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Sammanfattning 

Dialekter jämnas allt mer ut och utpräglade dialekter är sällsynta i dagens samhälle. I denna 

utjämning har skolan spelat en stor roll då det under 1800-talet förespråkades en 

utrotningspedagogik på grund av språkliga fördomar. Trots att det idag finns en större 

medvetenhet om dialektens betydelse för den enskilda individen är skolans språknorm ännu 

rikssvenska. Denna studie har för avsikt att undersöka hur lärare hanterar motsättningen mellan 

skolans språknorm och elevers identitetsutveckling i sin yrkesroll. Deras egna dialektbruk och 

dialektattityder studerades för att få en uppfattning om hur de förhåller sig till dialekter i 

klassrummet. 

För att undersöka hur verksamma lärare i de lägre årskurserna på Gotland förhåller sig till 

dialekter genomfördes en enkätundersökning och en intervjuundersökning. Resultatet visar att 

trots en positiv attityd till den egna dialekten och dialekter generellt väljer respondenterna i sin 

yrkesroll bort den egna dialekten. Respondenterna har generellt en positiv inställning till elevers 

dialekter i klassrummet, men eftersom dialekten dels anses ha en negativ inverkan på skriftspråket 

och dels inte anses höra hemma i skriftspråket prioriteras dialekten bort. Elevers dialektala drag i 

skriftspråket korrigeras istället för att eleverna ges de förutsättningar som krävs för att kunna 

anpassa språkform till mottagare, oavsett om det är i tal eller skrift. Slutsatserna är att elevers 

identitetsutveckling tenderar att prioriteras bort samt att det finns en risk att elever väljer bort den 

egna dialekten för att undvika den förödmjukelse som en språkkorrigering innebär. Utifrån 

studiens slutsatser kan skolan fortfarande anses bidra till dialektutjämningen. 

 

 

 

Nyckelord: Didaktik, intervju, enkät, dialekt, språksociologi. 
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Abstract 

Dialects currently lose their distinct features, and linguistic characteristics have been neglected in 

modern society. A large contributor to the phenomenon of disappearing dialects can arguably be 

the school system. In the 19th century schools placed emphasis on the language at schools, at the 

cost of the personal development of not tolerating and accepting the use of dialects. Despite a 

current understanding and appreciation of the influence of dialects on identity on an individual 

level, the school system implemented the national Swedish language as the standard form, which 

continues to this day.  

The purpose of this study is to investigate how teachers cope with the contradiction between 

written language development, and continuously strengthening pupils’ self-esteem. Teachers’ 

attitudes towards dialects have been studied with the intention to an understanding of how they 

relate to dialects in academic settings. To investigate how teachers in primary education on 

Gotland handle dialects, a questionnaire was created along with a procedure of interviews. The 

results show a positive attitude towards the native dialect on Gotland, and other dialects in 

general.  

Among the results, there was an indication that the respondents have dropped their native 

dialects. Among the student population, dialects are generally received in a positive manner. 

However, due to a perceived negative impact on the written the use of dialects has been more 

and more disliked and treated as language usage in written assignments. Students’ individual 

dialects are corrected when used in the written form instead of being given the proper condition 

to adapt their language to the recievers, regardless if it´s in spoken or written form.  

One of the conclusions is that the students can experience a significantly decreased focus on 

the development of their feeling of self-esteem and identity. Another conclusion is that students 

may choose to avoid using dialects to hinder the risk of humiliation. Based on these conclusions, 

the school system still can be considered to contribute to dialect equalization. 
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1 Inledning 

När vi under vår lärarutbildning läste om elevers läs- och skrivinlärning insåg vi att dialekter kan 

ha en negativ inverkan på skrivinlärningen och det fortsatta skrivandet. Det finns ord, böjningar 

och uttryck i dialekter som inte kan användas i vissa skriftspråkssammanhang vilket innebär att 

dialekter kan försvåra skrivinlärningen. Vi talar båda med en utpräglad gotländsk dialekt och har 

personliga erfarenheter av hur dialekter kan skapa problem i skriftspråkssammanhang. 

Daniella fick under sin tid i grundskolan ofta kommentarer av sina lärare att hon pratade för 

grov gotländska. Hon blev tillrättavisad vid exempelvis användningen av pronomenet dem i 

subjektsposition och vid pluralböjningar av ord då hon böjde ord genom att lägga till suffixet –ar 

då det inte var brukligt enligt normen, likt många andra gotlänningar. Hon upplevde att vissa 

lärare betraktade hennes dialekt som en brist i språket vilket ännu präglar hennes användning av 

dialekten. I sociala sammanhang med familjen och närmsta vänner talar hon gotländska men i 

skolsituationer som till exempel vid redovisningar och högläsning ändrar hon sitt språk från den 

gotländska dialekten till att tala rikssvenska. Emelie har liknande erfarenheter ifrån sin skolgång. 

Vi har därför båda två sett dialekter, särskilt den egna, som något negativt och att de inte bör 

uppmuntras utan snarare korrigeras för att underlätta elevers skrivinlärning och fortsatta 

författande. 

Under Emelies studier i språksociologi insåg hon hur viktig en persons dialekt är för den egna 

identiteten och som markör för grupptillhörighet. Då lärare korrigerar elevers dialektala uttryck i 

undervisningen påverkas något på det personliga planet som inte bör påverkas. Läraren förändrar 

då elevens syn på sig själv och nedvärderar dialekten som är så viktig för identitetsutveckling och 

känslan av grupptillhörighet. Hur bör lärare hantera dialekter i klassrummet? Bör de hanteras? 

Hur bör den egna dialekten hanteras av läraren som förebild? 

Vi har tillsammans arbetat fram studiens syfte och litteraturöversikt men har sedan valt att dela 

upp undersökningen i två delstudier där vi har ansvarat för varsin del. Daniella har haft 

huvudansvaret för intervjuundersökningens genomförande samt bearbetningen och analysen av 

intervjumaterialet. Emelie har haft huvudansvaret för enkätundersökningens genomförande samt 

sammanställningen och analysen av enkäterna. Vi har sedan tillsammans bearbetat delstudiernas 

resultat och analys i diskussionen. 
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2 Bakgrund 

Temat för denna studie är dialekter i klassrummet och en övergripande fråga är hur lärare 

förhåller sig till dialekter. Dagens utjämning av de genuina dialekterna har förklarats genom bland 

annat införandet av den allmänna skolgången (Thelander 1996). På 1840-talet tolererades inte 

dialekter eftersom de ansågs fula och hade en underlägsen språklig rang. Syftet med utrotningen 

av dialekter var att skapa en välputsad och enig rikssvenska. Eleven skulle tala rikssvenska i 

undervisningen och det var lärarens uppgift att se till att eleven inte använde den egna dialekten 

(Birkne 2011:7).  

Elever med dialekter från arbetarklassen stämplades som mindervärdiga och diskriminerades 

på grund av sin dialekt (Imsen 2006:361). Elever med annorlunda dialekter fick emellertid 

problem med att tillägna sig den utvecklade kunskapen skolan stod för då deras dialekt ansågs 

olämplig. Elever med dialekt talade som läraren ville i skolan men bytte tillbaka till sina dialekter 

när skolan var slut. De dialekttalande elevernas beteende benämns idag språkväxling (Birkne 

2011:7).  

Varje språk i världen består idag av flera olika dialekter. Dialekten är en språklig variant med 

en viss geografisk omfattning (Imsen 2006:361). Enligt Imsen (2006:339) är språket ett system 

som gör att vi kan hantera relationer och samhörighet. Det är viktigt för elevers identitet att få 

använda de uttrycksmedel som uttvecklats under uppväxten (Pamp 1978:13). Eleverna riskerar 

annars att förlora en väsentlig del av sig själva och en social gemenskap som är mycket svår att 

återuppbygga, eftersom ett gemensamt språk eller en gemensam dialekt har mycket djupa rötter 

både socialt och psykologiskt (Pamp 1978).  

År 2005 kom en proposition "Bästa språket- en samlad svensk språkpolitik" där det fastslogs 

att ytterligare insatser borde göras för att främja dialekter och att det skulle göras i samarbete med 

främst skolor men också med bibliotek och muséer (Utbildnings- och kulturdepartementet 

2005:55). Regeringen anser att dialekterna, som är av stort språkligt intresse och en viktig bärare 

av vårt gemensamma kulturarv, på många håll har utjämnats och närmat sig riksspråket. Som 

exempel lyfts Dalarna och Norrland fram där tvåspråkighet existerat i århundraden men där det 

idag är sällsynt att barnen får dialekten överförd från sina föräldrar. Vidare menar de att en 

positiv inställning är avgörande för dialekternas fortlevnad och att undervisningen i skolan är 

viktig. 

I en avhandling från 1961 presenteras en undersökning där en försöksgrupp fick lära sig läsa i 

böcker skrivna på den egna dialekten. Vid en jämförelse efter tio veckor med en kontrollgrupp, 

som läst texter skrivna på rikssvenska, läste dialektgruppen både snabbare och säkrare. Efter 

jämförelsen övergick även dialektgruppen till texter skrivna på rikssvenska och efter 25 veckor 

genomfördes ytterligare en jämförelse mellan grupperna. Dialektgruppen, som då också läste 
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texter skrivna på rikssvenska, var även denna gång bättre än kontrollgruppen då de läste snabbare 

och förstod bättre vad de hade läst (Österberg 1961).  

2.1 Läroplanen  

Vid en första anblick återfinns inte ordet dialekt på något ställe i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (LGR11). Efter en närmare genomgång återfinns det outtalat 

på flera ställen. På följande sätt inleds kursplanen i svenska: 

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 

tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 

samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (Skolverket 2011:222) 

 

Dialekter är en del av språket som enligt citatet ovan är viktigt för människan. Dialekterna gör 

även språket rikt och varierat vilket är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i samhället 

enligt citatet ovan. Syftet med skolämnet svenska är att eleverna ska få utveckla sina kunskaper 

om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk 

varierar beroende på sociala sammanhang och medier (Skolverket (2011:222). Det ska bidra till 

att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa 

förmågan (2011:222). En slutsats som kan dras är att dialekterna bör ges stort utrymme i 

undervisningen då de kan bidra till mycket av det som står i syftet för svenska. 

Enligt det centrala innehållet för årskurs 1-3 ska eleverna få upptäcka: "Skillnader mellan tal- 

och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk" (2011:224). 

Eftersom dialekter är en orsak till att tal- och skriftspråket skiljer sig åt bör de anses ingå i det 

centrala innehållet. I avsnittet "Skolans värdegrund och uppdrag" (2011:7) påpekas att en 

medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet 

som är viktig att utveckla.  

I avsnittet om skolans värdegrund och uppdrag beskrivs det även att "Utbildning och fostran 

är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, 

språk, kunskaper – från en generation till nästa" (Skolverket 2011:9). Vad gäller språk som ska 

överföras och utvecklas som kulturarv måste det till stor del handla om dialekter. Dialekten kan 

ge den trygga identitet som enligt läroplanen är viktig att utveckla. 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att det fram till idag och än idag sker en 

dialektutjämning. Denna dialektutjämning anses skolan vara bidragande till. Idag finns det en 

större medvetenhet om hur viktig dialekten är för identitet och tillhörighet. Det har till exempel 

tagits fram en proposition där det fastslås att dialekterna bör främjas och att undervisningen i 

skolan är viktig för dialekternas fortlevnad (Utbildnings- och kulturdepartementet 2005:55). 

Enligt läroplanen ingår det i skolans uppdrag att överföra och utveckla ett kulturarv från en 
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generation till en annan. Utifrån denna bakgrund har studiens syfte arbetats fram. Syftet är att 

undersöka lärares attityder till dialekter samt vilket värde och vilken plats de anser att dialekter har 

i klassrummet. 
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3 Litteraturöversikt 

Denna del av uppsatsen innehåller dels tidigare forskning om dialekter och dels en presentation 

av de teoretiska perspektiv ur vilka empirin kommer att analyseras. 

3.1 Tidigare forskning 

Först presenteras forskning om dialektens betydelse för den enskilde individen följt av ett avsnitt 

om dialektens plats i samhället. Avslutningsvis redogörs för teorier om dialektens utrymme i 

klassrummet. 

3.1.1 Dialekten och identiteten 

Greggas Bäckström (2007:32) menar att begreppet identitet handlar om trygghet och gemenskap. 

På det personliga planet handlar det om att känna sig själv och på det kollektiva planet handlar 

det om att uppleva sig själv höra hemma någonstans. Historiskt sett är dialekter knutna till olika 

samhällsklasser och kan därmed vara föremål för värderande bedömningar (Imsen 2006:361). 

Även Greggas Bäckström (2007:34) menar att vi får oss en identitet tillskriven av dem vi möter, 

en identitet som innebär förväntningar och förutfattade meningar och att den till stor del baseras 

på vårt språk och hur vi talar.  

Enligt Einarsson (2009:39) är en människas första språk eller dialekt en kraftfull markör av 

identiteten som hjälper oss att visa lojalitet och känna tillhörighet. Han liknar dialekten vid en 

persons modersmål och menar att en person som tvingas tala sitt andra språk upplever språket 

grått och doftlöst i jämförelse med modersmålet som är ett språk med färg, smak och lukt 

(2009:40). Det är i sammanhanget relevant att lyfta Vygotskijs tankar om fördelarna med att vara 

flerspråkig när Einarsson liknar dialekten vid en persons modersmål. Enligt Imsen (2006:355) 

anser Vygotskij att flerspråkigheten redan från barndomen ger fler dimensioner som är givande 

för den intellektuella utvecklingen. Flerspråkighetens fördelar motiverar undervisning i och om 

dialekter i skolan för att utveckla en dialektal flerspråkighet hos eleverna och på så sätt gynna 

deras intellektuella utveckling. 

Pamp (1978:13) menar att dialektens viktigaste funktion är den enande. Dialektegenheterna 

visar olikheter gentemot andra områden men framförallt visar de på den sociala och kulturella 

gemenskapen inom det egna området: 

Den gemenskap som manifesteras i ett gemensamt språk eller en gemensam dialekt har mycket 

djupa rötter både socialt och psykologiskt. Vårt språk och vår dialekt är vårt fäste i tillvaron, vårt 

andliga hem. Att förlora möjligheterna att använda de uttrycksmedel som man har lärt sig som 

barn är att förlora en väsentlig del av sig själv, och också gå miste om en social gemenskap som 

många inte förmår att bygga upp igen. (Pamp 1978:13) 
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Greggas Bäckströms (2007) studie av ungdomars sms-skrivande visar att det är viktigt för 

ungdomar att få uttrycka sig utan att behöva översätta tankar och känslor till rikssvenska även i 

skrift. Resultatet visar tydligt att dialekten är en viktig del av identiteten. Även Pappinens 

(2009:31) studie av gotländska och stockholmska ungdomars bruk av och attityd till dialekter 

visar att det egna sättet att tala är viktigt för den egna identiteten, både hos dialekttalande och 

icke-dialekttalande ungdomar.  

3.1.2 Dialekten och samhället 

Enligt Einarsson (2009:32) har språk högre prestige än dialekter på grund av att språk oftast har 

standardiserade skriftnormer och han ser detta som en anledning till att dialektutjämning sker. 

Han menar, likt Andersson (1985), att riksspråket i det svenska samhället har tillskrivits hög 

prestige mycket tack vare att den förknippas med talare av hög social status. Andersson 

benämner strävan att tala standarspråkligt för statusprincipen och menar att den kan anses bidra 

till dialektutjämningen i det svenska samhället.  

Hultgren (1984) samt Einarsson (2009) påstår att statusprincipen kolliderar med 

samhörighetsprincipen vilken bygger på det faktum att den egna dialekten är betydande för den 

egna identiteten. Dialekten symboliserar ursprung och gemenskap med nära och kära vilket 

innebär att språkformen eftersträvas. Einarsson (2009) ser statusprincipen som den starkare av de 

två principerna och han, likt Andersson, ser den som en möjlig förklaring till dialektutjämningen.  

