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Sammandrag  

Denna uppsats handlar om den traditionella dialekten pitemål som talas i och omkring Piteå, 

Norrbotten. De svenska dialekterna utjämnas allt mer och i denna uppsats undersöks hur man gör 

för att bevara en utdöende traditionell dialekt. Syftet med undersökningen är att undersöka 

attityden till den egna dialekten samt hur bevarandet av pitemålet ser ut idag. Hur arbetar man 

och vilka arbetar för att bevara och främja dialekten? Detta undersöks genom semistrukturerade 

intervjuer, två individuella och en gruppintervju. Materialet består av intervjusvaren från sex 

informanter. Studien visar att informanterna har en positiv attityd till pitemålet. Dialekten ses 

som något kul och intressant men även som en stolthet och ett kulturarv som skapar samhörighet 

i bygden. Både genom att bruka dialekten själv och genom att främja användandet av den hos 

andra försöker man bevara målet. Slutsatsen är att en stolthet tycks genomsyra attityden till 

pitemålet. Dialekten är något som skapar samhörighet och något som man kan marknadsföra sig 

själv med.  

 

Nyckelord: pitemål, attityd, bevarande, traditionell dialekt, dialektutjämning  
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Prolog  

Jag kommer ihåg när jag som liten var hemma hos mina farföräldrar och min farfar Signar 

frågade mig: ”sko vä hå`va päron dell matn?”. Jag undrade varför min farfar frågade om vi skulle 

ha päron till maten medan han i själva verket pratade om potatis. Pitemålet tycktes vara som ett 

eget språk men med åren så lärde jag mig att förstå mer och mer utav dialekten och det visade sig 

vara användbart.  

Pitemålet har alltid varit en del av min norrbottniska identitet och vid varje telefonsamtal med 

familjen hemma kommer det fram. Jag förändrar mitt språkbruk; omedvetet så slår jag om och 

”slår på” dialekten. Allra mest när jag talar med min farmor. Dialekten blir viktig för 

kommunikationen med mina släktingar, framförallt de äldre.  

Mitt eget intresse för pitemålet har fått mig att undra vad andra, som är bosatta i Piteå, tycker 

om sin dialekt och vad de gör för att bevara den samt vilka som arbetar för att främja dialekten.  

 

1. Inledning 

Idag är det ett faktum att dialekter jämnas ut allt mer, dör och försvinner. Allt färre talar dialekt 

och listan över vad det beror på kan göras lång: vi talar standardsvenska med våra barn hemma; 

vi flyttar mer och längre för bl.a. arbete eller utbildning; vi går längre i skolan; vi påverkas mer 

av massmedia (Thelander 2013; Lidström 1992). I Pitemålet - ållt mila àagg å ööx (1992) så ges 

exempel på utdöendet av just pitemålet: ”Utökad skolgång, påverkan av massmedia med mera 

har gjort att pitebondskan som så många andra dialekter är i utdöende” (Lidström 1992:2).   

Margareta Svahn har tillsammans med Jenny Nilsson (2014) skrivit om dialektutjämning i 

Västsverige och hävdar att dialektutjämning uppstår främst för att människor flyttar runt i större 

utsträckning och att de studerar på annan ort än hemorten (Forslund 2016; Svahn & Nilsson 

2014). De genomförde en undersökning där de undersökte språkförändringen i Västsverige efter 

1950. Undersökningen syftade till att utreda vad som hänt med de traditionella dialekterna och 

hur dialektsituationen ser ut idag (Svahn & Nilsson 2014). Dialektutjämningen sker över hela 

Sverige och i en artikel i Piteå-Tidningen kommenterar Margareta Svahn dialektutjämningens 

påverkan på Pitemålet: ”Dialektutjämning pågår men Pitemålet är speciellt och har många 
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utmärkande kännetecken som är starka och ord som hejna, hajna, hojna, itt och he kommer att 

finnas kvar” (Forslund 2016). Svahn lyfter att ungdomars attityd till dialekter är avgörande för 

fortlevnaden och överlevnaden (Forslund 2016).  

I Piteå finns det ett brinnande intresse för att bevara pitemålet. I den lokala dagstidningen 

Piteå-Tidningen läser jag om en kvinna som arbetar med att översätta bibliska texter till 

pitemålet (Dahlberg 2019). Detta gör hon för att hon anser att det är viktigt att bevara dialekten 

och hon menar att översättningarna är en hyllning till hembygden (Dahlberg 2019).  

I den undersökning som redovisas i denna uppsats intervjuades sex personer som samtliga 

använder sig av pitemålet och aktivt bevarar dialekten på något sätt. Fyra av de intervjuade är i 

högstadieåldern och de andra två är vuxna. De ser till att hålla dialekten vid liv eller åtminstone 

dra ut på dess död. Jag ämnar ta reda på vad det är som gör att de värnar om den lokala dialekten 

och hur de går tillväga för att bevara den.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bevarandet av en traditionell dialekt som pitemålet 

ser ut idag samt vad attityden är till den egna dialekten. Jag vill ta reda på hur man arbetar och 

vilka som arbetar för att bevara den traditionella dialekten och främja användandet av den. Jag är 

intresserad av deras motiv för att bevara dialekten; vad de ser för värden i dialekten och vilka 

eventuella hot de finner mot dialekten.  

 

Detta leder till följande frågeställningar: 

 

 Hur gör man och vilka arbetar för att bevara den traditionella dialekten pitemål som talas 

i Piteå i Norrbotten? 

 Vad är attityden till den egna dialekten?  

 

2. Tidigare forskning 

Även om det finns en del tidigare forskning om attityder till dialekter och olika varieteter av 

svenskan kan inte svenskars attityder till dialekter sägas vara en väl utforskad fråga. Beträffande 
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dialekter finns främst studier som handlar om specifika dialekter som exempelvis gotländska, 

småländska, dalmål och jämtländska, men det finns också några arbeten där mer generella 

mönster behandlas.  

Högstadieelevers attityd till och användning av den egna dialekten har tidigare undersökts av 

Jeanette Renman (2012). Detta undersöktes genom enkäter och ett antal inspelningar och de 

deltagande eleverna gick på en högstadieskola i Lycksele, Västerbottens län. Hennes resultat 

visar att det är skillnader mellan pojkar och flickors användning av dialekt men även mellan 

eleverna beroende på vilket program de tänkt läsa på gymnasiet, praktiskt eller teoretiskt. 

Renman drog slutsatsen att elevernas framtidsplaner påverkar dialektanvändningen och att det 

handlar om vilken grupptillhörighet man vill tillskriva sig själv. 

Jasmina Boflek Radovani (2000) gjorde en undersökning där hon kartlade dialektanvändning 

och attityder till dialekt och standardspråk hos vuxna. Hon använde sig av olika metoder i sin 

undersökning, dels direkta mätningar och dels indirekta mätningar. Hennes resultat visar att en 

majoritet av dem som deltog i studien anser att dialektanvändning är okej i de flesta 

sammanhang i vardagen men att man inte kan använda sig av dialekt vid exempelvis formella 

möten. De slutsatser som Boflek Radovani drog är att uppfattningen om vad en dialekt är och hur 

man definierar den kan skilja sig åt. Framför allt finns skillnaden mellan lingvister och andra 

människor vad gäller detta. Detta leder till att informanterna accepterar dialekt i vardagen och 

samhället så länge dialekten är i måttligt stor utsträckning och inte försvårar kommunikationen 

med alltför säregna drag. Detta innebär att det är mer accepterat med utjämnade dialekter än 

traditionella eftersom de traditionella dialekterna skiljer sig från standardspråket på samtliga 

språkliga nivåer och således inte räknas som ”måttlig mängd” dialekt enligt informanterna.  

I Mål från norr (1998) har Lisa Eriksson skrivit om sin c-uppsats Barbarernas språk eller 

gudarnas tungomål? En studie av attityder till pitemålet och behärskningen av detsamma hos ett 

antal gymnasieelever (1997). Även här är temat dialektattityder och hennes undersökning syftade 

till att undersöka vilka attityder gymnasieelever hade om pitemålet och vilken kännedom de hade 

om dialekten. Hon undersökte även skillnaderna mellan pojkar och flickors attityder och 

dialektala färdigheter och dessutom genomfördes undersökningen i klasser på både praktiska och 

teoretiska program. Detta undersöktes genom en enkätundersökning som koncentrerades på 

dikotomierna positivt-negativt och manligt-kvinnligt och avslutades med en mätning av 

elevernas faktiska kunskaper i pitemålet genom en kortare översättningsövning. Erikssons 
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hypotes var dels att pojkar talar mer dialekt än flickor men även att eleverna på de praktiska 

programmen använder sig mer av pitemålet än eleverna på de teoretiska programmen. Resultaten 

stämmer överens med hennes hypotes och visade alltså att pojkar är mer positiva till dialekten 

och använder sig mer av pitemålet än flickorna. Resultaten påvisade även en skillnad i attityd 

och användning mellan programmen. På de praktiska programmen är eleverna positiva till 

pitemålet och identifierar sig som pitebor och med dialekten. De menar även att 

dialektanvändning visar på manlighet. På de teoretiska programmen skiljer sig attityden mer 

mellan informanterna. Vissa är positiva till dialekten och vill använda sig av den medan andra tar 

avstånd från den. Vad gäller skillnaden mellan pojkar och flickor så visade undersökningen som 

väntat att pojkar är mer positiva till pitemålet och använder sig mer av det än flickorna. Flickorna 

har ofta god kännedom om dialekten men använder sig inte av den.  

 

2.1 Språk och dialekt 

Enligt Bengt Pamp (1978) kan språk definieras på två olika sätt. Dels är språket en mänsklig 

intellektuell förmåga som skiljer oss människor från djuren och dels anses språk vara en 

benämning för ett nationalspråk, som exempelvis det svenska språket (Pamp 1978:9). Detta så 

kallade nationalspråk är det vi vanligen benämner riksspråk (idag: standardspråk): ”den 

beteckning för en språkvariant i ett land som har högst status och som ofta i ett eller flera 

avseenden har officiell sanktion” (Pamp 1978:9). Detta innebär att den som vill använda sig av 

svenskt standardspråk måste rätta sig efter de normer som finns; speciellt tydligt är detta inom 

skriftspråket.  

