Hen tillägger 

att det beror lite på hur intresset från elevgruppen ser ut och att oväntade händelser i kursens gång 

kan påverka.  Läraren i Västergötland svarade att hen brukar lägga ned cirka sex timmar. Däremot 

svarade läraren som är verksam i Uppland att hen brukade undervisa om dialekter drygt en till två 

lektioner i svenska 1 men att det kunde variera en aning. 

Därefter ställdes frågan huruvida de undervisade om dialekter i någon annan kurs än svenska 1. 

Alla svarade att de berör dialekter i de andra svenskkurserna på gymnasiet. Läraren i Jämtland pratar 

lite om detta i svenska 3 då hen undervisar om språkhistoria där eleverna arbetar med ”ett större 

arbete”. Representanten för Västergötland nämner också dialekter i de andra kurserna men inte 

som ett eget moment. Hen säger att det kommer upp naturligt i vissa avsnitt. Läraren i Uppland 
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brukar prata om för- och nackdelar med dialekter i svenska 2 och säger att detta ofta är populärt 

hos eleverna. 

 

4.2.3 Hur ser dialektundervisningen ut 

Vidare i intervjuerna togs frågan upp om hur undervisningen ser ut när det handlar om dialekterna. 

Läraren från Jämtland talar om att det kan variera men att hen detta år har haft grupparbeten där 

eleverna delades in i olika arbetsområden där vissa fick jobba med dialekter och andra med manligt 

och kvinnligt språk. De flesta eleverna vill hemskt gärna jobba med jämtska. Läraren brukar också 

visa exempel på dialekter och lyssna på band eller sånger och inte minst på jämtska. 

Den i Västergötland verksamma läraren berättar hur hen brukar ha ett moment i svenska 1 där 

hen undervisar om dialekter men även andra språkliga variationer. I undervisningen tar hen hjälp 

av läroboken Svenska Impulser. Läraren från Uppland berättade att undervisningen i detta moment 

brukar variera. I år handlade undervisningen om vad en dialekt är, var förändringarna kommer ifrån 

och dessutom har eleverna undersökt de olika dialektområdena. Eleverna fick dessutom hitta ett 

typiskt exempel på en standardavvikelse och presentera denna. 

Vidare i intervjuerna kom vi in på frågan rörande vilken eller vilka dialekter som står i fokus 

under momentet. Här finns det också skillnader mellan de intervjuade och återigen sticker svaret 

hos läraren i Uppland ut lite. Både läraren i Västergötland och i Jämtland svarar att de dialekter 

som talas i det egna området står i fokus i undervisningen. Båda dessa svarar även att de tar upp 

andra dialekter och att eleverna är intresserade av dessa men att de har den dialekt som talas i det 

egna området som utgångspunkt. Läraren i Uppland talade om att eleverna i grupp blev tilldelade 

olika dialektområden och i och med detta nämns ingen dialekt som mer i fokus än någon annan. 

Frågan därefter lyder: vilka hjälpmedel/läromedel använder du i din undervisning om dialekter? 

En sak som alla tre intervjuade lärare har gemensamt är att de använde samma lärobok: Svenska 

Impulser 1. I övrigt har dessa intervjuade lärare lite olika hjälpmedel i sin undervisning om dialekter. 

Läraren från Jämtland berättar att hen har CD-skivor med inspelade röster, hen använder sig av 

Youtubeklipp, dialektarkiv på internet samt Värsta språket som är en SVT-serie med Fredrik 

Lindström. Dessutom poängterar hen att kartan är ett nyttigt verktyg. Läraren i Västergötland 

berättar att hen brukar använda SweDia som också är ett forskningsprojekt som spelat in dialekter 

och lagt upp på en hemsida. Läraren som är verksam i Uppland berättar att hen brukar använda 

material från Institutet för språk och folkminnen, och egna genomgångar. Dessutom berättar hen 

att hen är kritisk till Svenska impulser 1 då hen tycker att innehållet inom detta område är ganska 

magert.  