Dahlstedt och Teleman (1974) har en syn på dialektutjämningen som förenar de tidigare 

nämnda teorierna. De menar att det ökade inslaget av skriftspråket i samhället och den ökade 

tillgången till massmedia har gjort riksspråket till ett normerande talspråk med prestige. Vidare 

påstår Dahlstedt och Teleman att utbredningen av riksspråket inom flera nya domäner har 

inneburit att dialekter har börjat uppfattas som mindre värda och att det i sin tur leder till att 

dialekterna jämnas ut. 

Samhällets intimisering har gjort att ett regionalt standardspråk nu accepteras i mer formella 

situationer vilket har lett till att användningen av det neutrala riksspråket blivit mindre vanligt 

(Josephson 2004). Tillsammans med utjämningen av de genuina dialekterna innebär detta att 

Dahlstedts (1979) fyrgradiga indelning av språkanvändningen (se avsnitt 3.2.1) nu trängs ihop 

mot mitten snarare än att utvecklingen går åt något specifikt håll (Josephson 2004). Josephsons 

teori stämmer överens med Gunnardotter Grönbergs (2004:30–31) tanke om att 

dialektutjämningen inte går mot ett neutralt riksspråk, utan mot fem större områden med 

regionala dialekter. 

Enligt Andersson (1985:140) finns det generellt olika attityder inför Sveriges dialekter. De 

talare som hos åhörare ger negativa associationer är talare med öst- och sydsvenska dialekter 

såsom stockholmska och skånska, medan talare med norrländska och västsvenska dialekter ger 

positiva associationer. Gotland är ett undantag då gotländskan ger positiva associationer och 

därmed hör till den positiva sidan tillsammans med de norr- och västsvenska dialekterna. 
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De gotländska eleverna som deltog i Pappinens studie (2009:44) uppgav att deras dialektbruk 

skiljer sig åt beroende på vem de talar med. De talar mer dialekt med föräldrar och släktingar i 

hemmet, medan de använder ett mer riksspråkligt uttal när de pratar med sina vänner. Enligt 

Andersson (1989) har detta fenomen med prestige att göra. Han menar att det riksspråkliga 

uttalet förknippas med makt, inflytande, utbildning samt god ekonomi medan det dialektala 

uttalet förknippas med styrka, tuffhet och sportighet (1989:27).  

Båda språkformerna har prestige men olika typer av prestige och det blir därför naturligt att 

växla mellan dialekt- och riksspråksuttal beroende på situation och vilken typ av prestige som vill 

uppnås. De gotländska eleverna i Pappinens studie vill uppnå prestige relaterad med styrka, 

tuffhet och sportighet i hemmet med föräldrar och släktingar medan de hos vännerna istället vill 

förknippas med makt, inflytande, utbildning och god ekonomi. Det kan möjligtvis även förklaras 

av det faktum att dialekten historiskt sett inte har varit accepterad i skolan och som Imsen (2006) 

påstår har lagt grunden för det vi idag kallar språkväxling.  

3.1.3 Dialekten i klassrummet 

Hultgren (1984) menar att skolan har spelat en avgörande roll för utjämningen av dialekterna. 

Skolan beslutade på 1800-talet att dialekter inte längre skulle tolereras och såg som sin uppgift att 

sprida ett mer enhetligt riksspråk där talet är närmare skriften för att underlätta 

skriftspråksinlärningen (Hultgren, 1984). 

Även om dialekter idag är mer accepterade i skolan menar Nilsson (2005) att styrdokumenten 

ännu är präglade från den tid då riksspråket var det som eftersträvades. Enligt Nilsson finns det 

fortfarande i styrdokumenten krav på att eleverna ska kunna tillämpa skriftspråkliga normer, vilka 

är starkt kopplade till riksspråket. 

Einarsson (2009:151) påstår att skolan än idag spelar en avgörande roll för utjämningen av 

dialekterna eftersom skolans språknorm är rikssvenska och lärare rättar elevers dialektala uttryck 

både i tal och i skrift. Vidare påpekar han att den motsättning som finns mellan dialekt och 

riksspråk blir tydligast i skolsammanhang då den lokala dialekten inte har någon självklar 

hemortsrätt i skolan. 

Även Imsen (2006:322) menar att det sker en krock mellan riksspråket och dialekten i skolan. 

Det finns ljud och ljudkombinationer i det muntliga talet som eleven före inträdandet i 

skriftspråket inte är medveten om. När eleven börjar lära sig skriva måste ett medvetet 

förhållande till språket och dialekten utvecklas. Skriftspråket kräver en högre språklig 

medvetenhet eftersom relationen mellan skriftspråket och det inre talet ser annorlunda ut än 

relationen mellan det inre talet och talspråket. I utvecklingen kommer det inre talet först och är 

en nödvändig förutsättning för språket, som kommer senare. Att utveckla det inre talet, och 

sedan språket, är därför viktigt inför inträdandet i skriftspråket. Elevens dialekt är oerhört 

väsentlig eftersom den utgör en stor del av det inre talet (Imsen 2006:322). 



 

12 

 

Att lärare betyder mest för elevers utveckling under skolåren är givet men lärare anses även ha 

störst betydelse för elevens språkutveckling under lågstadiet (Andersson 1989:17). Eftersom 

lärare har stort inflytande på elevers språkutveckling måste de enligt Teleman (1991) ge eleverna 

möjlighet att stärka det språkliga självförtroendet i skolan och få dem att känna sig trygga i sitt 

språkbruk både när det gäller det egna språket och riksspråket.  

För att elevers språkliga självförtroende ska kunna stärkas måste de få växa in i riksspråket 

med stöd ifrån vuxna och inte genom direkt undervisning (Eriksen Hagtvet 1990:18, 26). De 

vuxna ska finnas där för att ge direkta svar på elevens frågor och inte rätta elevens text. Jerlang 

m.fl. (1988:281–289) jämför detta med Vygotskijs utvecklingsteori och menar att när eleven 

upptäcker att den klarar nya saker, såsom att skriva, kommer motivationen att öka och då vill 

eleven själv ta reda på hur ord stavas.  

Hultgren (1984:44) har genom sina undersökningar kunnat påvisa att det är betydligt fler lärare 

som inte själva talar dialekt som tror att dialekttalande elever klarar sig sämre i skolan. Lärarna 

utan dialekt tror att elevers dialekt har en inverkan på skolresultaten och har därför en negativ 

inställning till dialekter. Einarsson (2009:153) hävdar att lärare generellt anser att elever som har 

en utpräglad dialekt har sämre språkfärdigheter än elever som endast har ett regionalt färgat tal. 

De anser att elever med en utpräglad dialekt är sämre på att stava och bygga meningar och vissa 

hävdar till och med att de är sämre på att argumentera. Einarsson menar att den negativa synen 

på dialekttalande elever kan förklaras med uppfattningen om att dialekter är mer utpräglade i de 

lägre samhällsskikten.   

Enligt Hultgren beror förhållandet mellan dialekttalande elever och skolresultat till stor del på 

lärares förhållningssätt. Det innebär att ett medvetet förhållningssätt från lärarens sida är viktigt 

för att elever med dialekter ska kunna klara sig i skolan och samtidigt få behålla och utveckla den 

egna dialekten (Hultgren 1984). Dahlstedt (1979:49) är kritisk till skolans sätt att bemöta 

dialekttalande elever och menar att toleransen mot dem måste öka. Istället för att motverka 

dialekter som han upplever att skolan gör, måste en förståelse för dialekter skapas. Lärare bör 

även höja dialekters status genom att undervisa om och i olika dialekter. Han poängterar att det 

även gäller att skapa förståelse för dialekter som ligger långt bort från den egna språkarten. 

Einarsson (2009:154) menar att elever måste få möjlighet att bli dialektalt flerspråkiga för att 

utveckla en sociolingvistisk medvetenhet.  

Genom att känna till andra språk än det egna utvecklas en metaspråklig kompetens (Imsen 

2006:323). Det ligger väl i linje med Einarssons uppfattning om att dialektal flerspråkighet leder 

till sociolingvistisk medvetenhet. Enligt Imsen (2006) hade Vygostkij liknande tankar och menade 

att det är bra att utveckla fler språk eftersom de olika procedurerna drar nytta av varandra, skapar 

vidare kunskaper samt mer abstraktförståelse. Det innebär att lärare inte endast höjer dialekters 

status utan även höjer elevers språkliga medvetenhet genom undervisning i och om dialekter. 

Enligt Kulturdepartementet (2002:302) har skolan försökt utrota dialekterna med 

motiveringen att vissa dialekters språkljud ger onaturliga spänningar i talorganen. Vidare klargörs 
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det att motiveringen saknar saklig grund och att det endast handlar om språkliga fördomar. 

Kulturdepartementet presenterar sedan två tänkbara alternativ till ”utrotningsalternativet” 

angående hur dialekter kan hanteras i skolsammanhang. Det första alternativet är villkorslöst 

accepterande av elevers dialekter. Vid villkorslöst accepterande välkomnas elevers eget språk för 

att gynna språkutvecklingen. Nackdelen med ”uppskattningsalternativet” är att eleverna inte får 

kännedom om att vissa uttryck inte är lämpliga i vissa situationer. 

Vid anslutning till ”språkväxlingsalternativet”, som är det andra alternativet, eftersträvas istället 

att elever utvecklar kompetens nog att kunna språkväxla (2002:303). Elevers eget språk 

uppskattas men det finns en strävan efter att eleverna ska kunna växla mellan olika varieteter i 

olika situationer. Vidare menar Kulturdepartementet att talspråk och skriftspråk är exempel på 

situationer där det råder skilda förutsättningar som eleverna behöver få kännedom om. Einarsson 

(2009:154) förespråkar ”språkväxlingsalternativet” då han belyser fördelarna med dialektal 

flerspråkighet. Han tillägger att det allra bästa vore om den sociolingvistiska medvetenheten och 

språktoleransen ökade. 

Andersson (1989:29) ser ”språkväxlingsalternativet” som det enda rimliga. Han anser att en 

kompetent språkbrukare måste veta vad som är olämpligt i vissa situationer. Lärare kan aldrig 

förbjuda språkliga fenomen i vissa sammanhang utan måste istället förklara för att klarlägga de 

språkliga attityderna. Först då kan eleven bestämma själv vilket språkligt uttryck som kan väljas i 

en viss situation (1989:29). Hultgren (1984:40) påstår att en korrigerande attityd alltid har varit en 

del av lärarollen och att lärare arbetar i enlighet med ”utrotningsalternativet”. Han menar att 

lärare måste inse att även mildare former av språkkorrigering kan upplevas förödmjukande för 

eleven. Att korrigera elevers språk kan på sikt vara hämmande och undergräva elevers språkliga 

självförtroende.  

Hur kan lärare medvetet arbeta med språkväxling men samtidigt förmedla respekt för elevers 

dialekt och undvika den förödmjukelse som en språkkorrigering kan innebära? En möjlig väg att 

gå, enligt Andersson (1989:34), är att i skolans språkträning öva på att uttrycka sig på flera olika 

sätt, både i tal och i skrift. Eleverna får då ta del av valmöjligheterna och kan sedan i olika 

situationer välja hur de vill uttrycka sig. Läraren kan vara till stor hjälp genom att förändra sitt 

språk från en skolsituation till en annan för att visa på de olika växlingarna och på så sätt ge 

eleverna den eftersträvansvärda språkliga kompetensen (Andersson 1989:34). 

Även Evaldsson (2002) anser det vara problematiskt att i språkundervisningen verka för att 

alla får lika förutsättningar samtidigt som språklig och kulturell mångfald ska uppmuntras. Hon 

har bedrivit forskning om språkundervisning för elever med ett annat modersmål än svenska och 

kan urskilja två positioner i språkundervisningen. Den ena positionen betonar undervisningen i 

svenska för en likvärdig skola för alla medan den andra betonar modersmålsundervisning för att 

stärka den personliga och kulturella identiteten hos eleverna. De två positionerna i 

språkundervisningen kan relateras till den tudelade inställning som finns till dialektens utrymme i 

undervisningen.  
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De studier som finns angående hur dilemmat, att dels verka för lika förutsättningar samtidigt 

som spåklig och kulturell mångfald ska uppmuntras, hanteras i skolan visar att det idag råder 

ensidigt fokus på färdigheter i svenska språket och svensk kultur (Evaldsson 2002:4). Evaldssons 

(2002:14) studie visar däremot att eleverna motarbetar detta ensidiga fokus. Eleverna utmanar de 

två positioner i språkundervisningen som Evaldsson till en början kunde urskilja med en tredje 

position som utgår från ett flerspråkigt samspel mellan eleverna. Språkliga och etniska gränser 

överskrids för att forma sociala relationer och nya etniska identiteter. 

Ett liknande samspel mellan olika dialekter samt mellan dialekter och riksspråket skulle i 

skolan kunna främjas. Det kräver medvetna lärare som höjer dialekternas status och skapar en 

förståelse för dialekterna genom undervisning om och i dialekter (Dahlstedt 1979:49). Lärare är 

skyldiga att visa respekt för elevers sätt att tala och elever har rätt att använda dialekter i skolan 

samtidigt som skriftspråket och dess standardiserande normer används (Imsen 2006:361). 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

Det inledande avsnittet behandlar definitionen av termen dialekt samt hur olika dialekter 

kategoriseras. Sedan presenteras det sociokulturella perspektivet eftersom denna studies syn på 

utveckling och språkets grundläggande betydelse ligger i linje med Vygotskijs 

utvecklingspsykologiska teori. Slutligen redogörs för den utvecklingsfas som elever i de lägre 

årskurserna genomgår enligt Freud. 

3.2.1 Dialekt - definition och indelning 

Enligt Nationalencyklopedin (2013) är en dialekt en språkvariant som talas av invånarna inom ett 

avgränsat geografiskt område, t.ex. ett landskap eller en socken. Men enligt Pamp (1978:9) måste 

begreppet dialekt förklaras i förhållande till något annat för att kunna definieras. Han väljer att 

beskriva det i förhållande till riksspråket. Pamp menar att riksspråket är den språkvariant som har 

högst status i ett land medan dialekter är regionalt betingade och avvikande språkvarianter. 

Dahlstedt (1979:47) förklarar riksspråket som ett språk som uttalas lika, har enhetlig grammatik 

och ett enhetligt ordförråd över hela landet. Eftersom riksspråket förstås av alla kan inte heller 

någons geografiska ursprung fastställas med hjälp av riksspråket.  

För att förklara hur språk och dialekt förhåller sig till varandra skriver Einarsson (2009:30) att 

nationalspråk är dialekter som blivit standardiserade och är därmed förknippade med makt. En 

viktig skillnad mellan språk och dialekter enligt Einarsson (2009:32) är att språk oftast har 

standardiserade skriftnormer och har därför också högre prestige än dialekter. Han förklarar 

sedan att det är dialekterna i Mälardalen som låg till grund för det svenska skriftspråket 

(2009:148). 

Gunnarsdotter Grönberg (2004:31) ifrågasätter om ett helt geografiskt neutralt rikstalspråk 

finns eftersom det som idag anses helt neutralt geografiskt kan likställas med uttalet i Mälardalen. 
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Hon klargör sedan att hon vid användning av begreppet riksspråk avser den norm för ett neutralt 

riksspråk som är utgångspunkt för bland annat uttalsanvisningar i ordböcker och litteratur om 

svenska för invandrare. Gunnardotter Grönbergs definition avses hädanefter i denna studie vid 

användning av begreppet riksspråk. 

Dialekter uppfattas ofta som språkliga varieteter som tillhör olika landskap. Dialektgränserna 

är inte så tydliga och sammanfaller sällan med nutida administrativa gränser (Einarsson 2009:148). 

Einarsson (2009:147) definierar dialekten som ett tal karakteristiskt för ett visst geografiskt 

område och förklarar att vid kartläggningen av en dialekts geografiska utbredning används 

språkliga variabler såsom uttal, böjning, ordförråd samt satsers meningar och uppbyggnad. En 

dialekt kan därför definieras som en underart av ett språk som skiljer sig åt i uttal, böjning och 

ordval. Einarssons definition avses hädanefter i denna studie vid användning av begreppet 

dialekt. 