Vad räknas egentligen som en dialekt och hur skiljer sig dialekter från standardsvenskan? 

Pamp (1978) lyfter att definitionen mellan språk och dialekt inte är historisk eftersom dialekterna 

är utvecklade av fornspråket och därför är äldre än standardspråket. Om dialekterna ses som 

självständigt utvecklade former av det nordiska fornspråket så kan standardspråket snarare ses 

som en ”relativt ung konstprodukt” (Pamp 1978:9). Detta innebär att dialekterna i Sverige 

är ”regionalt betingade utvecklingar av det nordiska fornspråket som finns inom Sveriges 

nuvarande gränser” (Pamp 1978:9). De svenska dialekterna har utvecklats från fornnordiskan 

genom arkaismer och innovationer. Arkaismer är drag som bevarats från fornnordiskan och i 

motsats till arkaismer finns innovationer som är nya språkliga drag (Pamp 1978:19). 
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I Eva Sundgrens bok Sociolingvistik definieras ordet dialekt som följande: ”en varietet som 

talas inom ett visst geografiskt område” (Sundgren 2013:354). Även språksociologen Jan 

Einarsson beskriver dialekt som ”tal som karakteristiskt för ett visst geografiskt område” 

(Einarsson 2009:147).  

Således kan vi säga att en dialekt är ett specifikt språkbruk som är bundet till ett geografiskt 

område och som skiljer sig från andra varieteter. Språkliga variabler ligger till grund för 

skillnader och likheter språkvarieteter och språk emellan. En variabel kan definieras som ”ett 

språkdrag som kan få olika språkliga uttryck och har minst två varianter. En variant är alltså ett 

av flera möjliga uttryckssätt” (Sundgren 2013:368). Lars-Gunnar Andersson (1985:60) lyfter 

fram variabler på olika språkliga nivåer: 

 

 Fonologiska variabler: tjockt l eller tunt l  

 Morfologiska variabler: huse eller huset i bestämd form  

 Lexikala variabler: blev rädd eller vart rädd 

 Syntaktiska variabler: han eller honom som objektsform ’Jag har sett han/honom’; 

böjning av predikativen ’De blev rädd/rädda’.  

 

Sådana variabler, bland andra, skiljer dialekter från varandra. Både Andersson (1985) och 

Pettersson (2005) delar in begreppet språk i en skala där standardspråk och genuin dialekt 

motsvarar respektive ytterpunkter: 

 

Neutralt standardspråk — Regionalt standardspråk — utjämnad dialekt — genuin dialekt  

(Andersson 1985:62; Pettersson 2005:202). 1 

 

Pettersson (2005) hävdar att de flesta av Sveriges befolkning befinner sig i mitten av denna skala 

kring regionalt standardspråk och utjämnad dialekt. Detta eftersom relativt få anses tala utan 

                                                   
1 Pettersson använder begreppen: riksspråk-regionalt riksspråk-utjämnad dialekt-genuin dialekt men 
jag har valt att inte använda dessa i den här uppsatsen eftersom de termerna kan ses som värderat 
laddade. Björn Melander skriver i Sociolingvistik (2013) att genuin dialekt idag benämns som traditionell 
dialekt eftersom ordet genuin är värdeladdat (Melander 2013:344). Fortsättningsvis kommer denna 
uppsats att innehålla termerna traditionell dialekt och standardspråk.  
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någon dialekt alls samtidigt som de traditionella dialekterna talas av väldigt få idag (Pettersson 

2005:202).  

För att en dialekt ska klassas som traditionell så måste den skilja sig från standardspråket på 

alla språkliga nivåer (Andersson 1985:62; Pettersson 2005:202; Sundgren 2013:367). Enligt 

Andersson är det uppenbart att traditionell dialekt finns i bl.a. Norrbotten (Andersson 1985:62).  

 

2.2 Dialektförändring, utjämning och död 

Förr kunde dialekter skilja mellan olika socknar så mycket att man inte kunde förstå varandra. 

Dialekterna var lokala och hade egna särdrag som utmärkte dem. Idag har dialekterna blivit mer 

utjämnade och i massmedier som radio och TV talas ett mer standardiserat språk och utjämnad 

dialekt. Andersson (1985) hävdar att om traditionell dialekt hade använts i TV så hade det 

textats. Vi talar idag om att dialekterna håller på att försvinna och med det menas dels att de 

utjämnas och tappar sina utmärkande särdrag, dels att dialekterna inte talas i lika stor 

utsträckning, även geografisk, som förr (Thelander 2013:170).  

Dialektutjämning beror på många olika faktorer såsom kommunikationstäthet, status hos 

språk och samhällets attityder (Thelander 2013:168). Det som blev resultatet vid starten av 

dialektutjämningen var framför allt det gemensamma standardspråket och framväxten av enade 

stadsmål. Detta gällde främst i de större städerna och hur majoriteten talade satte sedan prägel på 

närliggande områdens talspråk. Språket som talades i Stockholmstrakten blev så småningom 

normerande för standardspråket och dess skriftspråk (Thelander 2013:168).  Idag har 

dialektutjämningen i större utsträckning nått dialekterna i deras hemmiljö, däribland Pitemålet 

och Malungsmålet, och det är ett faktum att de inte längre låter som de lät förr (Thelander 

2013:168).  

Utöver utjämningens påverkan har landets dialekttalare tvingats bli tvåspråkiga i bemärkelsen 

att de måste kunna även standardspråket utöver dialekten. Samtidigt har utjämningen av dialekter 

har inneburit att dialekttalande kan kommunicera med andra som inte talar dialekten (Thelander 

2013:168–169). 

En del dialekter som skiljer sig markant från standardspråket kan skapa en växling mellan 

dialekten och standardspråket. Denna språkväxling kan beskrivas på två olika sätt: glidning 

kallas det om man rör sig mellan två varieteter av ett språk som exempelvis standardsvenska och 

en dialekt genom att blanda dem och använda mer eller mindre av det ena eller det andra. En 
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östgöte skulle till exempel kunna tala mer eller mindre östgötska beroende på situationen. En 

växling är ett byte av kod när man växlar mellan olika varieteter eller olika språk (Andersson 

2013:60). Till exempel så sker en växling när vi byter språk helt och pratar engelska. Om en 

dialekt är mycket skild från standardspråket kan man på samma sätt växla mellan exempelvis 

kalixmål och standardsvenska. 

En glidning illustreras som ett snett streck mellan två varieteter av ett språk medan en växling 

illustreras som olika steg i en trappa med olika språk (Andersson 2013:60). Förr använde man sig 

mer av växling medan man idag snarare använder sig av glidning. Men mellan standardsvenska 

och en dialekt som skiljer sig starkt från standardspråket, såsom pitemålet, sker alltså en växling. 

Den växling mellan språk som sker idag berör oftare svenska och ett annat språk än svenska och 

en dialekt. Det är väldigt svårt att dra en gräns mellan glidning och växling (Andersson 2013:60). 

 

2.3 Attityd 

Hur ser vi idag på olika varieteter inom språk och vad har vi för attityder till dialekter? 

Begreppet attityd kan härledas till två olika ordstammar: aptitudo och actus. Aptitudo står för 

benägenhet och actus står för en handling, ett beteende (Bijvoet 2013:123). Attityd kan ses som 

en benägenhet, som sällan är medfödd utan snarare något som vi lärt in, som får oss att agera på 

ett visst sätt i en viss situation. I Språksociologi (2009) så skriver Jan Einarsson att begreppet 

attityd är centralt inom språksociologin och ger följande definition:  

 

Attityder har med beteende att göra, men de är inte beteende utan snarare en beredskap, en böjelse 

för ett visst beteende. En definition är att det innebär en benägenhet att konsekvent reagera gillande 

eller ogillande mot en viss företeelse (Fishbein & Ajzen 1975:6). Denna företeelse kan vara en 

enskild person, en grupp, ett språk, ett språkligt uttryck o.s.v. Många har kanske föreställningen att 

attityder är något som riktas mot andra än en själv. Därför vill jag betona att jag också tänker 

attityder som riktas mot en persons eget språk, egna lekter eller egna uttryck över huvud taget, 

verbala såväl som icke-verbala. (Einarsson 2009:217). 

 

Attityder har en komplex struktur och kan sägas bestå av tre komponenter: kognitiv, affektiv och 

konativ komponent (Bijvoet 2013:124; Einarsson 2009:217). Den kognitiva komponenten är den 

kunskapsinriktade och innefattar de föreställningar som vi har om något. Föreställningarna 

behöver inte vara sanna. Vad är vår uppfattning och vad tror vi om något eller någon? Den 
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evaluativa komponenten är den värderande och avgör känslorna av våra föreställningar som vi 

har om något. Hur graderas de värderingar vi har inför något eller någon? Den konativa 

komponenten är den benägenheten vi har att handla i enlighet med våra föreställningar och 

värderingar (Bijvoet 2013:124). Kortfattat kan vi säga att attityd handlar om: (1) vilka 

föreställningar vi har om attitydobjektet, (2) vilka känslor vi har inför attitydobjektet och (3) 

vilken handlingsberedskap vi har inför attitydobjektet.  

Vad gäller attityder till språk så är språket ett tydligt uttryck för vem man är. Språkliga 

varieteter såsom dialekter kan visa på tillhörighet, hemmahörighet och även markera identitet 

(Bijvoet 2013:129; Einarsson 2009:39). Hur vi talar säger något om oss som person. Talar vi 

med dialekt? Talar vi ungdomligt? Använder vi oss av ”fina” ord? Språket är identitetsskapande 

och hur vi väljer att tala påverkar hur vi uppfattas som personer. Det kan avslöja vilken kategori, 

grupp vi vill tillhöra eller vilken stad vi kommer ifrån. Ett visst sätt att tala kan medföra 

samhälleliga förväntningar (Sundgren 2013:78).  