Nästa fråga i denna intervju gällde hur eleverna uppfattar undervisningsmomentet som 

behandlar dialekter. Överlag verkar det som att eleverna tycker att det är kul med undervisning om 
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dialekter. Den i Jämtland verksamma läraren berättar att eleverna till en början brukar vara lite 

tveksamma till detta moment men att de tycker att det är kul, särskilt om man bjuder på sig själv 

och imiterar några dialekter. Hen tycker också att det är viktigt att man lyfter fördomar som folk 

kan ha gentemot dialekter för att eleverna kan ha nytta av detta. Läraren i Västergötland menar att 

eleverna tycker att dialektundervisningen är spännande. Inte minst är det omtyckt att undersöka 

talat språk och jämföra med skrivet. Läraren i Uppland anser även hen att de språkliga variationerna 

i allmänhet är ett uppskattat område. 

 

4.2.4 Andra delar av svenskämnet 

Den näst sista frågan som ställs i intervjuerna är frågan huruvida lärarna anser att övrigt centralt 

innehåll i svenskämnet är viktigare än dialekterna. Återigen är de olika lärarna i huvudsak överens 

då de alla säger att det är viktigare att eleverna behärskar förmågan att kunna skriva och läsa på ett, 

för sin ålder och årskurs, bra sätt. Den i Uppland verksamme läraren menar att läs- och 

skrivförmågan är viktigare för barnens framtida studier och arbetsliv. Läraren i Västergötland säger 

också att eleverna har mer nytta av att kunna skriva bra men att kunskap om dialekter kan hjälpa 

dem i att bli mer medvetna om detta och inte minst att skilja på tal och skrift. 

Den sista, för denna undersökning intressanta, frågan är huruvida de intervjuade lärarna tycker 

att andra språkliga variationer är viktigare att undervisa om. Läraren som undervisar i Uppland 

svarar nej och fortsätter med att förklara att dessa får lika mycket utrymme ungefär. De två andra 

lärarna svarar inte med samma tydliga svar utan där framgår det mer hur svårt det är för lärare att 

planera in och prioritera de olika momenten i det centrala innehållet. Läraren i Jämtland svarar på 

denna fråga att hen tycker att de andra språkliga variationerna, alltså de som beror på kön, klass 

och ålder, är viktiga och att hen undervisar ungefär lika mycket om dessa. Hen lyfter även vikten 

av att undervisa om sociolekter och yrkesspråk. Läraren i Västergötland ger också ett svar som 

visar på att hen inte riktigt vill ta ställning utan framhäver att andra språkliga variationer också är 

viktiga. Hen brukar undervisa om sociolekter och ”invandrarsvenska”. Dessutom brukar hen belysa 

skillnaderna mellan språk i sociala medier och vetenskapligt språk samt skillnaderna i manligt 

respektive kvinnligt språk. 

 

4.3 Dialekternas plats i läromedlen 

I enkätundersökningen ställs en fråga om vilket läromedel som används i undervisningen av de 

deltagande lärarna. I detta avsnitt kommer en beskrivning av läromedlen att göras och i synnerhet 

den del av läromedlet som handlar om dialekter. Som framgick av enkätundersökningen använder 
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svensklärare på samma skola olika läromedel i vissa fall. Andra lärare använder inget över huvud 

taget. 

 

Tabell 7. Vilka läroböcker som används. 

Läromedel Svenska 

impulser 1 

Fixa 

Språket 1 

Människans 

texter 

Språket 

Formativ 

svenska 1Äg 

språket 

Insikter i 

svenska: 

svenska 1 

Digilär 

Svenska 1 

Antal lärare  8 2 2 1 1 1 

 

 

Det läromedel som användes av överlägset flest svensklärare, som är synligt i tabellen ovan, är 

Svenska impulser 1 som är skriven av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson. Detta är ett läromedel 

som kommit i två upplagor. Den senare kom 2017 och den tidigare 2008. Eftersom det vid 

intervjuerna eller enkäterna inte framgick vilken av upplagorna som användes har båda undersökts 

och det förekommer att man på gymnasieskolor har båda upplagorna. Båda upplagorna har varsitt 

kapitel som rör språkvariationer och dialekter har ett eget avsnitt i detta kapitel. Den nyare upplagan 

har nio sidor som helt är ägnade år dialekter men det är självklart inte bara text utan det är luftigt 

mellan textrutorna och det finns en hel del bilder. I den äldre upplagan är endast fyra sidor 

tillägnade dialekterna. De båda har en enkel dialektkarta men i den nyare upplagan har de gett mer 

utrymme till attityder mot dialekter. I båda böckerna är de stora dialektområdena med som 

norrländska, sveamål, götamål, gotländska, östsvenska och sydsvenska men i den nyare upplagan 

finns en lista med några olika språkliga drag och i vilka dialekter man kan finna dessa.  