Dahlstedt (1979) har valt att dela in språkanvändning i fyra nivåer. Den första nivån är en 

”genuin, traditionell dialekt” där hela dialektens språksystem skiljer sig åt från riksspråket i form 

av exempelvis böjning och meningsuppbyggnad. Idag talar väldigt få en genuin, traditionell 

dialekt. Einarsson (2009:148) menar att genuina dialekter är obegripliga för de flesta svenskar och 

skulle behöva textas om de förekom på teve. Nästa nivå enligt Dahlstedt är en ”utjämnad dialekt” 

där främst ljudsystemet och ordförrådet skiljer sig från riksspråket. En person som talar en 

utjämnad dialekt avslöjar genom denna sitt ursprung (Einarsson 2009:148).  

Enligt Dahlstedt (1979) består den tredje nivån av ett ”regionalt standardspråk” där det hos 

talaren kan urskiljas en del regionala drag i uttalet och möjligtvis i ordförrådet men att det i övrigt 

är likt riksspråket. Ett regionalt standardspråk avslöjar vilken av de större regionerna av det 

svenska språkområdet en person kommer ifrån men det går oftast inte att urskilja vilken 

utjämnad dialekt som ligger bakom (Einarsson 2009:148). På den fjärde och sista nivån återfinns 

ett ”neutralt riksspråk” som inte på något vis kan avslöja talarens geografiska ursprung. 

Dialekterna jämnas idag ut och det är som tidigare nämnt väldigt få som talar en genuin, 

traditionell dialekt. De genuina dialekterna har nästintill försvunnit med generationen som är 

född efter år 1980. Men å andra sidan är det färre som talar ett neutralt riksspråk (Einarsson 

2009:150). Enligt Gunnarsdotter Grönberg (2004:30–31) kommer inte dialekterna att jämnas ut 

så fullständigt att alla svenskar så småningom kommer att tala ett neutralt riksspråk. Hon menar 

att dialektutjämningen snarare går mot fem större områden med regionala dialekter och enligt 

Einarsson (2009:148) är de regionala dialekterna: 

 

 En sydsvensk med Lund som centrum, 

 En västsvensk med Göteborg som centrum, 

 En uppsvensk med Stockholm och Uppsala som centrum, 

 En norrländsk med Umeå som centrum, och 

 En finlandssvensk med Helsingfors som centrum. 
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3.2.2 Ett sociokulturellt perspektiv 

Enligt Hydén (1981:17) är den centrala tankegången i Vygotskijs utvecklingspsykologiska teori att 

människan går ifrån att först vara styrd av biologiska faktorer, yttre fysiska ting och konkreta 

situationer till att genom språket utveckla en medvetenhet om sig själv och sitt sätt att fungera. 

Den enskilda människans utveckling går från att styras av biologiska processer till att också 

bestämmas av sociokulturella faktorer när människan börjar kommunicera med sin omgivning 

(Säljö 2008:117).  

Människan kommunicerar från allra första början med sin omgivning genom kroppskontakt, 

blickar och andra kanaler,  men språket spelar en nyckelroll för den sociokulturella utvecklingen. 

Språket är det mest effektiva redskapet för människan att använda för att komma i kontakt med 

sin omgivning och få sociokulturella erfarenheter (Säljö 2008:117). 

Till skillnad från Piaget som helt skiljer mellan språk och tänkande framhåller Vygotskij enligt 

Hydén (1981:25) att språket är tänkandets redskap. Hydén menar även att Vygotskij inte heller 

ansluter sig till behavioristerna som påstår att tänkandet är språket utan att tänkandet anses 

förlöpa i språket och att tankar kläs med ord.  

Säljö (2008:119) menar att Vygotskij ser människan som en redskapsberoende varelse som 

ständigt använder olika verktyg som en förlängning av sig själv och kallar användningen för 

mediering. Det i särklass viktigaste psykologiskt medierande redskapet är språket. Människans 

behov av språket för att kunna tänka, kommunicera och agera i världen liknas vid behovet av 

kratta och spade för att kunna bearbeta jord. Språket är länken mellan samhället och individen 

eftersom språket fungerar som ett redskap för kommunikation mellan och inom människor (Säljö 

2008:119). 

Inlärningen går före utvecklingen och skapar en potentiell utvecklingszon (Hydén 1981:22). 

Det är i interaktionen med vuxna i omgivningen som den nödvändiga inlärningen sker och ger 

upphov till den potentiella utvecklingszonen. Elevens interaktion med den vuxna världen är en 

förutsättning för utveckling (Hydén 1981). Det är i familjen och senare i skolan som eleven 

tillägnar sig begrepp och handlingar av de vuxna. Eleven lyfts mot allt högre nivåer i inlärningen 

då det hela tiden finns en klyfta mellan de vuxnas och elevens förmåga. Eftersom de psykiska 

funktionerna och de psykiska redskapen ursprungligen anses ligga utanför eleven men genom 

interaktion blir till inre relationer och verktyg kallas Vygotskijs utvecklingsteori för en social 

utvecklingsteori (Hydén 1981:23). 

3.2.3 Latensfasen 

Enligt Havnesköld & Risholm Mothander (2010) anser Freud att människan genomgår fem olika 

utvecklingsfaser under sin utveckling. Den utvecklingsfas som är aktuell i denna studies 

forskningsområde är latensfasen. Under latensfasen som sträcker sig från 6 till 12år mognar 
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eleven och börjar förstå sig själv och andra. Det centrala i elevens identitetsutveckling är att skapa 

sammanhang med den sociala omgivningen: 

Vid en ålder mellan fem och tio år börjar eleven förstå de betingelser som leder till sociala känslor 

som skam och stolthet. De känner stolthet när de gör andra nöjda och skam när de framkallar 

ogillande (Havnesköld & Risholm Mothander 2010:322).     

Den personliga mognaden består av individuella tolkningar där det är viktigt för eleven med 

relationer och samhörighet med sin omgivning. Det är lätt för eleven att bli påverkad av attityder 

eftersom den ännu inte har någon större livserfarenhet och saknar förmågan att reflektera på ett 

djupare plan (Havnesköld & Risholm Mothander 2010:322). 
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4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares egna dialektbruk och dialektattityder samt vilket 

värde de anser att dialekter har i klassrummet. 

4.1 Frågeställningar 

1. Hur ser lärares eget dialektbruk och egna dialektattityder ut? 

2. Hur motiverar lärare dialekters värde i klassrummet? 

3. Påverkar lärare elevers användande av dialekter i klassrummet? 

4.2 Avgränsning 

Undersökningen har avgränsats till att endast genomföras i skolor på Gotland inom ramen för 

studien och dess begränsningar. Ytterligare en avgränsning som gjorts är att samla empiriskt 

material enbart från lärare verksamma i årskurs 1, 2 och 3. Motsättningen mellan dialekt och 

riksspråk uppmärksammas först i de lägre årskurserna (se avsnitt 3.1.3). Det är därför av intresse 

att undersöka vad de lärare som introducerar denna motsättning för elever har för attityder till 

dialekter. I de lägre årskurserna spelar lärarens attityd en viktig roll för elevernas språkliga 

utveckling (se avsnitt 3.2.3). 
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5 Metod 

Datainsamlingen består av två delstudier, en enkätundersökning och en intervjuundersökning. 

Metoderna anses lämpliga utifrån studiens syfte och för att de kompletterar varandra. 

Delstudierna bearbetades och analyserades separat för att sedan i diskussionen jämföras och 

diskuteras. 

5.1 Enkät 

En enkätundersökning genomfördes bland verksamma lärare i de lägre årskurserna på Gotland. 

Enkät valdes som metod då syftet är att undersöka lärares attityder till dialekter. Enligt Trost 

(1994:11) är enkäten ett mätinstrument som mäter människors beteende, åsikter och känslor. 

Enkätens stora fördel är att den ger respondenterna möjlighet att vara anonyma. När 

respondenterna ges möjlighet att vara anonyma minskar även risken för att de svarar som de tror 

att de förväntas göra. Varje respondent får även möjlighet att utan tidspress svara på frågorna 

utan annan påverkan än enkätfrågorna.  

Enkäten valdes ut som metod av praktiska skäl då den är tidseffektiv och skapar 

förutsättningar för att nå många i målgruppen. När fler i målgruppen deltar blir studien mer 

generaliserbar (Melldahl 2013).  I en enkätundersökning ges alla i målgruppen exakt samma frågor 

och därmed lika stort utrymme. Användning av enkät som metod innebär vissa risker såsom 

bristfälliga svar, låg svarsfrekvens eller ett omfattande internt bortfall (Denscombe 2000). Det 

finns även en risk att frågorna missuppfattas eller tolkas olika av respondenterna. Vid 

genomförandet finns det ingen möjlighet för forskaren att ställa följdfrågor till respondenterna. I 

denna studie kompletteras därför enkätundersökningen med en intervjuundersökning som 

fördjupar enkätfrågorna och ger mer kvalitativ data åt studien. 

Enkäten är kvantitativt utformad med målet att använda så få öppna frågor som möjligt. 

Enkäten består totalt av 27 frågor varav sju är öppna. De sju öppna frågorna handlar till största 

del om att motivera ett tidigare svar. Enkäten (se bilaga 2) är uppdelad i tre teman utifrån studiens 

frågeställningar. Frågorna i enkäten är utformade med utgångspunkt i studiens frågeställningar 

och den tidigare forskning som presenterats (avsnitt 3.1). Det första temat “bakgrund” innehåller 

frågor om uppväxtmiljö, utbildning och ålder vilka är faktorer som kan ha stor inverkan på hur 

respondenterna förhåller sig till dialekter. Bakgrundsavsnittet möjliggör även för en 

bortfallsanalys då information om respondenternas bakgrund är nödvändig. 

Nästa avsnitt i enkäten “dialektbruk och dialektattityd” består av frågor om respondentens 

eget dialektanvändande och attityd till dialekter generellt för att kunna jämföra om det finns något 

samband med hur de förhåller sig till dialekter i klassrummet. För att få en uppfattning om vilka 

dialekter respondenterna är bekanta med har ord från olika dialekter valts ut till avsnittet. Olika 
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dialekter kan generellt tilldelas olika attityder (se avsnitt 3.1.2) och det är därför av intresse att 

veta vilka dialekter respondenterna är bekanta med.  

Tre ord, varav ett substantiv, ett adjektiv och ett verb, valdes ut från fem olika regionala 

dialekter: den sydsvenska, den västsvenska, den uppsvenska, den norrländska och den gotländska. 

De fyra första dialekterna valdes ut utifrån Einarssons regionala dialekter (se avsnitt 3.2.1). 

Utöver Einarssons fyra regionala dialekter valdes även gotländskan till då undersökningen 

genomfördes på Gotland och den gotländska dialekten inte anses ha någon självklar tillhörighet i 

de övriga regionala dialekterna. I avsnittet eftersträvades ord från de mer utjämnade dialekterna 

då de genuina dialekterna är sällsynta. Orden hittades på hemsidor med dialektala ordlistor (för en 

förteckning över hemsidorna se bilaga 4). Ord som förekom på minst två av sidorna valdes ut för 

att öka chansen att respektive ord tillhör respektive dialekt och inte någon annan dialekt eller flera 

olika dialekter  

Temat “dialekten i klassrummet” som återfinns sist i enkäten och frågorna behandlar vilken 

plats dialekten har i klassrummet, hur lärarna ser på elevers dialekt och om de medvetet har 

undervisat om dialekter. Det finns även frågor om huruvida lärarna medvetet har försökt påverka 

elevers dialekt och om de ser något hinder med dialekterna i klassrummet. 

5.2 Intervju 

Ett sätt att skapa sig en uppfattning om hur en person tolkar eller känner inför ett 

forskningsområde, är att använda sig av intervjuer (Lantz 2013:13). Enligt Trost (2010:32) 

används kvalitativa intervjuer för att undersöka människors sätt att resonera eller reagera. Den 

kvalitativa intervjun skapar förutsättningar för att få så fullständiga svar som möjligt om lärares 

syn på undervisning, förhållningssätt, målsättningar och planering (Johansson & Svedner 

2001:24). 

Under intervjun bör intervjuaren se upp så att den kvalitativa intervjun inte övergår till en 

strukturerad intervju eller blir en verbalt genomförd enkät. När intervjuaren är för inställd på att i 

ordning ställa frågorna i intervjuguiden finns det en risk att den inte lyssnar till eller uppfattar det 

som den intervjuade personen säger (Johansson och Svedner 2004:25). Då intervjuaren lyfter eller 

vinklar sina egna tankar kring ämnet i sina frågor blir det svårt att få en riktig bild av den 

intervjuades kunnighet och uppfattning (Johansson & Svedner 2004:25–26). 

I denna studie användes Kvale och Brinkmanns riktlinjer för en halvstrukturerad 

intervjumetod. Metoden skapar förutsättningar för intervjuaren och den intervjuade att styra 

konversationen i den riktning som eftertraktas (Kvale & Brinkmann 2009:140–141). En 

halvstrukturerad intervjuguide användes och innefattade tre olika teman och förslag till frågor. 

Intervjuguidens teman är ”inledande bakgrundsfrågor”, ”lärarens tankar om dialekten” samt 

”lärarens yrkesutövande” (se bilaga 5). I temat ”lärarens yrkesutövande” används frågor från 

Birknes (2011:37) intervjuguide. Frågorna skapar möjligheter till informationsrika svar som ger 

förutsättningar för att intressanta tankar om lärarens synsätt och förhållningssätt lyfts fram. Det 
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innebär även en stor fördel för undersökningen att frågorna är beprövade och granskade i en 

tidigare studie. Under intervjuerna har det funnits möjlighet att göra förändringar vad gäller 

frågornas struktur och ordningsföljd för att kunna följa upp svaren som har givits av 

intervjupersonen.  

5.3 Urval 

Enkäten sändes via mail ut till alla lärare verksamma i kommunala skolor på Gotland i årskurs 1, 

2 samt 3. Till intervjuundersökningen valdes fyra intervjupersoner ur målgruppen ut. 

Respondenterna i intervjuundersökningen valdes ut genom kontakter för att uppfylla de 

representativa krav som satts upp. Fyra djupintervjuer och en enkätundersökning bedömdes bidra 

till ett tillräckligt underlag för studien.  

Intervjupersonerna valdes ut för att i största möjliga mån representera målgruppen. Det finns 

flera faktorer att ta hänsyn till i urvalsprocessen. De faktorer som togs hänsyn till i 

urvalsprocessen var respondenternas kön, utbildning och arbetsplatsens omgivning. Målgruppen 

består till största del av kvinnor med utbildning i yrket och i princip lika många är verksamma i 

Visby som på den gotländska landsbygden1.  

Utifrån denna bakgrund valdes fyra kvinnor med utbildning inom yrket ut, varav två 

verksamma i Visby och de andra två på landsbygden. Eftersom det saknades kännedom om hur 

utbrett fenomenet dialekt är i målgruppen valdes en jämn fördelning mellan de med en utpräglad 

tydlig dialekt och de utan en tydlig dialekt. Trots att det finns en medvetenhet om att alla har en 

dialekt kommer hädanefter de två kategorierna att benämnas ”dialekttalande” respektive 

”riksspråkstalande”, den förstnämnda innebär en utjämnad2 eller genuin dialekt3 och den 

sistnämnda ett neutralt riksspråk4. Intervjupersonerna valdes ut med utgångspunkt i de två 

kategorierna då en av respondenterna i Visby och en av respondenterna från landsbygden 

representerar de ”dialekttalande” medan de två övriga respondenterna representerar de 

”riksspråkstalande”.  