Gällande attityd till vår egen dialekt så lyfter Einarsson (2009) fram att det är vanligt att man 

känner sig kluven vad gäller inställningen och attityden till sin egen dialekt (2009:222). 

Andersson (1985) belyser två mönster som ligger till grund för vår attityd till dialekter, det 

allmänna och det egocentriska. Det allmänna mönstret innebär att dialekterna i nord värderas 

högre än dialekterna i syd med undantag för gotländskan som även den värderas högt (Andersson 

1985:139). Detta mönster framkom efter en undersökning av Bengt Loman (1973) som gick ut 

på att försökspersoner skulle placera ut dialekter utifrån dess namn utan att lyssna på dialekterna 

i fråga. Det egocentriska mönstret innebär att vi dels har en något schizofren syn på vår egen 

dialekt, dels att vi ofta tycker illa om granndialekterna medan dialekter längre från vår egen 

upplevs som mer positiva. Den schizofrena synen innebär att vissa tycker om sin dialekt och 

andra inte medan några tycker både bra och illa om sin dialekt (Andersson 1985:140).  

Vad våra attityder till båda dessa mönster grundar sig i kan förklaras av olika faktorer, 

däribland skriver Andersson (1985:141–143) om:  

 stereotypa åsikter: de åsikter/fördomar vi har om människorna som talar en viss 

dialekt ligger till grund för vad vi tycker om dialekten.  

 maktrelationer: hur maktrelationerna ser ut i samhället påverkar hur vi ser på 

människor och dess dialekt. 
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 egenkritik: förhållandet till sin egen dialekt kan beskrivas utifrån status och 

hemmahörighet/samhörighet. Detta leder till att vi ofta har svårt för att avgöra vad 

vi tycker om vår egen dialekt. Standardspråket anses ha högre status än dialekt 

men dialekten har mer samhörighet.   

 

Sammanfattningsvis finns det många faktorer som påverkar vad vi tycker om dialekter och vad 

som gör att de dör ut eller lever kvar. Ett av skälen till att våra svenska dialekter inte dör bort 

grundar sig i att vi faktiskt tycker om dem.  

3. Pitemål och pitemålsakademin  

3.1 Pitemål  

Pitemålet är en traditionell dialekt som behållit många drag som försvunnit i andra varieteter av 

svenskan, exempelvis sekundära diftonger och kortstavighet. Dialekten avviker således mycket 

från standardsvenskan, vilket leder till att utomstående har svårt för att förstå den 

(Nationalencyklopedin, pitemål, 2019-04-09). Att dialekten är svår att förstå för utomstående 

stärker Anderssons resonemang om vad som kännetecknar en traditionell dialekt (Andersson 

1985:62). Bengt Pamp skriver i sin bok Svenska dialekter om en berättelse från Pite socken och 

hävdar att ”[o]m något landskap skall tävla med Dalarna i fråga om dialekter som dels avviker 

starkt från varandra och dels skiljer sig avsevärt från riksspråket så är det Norrbotten” (Pamp 

1978:142).  

Pitemål talas främst på landsbygden i Piteå älvdal i Norrbotten, ”från Jävre i söder till Rosvik 

i norr med landskapsgränser och Åby älv som ungefärliga gränser i väster” (Lidström 1992:2). I 

Piteå stad används det som är ett förfinat pitemål och det kallas för pitefint (Lidström 1992:2). I 

ordboken Pitemålet - ållt mila àagg å ööx benämns pitemålet även som pitebondska (Lidström 

1992:2). Även Lars-Gunnar Andersson (2013:61) lyfter att dialekt i norra Sverige, som 

exempelvis i Piteå, kallas för bondska, och således kan dialekten i Piteå benämnas som 

pitebondska. Detta är värt att nämna eftersom informanterna i undersökningen använder sig både 

av benämningen pitemål och pitebondska och ibland till och med enbart bondska. 

Pitemålet skiljer sig inom samtliga språkliga nivåer från standardsvenska. Det är främst en 

talad dialekt och skriftspråket kan därför skilja sig mellan pitemålstalare. Ingvar Brännström 
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(1993) har skrivit en grammatikbok till pitemålet, Söjna tå`La vä – Grammatik på Pitemålet, där 

han försöker ge klarhet i dialektens skriftspråk och grammatik (Brännström 1993). 

Nedan följer exempel på språkliga variabler i pitemålet som skiljer sig från standardspråket 

inom de olika nivåerna: 

 

Fonologisk nivå: (1) tjockt l och n - kan aldrig stå i början av ord och skrivs med stort L 

respektive N, exempel: pitjmåLe ’pitemålet’, kLeut ’blöja’, bLåi`ta ’blöta’, rä`Nsk ’gnägga’, 

bo`rN ’bulna(=inflammera)’; (2) stj-ljud uttalas som tre separata ljud och inte som ett sje-ljud, 

exempel: stjùt ’skjuta’, stjöLja ’tvättkorg’, stjällkåo ’skällko’; (3) s-ljudet uttalas som sje-ljud 

framför w och L samt efter N, exempel: swi`d ’svida’, sLeùk ’sluka’, haNs ’hans’, sLåsali 

’slarvig’, daNs ’dansa’; (4) diftongerna åo, öu, eu, exempel: åo: våo`r ’voro’, gåod ’god’, öu: 

böùLe ’bölade’, fLöùte ’flöte’, eu: sLeùt ’sluta’, èut ’ute’, heuali´gen ’ojdå!’, mèurbréuke 

’murbruket’; (5) negationen inte: I veit itt ’Jag vet inte’. 

 

Morfologisk nivå: (1) Tre genus: maskulinum (”han-ord”) påtjen ’pojken’, ståóln ’stolen’, 

femininum (”hon-ord”) fLècka ’flickan’, stö`gon ’stugan’, neutrum (”hä-ord”) båoLe ’bordet’, 

loj`se ’lyset’; (2) ingen böjning av predikativ i plural, exempel: I vorte rädd ’jag blev rädd’, vä 

vorte rädd ’vi blev rädda’.  

 

Lexikal nivå: (1) dialektala ord såsom: hejna ’det här’, hojna ’hon’, hajna ’han’, nalta ’lite 

grann’, gåode ’ganska’; (2) vart istället för blev: I vorte rädd ’Jag vart rädd’.   

 

Syntaktisk nivå (meningsuppbyggnad): (1) placering av negation: I be it höv ’Jag behöver 

inte’; (2) placering av possessivt pronomen: bråorn men ’brodern min’ istället för ’min bror’.  

 

3.2 Pitemålsakademin 

Pitemålsakademin började med en Facebook-grupp ”Vi som talar pitebondska”. Där delgavs 

historier, frågor ställdes och folk sökte kontakt för funderingar, frågor och problem kring 

dialekter och pitebondskan (även: pitemålet). Det var en hemvändare som startade gruppen som 

snabbt växte sig allt större. Det var efter en dispyt i gruppen om skriftspråket som akademin 

växte fram. Den skapades med tanken om att det behövdes några som kunde ta hand om 
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dialekten. 2014 gjordes stadgar till Pitemålsakademin och en egen Facebook-grupp skapades i 

syftet att sprida kunskap och anordna aktiviteter. En styrelse driver Facebook-gruppen och 

akademin men antalet medlemmar är stort. 

Styrelsen består av fem medlemmar. Den yngsta styrelsemedlemmen är i 50-årsåldern vilket 

innebär att det är en hög medelålder på de som sitter med i akademins styrelse. Några av dem 

som är med i Pitemålsakademin har pitemålet som modersmål och kan inte standardsvenska i 

samma utsträckning som dialekten. 

Det är en ideell förening och man blir med genom att betala en medlemsavgift. De som är 

med i akademin är vanligen pitemålstalare. Alla som är med i föreningen kan bidra med svar på 

frågor och information/kunskap i Facebook-gruppen. Via den egna Facebooksidan 

Pitemålsakademin så dokumenteras och sprids information. Information om Pitemålsakademin 

finner man på Facebook, i deras grupp Pitemålsakademin (Pitemålsakademin, 2019-04-15).  

 

4. Metod och material  

Det finns huvudsakligen tre kategorier av metoder som används för att undersöka attityder till 

språk: för det första analys av språkanvändning och språkbehandling på samhällsnivå; för det 

andra direkta mätningar och för det tredje indirekta mätningar (Bijvoet 2013:132). Den första 

kategorin, analys av språkanvändning och språkbehandling på samhällsnivå, innefattar 

kartläggningar av en varietets sociala ställning, behandling och användning i samhället. 

Kartläggningarna sker genom direkta observationer, deltagande observationer eller etnografiska 

studier. Denna metod används vanligen som ett komplement till annan datainsamlingsmetod 

(Bijvoet 2013:132). Den andra kategorin, direkta mätningar, innefattar intervjuer och enkäter och 

används frekvent inom attitydforskningen. Intervjuer och enkäter är exempel på metoder där de 

som svarar själva redogör för sina attityder. Här får man fram det som är av intresse att studera, 

det kan till exempel vara yttringar av attityder. Denna metod kallas för direkt eliciteringsmetod 

och genom denna metod kan man komma åt människors medvetna attityder (Bijvoet 2013:133). 

Den tredje kategorin, indirekta mätningar, innefattar studier av undermedvetna attityder vilka 

framkommer på ett mer indirekt sätt där syftet inte är lika uppenbart och uttalat. Även vid denna 

typ av metod får man fram det som är av intresse att studera och är en indirekt eliciteringsmetod. 
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Vid indirekta mätningar måste de som deltar i efterhand bli informerade om undersökningens 

syfte för att kunna ta ställning till ett deltagande i undersökningen (Bijvoet 2013:133–135). 

Den vanligaste indirekta mätningen är matched guise-metoden. Denna typ av metod innebär 

att de som deltar i undersökningen får lyssna på ljudinspelningar med språkprov och ska sedan 

utifrån språkproven gradera dem efter motsatta adjektiv som ytterpunkter (Bijvoet 2013:135). 