Enligt enkätundersökningen använde två av lärarna boken Fixa språket 1 av Ann-Sofie 

Lindholm, Pär Sahlin och Helga Stensson som kom år 2014. Denna bok handlar om språklig 

variation och i fem kapitel med olika teman visas dessa olika språkliga skillnader. Kapitlens 

underrubriker visar att de handlar om det egna språket, dialekter och sociolekter, ungdomsspråk, 

språk och genus och fint och fult i språket. I kapitlet om dialekter och sociolekter som är tjugo 

sidor långt är åtta sidor tillägnade dialekterna, två sidor tillägnade attityder till dialekt och sociolekt 

och i slutet finns sex sidor med övningar. Övningarna är både hur man kan diskutera, skriva eller 

arbeta i grupp om dialekter och sociolekter. I kapitlet tas anledningen till att det finns dialekter upp, 

traditionell dialekt, utjämnad dialekt, regional standard och neutralt standardspråk nämns och här 

finns en dialektkarta med en sammanhörande text som beskriver olika dialektala drag. De dialekter 

som nämns är sydsvenska, västsvenska, mälardalska, norrländska, finlandssvenska och gotländska 

och några exempel på lexikala, fonologiska och morfologiska skillnader visas. 

Ett annat läromedel som användes av två lärare i enkätundersökningen är Människans texter 

språket av Bengt Sjöstedt och Tomas Jeppson. Denna lärobok är omfattande och är anpassad att 

användas i gymnasiets alla tre kurser i svenska. De har gett alla kapitel en färgkod som visar vilken 
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kurs det är bäst lämpat för men de poängterar att man som lärare själv avgör detta. Intressant är 

att kapitlet om dialekter passar bäst för svenska 2 enligt författarna, trots att det är i svenska 1 som 

undervisningen om dialekter måste förekomma. Läromedlet har fyra sidor tillägnat dialekterna och 

här finns också en dialektkarta, texter skrivna på dialekt och olika dialektområden med exempel på 

hur de skiljer sig från standardspråket. De olika dialektområdena som nämns är norrländska, 

östsvenska, sveamål, gotländska, götamål och sydsvenska mål. Dessutom finns några kortare 

textstycken skrivna på ångermanländska, värmländska, gotländska, småländska och skånska. På den 

sista sidan finns även några uppgifter och tipset att besöka sidan SweDia. 

I läromedlet Insikter i svenska: svenska 1 av Fredrik Harstad och Iben Tanggaard, som används av 

en lärare i undersökningen, finns fem kapitel varav ett handlar om språksociologi. I detta kapitel är 

innehållet om just dialekter tämligen magert. Inte mer än en halv sida är tillägnad dialekter och det 

som nämns är att dialekter är språkliga skillnader mellan geografiska områden, att dessa skiljer sig 

i grammatik, ordval och uttal och att dialekter jämnats ut. 

Formativ svenska 1 av Carin Eklund och Inna Rösåsen är ett läromedel som används av en lärare 

och lägger stort fokus på att koppla innehållet till centralt innehåll och kunskapskrav, vilka finns 

utskrivna i texten och dessutom finns exempel på elevtexter med olika betyg. Här finns ett kapitel 

som heter ”du äger språket” som handlar om språkliga skillnader. Mellan exempeltexter och 

kunskapskrav finns här en artikel av Fredrik Lindström som handlar om dialektutjämning och 

kronolekter. Dessutom finns en sida som handlar om dialekter. Här finns en förklaring vad 

dialekter är, det finns en karta över dialektområden och det finns ett stycke om attityder till 

dialekter. 