Det gjordes ett medvetet val angående intervjupersonernas ålder, där två tillhör 

ålderskategorin 25-30 år och två 40-45 år. Respondenterna fick representera olika generationer 

eftersom dialektbruk och dialektattityd kan skilja sig åt mellan generationer. De har även utbildat 

sig då olika läroplaner varit gällande vilket kan påverka synsätt och förhållningssätt. Det innebär 

även att respondenterna har olika lång erfarenhet inom yrket och det kan ha betydelse för vilken 

syn de har på dialektens utrymme i klassrummet. 

                                                 
1 17 grundskolor på den gotländska landsbygden, 13 grundskolor med ett större antal parallellklasser i Visby  
2 För definition se avsnitt 3.2.1 
3  - ” - 
4  - ” - 
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5.4 Genomförande 

I följande avsnitt redogörs för hur de två delstudierna genomfördes. 

5.4.1 Enkät 

Enkätfrågorna utformades utifrån studiens syfte och med stöd i den tidigare forskningen. Det 

genomfördes sedan en pilotstudie där två personer ur målgruppen muntligt fick genomföra 

enkäten samtidigt som de fick ge förslag på ändringar. Med hjälp av responsen i pilotstudien 

omformulerades vissa frågor och svarsalternativ innan de skrevs in i datorprogrammet EvaSys. 

Programmet garanterar respondenternas anonymitet och möjliggör ett massutskick till 

målgruppen via e-mail. Kommunen tog fram en lista med mail-adresser till alla kommunalt 

anställda lärare. Då målgruppen är lärare i årskurs 1-3 kontaktades varje skola för att reda ut vilka 

lärare som vid tillfället var verksamma i en årskurs 1, 2 eller 3. Övriga lärare rensades därefter 

bort från mail-listan.  

I mailet som skickades ut till målgruppen fanns en länk till enkätundersökningen samt ett 

missivbrev med information om studien (se bilaga 1). De hade sedan 14 dagar på sig att besvara 

enkäten. Efter 7 dagar skickades en automatisk påminnelse ut genom programmet  till de som 

ännu inte hade svarat. Sammanlagt fick 97 personer möjlighet att besvara den utskickade enkäten, 

varav endast 24 svarade. Det är en svarsfrekvens på endast 25 procent och innebär ett 75 procent 

stort bortfall. 

Enligt Dahmström (2011) kan ett stort bortfall ha många orsaker såsom att 

undersökningspersoner vägrar svara eller inte har möjlighet att svara på grund av tidsbrist, 

sjukdom eller av tekniska skäl. Ytterligare en anledning till bortfall kan enligt Dahmström vara 

inaktuella identifieringsuppgifter och i denna studie skulle det vara inaktuella mailadresser. 

Studiens tidsram kan även ha bidragit till det stora bortfallet. De som valde att inte delta behövde 

möjligtvis en längre svarsperiod. Trots de stora fördelarna onlineenkäter har i fråga om tid och 

kostnader framför pappersenkäter ger onlineenkäter tyvärr ofta relativt låg svarsfrekvens (Alcom 

System AB 20135). 

Det är svårt att säga vad det stora bortfallet innebär för det enskilda resultatet då det är oklart 

om de som valde att inte svara har en avvikande åsikt. Risken med bortfall är att det skapas ett 

snedvridet resultat då personerna som inte svarade kan ha en uppfattning som skiljer sig mot de 

som besvarade enkäten vilket bör beaktas i analysen av undersökningen (Dahmström 2011)  

Vid större bortfall bör det enligt Trost (1994:114) göras en bortfallsanalys för att kontrollera 

resultatets representativitet (redovisas i avsnitt 6.1.1). Vidare menar Trost att även om 

bortfallsanalysen inte visar några större skillnader bör de slutsatser som dras hanteras med 

                                                 
5 Företaget som producerat och distribuerar utvärderings- och undersökningsprogrammet EvaSys 
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försiktighet då bortfallsanalysen endast visat att det finns likheter mellan respondenterna och 

målgruppen. 

5.4.2 Intervju 

Under empiriinsamlingen genomfördes alla intervjuer av samma person. Undersökningens 

reliabilitet hade ökat om båda  närvarat men en intervjuare valdes med avsikt att få intervjuerna 

att kännas mer som ett samtal mellan två parter. Intervjurespondenterna deltog ej i 

enkätundersökningen. Detta för att undvika att de påverkats av enkätfrågorna inför intervjuerna. 

Efter att respondenterna hade valts ut kontaktades de via telefon. På telefon underrättades lärarna 

om forskningsområdet. De informerades även om sina rättigheter såsom rätten att avbryta eller 

avsluta deltagandet. Intervjuarens forskningsetik är viktig eftersom en kvalitativ intervju betyder 

att den intervjuade skall delge sin personliga syn och sina ståndpunkter. 

För att den intervjuade ska våga dela med sig av sina personliga åsikter krävs ett förtroende för 

intervjuaren. För att bygga upp ett förtroende är det viktigt att intervjuaren förklarar 

forskningsområdet samt "ger ett informerat samtycke till varför man ska delta" (Johansson & 

Svedner 2004:26). Lärarna informerades om att det i studien inte kommer att redovisas några 

namn och att de förblir anonyma genom hela processen.  

De intervjuade gavs möjlighet att godkänna att samtalen spelades in med hjälp av en diktafon 

som komplement till intervjuarens anteckningar. Samtliga intervjurespondenter godkände att 

samtalen spelades in. En diktafon ger vid databearbetningen möjlighet till att lyssna på de 

uppfångade tonfallen och ordvalen. Tack vare användningen av diktafonen fick intervjuaren stor 

frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2009:194). 

Utifrån den intervjuades arbetsschema bestämdes tid samt en ostörd plats på arbetsplatsen. Till 

intervjuerna fanns det förberedda intervjufrågor (se bilaga 5). Syftet med frågorna var att leda 

samtalet framåt, starta diskussioner samt bibehålla fokus på studiens frågeställningar. 

5.5 Metod för bearbetning och analys 

Avsnittet innehåller en presentation av hur den insamlade datan har bearbetats och sedan 

analyserats. 

5.5.1 Enkät  

Den stora fördelen med att använda en onlineenkät är att den insamlade datan sammanställs 

automatiskt. Det program som användes i denna undersökning sände automatiskt ut en 

sammanställning per mail när svarstiden löpte ut. Det negativa med att inte ha tillgång till enskilda 

respondenters svar är att forskaren inte kan jämföra enskilda respondenters svar på en fråga med 

dennes svar på en annan fråga. Det positiva är istället att respondenternas anonymitet garanteras.  
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Då svarsfrekvensen var mycket låg gjordes inledningsvis en bortfallsanalys för att bedöma om 

respondenterna var representativa för målgruppen. Svaren på de öppna frågorna kategoriserades 

efter generella attityder och enskilda intressanta citat plockades ut. Med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar, teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning analyserades 

enkätundersökningens svar i och mellan enkätens teman. 

5.5.2 Intervju 

Enligt Jacobsen Krag (1993:196) är bearbetning av intervjuer en kreativ process. Syftet under 

bearbetningsprocessen var att finna sammanhang i empirin som enligt Jacobsen Krag (1993:197) 

behövs för att skapa tydlighet inför det kommande analysarbetet. I bearbetningen överfördes de 

inspelade intervjuerna till skrift och därefter plockades väsentliga delar ut som kunde svara på 

forskningens frågeställningar. I transkriberingen raderades stora delar. 

Konsten att redigera består först och främst i att man kan klarar av att skära bort intressanta och 

fascinerande material. Det måste bort om det inte har med saken att göra, hur intressant det annars 

än kan vara. (Jacobsen Krag 1993:198)      . 

Intervjuerna lyssnades igenom ett flertal gånger och vid första avlyssningen antecknades 

övergripande vilka teman som behandlats. Vid nästa avlyssning fylldes anteckningarna på med 

mindre detaljer för att finna flera olika avsnitt som skapade kvalifikationer att skildra mönster 

(Jacobsen Krag 1993:197). Därefter analyserades resultatet utifrån studiens frågeställningar, 

teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. 

5.6 Reliabilitet och validitet 

Validiteten var en utgångspunkt vid val av datainsamlingsmetod då metoderna valdes utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Intervju och enkät utsågs till lämpliga metoder för att 

undersöka lärares attityder till dialekter. Genom att utgå från studiens frågeställningar vid 

utformningen av enkäten samt intervjuguiden har förutsättningarna förbättras inför att undersöka 

det som avses att undersökas. Frågeställningarna agerar övergripande teman i enkäten och 

intervjuguidens frågor är formulerade för att ge studien så goda förutsättningar som möjligt att 

besvara dess frågeställningar. Studiens metoder har även grundligt och noggrant beskrivits i 

denna rapport. Frågeställningarna har bearbetats under en längre period för att bli så 

undersökningsbara som möjligt. 

För att höja reliabiliteten har pilotstudier genomförts med både enkäten och intervjuguiden 

innan de använts i delstudierna. Frågorna har formulerats på ett medvetet sätt för att undvika 

negationer, krångliga ord och ordvändningar vilket har minimerat risken för missuppfattningar 

(Trost 1994:59). Frågorna har även formulerats med stöd i tidigare forskning. Den låga 

svarsfrekvensen i enkätundersökningen innebär att den har en låg reliabilitet och bortfallsanalysen 

visar att inga generella slutsatser bör dras utifrån delstudien. 
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Alla intervjuer har genomförts av samma person för att höja studiens reliabilitet. Intervjuaren 

har varit insatt i forskningsområdets ämne, ställt tydliga och enkla frågor och använt sig av ett 

språk som varit passande i sammanhanget (Kvale & Brinkmann 2009:182–183). I intervjuerna har 

studiens syfte inledningsvis presenterats. Intervjuaren har medvetet försökt att lyssna till 

meningsnyanser i svaren, sökt efter en mer fullständig beskrivning av dem samt vågat avbryta den 

intervjuade personen när den avvikit från ämnet (Kvale & Brinkmann 2009:182–183).   

5.7 Etiska överväganden 

I följande avsnitt presenteras hur de olika etiska kraven som finns på samhällsvetenskapliga 

studier tagits hänsyn till i respektive delstudie. 

5.7.1 Enkät 

Av de fyra huvudkraven på en samhällsvetenskaplig studie berörs enkätundersökningen främst av 

informationskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002:7-9). Respondenterna fick 

information om studiens syfte och deras uppgift i studien genom ett missivbrev (se bilaga 1). De 

informerades även om att deras deltagande var frivilligt och att deras samtycke inhämtades 

automatiskt då de valde att svara på enkäten.  

Tack vare programmet enkätundersökningen utformades i förblir respondenterna anonyma 

och det finns därför inte personuppgifter som kan nyttjas i fel sammanhang eller behöver 

hanteras med största möjliga konfidentialitet. Därav berörs inte studien direkt av 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Den insamlade datan hanterades ändå med stor 

försiktighet. 

5.7.2 Intervju 

En forskningsstudie grundas på att visa hänsyn för de personer som medverkar i studien. De 

medverkande ska bli informerade om en sanningsenlig och förståelig skildring av studiens metod 

samt syfte. De skall även göras medvetna om att de när som helst kan avböja deltagandet, att 

deras anonymitet skyddas samt att de när som helst kan ställa frågor om studien (Johansson & 

Svedner 2001:24). I intervjuundersökningen har kriterierna tagits hänsyn till på följande sätt: 

 

 De medverkande fick en korrekt och begriplig beskrivning av studien och dess syfte. 

 De medverkande upplystes om att de när som helst under undersökningen kunde avsluta 

sitt deltagande och få informationen från intervjuerna makulerad. 

 De medverkande informerades om att studien värnar om deras anonymitet, samt att den 

insamlade empirin under studiens gång hanteras med aktsamhet och efteråt makuleras. 
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5.8 Reflektioner över metoden 

Att först genomföra enkätundersökningen och utifrån dess resultat utforma intervjuguiden hade 

gett studien mer djup. Forskaren är då mer insatt i målgruppens åsikter och vet vad som genom 

intervjuerna behöver fördjupas ytterligare. Då svarsfrekvensen på enkätundersökningen var 

väldigt låg finns där många utvecklingsområden. En möjlig faktor till den låga svarsfrekvensen är 

den tidsbegränsning som denna delstudie har haft. Enkätrespondenterna gavs endast 14 dagar för 

att delta. En längre svarsperiod tillsammans med ytterligare en påminnelse hade gett bättre 

förutsättningar för en hög svarsfrekvens. 

De som mottog enkäten ansåg möjligtvis att 27 frågor var för många och avstod därför från 

att delta. Någon form av belöning till de som deltog i undersökningen hade kunnat användas. 

Eftersom respondenterna var anonyma i denna undersökning var det inte möjligt. Det finns även 

en risk att de som deltar endast gör det för belöningens skull och inte tar sitt deltagande på allvar. 

Eftersom information om respondenternas kön saknades i analysen skulle enkäten kunna 

kompletteras med en fråga angående det.  

Det negativa med att använda datorprogrammet EvaSys är att respondenterna förutsätts ha 

tillgång till datorer, men eftersom målgruppen är lärare som i sitt arbete använder datorer 

användes ändå onlineenkäten. Enligt Alcom System AB (2013) ger onlineenkäter ofta relativt låg 

svarsfrekvens. I denna studie hade en pappersenkät istället kunnat användas för att ge högre 

svarsfrekvens. Att använda en papperenkät skulle däremot leda till merarbete vid utskick och 

sammanställning vilket skulle innebära att målgruppen fått begränsas vilket inte var önskvärt.  

Under intervjun användes diktafon kompletterat med minnesanteckningar. Intervjuaren 

upplevde vid några intervjusituationer att den som intervjuades stördes av att det fördes 

anteckningar under intervjun. Några lärare stannade upp i berättandet när de märkte att 

intervjuaren skrev anteckningar. Efteråt upplevde intervjuaren att den intervjuade läraren tappade 

tråden och hade svårt att återgå till den ställda intervjufrågan. När intervjuaren förde anteckningar 

bröts ögonkontakten med den som intervjuades. Enligt Trost (2010:94) är ögonkontakt en viktig 

del av vår kultur och den som undviker ögonkontakt upplevs som besvärad vilket stör 

kommunikationen. Frågan är om det var nödvändigt att anteckna under intervjuerna på 

bekostnad av ögonkontakten. 
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6 Resultat och analys 

Här presenteras de två delstudiernas resultat och analys utifrån de teroetiska utgångspunkterna.  

Delstudierna redovisas separat men under likadana rubriker utformade med utgångspunkt i 

studiens frågeställningar.  

6.1 Enkät 

Inledningsvis presenteras respondenternas bakgrund samt en kort bortfallsanalys. Därefter 

redovisas undersökningens resultat samt en analys av den insamlade datan. 

6.1.1 Bakgrund 

I enkätundersökningen valde 24 personer att delta. Respondenternas medelålder är 50,5 år och de 

flesta tillhör ålderskategorin 50-60 år. 22 av respondenterna är utbildade grundskollärare och 

resterande har en förskollärarutbildning. De har i snitt varit verksamma lärare i 19,3 år med en 

ganska stor spridning mellan 10 och 30 år. Det är en jämn fördelning mellan de som växt upp på 

landsbygd och de som växt upp i småstad. Majoriteten har i större delen av sitt yrkesliv arbetat i 

skolor på landsbygden. 

Det är svårt att göra en bortfallsanalys då informationen om målgruppens6 bakgrund är 

begränsad. Den begränsade information som finns är att målgruppen till största del består av 

kvinnor med utbildning i yrket och att i princip lika många är verksamma i Visby som på den 

gotländska landsbygden.  

Det som stämmer överens med enkätrespondenterna är att de till största delen har utbildning i 

yrket. Inga generella slutsatser bör dras utifrån enkätundersökningen då svarsfrekvensen är låg, 

respondenterna i större delen av sitt yrkesliv arbetat på landsbygden och det inte finns 

information om respondenternas kön. Enkätundersökningen visar således vad 24 lärare i de lägre 

årskurserna på Gotland har för attityder till dialekter. 