Exempel på ytterpunkter med motsatta adjektiv kan vara trygg–osäker, rolig–tråkig, 

högutbildad–lågutbildad och flitig–lat. Genom denna typ av undersökning, där deltagarna får 

svara på vad de tycker om personen de lyssnar till, får man fram de dolda, outtalade attityderna 

till en dialekt eller ett språk.  

Attityden till dialekter har förändrats med åren och så har även dialekterna i sig. 

Anledningarna till att dialekter förändras är många. Som nämnts i inledningen så flyttar vi mer 

och längre, vi går längre i skolan, vi studerar på annan ort och vi talar standardsvenska med våra 

barn. På så sätt jämnas dialekterna ut och förändras. Men det finns även förändringar som sker på 

grund av att samhället moderniseras och digitaliseras. I och med alla förändringar av samhället 

och vardagslivet med ny teknik och annan levnadsstandard så krävs nya ord och uttryck på 

dialekterna vilket leder till en förändring av dem. Dialekterna är begränsade vad gäller ord och 

uttryck för digitala fenomen eftersom dessa inte har varit centrala i vardagen förr. 

 

4.1 Metod 

Den metod som används i denna undersökning är kvalitativ och består av semistrukturerade 

intervjuer. En intervju är en dialog, ett samtal, som kräver ett samspel och en interaktion mellan 

två personer där en frågar och den andra svarar (Kvale & Brinkmann 2014:19; Lantz 2013:21).  

Ett utbyte av information sker mellan två parter som inte är likställda. Att de två parterna inte 

är likställda beror på att den ena personen ställer frågor och kontrollerar situationen medan den 

andra står för informationen och kunskapen i form av sina svar. Denna samtalsform har en 

struktur och ett syfte och för den som intervjuar innebär denna dialog att förvärva andra 

människors synsätt och åsikter genom väl valda frågor och aktivt lyssnande (Alvehus 2013:80; 

Kvale & Brinkmann 2014:19; Lantz 2013:21). I en intervju ligger vikten vid det verbalt uttryckta 

från den som intervjuas (Lantz 2013:21). En intervju sker vanligen i direkt interaktion, ansikte 

mot ansikte, mellan intervjuare och informant men kan även ske via röst- eller videosamtal 

(Alvehus 2013:80).   
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Intervjuerna i denna undersökning kan ses som semistrukturerade, vilket innebär att den som 

intervjuar följer ett formulär som består av öppna frågor eller bredare teman som ligger till grund 

för samtalet (Alvehus 2013:83). Genom att använda semistrukturerade intervjuer har 

informanterna möjlighet att påverka intervjuns innehåll och intervjuaren kan ställa följdfrågor 

vilket kräver en aktiv lyssnare. Denna typ av intervju är en mycket vanlig intervjuform (Alvehus 

2013:83).   

Till intervjuerna utformades intervjuguider som innehåller de frågor som ligger till grund för 

intervjun. Dessa frågor är strukturerade efter övergripande teman. Samtliga intervjuer innehåller 

samma teman. Frågorna i en intervjuguide bör vara korta och lätta att ta till sig, detta för att det 

inte ska ta tid från intervjutillfället till att förklara frågornas syfte och innebörd (Esaiasson m.fl. 

2012:264). Intervjuguidernas innehåll utformades utifrån undersökningens frågeställningar. 

Vid en kvalitativ undersökning är det viktigt att frågorna är öppet formulerade så att 

informanten(-erna) får möjlighet att berätta fritt utifrån sina egna förutsättningar. Vid öppna 

frågor kan den som svarar själv välja vilken dimension av något hen vill behandla. Sådana frågor 

kan formuleras som följande: ”Vad anser du…?” Eller ”Vad tycker du…?” (Kjær Jensen 

1995:71). För att skapa en klarhet i intervjuns struktur är det viktigt att tänka på att ta en fråga i 

taget (Kjær Jensen 1995:74). Då vet informanten vad hen ska svara på och det blir lättare att som 

intervjuare, sedan vid transkriptionen, veta vad informanten svarar på vilken fråga.  

Frågor som kan besvaras med redan givna svar såsom ja/nej eller bra/dåligt bör undvikas 

eftersom denna typ av frågor inte bjuder in informanten till att berätta fritt (Kjær Jensen 

1995:71). En annan typ av fråga som bör undvikas är ”varför”-frågan eftersom denna typ av 

fråga förutsätter att det finns en bakomliggande orsak (Kjær Jensen 1995:74). Både ja/nej- och 

varför-frågor går lätt att ersätta med mer öppna frågor av karaktär som: ”Vad anser du…?”, 

”Berätta om...”, ”Hur tror du…?”, ”Hur tänker du kring…?” och ”Beskriv...”.  

Samtliga intervjuer dokumenterades genom ljudinspelningar med hjälp av appen 

VoiceRecorder på en iPad och sedan transkriberades de till normaliserad form. Fördelarna med 

att spela in intervjuer är bland annat att det är enkelt att gå tillbaka till vad som sagts efter att 

intervjuerna är genomförda och inspelningen innehåller det ursprungliga svaret om eventuella 

anteckningar säger något annat. En annan fördel med att spela in är att den som intervjuar kan 

vara en god lyssnare som kan koncentrera sig på samtalet, istället för att försöka hinna anteckna. 

Risken är i sådana fall är hög att det som sägs blir förändrat på vägen när det nedtecknas och 
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således inte alltid stämmer överens med som verkligen sagts (Alvehus 2013:85). En möjlig 

nackdel med inspelning är att informanten känner sig hämmad och störd av inspelningen, något 

som kan begränsa öppenheten i svaren (Alvehus 2013:85). I denna undersökning intervjuades 

informanterna över telefon så de blev inte störda på samma sätt av att se själva 

inspelningsinstrumentet.  

Vad gäller utskriften av intervjuerna, transkriptionen, valdes en så normaliserad form som 

möjligt som i detta fall inte innefattar en fullständig transkription. Transkriptionerna av 

intervjuerna är skriftspråksnormerade vilket innebär att exempelvis tvekljud (såsom ’hm’, ’ehm’ 

och ’eeh’), oavslutade meningar och pauser har tagits bort vid utskriften (Wibeck 2010:96). 

I denna undersökning genomfördes både individuella intervjuer och en gruppintervju. Med de 

yngre informanterna, eleverna, valdes gruppintervjun framför individuella intervjuer. Detta med 

tanke på att människan är en social varelse som stimuleras av att delta i samtal med andra, och 

vid ett gruppsamtal så får den enskilde personen mer input än om hen samtalat själv med en 

intervjuare (Kjær Jensen 1995:83). En gruppintervju kan med hjälp av interaktion med andra 

understödja en skapelseprocess. Tanken var att eleverna, med hänsyn till deras unga ålder, 

förmodades våga svara mer utförligt om de fick vara i grupp jämfört med om de hade fått svara 

enskilt. Med intervju i grupp ville jag uppmuntra eleverna att delta i undersökningen och att de 

med varandra i grupp skulle känna sig trygga och mindre utsatta. Vid en gruppintervju 

rekommenderas att inte ha för många gruppmedlemmar och ett lämpligt antal deltagare är fyra 

till sex personer, ”inte färre än fyra och inte fler än sex personer” (Wibeck 2010:61-62, 

originalets kursivering). 

 

4.2 Material 

Materialet i denna undersökning består av svaren från tre stycken kvalitativa intervjuer, en 

gruppintervju och två individuella intervjuer. Totalt har sex informanter deltagit i studiens 

intervjuer.  

 

4.2.1 Urval  

Informanterna består av fyra högstadieelever, en verksam lärare och en representant från 

Pitemålsakademin. De är mellan 14 år och pensionsåldern. Det var ett medvetet val att välja 

informanter ur olika åldersgrupper för att få en åldersspridning och därigenom en bredare syn på 
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dialektanvändning och attityden till den egna dialekten. Samtliga informanter bor i Norrbottens 

län i Piteå kommun, antingen i Piteå stad eller en by utanför. Eleverna går högstadiet på en skola 

i en by utanför Piteå. Tre av eleverna går i årskurs 8 och en av eleverna går i årskurs 7. Eleverna 

valdes eftersom de läser en valbar kurs i pitemål och att det blev just en grupp och fyra elever 

beror på att det var dessa fyra som ställde upp frivilligt.  

Läraren är verksam som förstelärare i svenska och SO på en högstadieskola i en by utanför 

Piteå. Eleverna och läraren går och arbetar på samma skola. Läraren valdes eftersom hen håller i 

kursen ”Vell dö lär dä pråtta nalta pijtmål?” [’Vill du lära dig att prata lite pitemål?’].  

Pitemålsakademin representeras i denna undersökning av en person, vilket innebär att hen får 

representera hela akademin och svarar för denna som förening om inte annat framgår. 

Representanten valdes eftersom jag kände till hen sedan tidigare då jag har växt upp i byn där 

hen är bosatt.  

Läraren och representanten från pitemålsakademin kontaktades personligen via telefon medan 

elevgruppen kontaktades av den berörda läraren.  

 

4.2.2 Process 

Läraren och Pitemålsakademin kontaktades via telefon. Jag började med att informera om själva 

undersökningen och syftet med den. När de gått med på att vara med i undersökningen och låta 

sig intervjuas så bokades tid för intervjuerna in. Elevgruppen kontaktades av läraren som sedan 

återkom med en möjlig tid för intervju. Samtliga intervjuer skedde via telefon på grund av det 

långa avståndet då informanterna befann sig i Norrbotten och jag i Uppsala.  

För att testa frågorna och se om de var lätta att förstå gjordes pilotintervjuer innan de riktiga 

intervjuerna genomfördes. En yngre person, i gymnasieåldern, testade elevernas intervju och två 

olika vuxna personer, en ung vuxen och en i medelåldern, testade de andra två intervjuerna. Efter 

pilotintervjuerna så omformulerades någon fråga, främst i elevernas intervjuguide. Under dessa 

pilotintervjuer testades dessutom inspelningsappen för att se att den fungerade för ändamålet. 