Det digitala läromedlet Digilär svenska av Cecilia Lilja, Emma Sivedal, Rikard Liljenskog och 

Charlotte Cedergren används av en lärare och är uppdelat i olika arbetsområden där ett heter 

”variationer i språket” och ett kapitel inom detta område heter dialekter. Även i detta läromedel 

finns de sex stora dialektområdena med och en karta över Sverige med dessa utplacerade. Här finns 

också en länk till SweDia där man kan lyssna på inspelningar, det finns information om 

dialektutjämning och de olika gradskillnaderna i dialekterna. I slutet finns även en del om attityder 

till dialekter och även vilken attityd människor har till sin egen dialekt. 

Läromedlen är mycket olika i form och innehåll och i likhet med hur lärare väljer att fördela sin 

tid på kursernas innehåll väljer läromedlens författare, som ofta är lärare, hur mycket plats de vill 

ge olika delar av kursernas innehåll. De läromedel som här undersökts har ägnat dialekter olika 

mycket utrymme där exempelvis den andra upplagan av Svenska impulser 1 har nio sidor om dialekter 

med bilder och exempel medan Insikter i Svenska 1 endast har en halv sida utan några bilder. De 

flesta lärare använder, som enkätundersökning och intervjuer visat, oftast mer än bara läromedel i 

sin undervisning men dessa läromedel visar också att uppfattningen om vad som är viktigt att lägga 

fokus på i svenskundervisningen varierar från person till person. 
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Några tydliga likheter finns å andra sidan mellan de flesta läromedlen. Exempelvis har alla de 

undersökta läroböckerna, utom Insikter i svenska: svenska 1, en karta med olika dialekter skrivna i 

olika områden. I båda upplagorna av Svenska Impulser, i Fixa Språket 1, i Människans texter språket och 

i Digilär svenska finns de sex grova dialektindelningarna med, alltså norrländska, sveamål, götamål, 

gotländska, östsvenska och sydsvenska. 

 

5 Avslutande diskussion 

Denna undersökning har en didaktisk utgångspunkt och syftet är att se hur lärare arbetar med 

dialekter i undervisningen. Svenskämnets centrala innehåll består av många olika delar som ska in 

på en kurs med ett begränsat omfång. Oavsett vilken av dessa delar en lärare arbetar med måste 

denne ställa sig didaktiska frågor för att få klarhet i vad som ska göras. Det finns en del forskning 

om dialekter i undervisningen men inte någon som undersöker exakt samma sak som jag gjort i 

denna uppsats. Nedan redogörs svaren på de olika frågeställningar som denna uppsats är baserad 

på. 

I både enkätundersökningen och intervjun har lärare tillfrågats hur mycket tid som läggs på 

undervisningen. Resultaten visar att detta är högst individuellt och att det inte är några större 

skillnader bland lärarna som beror på vilket område de arbetar i. De flesta lärare uppger att de 

undervisar om dialekter någonstans mellan en och fem timmar under kursen Svenska 1. Intervjun 

fördjupar inte detta svar mer än att en av lärarna berättar att antalet timmar kan variera på grund 

av oförutsedda händelser och elevintresse. Detta resultat går i linje med faktumet att svenska lärare 

följer en utbildningstradition som möjliggör att de själva kan välja och påverka innehållet i sin 

undervisning. 

Precis som när det gäller hur mycket tid lärare väljer att lägga på undervisning om dialekter, är 

det också väldigt individuellt vilken typ av material som används. Det finns däremot vissa saker 

som stack ut och det är att de flesta använde sig av videoklipp, inspelade röster och kartor. Valet 

av material är kopplat till den didaktiska frågan vad som ska läras ut och här ser man återigen att 

det är väldigt individuellt vad lärare anser vara bra för deras undervisning. 

Varje läroboksförfattare har rätt att välja hur mycket plats denne vill ge dialekter i läromedlet 

och i likhet med lärare så måste författarna också ställa sig didaktiska frågor om vad de ska innehålla 

och hur de ska utformas. De läromedel som dykt upp i denna undersökning har alla olika innehåll 

och ägnat dialekterna olika stor plats. Författarna till dessa väljer själva vad de vill att läromedlet 

ska innehålla men om de vill nå ut till så många som möjligt bör läromedlet utformas på ett sätt 

som gör att det betraktas som användbart och som att det återspeglar kursens centrala innehåll på 

ett bra sätt. Gemensamt för de allra flesta läromedlen är att de har kartor och en lista över de stora 

dialektområdena som innehåll.  
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Majoriteten av lärarna som deltagit i denna undersökning har sagt sig försöka ge en övergripande 

bild av dialektsituationen i Sverige. Resultaten av undersökningen visar att i det område som är 

mest dialektalt, Jämtland, har lärarna till större del dialekten som talas i området, alltså jämtska, som 

utgångspunkt i undervisningen. Denna regionala skillnad är intressant och med tanke på att 

dialekterna utjämnas mer och mer i landet är det spännande att se att en del lärare i områden som 