6.1.2 Lärarnas eget dialektbruk och egna dialektattityder 

Av respondenterna anser 22 att de talar dialektalt och 21 anser att deras sätt att tala spelar en 

viktig roll för den de är. Som motivering till ställningstagandet skriver de flesta att deras sätt att 

tala är en del av personligheten.  

Det är en del av min personlighet, den förstärker vem jag är.  

                                                 
6 Vid användning av begreppet målgrupp avses alla som gavs möjlighet att delta i enkätundersökningen. Med 

begreppet respondenter avses endast de som valde att delta. 
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En respondent skriver även att det är viktigt eftersom det visar ens ursprung: 

Dialekten visar var man hör hemma och har sitt ursprung. 

Enligt Greggas Bäckström (2007:32) hör de två motiveringarna ihop då hon menar att ha en 

identitet handlar om att känna sig själv men också om att höra hemma någonstans. Även Pamp 

(1978:13) anser att de hör ihop då han menar att dialekten är vårt fäste i tillvaron, vårt andliga 

hem, men också att dialektens viktigaste funktion är den enande eftersom den sociala gemenskap 

som manifesteras i en gemensam dialekt har mycket djupa rötter. 

Även Freud såg kopplingen mellan identitetsutveckling och behov av samhörighet 

(Havnesköld & Risholm Mothander 2010:322). Han menar att när människan genomgår 

latensfasen är det viktigt med relationer och samhörighet med omgivningen. Freud påstår att 

människan lätt blir påverkad av attityder under denna fas eftersom den ännu inte har någon större 

livserfarenhet och saknar förmågan att reflektera på ett djupare plan. Det blir därför ännu 

viktigare att lärare i de lägre årskurserna är medvetna om vilka attityder de ger uttryck för. 

Respondenternas behov av att genom dialekten visa sitt ursprung kan förklaras med hjälp av 

samhörighetsprincipen. Respondenterna strävar efter en språkform som symboliserar ursprung 

och gemenskap. Eftersom dialekten är en kraftfull markör av identiteten som hjälper oss att visa 

lojalitet och känna tillhörighet är det den språkform som eftersträvas (Einarsson 2009:39). De vi 

möter tillskriver oss en identitet som innebär förväntningar och förutfattade meningar baserat på 

vårt språk och hur vi talar (Greggas Bäckström 2007:34). Att vi får oss en identitet tillskriven av 

de vi möter baserat på hur vi talar kan förklara varför respondenterna anser att deras sätt att tala 

spelar en viktig roll för den de är.  

Eftersom respondenterna inte anser sig tala en bred dialekt men ändå anser sig avslöja sitt 

ursprung genom sitt sätt att tala kan det tolkas som att de talar en utjämnad dialekt (Einarsson 

2009:148). En utjämnad dialekt skiljer sig från riksspråket främst i ljudsystem och ordförråd 

(Dahlstedt 1979). 15 av respondenterna anser sig tala gotländska och merparten tycker alltid eller 

oftast om den egna dialekten. Den positiva inställningen till den egna dialekten kan förklaras med 

att det generellt finns en positiv attityd inför den gotländska dialekten (Andersson 1985:140). 

Trots att respondenterna endast talar en utjämnad dialekt som de flesta förstår och att de har 

en positiv inställning till den egna dialekten väljer väldigt få att använda den i sin yrkesroll. 

Utifrån en av respondenternas svar kan slutsatsen dras att vissa väljer bort den egna dialekten på 

grund av rädsla inför brister i kommunikationen med elever: 

Det viktiga är att prata tydligt som gör att alla elever hönger[!] med 

Frågan är hur respondenternas elever som är i en utvecklingsfas då det är lätt att bli påverkad av 

attityder (Havnesköld & Risholm Mothander 2010:322) påverkas av valet att inte använda den 

egna dialekten i undervisningen. Att lärare väljer bort den egna dialekten kan av elever tolkas som 

att de har en negativ inställning till den egna dialekten eller dialekter generellt. Det i sin tur kan 
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innebära att eleverna utvecklar en negativ inställning till den egna dialekten eller att de tolkar det 

som att dialekter inte hör hemma i klassrummet och därför undviker att använda den egna. 

Enligt 14 av respondenterna är det acceptabelt att skriva dialektalt i texter avsedda för en själv, 

familjen och nära vänner, men endast en person anser att ett dialektalt skriftspråk kan användas i 

arbetet och i offentliga sammanhang. Trots att elva av respondenterna svarar att de aldrig skulle 

tala med typiskt dialektala drag i offentliga sammanhang så svarar 21 att dialekter bör höras mer 

där.  

Jag tycker om att höra olika dialekter talas i radio och TV samt av offentliga personer 

I respondenternas motiveringar till varför de vill höra mer dialekter i offentliga sammanhang 

återfinns många kommentarer om att de vill kunna höra eller försöka lista ut personers ursprung 

med hjälp av hur de talar. Att respondenterna vill kunna höra var en person kommer ifrån kan 

bero på ren nyfikenhet men det kan även förklaras med hjälp av samhörighetsprincipen. De som 

talar som en själv finns en starkare tillhörighet till och det blir därför positivt att höra dialekter 

och då särskilt den egna. Många av respondenterna motiverar det med att dialekten gör ett samtal 

mer personligt och det kan bero på att respondenterna anser att dialekten är en del av 

personligheten. Respondenterna nämner fördelar för samhället i stort såsom att dialekterna är del 

av kulturarvet, att det är viktigt med mångfald och att vi måste träna förståelse av olika dialekter.  

Dialekter är en kulturskatt som håller på att försvinna. Även det svenska språket urlakas i och med 

engelskans intåg. Det är ju fantastiskt att kunna höra varifrån man kommer. Vi bör jobba mer med 

detta i skolorna 

Enligt Dahlstedt (1979:49) kan skolan skapa förståelse för dialekterna genom att undervisa om 

och i dialekter. Han poängterar att det gäller att skapa förståelse för dialekter som ligger långt 

bort från den egna språkarten. Dahlstedts åsikter ligger i linje med Einarssons (2009:154) teori 

om att elever måste få möjlighet att bli dialektalt flerspråkiga för att utveckla en sociolingvistisk 

medvetenhet. Han anser att det allra bästa vore om alla blev sociolingvistiskt medvetna och att 

språktoleransen ökade. 

6.1.3 Lärarnas motivering av dialekters värde i klassrummet 

Trots att 15 av respondenterna ansåg det vara acceptabelt att skriva dialektalt i vissa texter så 

verkar inte den toleransen finnas gentemot elever och deras texter. Om inställningen till dialekter 

generellt svarar en respondent: 

Dialekter är ett trevligt inslag i samtal. Det viktiga i skolans värld är att lära eleverna skriva "rätt". 

”Rätt” i citatet ovan tolkas som ”enligt skriftspråksnormerna” vilket i sin tur kan likställas med 

riksspråket och därmed utesluts dialekten. 20 av respondenterna anser att elevers dialekt har en 
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negativ inverkan på skriftspråket. De påstår att stavningen blir lidande eftersom de skriver som 

de pratar.  

En respondent i enkätundersökningen skiljer sig från de övriga då den inte ser dialektens 

påverkan på skriftspråket som något hinder eller orosmoment: 

Jag arbetar med elever i år 2 och där skriver de som de pratar. Ser inte det som ett problem. 

Skriftspråket är något som de lär sig. 

Trots att respondenterna anser att dialekten har en negativ inverkan på skriftspråket tycker de att 

det är positivt när deras elever talar dialektalt. En möjlig förklaring är att respondenterna även 

anser att det är positivt med dialekter generellt eftersom dialekterna är viktiga för den enskilde 

individens identitet. Att gotländskan var den dialekt som respondenterna var mest bekanta med 

kan innebära att respondenternas elever till största del talar en dialekt som generellt finns en 

positiv attityd inför (Andersson 1985:140). Ytterigare en möjlig förklaring till att respondenterna 

anser det vara positivt när deras elever talar dialektalt är att nio av respondenterna anser att 

språkliga nyanser är vackra och utvecklar det svenska språket.  

Att de är positiva till dialekter generellt kan förklaras med att 22 av respondenterna talar 

dialekt och 21 anser att den utgör en viktig del av deras personlighet. Trots att respondenterna 

anser att dialekten är viktig väljer de i sitt yrke bort den och vet därför också vad eleverna skulle 

gå miste om ifall de inte fick använda den egna dialekten i klassrummet. Om eleverna inte får 

använda den egna dialekten går de miste om en social gemenskap som är mycket svår att 

återuppbygga (Pamp 1978:13). Einarsson (2009:39) menar att dialekten inte bara är en kraftfull 

markör av identiteten utan också, likt ens modersmål, är full av färg, smak och lukt till skillnad 

från andra språkformer som upplevs gråa och doftlösa. Respondenterna anser möjligen därför att 

det är positivt när eleverna använder dialekten eftersom de då inte blir berövade på det som de 

själva blir när de väljer bort den egna dialekten. 

Språket är det mest effektiva redskapet för att komma i kontakt med vår omgivning och få de 

sociokulturella erfarenheterna som är en förutsättning för utveckling (Säljö 2008:117). Språket är 

länken mellan samhället och individen eftersom språket fungerar som ett redskap för 

kommunikation mellan och inom människor (Säljö 2008:119). Det innebär att om elever blir 

berövade den egna dialekten och går miste om den sociala gemenskapen påverkas även 

utvecklingen eftersom det är i interaktionen som den nödvändiga inlärningen sker.  

Två av respondenterna anser att dialekter är något negativt och att alla bör tala rikssvenska 

eftersom talspråket annars kan smitta av sig på skriftspråket. Att det även var två personer som 

svarade att de inte talar dialektalt kan vara en möjlig förklaring till varför den negativa 

inställningen till dialekter återfinns. Undersökningar visar att lärare utan dialekt tror att elevers 

dialekt har en negativ inverkan på skolresultaten och har därför en negativ inställning till dialekter 

(Hultgren 1984:44). 
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6.1.4 Lärarnas påverkan på elevers dialektanvändande 

19 av respondenterna svarar att de inte medvetet försökt påverka sina elevers dialektanvändning. 

Samtidigt skriver respondenterna i flertalet motiveringar att de arbetar mycket med att göra elever 

medvetna om skillnaden mellan tal- och skriftspråk:  

Skriftspråket bör vara "rikssvenska" - men jag vill att mina elever behåller sin dialekt i talet, och lär 

sig skillnaderna till skriftspråket 

Här tydliggörs inställningen om att dialekten inte hör hemma i skriftspråket trots att majoriteten 

svarade att det är acceptabelt att skriva dialektalt i texter till sig själv, familjen och nära vänner. 

Om respondenterna medvetet arbetar med att uppmärksamma elever på skillnaden mellan 

talspråk och skriftspråk påverkar de även i viss mån elevernas dialektanvändning då de ser 

elevernas dialektanvändande i skriftspråket som något felaktigt. Eleverna är i en utvecklingsfas då 

de lätt påverkas av andras attityder och börjar förstå de betingelser som leder till sociala känslor 

såsom skam och stolthet (Havnesköld & Risholm Mothander 2010:322). 

Det kan därför tolkas som att lärarna påverkar elevers dialektanvändning trots att de själva inte 

anser det. Lärarna svarar att de medvetet har undervisat om dialekter vilket påverkar elevernas 

attityder till dialekter och möjligen då även attityden till och användningen av den egna dialekten. 

Att respondenterna inte anser att dialekten har någon hemortsrätt i elevers skriftspråk och strävar 

efter att göra elever uppmärksamma på skillnaderna mellan skriftspråk och talspråk kan tolkas 

som en medveten påverkan från lärarnas sida. Eleverna får genom interaktionen sociokulturella 

erfarenheter (Hydén 1981:22) av att dialekten inte är accepterad i skriftspråket.  

Ingen av respondenterna ansluter sig till Kulturdepartementets (2002:302) 

”utrotningsalternativ” när det handlar om hantering av dialekter i skolsammanhang. 

Respondenterna anser sig inte tillämpa nolltolerans mot dialekter. Fem av respondenterna 

ansluter sig till Kulturdepartementets (2002:302) ”uppskattningsalternativ”. De påstår sig 

villkorslöst acceptera elevers dialekter.  

Trots att 19 av respondenterna svarar att de inte medvetet har påverkat sina elevers 

dialektanvändande kan det ändå tolkas som att majoriteten av respondenterna tillhör 

”språkväxlingsalternativet” när det gäller hanterandet av dialekter i klassrummet. Tolkningen 

grundar sig på det faktum att 19 av respondenterna svarar att de medvetet undervisat om 

dialekter, att majoriteten anser att det är positivt när deras elever talar dialektalt och att 

respondenterna i flertalet motiveringar skriver att de arbetar mycket med att uppmärksamma 

elever på skillnaderna mellan talspråk och skriftspråk. Respondenterna anses därför sträva efter 

att ge elever kompetens nog att kunna språkväxla. 

Jag brukar förklara att man kan säga "si" men att man skriver "så". 

Einarsson (2009:154) hävdar att ”språkväxlingsalternativet” är det enda rimliga då han anser att 

elever bör ges möjlighet att bli dialektalt flerspråkiga och på sätt öka språktoleransen. Även 
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Dahlstedt (1979:49) menar att toleransen mot dialekterna måste öka genom undervisning i och 

om dialekter. Det kan respondenterna anses göra då majoriteten påstår att de medvetet har 

undervisat om dialekter. De flesta svarar dock att de sällan berör andra dialekter än den lokala 

dialekten som Dahlstedt anser viktigt för att öka toleransen och höja dialekternas status. 

När vi arbetar med Gotland och närmiljön kommer vi automatiskt i kontakt med vår dialekt. Vi 

sjunger sånger och lär oss olika ord. Men vi berör sällan andra dialekter. 

6.2 Intervju 

Avsnittet inleds med en presentation av de personer som deltagit i undersökningen. Därefter 

presenteras undersökningens resultat samt en analys av den insamlade datan. 

6.2.1 Bakgrund 

Respondenterna i intervjuundersökningen benämns lärare ett, lärare två, lärare tre och lärare fyra i 

resultat- och analysdelen. I Tabell 1 nedan presenteras respondenternas utbildning, antal år i 

yrket, aktuella årskurser, ålder, arbetsplats (landsbygd eller tätort) samt dialekter.  

 

 

 

 

Namn Utbildning År i 

yrket 

Undervisar i 

årskurs 

Ålder Landsbygd 

eller tätort 

Stark 

dialekt = 

X 

Lärare 

ett 

Åk 1-7 14 2 43 

år 

Landsbygd X 

Lärare 

två 

Åk 1-3 2 1 28 

år 

Tätort 
 

Lärare 

tre 

Åk 1-7 5 2 29 

år 

Tätort X 

Lärare 

fyra 

Åk 1-7 20 3 41 

år 

Landsbygd 
 

 

 

Tabell 1. Intervjurespondenternas bakgrund 
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6.2.2 Lärarnas eget dialektbruk och egna dialektattityder 

Inom det svenska språket finns det en mängd dialekter och nästan lika många definitioner av 

begreppet (se avsnitt 2). I denna studie används Einarssons (2009:147) definition av begreppet 

dialekt. Han menar att dialekt är en underart av ett språk och att dialekten är utmärkande för en 

viss geografisk omfattning, där tonläge, betoning, pauser och meningsbyggnad kan skifta. För att 

få en uppfattning om lärarnas tolkning av begreppet inleddes intervjuerna med frågan: vad är en 

dialekt? 

Lärare ett: En dialekt är när man kan höra en tydlig skillnad på vad man är ifrån. Man har samma 

språk men låter ändå inte likadan beroende på vart i landet man kommer ifrån, i dialekter betonar 

man och uttrycker sig olika. Dialekten gör så att man känner tillhörighet och känner extra för sitt 

ursprung och bygd samt att det värnar för vår kultur att det finns olika dialekter. 