När pilotintervjuerna genomförts färdigställdes intervjuguiderna och mejlades sedan till de 

berörda tillsammans med en samtyckesblankett.  

Vid varje intervju så började jag med att fråga om jag fick spela in intervjun sedan 

informerades de igen om undersökningen och själva intervjuns uppbyggnad med övergripande 

teman. Intervjuerna varade mellan 15 och 50 minuter.  
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Efter att intervjuerna genomförts så gjordes utskrifter av samtliga intervjuer. 

  

4.3 Etiska aspekter 

I undersökningen har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 

grundkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de som ska delta i undersökningen blir informerade, innan 

deltagandet, om undersökningens syfte. Informanterna ska upplysas om att de deltar frivilligt och 

att de kan avbryta sin medverkan om de vill (Vetenskapsrådet 2002:7). Samtyckeskravet innebär 

att de som deltar i undersökningen själva bestämmer över sin medverkan och därför ska de 

skriva under ett samtycke som samlas in innan undersökningen (Vetenskapsrådet 2002:9). Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) ska underskrift och samtycke av förälder tas om de undersökta är under 

15 år och om undersökningen innehåller etiskt känsliga frågor. Så är inte fallet i denna 

undersökning och därför togs det enbart hänsyn till elevernas samtycke i detta fall. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter som förekommer i undersökningen ska 

ges största möjliga konfidentialitet och obehöriga ska inte kunna ta del av uppgifterna 

(Vetenskapsrådet 2002:12). Denna undersökning innehåller inga känsliga uppgifter om enskilda 

personer men kravet har ändå tagits med i beaktning. Inga namn förekommer och allt material 

såsom personuppgifter och ljudinspelningar är det enbart jag som tar del av. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter som samlas in i undersökningen endast får användas för 

forskningsändamål och att de inte får spridas vidare (Vetenskapsrådet 2002:14). 

Samtliga informanter kommer att vara anonyma i denna undersökning. 

 

5. Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet från de intervjuer som genomförts att presenteras. Detta genom 

svaren från intervjuerna och de presenteras tematiskt. De olika temana är: 1) attityd till dialekten, 

2) användning av dialekten, 3) betydelse och skillnader samt 4) framtiden. Alla tre intervjuerna 

innehåller samma teman men intervjufrågorna skiljer sig något mellan intervjuguiderna. 

Elevernas intervjuguide innehåller färre frågor och språket är anpassat för att de tydligt ska förstå 

vad som efterfrågas. Lärarens och Pitemålsakademins intervjuguider innehåller fler frågor, och 
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dessutom innehåller lärarens intervjuguide specifika frågor om kursen i pitemål och 

Pitemålsakademins intervjuguide specifika frågor om själva akademin men även om främjandet 

av dialekten i samhället. Intervjuguiderna finns bifogade i bilaga 1–3.  

Eftersom samtliga informanter kommer att vara anonyma så benämns eleverna som elev 1–4, 

den verksamma läraren som läraren och representanten från Pitemålsakademin som 

Pitemålsakademin. 

 

5.1 Tema: attityd till dialekten  

I detta tema fick informanterna redogöra för sin upplevda attityd till pitemålet och skälen till 

varför de bryr sig om dialekten.  

 

5.1.1 Elevgruppen 

Eleverna har en positiv attityd till dialekten. De tycker att den är intressant och speciell. De 

uttrycker att den är mysig och att de tycker om att höra på den. Elev 1 svarar: ”jag tycker att det 

är lite mysigt som. Min farmor och farfar pratar det [pitemålet]. Det känns som om man är 

hemma” (Elev 1, 2019-04-10). Något annat som har stor inverkan på deras attityd till pitemålet 

är att de anser att dialekten gör att de känner sig hemma, elev 2 berättar: ”kul att höra på. Man 

känner sig så här hemma typ” (Elev 2, 2019-04-10). 

Eleverna har valt att läsa en kurs i pitemål på elevens val men skälen till varför de valde den 

kursen skiljer sig något. Två av eleverna berättar att de valde kursen för att den verkade kul och 

intressant. Kursen, som är valbar, innebär att onsdagseftermiddagarna blir lite roligare samtidigt 

som de tycker att det är kul att få lära sig mer om pitemålet. De andra två eleverna hänvisar sitt 

val av kurs till ökad förståelse. De vill få bättre förståelse för dialekten eftersom deras mor- och 

farföräldrar talar den, elev 1 berättar: ”För att kunna förstå vad ens farmor och farfar och mormor 

och morfar säger. Kunna prata med dom” (Elev 1, 2019-04-10). En av dem berättar att sedan hen 

har börjat kursen kan hen bättre förstå sina mor- och farföräldrar. ”För att det verkade intressant 

att pröva på. Både morfar och mormor pratar väldigt grovt pitemål så det kan vara svårt att förstå 

ibland. Men det blev lättare sedan jag började kursen” (Elev 3, 2019-04-10).  
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5.1.2 Läraren 

Läraren berättar att hens attityd till pitemålet har förändrats genom åren: ”När jag var yngre 

tyckte jag att det var fult och bonnigt med dialekten” (läraren, 2019-04-10). Men när hen blev 

äldre så förändrades attityden och intresset för pitemålet, från att ha tyckt att den är något att 

skämmas för till att känna att dialekten är något att vara stolt över. Idag anser hen att pitemålet är 

något att vara stolt över och väldigt mån om: ”Det är fränt. Det finns så många fiffiga ord som 

man hör vad det ska bli” (läraren, 2019-04-10). Läraren anser att dialekten är något som finns 

(där) som är speciellt och värt att bevara: ”Något som vi har här som är lite speciellt och viktigt 

bevara. Ja, nu är jag väldigt, väldigt mån om den” (2019-04-10).  

 

5.1.3 Pitemålsakademin 

Pitemålsakademin har en väldigt positiv syn av dialekten och ser den som ”ett materiellt 

kulturarv och en del av vår historia” (Pitemålsakademin, 2019-04-15). En av medlemmarna i 

Pitemålsakademins styrelse är lingvist och bidrar med sin kunskap om dialekten, främst 

historiskt sett. Hen menar att pitemålet egentligen inte är ett eget språk som många vill tro utan 

att det är en gammal form av svenska. Och att dialekten är något som har blivit kvar och inte 

något som har uppstått. 

De anser även att attityden till dialekten i samhället i stort är väldigt positiv. ”Ju längre tiden 

går desto större uppmärksamhet tycker vi att vi får” (Pitemålsakademin, 2019-04-15). 

Pitemålsakademin har blivit omnämnd i många uppsatser och det finns även en efterfrågan i 

samhället efter deras medverkan: ”Vi blir efterfrågade som gäster och föreläsare både inom 

skolan och föreningslivet. De [som bjuder in oss] är mån om att bevara” (Pitemålsakademin, 

2019-04-15). Akademin blir inbjudna av de som också själva är intresserade av att bevara 

dialekten.  

Pitemålsakademin anser att en levande dialekt berikar ett samhälle med mångfald. ”Behåller 

vi våran dialekt så levande som möjligt så bidrar det till att bevara det materiella kulturarvet. 

Men det bidrar också till att vi kan förstå varandra även om vi inte alla är lika” 

(Pitemålsakademin, 2019-04-15).  

De tycker att bevarandet av pitemålet är viktigt för bevarandet av den kulturella identiteten. 

Denna kulturella identitet medför en stolthet och denna stolthet är viktig att bevara. ”En stolthet 

att vi har det och att det fortfarande fungerar” (Pitemålsakademin, 2019-04-15). 
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5.2 Tema: användning av dialekten 

I detta tema fick informanterna svara på frågor om när och varför de använder sig av dialekten 

samt huruvida de är medvetna om sin dialektanvändning eller inte. 

 

5.2.1 Elevgruppen 

Eleverna uppger att de inte använder sig av pitemålet i så stor utsträckning. Överlag så 

framkommer det att de främst använder sig av dialekten i hemmet. De pratar lite grann med sina 

föräldrar och sina mor- och farföräldrar. Med kompisar och i skolan så använder de sig inte av 

dialekten. En elev uppger att hen nästan bara använder sig av dialekten vid beskrivning av ett 

ord: ”Typ bara när jag använder ett ord. Det är det här stora myggor [’harkrank’] – koggamojj, 

men jag kommer aldrig ihåg vad de heter på svenska” (Elev 1, 2019-04-10). 

En av eleverna berättar att hen inte pratar så mycket själv men att hen förstår när andra pratar. 

Hen använder sig främst av dialekten hemma med sina föräldrar och med sin farmor och farfar: 

”Jag pratar mer [dialekt] med farmor och farfar. Inte med kompisar” (Elev 2, 2019-04-10).  

En annan anser att vissa ord är svåra att definiera utan pitemål men att hen i övrigt inte använder 

sig så mycket av dialekten.  

De anser sig inte alltid vara medvetna om när de använder sig av pitemål och när de använder 

rikssvenska. Åtminstone så är det inte något som de reflekterar särskilt mycket över. En elev 

uppger dock att hen till viss del är medveten om när hen använder sig av dialekten. Däremot så 

upplever de att de ganska ofta blandar dialektala drag och rikssvenska.  

 

5.2.2 Läraren 

Hen anser sig använda sig av dialekten ganska mycket och det är främst i hemmet och med 

familjen som dialekten används. Med sina syskon använder hen pitemålet flitigt och hemma med 

sin partner likaså. Hen använde inte dialekten hemma med sina barn under deras uppväxt och 

därför försöker hen nu att föra dialekten vidare till barnbarnen. Något som hen lyfter fram är att 

hen använder sig mer av dialekten under sommaren när hen är ledig. Pitemålet används till 

vardags och i hemmiljön: ”det blir ganska mycket pitemål hemma” (Läraren, 2019-04-10). 