är dialektala ändå fokuserar mer på den dialekt som talas i området de är verksamma i. På samma 

sätt finns en viss skillnad då lärarna i Uppland inte väljer att prata om dialekter i svenskkurser utöver 

Svenska 1 i lika stor utsträckning som lärarna i de andra undersökta områdena. Detta kan bero på 

att man i Uppland inte pratar lika dialektalt och därför inte väljer att arbeta med det i lika stor 

utsträckning. Å andra sidan är det också intressant att det bara är regionala skillnader gällande vilken 

dialekt som står i fokus och när det gäller huruvida dialekter nämns i andra kurser. När det gäller 

undervisningstimmar och material finns det inga påtagliga skillnader som beror på var lärarna 

arbetar. Skolverket säger att utbildningen i landet ska vara likvärdig men inte nödvändigtvis likadan 

och således kan man som lärare välja att fokusera på lokala dialekter exempelvis. 

Att lärare i områden som är mer dialektala anpassar sig efter de lokala kontexter som finns där 

är intressant och enligt Uljens, som nämndes tidigare, måste lärare anpassa sig efter den kulturella 

kontext som råder. Om resultaten skulle se likadana ut i tre andra geografiska områden i Sverige 

vore intressant att veta och här finns det utrymme för andra att fortsätta forska. Dessutom finns 

det fler delar av det centrala innehållet i svenskämnet som påverkas av ramfaktorer såsom 

geografiskt läge, men även annat som inte tagits med i beräkningen i denna uppsats, exempelvis 

socioekonomiska förutsättningar, könsfördelning eller etnisk bakgrund på elever. Här finns det 

också utrymme för vidare forskning. 

Resultaten av denna studie om dialektundervisningen i svenskämnet i gymnasieskolan visar 

främst att lärare individuellt kan välja vad deras undervisning om dialekter ska handla om och hur 

denna undervisning ska gå till. Däremot finns många gemensamma nämnare vad gäller 

dialektundervisning i form av material och undervisningstid. Några mönster i vad och hur lärare 

väljer att jobba med dialekterna är svåra att identifiera, förutom då att de lärare som undervisar i 

det mest dialektala området pratar mer om den dialekt som talas där.  

Den svenska skolan har varit en institution som aktivt varit delaktig i ”dialektdöden” men 

inställningen mot dialekter i skolan har förändrats till att vara en plats där elever kan lära sig mer 

om den egna och andras dialekter. Framtiden för dialekter i skolan, och i samhället i stort, är svår 

att förutspå men i och med att de orsaker som sägs ha suddat ut dialekterna, såsom urbanisering 

och ökade kontakter via medier och tekniska framsteg fortsätter att öka så är framtiden för en 

dialektal mångfald i Sverige inte alldeles säker. Men kanske kan skolan vara en instans där intresset 

och acceptansen för dialekter kan öka och om nu talandet av dialekter minskas kan skolan 

åtminstone prata om dessa ur en språkhistorisk vinkel. 



27 

Dialekter är viktiga för många människor och därför är det bra att skolan ger dessa plats, om än 

en begränsad plats i undervisningen. Friheten som den svenska skolan ger lärare att tolka läroplanen 

medför ett ansvar. Förhoppningsvis kan denna undersökning bidra till öka förståelsen för hur lärare 

tänker kring sina val. Josefsson (2011) menar att språksociologi är viktigt då elever har rätt att förstå 

sambandet mellan språk och makt. Att som lärare synliggöra dessa maktstrukturer är viktigt för att 

ge elever en chans att förstå att språket är viktigt för hur man uppfattar andra människor och blir 

uppfattad. Lärare bör reflektera över vilka konsekvenser vad och hur de lär ut om ett ämne som 

dialekter kan få och i och med detta bedriva bra undervisning. 
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