Lärare två: Dialekt för mig är en del av språket, en förgrening ut. Dialekter är varianter av ett språk 

och har stora likheter men skiljer sig mycket i uttal. Sen kan de också finnas skillnader med 

betydelse av ord av i dialekter. Det också väldigt platsbundet beroende på vad man är någonstans 

så pratar man en viss dialekt typ, som i Skåne där jag är uppvuxen, vi har flera sorters olika skånska 

dialekter. Vårt samhälle blir mer levande med dialekterna, det skapar nyanseringar. Dialekten visar 

vart man hör hemma.  

Lärare ett och två svarar med samma definition av ordet dialekt som används i denna studie. De 

anser att språk har stora likheter och innehåller förgreningar som skiljer sig åt i uttal, betoning 

och att dialekten spelar en viktig roll för en människas personlighet då den ofta avslöjar ens  

ursprung. Enligt Greggas Bäckström (2007:32) hör de två motiveringarna ihop. Hon menar att en 

identitet handlar om att känna sig själv men också om att känna sig hemmahörande.  

Respondenterna anser att dialekten avslöjar ens ursprung vilket kan hänvisas till 

samhörighetsprincipen, en strävan efter en språkform som symboliserar ursprung och gemenskap 

(Einarsson 2009:39).  Samhörighetsprincipen kan även förklara varför lärare ett och tre anser att 

deras sätt att tala är viktigt för deras personlighet. Lärare fyra har en annan definition av ordet 

dialekt: 

Lärare fyra: En dialekt förklarar vart man kommer från. Dialekten kan också ha betydelse hur 

omgivningen uppfattar en, exempel uppfattar jag en göteborgare som en glad person medan en 

skåning kan jag nog lättare uppfatta som mer gnällig. Jag och många andra dömer nog en hel på 

förhand utifrån personens dialekt. Dialekten skapar tillhörighet och gemenskap med en viss grupp 

vilket människan enligt mig strävar efter, att känna samhörighet. 

Lärare fyras definition av vad dialekt är handlar mer om attityder till olika dialekter. Enligt 

Andersson (1985:140) uppfattas Sveriges dialekter olika då somliga dialekter ger positiva 

associationer medan andra förknippas med negativa. Lärare fyra menar exempelvis att en 

göteborgare ger mer positiva associationer än vad skåningar gör. Andersson (1985:140) framhåller 

i sin teori att talare som hos åhörare ger negativa associationer oftast är talare med öst- och 

sydsvenska dialekter såsom stockholmska och skånska, medan talare med norrländska och 
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västsvenska dialekter ger positiva associationer. Lärare fyras definition av vad en dialekt är kan 

tolkas utifrån Greggas Bäckström (2007:34) teori om att vi får oss en identitet tillskriven av de vi 

möter på grund av att mottagaren redan har förutfattade meningar inför dialekten. Lärare ett och 

tre ser mer till att dialekt främjar känsla för samhörighet och stärker identitetsutveckling.  

Människan behöver språket för att kunna tänka, kommunicera och agera i världen (Säljö 

2008:119). I intervjuerna ansåg samtliga lärare att användandet av dialekter är viktigt. I enlighet 

med Einarsson (2009:39) anser respondenterna att dialekten är en kraftfull markör av identiteten 

som hjälper oss att känna tillhörighet:  

Lärare ett: Jag gillar dialekt jättemycket, den är skön och har en härlig klang. Jag tycker det är kul 

när folk hör vart jag kommer från. 

Lärare tre: Den är fruktansvärd att lyssna på men ändå charmig. Den är en del av mig, jag vill inte 

försöka förminska den, jag vill ha den kvar.             

Lärare ett och tres svar kan tolkas utifrån Einarssons (2009:30) teori om att dialekten 

symboliserar ursprung och gemenskap med nära och kära. Även Greggas Bäckström (2007:32) 

anser att en identitet innebär att uppfatta sig själv som hemmahörande någonstans. Det kan även 

förklara varför respondenterna anser att deras sätt att tala spelar en viktig roll för vilka de är. 

Utifrån intervjuresultatet kan det tolkas som att respondenterna som talade rikssvenska upplevde 

att de saknade en egen dialekt och därmed en dialektal samhörighet:  

Lärare två: Jag saknar att ha en tydlig dialekt, jag önskar att jag hade kvar gotländskan. Jag vill att 

folk ska höra vart jag kommer från, för mig hade det skapat en större tydlighet om vem jag är. 

Lärare fyra: Jag pratar riksvenska, men har föräldrar och syskon som har en stark dialekt. Jag tycker 

det är väldigt synd att jag inte pratar som de, eftersom det egentligen är min ursprungs dialekt. 

 Mina systrar prata samma dialekt som mina föräldrar och det får mig att känna mig lite utanför, 

eftersom att jag inte längre pratar samma dialekt som någon i min familj.          

Pamp (1978) menar att ett gemensamt språk eller en gemensam dialekt har djupa rötter både 

socialt och psykologiskt. Lärare två och fyra anser sig tala rikssvenska men saknar sina ursprungs 

dialekter och ser det som en förlust att inte längre tala gotländska. 

6.2.3 Lärarnas motivering av dialekters värde i klassrummet 

I intervjuerna efterfrågades respondenternas åsikt angående den utrotning av dialekter som förr 

förespråkades: 

Lärare tre: Dåligt, det är ju som att man vill generalisera hela folket och förminska deras anor och 

släktskap bara för att alla ska vara lika. Jag anser att det inte finns någon eller några andledningar 

till att plocka bort en dialekt i klassrummet, inte alls. Dialekten skapar känsla av tillhörighet, 

gemenskap och att man känner extra för sitt ursprung och samhälle.  Dialekterna skapar även 

förståelse för att alla språk är olika. Jag anser att dialekterna ska vara en naturlig del i grundskolans 
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undervisning. Vi i skolan lägger ribban för vad i språket som är okej och inte. Eleverna tar 

verkligen efter våra synsätt.         

I likhet med Andersson (1985:140–144) menar lärare tre att språkutveckling är en del av 

socialisationen. Skolan har en viktig roll under de tidiga skolåren för elevens språkutveckling och 

attityder till språket. Lärarna hör vad eleverna säger, eleverna hör vad lärarna säger och lärarna 

kan därigenom främja eller anmärka på elevernas språkbruk. Lärare tre anser att dialekten gynnar 

elevens känsla av samhörighet och skapar förutsättningar för att eleven skall kunna ha känslor för 

sitt ursprung och samhälle.  

Om elevens interaktion med de vuxna i omgivningen påverkas så påverkas även elevens 

förutsättningar för utveckling (Hydén 1981:22). Enligt Säljö (2008:117) menar Vygotskij att 

språket är det mest effektiva redskapet för människan att använda för att komma i kontakt med 

sin omgivning och få sociokulturella erfarenheter.  

Utifrån LGR11 jämställs begreppen språk och dialekt med varandra: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha ett rikt och 

varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts (Skolverket 2011:222) 

I kursplanen för svenska anges det att eleverna ska få utveckla sina kunskaper om svenska 

språket, dess normer, uppbyggnad samt historia. Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas 

medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan (2011:222). 

Hultgren (1984:44) har genom sina undersökningar kunnat visa att det är avsevärt fler lärare som 

talar rikssvenska som tror att dialekttalande elever klarar sig sämre i skolan. Hultgrens teori stärks 

av de två lärare som talar rikssvenska i denna undersökning. De anser att dialekten försvårar 

elevers användande av skriftspråket: 

Lärare två: Jag kan inte säga att det var bra men inte heller dåligt. Det underlättade säkert en hel 

del tillexempel i skrivinlärningen, eftersom att det blev mer konkret för eleven vad som var okej 

och inte, idag är det mer oklart för eleven vad som gäller. 

Lärare fyra: Det blev ju säkert mer tydligt för eleven hur man böjde olika orden i skriften. Idag är 

det svårt för eleven att veta hur man ska skriva saker och ting eftersom att man talar dialektalt men 

man får inte använda det i skrift. Jag kan också anse att elever som pratar en mer stark dialekt som 

gotländska har svårare att lära sig att skriva på korrekt svenska, alltså rikssvenska. 

Nilsson (2005) menar att dialekterna idag är mer accepterade i skolan men att styrdokumenten 

och en del lärares synsätt ännu är präglade från den tid då riksspråket var det som eftersträvades. 

Lärare utan dialekt tror att elevers dialekt har en negativ inverkan på skolresultaten och har 

således en mer kritisk inställning till dialekter. Einarsson (2009:153) menar att lärare allmänt anser 

att elever som har en tydlig dialekt har sämre språkfärdigheter än elever som pratar risksvenska. 

Elever med en tydlig dialekt är sämre på att stava och bygga meningar. Lärare två och fyra anser 

att den utjämnade dialekten underlättar undervisningen och att en mer enhetlig dialektanvändning 

underlättar för elevers skriftspråksinlärning. Uppfattningen om att dialekten försvårar 
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skriftspråksinlärningen kan anses föråldrad då den låg till grund för beslutet att på 1840-talet 

sprida ett mer enhetligt riksspråk där talet låg närmare skriften för att underlätta 

skriftspråksinlärningen (Einarsson 2009:153). 

Skolan förespråkar en tvåvägskommunikation. I en proposition från år 2005 menar regeringen 

att en positiv inställning är avgörande för dialekternas fortlevnad och att  undervisningen i skolan 

är viktig för elevens språkutveckling och attityd till språket (Utbildnings- och kulturdepartementet 

2005:55). Det kan tolkas som att lärare två och fyra inte främjar dialekternas värde då de ser 

nackdelar med dialekterna. Den negativa inställningen till dialekter kan ha en inverkan på 

respondenternas elever som är i en utvecklingsfas då de lätt blir påverkade av attityder. Lärarnas 

negativa inställning till dialektens värde kan innebära att eleverna utvecklar en negativ inställning 

till den egna dialekten eller att de uppfattar det som att dialekter inte hör hemma i klassrummet 

och undviker därmed att använda den egna dialekten. 

För att skapa en klarare bild av hur lärarna hanterar dialektanvändning i klassrummet ställdes 

frågan: Hur talar du med dina elever, tänker du på hur du talar? 

Lärare ett: Ja jag tänker mycket på hur jag talar. Mycket på grund av att första gången jag skulle 

undervisa för en årskurs etta här på Gotland så fick jag en kommentar av en elev - vilket språk 

pratar du? Då insåg jag verkligen att min dialekt kan uppfattas som jätte annorlunda och att de 

ännu inte i denna ålder är medvetna om vad språk är eller att alla språk består av dialekter. Så ofta 

växlar jag till den rikssvenska dialekten för att eleverna ska uppfatta mig lättare. Jag har också 

uppfattat att en del elever brukar mjukna upp när jag med min göteborgska diskuterar saker med 

dem. Jag har ibland tänkt att min dialekt får eleverna att uppfatta mig fortare som mer personlig än 

en lärare med rikssvenska. Jag tror också att eleverna uppskattar när de får höra olika dialekter 

eftersom att de blir en annan klang att lyssna till.  

Lärare tre: Absolut tänker jag på det, varje dag. Jag pratar mer långsamt och tydligt, det blir mer åt 

det rikssvenska hållet för att jag har specifika uttryck i min dialekt som inte alla elever skulle förstå 

här, så jag förskönar min dialekt när jag undervisar. Mina elever påpekar mycket hur jag pratar men 

de visar mer ett intresse och nyfikenhet till min dialekt än att de skulle vara något negativt. 

Lärare ett och tre talar båda dialektalt men väljer att i undervisningen växla till rikssvenska trots 

att de har en positiv inställning till den egna dialekten och att de påstår att elever är nyfikna på 

deras ursprungsdialekter.     

6.2.4 Lärarnas påverkan på elevers dialektanvändande  

Andersson (1989:140–144) presenterar tre alternativ till hanterandet av dialekter i klassrummet: 

”utrotning”, ”språkväxling” och ”uppskattning”. Utifrån frågan om lärarna försökt att påverka 

elevers dialektanvändning i talet kan det tolkas som att samtliga lärare förespråkar 

”språkväxlingsalternativet”: 

Lärare ett: När eleverna har exempelvis sagt "ja lagde den där" då brukar jag upprepa "jaha du la 

den där". Jag vill inte tillrättavisa deras dialektanvändning utan då upprepar jag hellre hur man 

egentligen bör säga och tillslut brukar uttrycken falla på plats i talet om de hör det i rätt 

sammanhang. På så sätt skapar de sig en uppfattning om vilka ord som låter bättre än andra. Men 
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alltid finns det ju en oro att eleven tar åt sig av upprepningen och kan då uppfatta att sin dialekt 

inte duger till. 

Lärare tre: Det enda är väl att man har rättat elevernas ordval men jag anser att om man ska rätta 

eleverna ska man bara göra det för berika eleverna och nämna att det finns andra uttryck för just 

det ordet de använder. Eleverna i denna ålder är väldigt mottagliga och tar lätt till sig kommentarer 

om exempelvis sin dialekt. 

Lärare tre nämner i intervjun att elever i grundskolans tidiga år är oerhört påverkbara och att det 

är viktigt att ha det i åtanke när läraren kommenterar elevers dialektanvändning. Lärarens åsikt 

stärks av Freuds latensfasteori. Lärare ett nämner bland annat i intervjun ”att det alltid finns en 

oro att eleven tar åt sig av upprepningen och kan då uppfatta att sin dialekt inte duger till”. Även 

Hultgren (1984:40) anser att lärare ska vara försiktiga med att rätta elever då språkkorrigeringar 

kan upplevas förödmjukande för eleven. Att korrigera elevers språk kan på sikt vara hämmande 

och undergräva det språkliga självförtroendet. Samtliga lärare i intervjuundersökningen anser i 

enlighet med Jerlang m.fl. (1988:281–289) att läraren ska finnas för att ge direkta svar på elevens 

frågor och inte rätta eleven utan istället utmana eleven till att upptäcka att den klarar nya saker 

som att skriva rätt.  

Enligt Andersson (1985:77) tillägnar vi oss tal- och skriftspråk på olika sätt. Tal och skrift är 

två olika sätt att överföra språkliga meddelande. Det ena går från mun till öra medan det andra 

går från hand till öga. Talspråkets utveckling sker både i skola och i vardagen medan 

skriftspråkets utveckling till största del förekommer i skolan. Elever kan variera mellan olika 

språkbruk. De lär sig prata på ett sätt hemma med föräldrarna, på ett annat sätt i skolan och ett 

tredje sätt bland kamraterna. Det är genom språket eleverna tillägnar sig dessa sociokulturella 

erfarenheter. Elevens interaktion med omgivningen är en förutsättning för att utveckla de skilda 

språkbruken, det är i familjen och skolan som eleven tillägnar sig begrepp och handlingar (Hydén 

1981:23). 

Respondenterna eftersträvar i sin undervisning att elever lär sig skillnaden mellan tal- och 

skriftspråk: 

Lärare två: Viktigt att göra klart från början att det är en sak att säga saker för då kan man 

förtydliga sin dialekt med tillexempel kroppsspråk men i texten så har man bara orden och då 

måste man skilja på dialekt och vad som kan skrivas. 

Lärare tre: Här har vi en nöt att knäcka. Eleverna måste med tiden lära sig att skilja tal- och 

skriftspråk. De tar tid för eleverna att komma underfund med detta därför måste detta vara en 

pågående process under hela skrivutvecklingen. Jag tycker det är jättesvårt att få eleverna att tycka 

om sina dialekter samtidigt som de ska förstå vissa skillnader, exempelvis att de inte kan använda 

sin dialekt när som helst.. 