Läraren hävdar att hen för det mesta inte är medveten om när hen talar dialekt och när hen 

talar rikssvenska. Eftersom dialektanvändningen främst sker i vardagliga situationer så är det 
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svårt att avgöra om det sker medvetet eller omedvetet. ”Det är i vardagliga situationer. Jag vet 

inte om jag talar det fullt ut eller om jag blandar” (Läraren, 2019-04-10).  

 

5.2.3 Pitemålsakademin  

Här presenteras hur Pitemålsakademin arbetar med att sprida dialekten snarare än deras 

användning av den. Det framkommer dock även hur de anser att pitemålet kan användas. 

Representanten från Pitemålsakademin berättar om hur de gör för att sprida användningen av 

pitemålet:  

 

Vi gör besök, exempelvis skolbesök - något som blivit mer och mer efterfrågat; vi spelar in små filmsnuttar 

- en mobiltelefon ger ju möjlighet att göra det och man kan enkelt publicera det; vi publicerar material på 

vår Facebook-sida; vi använder den [dialekten] och står upp för att vi gör det. Det finns någon i styrelsen 

som säger att ”sen jag gick i pension så har jag bestämt mig för att bara prata pitebondska”. Så när han går 

på affärer så frågar han ”förstår du bondska?” och de flesta svarar att de förstår men att de inte kan prata. 

Så då pratar han på pitebondska och så svarar de på svenska. (Pitemålsakademin, 2019-04-15).  

 

Genom att själva använda dialekten aktivt så gör det att fler personer behöver förstå pitemålet 

och på så sätt sprids användningen av dialekten även om de inte kan tala dialekten själva. 

Pitemålsakademin är väl medvetna om när de använder sig av dialekten och när de använder sig 

av rikssvenska och hävdar att de använder den för att ”tvinga” andra att förstå dialekten. ”Vår tes 

är att om man pratar mer och mer pitemål så tvingas folk att förstå även om de inte själva pratar 

den” (Pitemålsakademin, 2019-04-15). Men det finns även en medvetenhet om att dialekten 

kommer att försvinna i framtiden.  

Vad gäller skillnad i användningen av dialekten nu och förr så ser de stor skillnad: ”Den 

[dialekten] var ju enda språket förr. Så ord för olika redskap och arbetssätt finns inte längre idag, 

för de behövs helt enkelt inte” (Pitemålsakademin, 2019-04-15). Informanten förklarar detta med 

att det liv man levde då lever man inte idag och då behövs inte orden för detta längre. Något som 

blir en tydlig skillnad är ord för det moderna livets alla känslor, de finns helt enkelt inte i 

dialekten. 

 

Förr gick livet ut mer på att lyda Gud och arbeta. Saker som har med känsloliv att göra saknar helt 

begrepp i dialekten eftersom samhället såg annorlunda ut förr. De orden finns inte. Däremot finns 
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många ord och kraftuttryck för att ha ont och andra klagomål. Det [pitemålet] är ett grovt och 

mustigt språk. (Pitemålsakademin, 2019-04-15). 

 

Pitemålsakademin lyfter att förr så talade man allvar på bondska medan man idag snarare 

kryddar svenskan med bondska ord [dialektala ord] och att det gör att de ”framstår lite som 

lustiga” (Pitemålsakademin, 2019-04-15). 

De påpekar även att dialekter, precis som språk i övrigt, förändras och påverkas av det som 

finns runtomkring oss såsom andra språk. 

 

5.3 Tema: betydelse och skillnader 

I detta tema fick informanterna svara på om de känner att det finns något som man kan uttrycka 

på pitemål men inte på svenska. De fick även svara på vad de anser att dialekten tillför och om 

de hör någon skillnad på om någon kommer från en by utanför Piteå och stan. 

 

5.3.1 Elevgruppen 

De har svårt att komma på exempel på något som går att uttrycka på pitemål men inte på 

svenska. Efter lite betänketid kommer elev 2 på ett uttryck: ”kvasa – när man far igenom och blir 

blöt” (Elev 2, 2019-04-10). Eleven menar att man åker igenom snö, is eller vatten så att man blir 

blöt – man kvasar.  

Vad gäller vad de anser att dialekten tillför så svarar elev 2 snabbt: ”itt så mycket” (2019-04-

10). Elev 3 funderar en kort stund och säger sedan: ”Att man blir oförstådd, vissa förstår inte vad 

vi säger alltid. Det blir lite som ett eget språk. Det känns lite speciellt” (Elev 3, 2019-04-10). 

Elev 1 instämmer med elev 3. 

Eleverna tycker sig höra en viss skillnad på om någon kommer från stan eller från en by 

utanför. De hör inte skillnad mellan byarna. En elev lyfter att man inte märker det så mycket 

eftersom man är van att höra skillnaderna så man lägger inte så stor vikt vid det, om man 

däremot hör dialekten på TV så framkommer skillnaderna tydligt. ”Man är så van det att man 

inte tänker på det. Men det är ju ändå skillnad. Man hör tydligt på TV” (Elev 2, 2019-04-10). I 

detta fall syftar eleven på skillnad mellan dialekten och rikssvenska snarare än skillnader inom 

dialekten.   
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5.3.2 Läraren 

Enligt informanten så är det många ord som är relaterade till vädret som kan uttryckas på pitemål 

men inte på svenska. Ett sådant exempel som hen lyfter fram är soppan [`soppan, o uttalas som 

o-ljudet i bott]. ”Soppan - det är ett tillstånd i snön. När det inte bär något men det är inte heller 

blött.” Tillståndet är när snön ger ett intryck av att vara hård men den är egentligen inte det och 

man åker igenom hela vägen ner till marken under om man går på den (snön).  

Läraren tycker att dialekten tillför ett kulturarv och en gemenskap. Hen framhåller att 

dialekten är något att vara stolt över och lyfter samhörigheten talare emellan: ”Jag kan det här 

och du kan det här. Vi har det gemensamt” (Läraren, 2019-04-10). Att det finns en stolthet i att 

det är något som den äldre generationen talar och det är typiskt för den här trakten. ”Det har man 

pratat länge här och det är något man är stolt över” (Läraren, 2019-04-10). Eftersom den äldre 

generationen kan tala dialekten som är typisk för trakten så blir den något man vill föra vidare 

för att föra kulturarvet vidare. ”En stolthet i bygden” (Läraren, 2019-04-10). 

Jag frågar läraren vad hen tror att det har för värde för eleverna att kunna en dialekt och hen 

svarar: ”att det är en stolthet. De vill gärna förstå och känna denna stolthet” (Läraren, 2019-04-

10). 

Vad gäller skillnader mellan byar och stan så upplever läraren att hen hör väldigt stor skillnad 

på om någon kommer från en by utanför Piteå eller om de kommer från stan. Hen uppger även 

att hen hör tydlig skillnad även byar emellan: ”Jag hör jättestor skillnad. Jag kan höra skillnad på 

stan, Hortlax och Hemmingsmark. I Hemmingsmark är det till exempel mer bevarad dialekt och 

de har fler gamla ord bevarade” (Läraren, 2019-04-10). 

 

5.3.3 Pitemålsakademin  

Informanten från pitemålsakademin lyfter fram att det finns många fysiska saker som saknar ord 

på svenska. Dessa fysiska saker är exempelvis föremål inom jordbruk – sådant som inte längre 

används men som inte heller har något ord på rikssvenska. Andra saker som saknar uttryck på 

svenska är sådant som har med arbete att göra och hur man beskriver detta arbete eller 

kraftuttryck. Pitemålsakademin lyfter just kraftuttryck och exemplifierar: ”att vara arg på 

bondska är att vara så sjuhelwites gud förbannat jävla helwites arg” och ”om något tog ont på 

bondska så tog det nå så helwites ont” (pitemålsakademin, 2019-04-15).  
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Pitemålsakademin tycker att dialekten tillför ”en personlig branding” (Pitemålsakademin, 

2019-04-15). Alltså att man marknadsför sig själv med hjälp av dialekten:  

 

Att man skapar sig ett eget personligt varumärke genom att ha en kulturell identitet i en dialekt. Man blir 

glad när man hör vår dialekt, det är mustigt och kryddigt. Den tillför något positivt, för man hör att vi 

kommer uppifrån. (Pitemålsakademin, 2019-04-15).  

 

Den norrbottniska dialekten tillför något positivt och Pitemålsakademin upplever att det faktum 

att man hör var en pitemålstalare kommer ifrån inte är en nackdel. Inom dialekten finns det även 

en skillnad på bondskan mellan byarna, alltså geografiskt sett. Pitemålsakademin hör stor 

skillnad på om någon kommer från en by utanför Piteå och någon som kommer från stan. Dels så 

hör de skillnad mellan de olika byarna men framförallt så hör de skillnad mellan pitefint och 

bondska. De framhåller att det även kan skilja sig mellan gårdar i samma by. Skillnaderna i 

dialekten blir tydliga i skriftspråket: ”eftersom man ljudskriver så kan man se stor skillnad på 

skriftspråket. Man skriver som man ljudar och då skriver man olika beroende på var man 

kommer ifrån, en by eller stan men även mellan byar och gårdar” (Pitemålsakademin, 2019-04-

15).  

 

5.4 Tema: framtid 

I detta tema fick informanterna svara på frågor som berör framtiden, dels deras egen framtida 

användning av pitemålet och dels dialektens framtid.  

 

5.4.1 Elevgruppen 

Eleverna ser inte så ljust på dialektens framtid. De tänker inte så mycket på sin egen användning 

i framtiden. Elev 3 berättar: ”kanske inte att man kommer att använda den så mycket” (Elev 3, 

2019-04-10). Vad gäller deras vilja att fortsätta lära sig dialekten så är de något splittrade. Någon 

vill fortsätta lära sig och utveckla sitt pitemål medan någon annan inte har någon särskild 

drivkraft att fortsätta lära sig: ”jag förstår ju det mesta men jag vill bara inte prata” (Elev 2, 

2019-04-10). Vidare får eleverna berätta hur de tror att dialektens framtid i allmänhet ser ut och 

elev 3 svarar: ”jag tror den kommer börja dö ut, eller ja den har ju redan börjat dö ut… Men 

förhoppningsvis kan den återhämta sig någonstans” (Elev 3, 2019-04-10). Jag frågar eleverna om 
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de anser att det är inne med dialekt och möts av ett entydigt nej. De anser inte att det är inne med 

dialekt utan de tycker snarare att det är lite töntigt med dialekt. 