Lärare fyra: Eleverna måste få en tidig insikt att det finns olika dialekter som kan användas i olika 

tillfällen beroende på situation. Detta är en jättesvår balansgång. Man vill ju att eleverna ska få ha 

kvar sin dialekt när de pratar eftersom att det är en del av deras ursprung men när de skriver måste 

det vara standardsvenska. 
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Lärare ett: Dialekten är ju en del av den man är och det är viktigt att bevara den även i inträdandet 

i skriftspråket. Här måste man delge eleverna när och vad de kan använda sina uttryck, man får 

dock aldrig förbjuda en elev vissa exempelvis dialektala begrepp 

Gemensamt för samtliga lärare i delstudien är att de anser att elever måste lära sig i vilka 

situationer deras dialekt kan användas och att elevens dialekt är en viktig komponent som bör 

bevaras. Lärarnas svar stämmer överens med Anderssons (1989:29) teori om språkväxling som 

enligt honom är det enda rimliga arbetssättet för att främja elevens dialektbruk. Han anser att en 

kompetent språkbrukare måste veta vad som är olämpligt i vissa situationer och påpekar att en 

lärare aldrig kan förbjuda språkliga fenomen i vissa sammanhang. Läraren måste istället förklara 

för att klarlägga de språkliga attityderna och då som först kan eleven bestämma själv vilket 

språkligt uttryck som ska väljas i en viss situation (Andersson 1989:29). 

I LGR11 (2011:222) och i Utbildning- och Kulturdepartementets regeringsproposition 

(2002:302) framgår det att dialekter utvecklar personligheten och genererar tillgång i och med 

insikten om vilka vi är och vad vi präglats av i historien. Utifrån denna bakgrund tillfrågades 

lärarna om och hur de arbetar med dialekter i sitt yrke: 

Lärare ett: Inte nu men jag har när jag hade vikariat i en trea. Då diskuterade vi på 

samhällskunskapen om att Sverige består av olika städer och att i städerna pratar man olika sorters 

dialekter. Men det var inget större arbete, men eleverna tyckte att det var intressant och kul. Det 

blev så närliggande de själva eftersom att många hade kopplingar till olika dialekter. 

Lärare två: Nej det gör vi inte, jag anser att eleverna bör vara äldre. 

Lärare tre: När eleverna frågar om min dialekt så har vi vid flera tillfällen dragit ner Sverige karta 

och pratat om vart jag kommer ifrån samt om de har kopplingar till flera dialekter än sin egna. Vi 

jobbar inte med det just nu men jag anser att det är viktigt för elevens identitetsutveckling att 

arbeta med de olika dialekterna. 

Lärare fyra: Nej det gör vi inte just nu, vi väntar tills eleverna går i femman, men vi samlar redan 

nu på frågor som dyker upp angående dialekter som behöver mer detaljerade svar som kan skapa 

intressanta arbetsområden till åk fem. Men redan nu så finns det frågor som eleverna ställer om sin 

och andras dialekter, dialekten är en viktig del för elevens personlighet och utveckling.    

Ingen respondent arbetade vid intervjutillfället med dialekter trots att de flesta tyckte att det var 

betydelsefullt för elever att få arbeta med dialekter. Den största orsaken som togs upp till varför 

det är viktigt att arbeta med dialekter är för att det utvecklar elevens identitet. Eleverna är 

beroende av att utmanas och hela tiden lyftas mot högre nivåer i inlärningen (Hydén 1981:22). 

Om undervisning i dialekter inte sker så ges inte eleverna rätt förutsättningar för att utveckla den 

egna dialekten. Enligt Hultgren (1984) beror förhållandet mellan dialekttalande elever och 

skolresultat till stor del på lärarens förhållningssätt. Enligt Dahlstedt (1979:49) kan skolan skapa 

förståelse för dialekterna genom att undervisa om och i dialekter.  

Respondenternas elever får inte den förståelse för dialekter som Dahlstedt förespråkar då 

respondenterna dels väljer bort den egna dialekten i undervisningen och dels väljer att inte 
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undervisa om dialekter. Respondenternas elever får inte heller möjlighet att skapa förståelse för 

dialekter som ligger långt bort från den egna språkarten vilket Dahlstedt och Einarsson (se avsnitt 

3.1.3) anser viktigt för att utveckla en sociolingvistisk medvetenhet. Vidare anser Einarsson att 

det allra bästa vore om alla blev sociolingvistiskt medvetna och att språktoleransen ökade.  

Sammanfattningsvis anser respondenterna att det är viktigt att tydliggöra skillnaden mellan tal- 

och skriftspråk för elever. Lärare ett och tre var positiva till dialekter vilket kan förklaras med att 

de själva talar dialektalt och anser att den utgör en viktig del av deras personlighet. Trots att 

dialekten anses vara viktig för respondenterna som talar dialektalt väljer de bort den i 

undervisningen. Lärare två och fyra finner nackdelar med dialekter och menar att dialekter kan ha 

en negativ inverkan på skriftspråket. Att lärare två och fyra inte talar dialektalt kan vara en möjlig 

förklaring till deras negativa inställning till dialekter. Gemensamt för intervjurespondenterna är att 

de väljer att inte undervisa i och om dialekter och anses således varken motverka 

dialektutjämningen eller bidra till en ökad språktolerans. 
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7 Diskussion 

I detta avsnitt presenteras en diskussion av de två delstudiernas resultat och analys. 

7.1 Bakgrund 

Det som respondenterna i de två delstudierna har gemensamt är pedagogisk utbildning. 

Respondenterna i enkätstudien har både en högre medelålder och i snitt fler verksamma år som 

lärare. I intervjuundersökningen gjordes ett medvetet urval för att i största möjliga mån få 

respondenter som representerar målgruppen. I enkätundersökningen gjordes inget sådant urval 

och på grund av det stora bortfallet är det oklart om enkätundersökningens respondenter är 

representativa för målgruppen.  

Denna diskussion är således en jämförelse mellan en enkätundersökning med kvantitativa 

frågor besvarad av 24 äldre lärare med lång erfarenhet och en intervjuundersökning med 

kvalitativa frågor besvarad av fyra lärare med varierad erfarenhet och ålder. 

7.2 Lärarnas eget dialektbruk och egna dialektattityder 

22 av enkätrespondenterna talar dialektalt och 21 anser att deras sätt att tala är viktig för deras 

identitet ifråga om personlighet och ursprung. Även intervjurespondenterna som talar dialektalt 

anser att dialekten är en viktig del av personligheten som de inte skulle vilja förlora. De som inte 

talade dialektalt i intervjuundersökningen uppgav att de saknade en dialekt. En av respondenterna 

menar till och med att hon känner sig utanför då hennes familj talar en tydlig dialekt och inte 

hon. Resultatet visar hur viktig dialekten är för identiteten och den sociala gemenskap som den 

innebär (jfr Pamp 1978:13).  

Att tre av 24 enkätrespondenter inte anser sitt sätt att tala vara viktigt är väldigt intressant då 

Pappinens (2009:31) studie visade att det egna sättet att tala var viktigt för den egna identiteten, 

både hos dialekttalande och icke-dialekttalande7. De som inte tycker att deras sätt att tala är 

viktigt framhåller vikten av att tala så att alla förstår. Samhörighetsprincipen är för tre 

respondenter inte av lika stor vikt: 

Det är viktigt att vara tydlig och göra sig förstådd. 

Enkätrespondenternas förespråkande av tydlighet kan bero på att skolans språknorm är 

rikssvenska (Einarsson 2009:151) och att respondenterna ser det som sin uppgift att rikssvenskan 

används, även om det för vissa innebär att de får frångå den egna dialekten. Det kan även bero på 

att den ålderdomliga uppfattningen om att skolan ska sprida ett mer enhetligt riksspråk i viss mån 

                                                 
7 Pappinens ordval, i denna studie används begreppet ”riksspråkstalande” 
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ännu lever kvar (Hultgren 1984). Denna teori styrks av det faktum att de flesta av respondenterna 

tillhör ålderskategorin 50-65 år och dessutom har varit verksamma lärare väldigt länge. 

De enkätrespondenter som anser sig tala dialektalt är positiva till den egna dialekten och 

samtliga enkätrespondenter är positiva till dialekter generellt. Respondenterna vill höra mer 

dialekter i offentliga sammanhang för att kunna höra eller försöka lista ut personers ursprung 

med hjälp av hur de talar. Respondenternas önskan att höra dialekter mer i offentliga 

sammanhang kan bero på samhällets intimisering som enligt Josephson (2004) har inneburit att 

dialekter nu är mer accepterade i formella situationer än vad de har varit tidigare. Respondenterna 

kanske är positiva till utvecklingen men har själva ännu inte börjat tala dialektalt i formellare 

sammanhang.  

Att respondenterna vill höra mer av dialekterna kan även förklaras av det faktum att 

respondenterna var mest bekanta med den gotländska dialekten som är en av de dialekter som 

generellt sett tilldelas en positiv attityd (Andersson 1985:140). Det var även den dialekt som de 

flesta av respondenterna ansåg sig tala, vilket inte är förvånande då undersökningen genomfördes 

på Gotland. Respondenterna hade möjligtvis haft en annan inställning till dialektens utrymme i 

det offentliga rummet om de var mer bekanta med någon av de dialekter som ger negativa 

associationer. 

Enkätrespondenterna nämner även dialektala fördelar för samhället i stort såsom att 

dialekterna är en del av kulturarvet, att det är viktigt med mångfald och att vi måste träna 

förståelse av olika dialekter. Enkätrespondenternas åsikter ligger väl i linje med LGR 11. Enligt 

LGR 11 (Skolverket 2011:9) handlar utbildning och fostran om att överföra och utveckla ett 

kulturarv från en generation till nästa. Enkätrespondenternas åsikter liknar även Dahlstedts 

åsikter om dialektens värde i klassrummet. Dahlstedt (1979:49) menar att lärare måste höja 

dialekters status genom att  undervisa om och i olika dialekter samt skapa förståelse för dialekter 

som ligger långt bort från den egna språkarten. Trots den positiva inställningen till dialekter hos 

enkätrespondenterna väljer få att använda dialekten i sin yrkesroll.  

En slutsats som kan dras är att enkätrespondenterna språkväxlar då merparten hävdar att de 

talar mer dialektalt på sin fritid än i yrket. Enligt Imsen (2006) har det faktum att dialekten 

historiskt sett inte varit accepterad i skolan lagt grunden för språkväxlingsfenomenet. Men 

Andersson (1989) menar att det har med prestige att göra då språkformerna har olika typer av 

prestige. Det blir därför naturligt att växla mellan dialekt- och riksspråksuttal beroende på 

situation och vilken typ av prestige som vill uppnås. Respondenterna i enkätundersökningen vill i 

sin yrkesroll uppnå prestige förknippad med makt, inflytande, utbildning och god ekonomi. Då 

de i sin yrkesroll intar en ledarposition är det inte helt oförståeligt.  

Även de dialekttalande respondenterna i intervjuundersökningen väljer att använda 

rikssvenska i undervisningen trots att både respondenterna och deras elever tycker om den 

variation som dialekten innebär. På följande vis tänker en respondent kring det egna 

dialektanvändandet i klassrummet: 
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Lärare tre: Jag pratar mer långsamt och tydligt, det blir mer åt det rikssvenska hållet för att jag har 

specifika uttryck i min dialekt som inte alla elever skulle förstå här, så jag förskönar min dialekt när 

jag undervisar. Mina elever påpekar mycket hur jag pratar men de visar mer ett intresse och 

nyfikenhet till min dialekt än att de skulle vara något negativt. 

Att de väljer bort den egna dialekten kan förklaras med hjälp av statusprincipen som innebär en 

strävan efter att tala riksspråket eftersom det har högre prestige än dialekten (Andersson 1985). 

Respondenterna väljer då statusprincipen framför samhörighetsprincipen i sin yrkesroll. Det kan 

även bero på att de dialekttalande lärarna är inflyttade och inte talar den lokala dialekten. De 

kanske väljer bort den egna dialekten på grund av rädsla inför missförstånd från elevernas sida. 

Intervjurespondenterna anser att språkväxling krävs i undervisningssammanhang. Lärarnas 

uppfattning om att det bör finnas kunskap om språkväxling hos elever stämmer väl överens med 

Anderssons åsikter. Andersson (1989:29) anser att en kompetent språkbrukare måste veta vad 

som är olämpligt i vissa situationer men att lärare aldrig kan förbjuda språkliga fenomen utan 

måste istället förklara för att klarlägga de språkliga attityderna.  

Det är intressant att det i båda delstudierna framkommer att respondenterna, trots den 

positiva attityden till den egna dialekten och dialekter generellt, väljer att inte använda den i sin 

yrkesroll. Valet att inte använda den egna dialekten kan förklaras med hjälp av statusprincipen. 

Respondenterna väljer då statusprincipen framför samhörighetsprincipen i sin yrkesroll. Det kan 

även bero på att dialekten inte har någon självklar hemortsrätt i skolan då skolans språknorm är 

rikssvenska (Einarsson 2009:151). Enligt Einarsson rättas elevers dialektala uttryck både i tal och i 

skrift vilket kan förklara varför respondenterna väljer bort den egna dialekten i sin yrkesroll. 

Ytterligare en förklaring kan vara att det är en delvis omedveten handling från respondenternas 

sida. De prioriterar elevers förståelse framför den egna dialekten och är inte medvetna om 

konsekvenserna.  

En möjlig konsekvens är att eleverna uppfattar det som att lärarna har en negativ attityd till 

dialekter, trots att de själva anser sig ha en positiv attityd. Eleverna präglas då av den upplevda 

attityden från lärarens sida eftersom de är i en utvecklingsfas som innebär att de är väldigt 

mottagliga för andras attityder (Havnesköld & Risholm Mohander 2010:322). Att eleverna präglas 

av en negativ attityd till dialekter kan leda till att de utvecklar en negativ inställning till den egna 

dialekten och väljer på grund av detta bort dialekten. Om eleverna väljer bort den egna dialekten 

blir lärarnas önskan om att höra mer dialekter i offentliga sammanhang svårare att uppnå. 

7.3 Lärarnas motivering av dialekters värde i klassrummet 

Enkätrespondenterna tycker att det är positivt när deras elever talar dialektalt eftersom dialekten 

är viktig för den enskilde individens identitet. Enligt Einarsson (2009:39) är en människas första 

språk eller dialekt en kraftfull markör av identiteten som hjälper oss att visa lojalitet och känna 

tillhörighet. Även intervjurespondenterna anser att elevers dialekter bör få utrymme i 

klassrummet. På 1840-talet ville skolan utrota dialekter, eleven skulle tala rikssvenska i 
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undervisningen och det var lärarens uppgift att se till att eleverna inte talade dialektalt (Birkne 

2011:7). En av intervjurespondenterna tar tydligt avstånd från den utrotning av dialekter som 

skolan förr förespråkade: 

Lärare tre: Jag anser att det inte finns någon eller några andledningar till att plocka bort en dialekt i 

klassrummet, inte alls. Dialekten skapar känsla av tillhörighet, gemenskap och att man känner extra 

för sitt ursprung och samhälle.  Dialekterna skapar även förståelse för att alla språk är olika. Jag 

anser att dialekterna ska vara en naturlig del i grundskolans undervisning.  

Majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen anser dock att elevers dialekt har en 

negativ inverkan på skriftspråket. En av enkätrespondenterna menar att elevers dialekter har en 

negativ inverkan på stavningen: 

Många elever med stark anknytning till gotländskt uttal skriver där efter. Det blir ofta mycket fel i 

stavningen. 

Resultatet stämmer överens med Einarssons (2009:153) undersökning som visar att lärare 

generellt anser att elever som har en utpräglad dialekt har sämre språkfärdigheter än elever som 

endast har ett regionalt färgat tal. Einarssons respondenter anser att elever med en utpräglad 

dialekt är sämre på att stava och bygga meningar och vissa hävdar till och med att de är sämre på 

att argumentera. Enligt Einarsson kan den negativa synen på dialekttalande elever förklaras med 

uppfattningen om att dialekter är mer utpräglade i de lägre samhällsskikten. Enkätrespondenterna 

anser även att elever inte ska använda den egna dialekten i skriftspråket, trots att de anser det vara 

generellt acceptabelt i vissa texter.  

Samma åsikter återfinns hos intervjurespondenterna som talar rikssvenska. De anser att det 

var till elevernas fördel att skolan förr ville utrota dialekterna och främja rikssvenskan i 

undervisningen: 

Lärare fyra: Det blev ju säkert mer tydligt för eleven hur man böjde olika orden i skriften. Idag är 

det svårt för eleven att veta hur man ska skriva saker och ting eftersom att man talar dialektalt men 

man får inte använda det i skrift. Jag kan också anse att elever som pratar en mer stark dialekt som 

gotländska har svårare att lära sig att skriva på korrekt svenska, alltså rikssvenska. 