När de sedan kommer att läsa vidare på gymnasiet så har tre av de fyra eleverna tänkt gå en 

yrkesförberedande linje, den fjärde eleven går bara årskurs 7 och har därför inte funderat över sitt 

gymnasieval ännu. De nämner fordonsprogrammet som förslag på val men även hotell- och 

restaurangprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet. Elev 2 och 4 svarar: ”nåt 

yrkesinriktat, typ fordons” (2019-04-10). 

 

5.4.2 Läraren 

”I jär jö mytje dukti dell å pråtta pijtmåLe [jag är ju mycket duktig på att prata pitemålet] och jag 

känner ju verkligt att jag kan det och att jag är duktig på det” (Läraren, 2019-04-10).  

Skolan där läraren jobbar har valbara kurser på elevens val. För att främja dialekten så tog 

läraren initiativet att hålla en valbar kurs i pitemål. Hen arbetar som lärare i både svenska och SO 

och med ett brinnande intresse för dialekten så kom ganska snabbt idén om att hålla en kurs i 

pitemål. Denna idé tog hen med sig till kollegiet som glatt välkomnade förslaget. Så kursen var 

lärarens initiativ och syftet med kursen är att sprida kulturarvet och främja fortsatt användning av 

dialekten. Hen vill att eleverna ska få testa på, känna för och bevara dialekten. Men läraren vill 

även göra eleverna uppmärksamma på dialekten och få dem att förstå att denna är något att vara 

stolt över. Kursen är alltid fulltecknad och det brukar vara drygt 20 elever i gruppen. 

Vad gäller lärarens egen användning av dialekten i framtiden så kommer hen att fortsätta 

prata pitemål. ”Jag ska fortsätta göra det; prata med mina barnbarn; jobba i pitemålsakademin 

och se vad vi kan göra och hitta på för något för att hjälpa till att bevara dialekten” (läraren, 

2019-04-15).  

Informanten tror att pitemålet kommer att leva kvar på något sätt men är medveten om att alla 

språk förändras och att detta gäller även pitemålet. Läraren avslutar intervjun med ett tillägg: 

”dialekter är ju roligt!” (Läraren, 2019-04-10).  

 

5.4.3 Pitemålsakademin  

För att främja pitemålet och bevara dialekten så arbetar akademin med att dokumentera samt 

samla och söka kunskap inom dialekten. De vill sprida kunskap och information och detta gör de 

genom att hålla kurser och arrangera evenemang. Ibland håller någon ur akademin kurser i 
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pitemålet som snabbt blir fulltecknade. De brukar försöka att ha två arrangemang varje år varav 

ett av dessa årliga evenemang är Pitemålsdagen. Dessa evenemang syftar till att bjuda in folk 

(allmänheten) till att prata dialekten och lyssna till den. De jobbar även med att dokumentärfilma 

de äldsta pitemålstalarna som de känner till.  

Representanten för Pitemålsakademin kommenterar sin personliga framtida användning av 

dialekten:  

 

Jag kommer att fortsätta att prata [pitemålet] hemma och på Hembygdsgården. Bondskan är 

arbetsspråk. Det är jätteviktigt att kunna dialekten och att visa respekt för de som bara kan prata 

bondskan. Jag kommer att hålla på så länge som jag kan. (Pitemålsakademins representant, 2019-

04-15). 

 

Vad gäller pitemålets framtid så förstår de att alla språk förändras hela tiden och de vet att även 

pitemålet kommer att dö ut någon gång. Pitemålsakademin framhåller att i dagsläget så är det 

relativt många som talar dialekten och att de kanske med hjälp av deras främjande och bevarande 

arbete kan fördröja dess kommande död. ”Som vi förstår nu så är det många som pratar dialekten 

och vi hoppas att vi genom vårt arbete kan dra ut på dialektens död” (Pitemålsakademin, 2019-

04-15). De tror att den specifika intonation och satsmelodi som pitemålet har kommer att finnas 

kvar, även långt efter dialektens död.  

Pitemålsakademin vill även lyfta att när en dialekt, såsom pitemålet, inte är ett skriftspråk så 

blir det ännu viktigare att kunna bevara den dokumentation som är gjord. De kämpar för att få 

rättigheterna till den ordbok som finns på pitemål för att kunna digitalisera den. För de tror att 

nyckeln för att kunna bevara dialekten i dagens samhälle är att det [materialet] finns digitalt för 

att tillgängliggöra bl.a. sättet och uttalet av dialekten.  

 

5.5 Sammanfattning av resultat   

Av intervjuerna framkom att samtliga informanter är positiva till pitemålet. Det framgår att de 

två äldre informanterna ser dialekten som ett kulturarv och en stolthet medan eleverna ser den 

mer som något som finns där som gör att de känner en slags tillhörighet. Vad gäller 

användningen av dialekten så skiljer den sig åt mellan informanterna, dialekten används som en 

kommunikationsmöjlighet, i vardagssammanhang och i arbetssammanhang.  
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Eleverna är positiva till dialekten, de tycker det är mysigt och att det känns som ”hemma” när 

de hör pitemålet. De hör inte skillnad mellan byarna men tycker sig höra en skillnad om någon 

kommer från stan. Framförallt så hör de skillnad på standardsvenska och dialekt på TV, annars 

tänker de inte så mycket på det eftersom de är så vana att höra den norrbottniska dialekten. De 

använder sig inte så mycket av dialekten, och om de gör de så sker det mest i hemmet med 

föräldrar och äldre generationer. Eleverna uttrycker att de inte kommer fortsätta prata pitemål i 

framtiden och de framhåller att det är lite töntigt att prata dialekt.  

Läraren beskriver att hens attityd till dialekten har ändrats med åren. Först var dialekten något 

som var negativt laddat, det var ”bonnigt” och fult, men idag är inställningen till dialekten 

mycket positiv. Hen är mycket mån om pitemålet och använder sig mycket av det i vardagen 

men främst på sommaren. Läraren anser att eleverna inte talar dialekt i skolan. Hen kommer att 

fortsätta prata pitemål och vill lära sina barnbarn den lokala dialekten.  

Pitemålsakademin anser att attityden till pitemålet i samhället har blivit mer positiv de senaste 

åren. De kommer fortsätta att prata pitemål för att sprida användningen av dialekten. 

Pitemålsakademin är medvetna om att dialekten kommer att dö men de gör sitt bästa för att dra 

ut på det. Detta genom att prata dialekten och på så vis sprida pitemålet i samhället. 

 

6. Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur bevarandet av en traditionell dialekt som 

pitemålet ser ut idag och vad attityden till den egna dialekten är. Jag ämnade ta reda på hur man 

arbetar och vilka som arbetar för att främja och bevara användningen av pitemålet.  

Undersökningen visade att de som deltog har en positiv attityd till dialekten. Att 

informanterna är positiva till sin dialekt är inte särskilt oväntat eftersom de är utvalda just för att 

de håller på med pitemålet på något sätt (valbar kurs, undervisning eller akademin). Dessutom är 

det inte ovanligt att man har en positiv attityd till den egna dialekten. Däremot går det att urskilja 

en skillnad i hur informanterna ser på dialekten: eleverna ser dialekten som något mysigt, något 

som skapar en ”hemmahörighet”; läraren och Pitemålsakademin ser dialekten som ett kulturarv 

och en stolthet att bära med sig. Av resultaten kan man urskilja att det finns en stolthet även i 

elevernas attityd till dialekten eftersom de tycker att det är roligt att dialekten är speciell och att 

den är lite som ”ett eget språk”, även om de inte uttrycker detta som en stolthet. Den egenkritik 
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och schizofreni som Andersson talar om (se avsnitt 2.3) kring ens egen dialekt kan urskiljas i 

elevernas svar som är intresserade av dialekten men som samtidigt är medvetna om att det är lite 

töntigt med dialekt. Läraren uttryckte att hens attityd till dialekten har förändrats med åren, från 

att skämmas för den till att värna om den, dess användning och framtid. Pitemålsakademin lyfter 

att pitemålet kan användas för att marknadsföra sig själv. Som Andersson (1985) lyfter så är 

attityden till de nordliga dialekterna vanligen positiv och tack vare denna positiva syn på 

norrländska dialekter så är det till fördel för norrbottningar som pitebor när de ska marknadsföra 

sig. Detta då pitemålet är en så pass utpräglad och säregen dialekt att man hör var de kommer 

ifrån. Kanske är det just dess utpräglade och säregna drag som skapar den starka stoltheten.  

Vad gäller användning av dialekten visade undersökningen att den skiljer sig mellan 

informanterna. Eleverna använder sig sällan av pitemålet och när de gör det så är det främst i 

hemmet med föräldrar och äldre generationer. Även eleverna ser således pitemålet som en 

kommunikationsmöjlighet med de äldre generationerna. En tydlig skillnad mellan läraren och 

pitemålsakademin är att läraren använder sig främst av pitemålet under sommaren när hen är 

ledig, medan Pitemålsakademins representant även använder sig av pitemålet som arbetsspråk på 

hembygdsgården där hen arbetar. Detta kan bero på att läraren arbetar på en skola och främst 

med ungdomar som inte använder sig av pitemålet vilket minskar hens chanser till 

dialektanvändning på arbetet. Representanten från Pitemålsakademin arbetar däremot på en 

hembygdsgård i en äldre bevarad miljö som tillåter dialektanvändningen i helt annan 

utsträckning. 

Eleverna använder sig av en mer utjämnad dialekt som snarare består av norrbottniska 

dialektala drag än traditionellt pitemål. Läraren påpekar detta och menar att ungdomarna idag 

pratar det som förr kallades för pitefint men att det idag kan uppfattas som pitemål bland 

ungdomarna. Detta visar på att de vuxna informanterna är mer medvetna om när de talar pitemål 

och när de talar standardsvenska medan eleverna har mer svårt att skilja mellan varieteterna. 

Både läraren och Pitemålsakademin använder sig mycket av pitemålet och detta innebär att de 

i sin vardag växlar mellan standardsvenska och dialekten. Även om forskningen visar att man 

idag använder sig mer av glidning än av växling så är det just växling som är relevant i min 

undersökning. Kanske är det så att pitemålet har lyckats bevaras just tack vare att de blev 

flerspråkiga för länge sedan. På så sätt så behöll de dialekten utöver standardsvenskan.  
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Resultatet visade att elevgruppen hade svårt att svara på vad de anser att dialekten tillför. 

Detta kan bero på att de inte har funderat över detta i samma utsträckning som läraren och 

Pitemålsakademin. De är unga och de använder sig inte heller så mycket av pitemålet jämfört 

med läraren och Pitemålsakademin.  

Det framgår tydligt i undersökningen att dialekten skapar en tillhörighet och har ett högt 

värde. Pitemålet är något som finns i Piteå och är speciellt just för den staden. Bevarandet av 

dialekten sker på olika sätt av olika personer: en grupp elever som är intresserade av dialekten 

och därför läser en kurs i pitemål; en i skolvärlden som arbetar för att föra dialekten vidare både i 

skolan och hemma med barnbarn; en engagerad pitebo som brinner för sin hembygd. Men sedan 

har vi även pitemålstalare som hjälps åt för att bevara dialekten genom att tala den, vara med i 

pitemålsakademin och genom att vara med i Facebook-grupper som ”Vi som talar pitebondska” 

och ”Pitemålsakademin”. 

Dialekten bevaras främst genom användningen. Läraren försöker föra dialekten vidare till sina 

barnbarn och eleverna i skolan, hen försöker skapa ett intresse för dialekten bland kollegor och 

elever. Pitemålsakademin dokumenterar och samlar information om dialekten, de arbetar även 

med att digitalisera det material som finns för att tillgängliggöra det för allmänheten. Både 

läraren och Pitemålsakademin hävdar att de kommer fortsätta prata pitemålet och fortsätta föra 

det vidare. Eleverna uppger däremot att de nog inte kommer att tala pitemål i framtiden, även om 

de tycker om dialekten. Framtiden för pitemålet påverkas således och att ungdomarna inte vill 

fortsätta tala pitemålet kan ses som ett hot mot dess överlevnad eftersom det är en talad dialekt 

som lever vidare genom aktiv användning.  

Resultaten visar att dialekten har stort värde för informanterna. Pitemålet är en stolthet, ett 

kulturarv att bära med sig och något att marknadsföra sig själv med. De äldre informanterna 

upplever att det finns situationer när de anser att de kan uttrycka sig på dialekt men inte på 

standardsvenska. Eleverna kommer på vissa uttryck men har inte lika lätt att sätta sig in i den 

situationen att standardsvenskan inte räcker till.  

Ett möjligt hot mot dialekten är digitaliseringen då den innebär att nya ord måste tillkomma i 

dialekten då det finns nya saker och fenomen som man måste kunna prata om. Men läraren 

menar att även om digitaliseringen kommer med nya ord och fenomen så kan dialekten leva 

kvar. Dialekten behöver då fyllas på med nya ord. Precis som i alla språk så tillkommer nya ord 

hela tiden och så även i dialekterna. 
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Sammanfattningsvis tycks en stolthet genomsyra attityden till pitemålet och arbetet för att 

bevara detta. Men en slutsats som man också kan dra utifrån resultaten är att stoltheten och 

känslan av dialekten som ett kulturarv är något som det krävs viss mognad för att förstå.   

 

7. Slutord 

Som avslutning på uppsatsen vill jag kort reflektera över styrkor och svagheter i min 

undersökning och även framföra några tankar om vad man skulle kunna forska vidare om.  

Vad gäller styrkor och svagheter i denna undersökning beträffande sådant som metodval, 

urval av och antal informanter kan det först sägas att det kanske varit fördelaktigt att genomföra 

intervjuerna på plats i Piteå istället för över telefon. Men på grund av det långa avståndet, och i 

brist av tid för en resa upp till Norrbotten, genomfördes intervjuerna på distans. Detta kan dock 

även ses som en fördel eftersom jag kunde vara mer objektiv och en aktiv lyssnare under 

intervjuernas gång. Jag kunde inte heller påverka de deltagande på något sätt genom exempelvis 

kroppsspråk.  

En annan möjlig svaghet är de relativt få informanterna. Även om de var få kan det dock ses 

som en styrka att de tillhör olika åldersgrupper. Till skillnad från de tidigare undersökningar som 

nämns i avsnitt 2 så har denna undersökning omfattat tämligen stort åldersspann vilket har en 

positiv inverkan på studiens bredd. Renman (2012) undersökte enbart högstadieelever, Eriksson 

(1997) enbart gymnasieelever och Boflek Radovani (2000) enbart vuxna. Jag valde att undersöka 

både unga och äldre för att få en bredare bild av attityder till, användningen och bevarandet av 

den undersökta dialekten pitemålet. 

Med tanke på denna undersöknings begränsade omfattning finns det mycket att forska vidare 

om. En möjlighet är att undersöka vad vi får ut av att bevara dialekterna. Vad är vinsterna med 

att bevara de svenska dialekterna, utjämnade som traditionella? Ska vi värna om dialekterna eller 

ska vi satsa på det svenska standardspråket?  

Avslutningsvis känner jag igen mig i den stolthet som lyfts i denna undersökning samtidigt 

som jag förstår att språk och dialekter präglas av samhällets förändringar och förändras i dess 

takt. Men det är ett kulturarv som format mig och säger något om var jag kommer ifrån. Jag 

tycker om min dialekt, den ligger nära mitt hjärta och är det jag talar med mina nära och kära 

hemma i Norrbotten, och därför vill jag föra den vidare.  
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I tyck mytje om dialekn min å I veit vä säkerheit att i vell hå`va mett pijtmål kvar å föra he 

vidare dell mina ban å banabanom. [Jag tycker mycket om min dialekt och jag vet med säkerhet 

att jag vill ha kvar mitt pitemål och föra det vidare till mina barn och barnbarn.] 
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Bilagor 

1. Intervjuguide eleverna 

2. Intervjuguide läraren 

3. Intervjuguide Pitemålsakademin 
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Intervjuguide eleverna 

 

Tema: attityd till dialekten  

 Vad tycker ni om dialekten pitemål?  

 Vad gjorde att ni valde den här kursen med Christina i pitemål?  

Tema: användning av dialekten  

 Beskriv när ni tycker att ni använder pitemålet?  

 Är ni medvetna om när ni talar dialekt och när ni talar ”rikssvenska”?  

Tema: betydelse och skillnader  

 Finns det något som ni känner att man kan uttrycka på pitemål men inte på svenska?  

 Vad tycker ni att dialekten tillför?  

 Hör ni skillnad på någon som kommer från en by utanför Piteå och någon som kommer 

från stan?  

Tema: framtiden  

 Vad tänker ni om er egen användning av dialekten i framtiden?  

 Hur tror ni att det blir i framtiden med pitemålet?  

 Vad ska ni läsa på gymnasiet?  

 Är det något annat som ni vill säga om dialekter som ni tycker är viktigt? 
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Intervjuguide läraren 

 

Tema: attityd till dialekten  

 Vad tycker du om dialekten pitemål?  

Tema: användning av dialekten  

 Beskriv när du anser att du använder dig av pitemålet?  

 Är du medveten om när du talar dialekt och när du talar standardsvenska?  

Tema: betydelse och skillnader  

 Finns det något som du känner att man kan uttrycka på pitemål men inte på svenska?  

 Vad tycker du att dialekten tillför?  

 Hör du skillnad på någon som kommer från en by utanför Piteå och någon som kommer 

från stan?  

 Vad tror du att det berikar eleverna att kunna en dialekt? 

 Upplever du att eleverna talar dialekt? 

Tema: framtiden  

 Vad har gjort att skolan har valt att satsa på en kurs som pitemål? 

 Vad tänker du om din egen användning av dialekten i framtiden?  

 Hur tror du att det blir i framtiden med pitemålet?  

 Är det något annat som du vill säga om dialekter som du tycker är viktigt? 
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Intervjuguide Pitemålsakademin 

Inledning  

 Kan du berätta lite mer om pitemålsakademin?   

 Hur blir man invald i pitemålsakademin?  

Tema: attityd till dialekten  

 Vad tycker Pitemålsakademin om dialekten pitemål?  

 Hur upplever ni att attityden till dialekten i samhället är?  

Tema: användning av dialekten  

 Beskriv hur ni gör för att sprida användningen av dialekten! 

 Är ni medvetna om när ni talar dialekt och när ni talar standardsvenska?  

 Ser ni någon skillnad i användningen av dialekten nu och förr?  

Tema: betydelse och skillnader  

 Finns det något som ni känner att man kan uttrycka på pitemål men inte på svenska?  

 Vad tycker ni att dialekten tillför?  

 Hör ni skillnad på någon som kommer från en by utanför Piteå och någon som kommer 

från stan?  

 Vad tror ni att det berikar ett samhälle att ha en levande dialekt?  

 Berätta varför ni tycker att det är viktigt att bevara pitemålet!  

Tema: framtiden  

 Hur arbetar ni i pitemålsakademin för att främja pitemålet?  

 Hur arbetar ni för att bevara dialekten i framtiden?  

 Vad tänker ni om er egen användning av dialekten i framtiden?  

 Hur tror ni att det blir i framtiden med pitemålet?  

 Är det något annat som ni vill säga om dialekter som ni tycker är viktigt? 