Det faktum att de själva saknar en dialekt och därmed också personliga erfarenheter av dialektens 

påverkan kan vara förklaringen till deras åsikter. Hultgrens (1984:44) undersökningar visar 

liknande resultat. Han har kunnat visa att det är avsevärt fler lärare som talar rikssvenska som tror 

att dialekttalande elever klarar sig sämre i skolan.  

Det som emellertid kan ifrågasättas är lärarnas åsikt om att elevers dialekt är viktig men att den 

ändå inte ges något utrymme i skriftspråket som utgör en stor del av den pedagogiska 

verksamheten. Trots att lärarna i vissa sammanhang anser det vara acceptabelt att skriva dialektalt 

får inte elever använda den egna dialekten i skriftspråket. Eftersom de anser att elevers dialekt har 

en negativ inverkan på skriftspråket finns det en risk att dialekten inte får så stort utrymme i den 

övriga pedagogiska verksamheten heller.  
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Frågan är om det handlar om en delvis omedveten handling från lärarna sida. Om de 

prioriterar skriftspråksutvecklingen framför elevernas dialekt väljer de bort elevernas 

identitetsutveckling och känsla av tillhörighet. Den tillhörighet och sociala gemenskap som 

manifesteras i dialekten är för eleverna väldigt svår att återuppbygga om de skulle gå miste om 

den (Pamp 1978:13). 

7.4 Lärarnas påverkan på elevers dialektanvändande  

Här redogörs för enkätrespondenterna, de dialekttalande intervjurespondenterna och de 

riksspråkstalande intervjurespondenternas8 påverkan separat. 

7.4.1 Enkätrespondenterna 

Respondenterna i enkätundersökningen svarar att de inte medvetet försökt påverka sina elevers 

dialektanvändning samtidigt som de svarar att de medvetet undervisat om dialekter. I många 

motiveringar återfinns kommentarer om att de arbetar mycket med att göra elever medvetna om 

skillnaden mellan tal- och skriftspråket:  

Skriftspråket bör vara "rikssvenska" - men jag vill att mina elever behåller sin dialekt i talet, och lär 

sig skillnaderna till skriftspråket 

Jag brukar förklara att man kan säga "si" men att man skriver "så". 

Risken med att korrigera elevers dialektala drag i skriftspråket är att eleverna blir förödmjukade 

och känner att deras dialekt inte är enligt normen. Förödmjukelsen kan i längden leda till att 

eleverna helt väljer bort den egna dialekten både i klassrummet och i vardagen. 

Ingen av respondenterna ansluter sig till Kulturdepartementets (2002:302) 

”utrotningsalternativ” när det handlar om hantering av dialekter i skolsammanhang. 

Respondenterna anser sig inte tillämpa nolltolerans mot dialekter vilket ligger väl i linje med 

Hultgrens synsätt då han menar att även mildare former av språkkorrigering kan upplevas 

förödmjukande för elever (1984:40). Att korrigera elevers språk kan på sikt vara hämmande och 

undergräva elevernas språkliga självförtroende. Hultgren (1984:40) påstår däremot att en 

korrigerande attityd alltid har varit en del av själva lärarollen och att lärare generellt sett arbetar i 

enlighet med ”utrotningsalternativet”. Enkätundersökningens respondenter är antingen goda 

exempel eller så har de angett socialt acceptabla svar och i sådana fall hade en observation av 

deras undervisning gett ett annat resultat.  

Fem av respondenterna ansluter sig till Kulturdepartementets (2002:302) 

”uppskattningsalternativ”. De påstår sig villkorslöst acceptera elevers dialekter. Vid villkorslöst 

accepterande gynnas elevernas språkutveckling. Men det innebär också att eleverna inte får 

                                                 
8 För definition av kategorierna se avsnitt 5.3 
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kännedom om att vissa uttryck inte är lämpliga i vissa situationer, vilket många av respondenterna 

påstått sig göra då de inte anser att elevers dialekter hör hemma i skriftspråket. Det kan även 

ifrågasättas med utgångspunkt i Hultgrens (1984:40) påstående om att en korrigerande attityd 

alltid har varit en del av själva lärarollen. Är de fem respondenterna ett undantag från denna 

generalisering eller menar de egentligen att de till största delen uppmuntrar elever men med vissa 

undantag, till exempel i skriftspråket. 

Trots att 19 av respondenterna svarar att de inte medvetet har påverkat sina elevers 

dialektanvändande kan det ändå tolkas som att majoriteten av respondenterna tillhör 

”språkväxlingsalternativet” när det gäller hanterandet av dialekter i klassrummet. Tolkningen 

grundar sig på det faktum att 19 av respondenterna svarar att de medvetet undervisat om 

dialekter, att majoriteten anser att det är positivt när deras elever talar dialektalt och att 

respondenterna i flertalet motiveringar skriver att de arbetar mycket med att uppmärksamma 

elever på skillnaderna mellan talspråk och skriftspråk. Respondenterna anses därför sträva efter 

att ge elever kompetens nog att kunna språkväxla. 

Dilemmat som emellertid uppstår är att lärarna ska uppmuntra elever att språkväxla men 

samtidigt måste undvika den förödmjukelse som en språkkorrigering kan innebära. Andersson 

(1989:34) förslag till lösning är att i skolans språkträning öva på att uttrycka sig på flera olika sätt 

både i tal och i skrift. Eleverna får på så vis ta del av valmöjligheterna och kan sedan i olika 

situationer välja hur de vill uttrycka sig utan att läraren är där och korrigerar. Läraren får då agera 

förebild och förändra sitt språk från en situation till en annan (Andersson 1989:34). Detta blir 

problematiskt då majoriteten av respondenterna väljer bort dialekten i sin yrkesroll. De kan då 

inte agera förebild och visa eleverna hur språkväxling kan se ut i praktiken. Respondenterna anser 

att dialekten inte har någon hemortsrätt i skriftspråket vilket innebär att eleverna inte heller i 

skrift ges möjlighet att språkväxla då riksspråket anses vara det enda rätta.  

7.4.2 De dialekttalande intervjurespondenterna 

De dialekttalande lärarna i intervjuundersökningen tar avstånd från utrotningen som skolan förr 

förespråkade:  

Lärare tre: Dåligt, det är ju som att man vill generalisera hela folket och förminska deras anor och 

släktskap bara för att alla ska vara lika. Jag anser att det inte finns någon eller några anledningar till 

att plocka bort en dialekt i klassrummet, inte alls. Dialekten skapar känsla av tillhörighet, 

gemenskap och att man känner extra för sitt ursprung och samhälle.  Dialekterna skapar även 

förståelse för att alla språk är olika. Jag anser att dialekterna ska vara en naturlig del i grundskolans 

undervisning. Vi i skolan lägger ribban för vad i språket som är okej och inte. Eleverna tar 

verkligen efter våra synsätt. 

De intervjuade lärarna anser att elever ska få behålla den egna dialekten och istället ges möjlighet 

att utveckla kompetens nog att kunna språkväxla. På följande vis motiverar en respondent sin 

åsikt om att elever ska få behålla den egna dialekten vid inträdandet i skriftspråket: 
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Lärare ett: Dialekten är ju en del av den man är och det är viktigt att bevara den även i inträdandet 

i skriftspråket. Här måste man delge eleverna när och vad de kan använda sina uttryck, man får 

dock aldrig förbjuda en elev vissa exempelvis dialektala begrepp. 

Lärare etts åsikt ligger i linje med Kulturdepartementets utredning (2002:302) som skriver att 

skolan ska efterstäva att eleven får insikt i att talspråk och skriftspråk är skilda situationer där det 

råder olika förutsättningar. Elever behöver få kännedom om de skilda förutsättningarna om de 

ska kunna växla mellan olika varieteter i olika situationer. Att respondenterna korrigerar elevernas 

dialekter i skriftspråksutvecklingen kan påverka elevernas syn på den egna dialekten och att de 

därefter ser dialekten som något negativt eftersom de inte får använda den i skriften. 

Trots att klart avstånd tas ifrån utrotningen av dialekter och en åsikt om att elever ska lära sig 

att språkväxla väljer respondenterna att inte undervisa om dialekter förrän senare under elevernas 

skolgång. Eleverna är redan nu intresserade av både den egna dialekten och dialekter generellt 

men ändå väljer en respondent att vänta med att undervisa om dialekter tills eleverna går i årskurs 

fem: 

Lärare tre: Nej det gör vi inte just nu, vi väntar tills eleverna går i femman, men vi samlar redan nu 

på frågor som dyker upp angående dialekter som behöver mer detaljerade svar som kan skapa 

intressanta arbetsområden till åk fem. Men redan nu så finns det frågor som eleverna ställer om sin 

och andras dialekter, dialekten är en viktig del för elevens personlighet och utveckling 

Det är i sammanhanget intressant att de dialekttalande lärarna i intervjuundersökningen helt väljer 

bort den egna dialekten i yrkesrollen. De väljer att tala rikssvenska eftersom den är tydligare. Om 

läraren väljer att inte undervisa i och om dialekter får inte eleverna kompetens nog att kunna 

språkväxla. Läraren kan inte agera förebild och visa på hur språkväxling kan ske i praktiken när 

den egna dialekten prioriteras bort (Andersson 1989:34). Eleverna får inte heller kunskap om när 

deras dialekt är lämplig utan endast att den inte är acceptabel i deras skriftspråk. Frågan är om 

respondenterna har en annan definition av språkväxling än den som denna studie utgår ifrån. Vid 

användning av begreppet språkväxling avser de möjligtvis att dialekten inte kan användas 

överhuvudtaget i skriftspråket istället för anpassning av språkform till mottagare, oavsett om det 

är i tal eller skrift. 

7.4.3 De riksspråkstalande intervjurespondenterna 

De riksspråkstalande lärarna som deltog i intervjuundersökningen kunde till skillnad från de 

övriga respondenterna se fördelar med den utrotning av dialekter som skolan förr förespråkade: 

Lärare fyra: Det blev ju säkert mer tydligt för eleven hur man böjde olika orden i skriften. Idag är 

det svårt för eleven att veta hur man ska skriva saker och ting eftersom att man talar dialektalt men 

man får inte använda det i skrift. Jag kan också anse att elever som pratar en mer stark dialekt som 

gotländska har svårare att lära sig att skriva på korrekt svenska, alltså rikssvenska. 
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Trots att de finner fördelar med utrotningen av dialekter anser de ändå att elevens dialekt är en 

viktig komponent som bör bevaras. De anser att elever måste få lära sig i vilka situationer deras 

dialekt kan användas. En respondent ser det som en förlust att inte ha kvar sin ursprungsdialekt: 

Lärare fyra: Jag pratar riksvenska, men har föräldrar och syskon som har en stark dialekt. Jag tycker 

det är väldigt synd att jag inte pratar som de, eftersom det egentligen är min ursprungs dialekt. 

 Mina systrar prata samma dialekt som mina föräldrar och det får mig att känna mig lite utanför, 

eftersom att jag inte längre pratar samma dialekt som någon i min familj. 

Respondentens saknad kan tolkas utifrån Einarssons (2009:39) teori om att dialekten är en 

persons modersmål. En person som talar med sin ”andra dialekt” upplever den som grå och 

doftlöst i jämförelse med ursprungsdialekten som är en dialekt med färg, smak och lukt (2009:40). 

Respondenten använder inte det urprungliga uttrycksmedlet vilket enligt Pamp (1978:13) är 

betydelsefullt för människans identitet eftersom vi annars mister en del av oss själva och känslan 

av att vara del i en social gemenskap. 

Att de riksspråkstalande lärarna dels saknar att ha en egen dialekt och dels anser att elevers 

dialekt är en viktig komponent som bör bevaras men samtidigt kan se fördelar med utrotningen 

av dialekterna visar att det finns en tudelad inställning till elevers dialekter. Frågan är om den 

tudelade inställningen till elevers dialekter kan bero på att lärarna själva inte talar någon utpräglad 

dialekt och har därför inte några personliga erfarenheter av dialektens betydelse. Den tudelade 

inställningen kan betyda att lärarna inte har något tydligt förhållningssätt gentemot eleverna och 

deras dialekter. Ett otydligt förhållningssätt kan hos eleverna skapa förvirring. Dahlstedt 

(1979:49) menar att skolan behöver medvetna och eniga lärare om dialektbegreppets betydelse 

och innebörd för att höja dialekternas status vilket respondenterna saknar.   

Lärare är under denna period i elevers språkutveckling oerhört centrala och elever påverkas 

mycket av lärares attityder eftersom de ännu inte har någon större livserfarenhet (Havnesköld & 

Risholm Mothander 2010:322). Det är därför viktigt att lärare i de lägre årskurserna är medvetna 

om vilka definitioner av begreppet de ger uttryck för. Om inte lärare har ett medvetet 

förhållningssätt till dialekter i klassrummet kan inte heller elever förväntas ha det. 
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8 Konklusion 

Studien har för avsikt att undersöka lärares egna dialektbruk och dialektattityder samt vilket värde 

de anser att dialekter har i klassrummet. Hur ser lärares eget dialektbruk och egna dialektattityder 

ut? Hur motiverar lärare dialekters värde i klassrummet? Påverkar lärare elevers användande av 

dialekter i klassrummet? 

Studien visar att trots en positiv attityd till den egna dialekten och dialekter generellt väljer 

respondenterna i sin yrkesroll bort den egna dialekten. De prioriterar elevers förståelse och 

riskerar därmed att eleverna väljer bort den egna dialekten. Generellt återfinns en positiv 

inställning till elevers dialekter i klassrummet men eftersom dialekten dels anses ha en negativ 

inverkan på skriftspråket och dels inte anses höra hemma i skriftspråket prioriteras dialekten bort. 

Att främja skriftspråksutvecklingen på bekostnad av elevers dialekt innebär att elevernas 

identitetsutveckling i viss mån prioriteras bort. Elevernas dialektanvändande påverkas i den 

bemärkelse att deras dialektala drag korrigeras i skriftspråket istället för att eleverna ges de 

förutsättningar som krävs för att kunna anpassa språkform till mottagare, oavsett om det är i tal 

eller skrift. Respondenterna riskerar då att eleverna väljer bort den egna dialekten för att undvika 

den förödmjukelse som en korrigering kan innebära. 

Med utgångspunkt i denna studies resultat och den tidigare forskning som presenteras kan 

skolan fortfarande anses spela en avgörande roll i dialektutjämningen. Endast nackdelarna med 

dialekten synliggörs för elever då deras skriftspråksutveckling prioriteras. Eleverna ges inte 

verktygen som behövs för att kunna språkväxla och lärarna väljer dessutom bort den egna 

dialekten i undervisningen. Dialekten ges inte det utrymme den förtjänar och prioriteras i allt för 

stor utsträckning bort på bekostnad av elevernas identitetsutveckling. För att stoppa den 

dialektutjämning som pågår krävs mer än att endast påstå sig ha en positiv attityd till dialekter. 

Lärare måste visa det för elever och framförallt använda de olika dialekterna i klassrummet. 

När föräldrar slutar tala till barnen på dialekt eller ett minoritetsspråk, då står språkdöden för 

dörren (Einarsson 2009:150). 

I vidare forskning vore det intressant att förlänga studien med en observation av respondenterna 

för att se om de förhåller sig till dialekter på det vis som denna studie visar. Det skulle även vara 

av intresse att genomföra en enkätundersökning med dialekttalande elever för att se hur de 

påverkas av lärares attityder och för att undersöka dialektens personliga betydelse för dem. 
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Bilaga 1 – Missivbrev 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter vid Uppsala universitet. Under den här terminen genomför vi ett 

examensarbete med temat Dialekter i klassrummet, och en övergripande fråga är hur lärare 

förhåller sig till dialekter. Syftet är att undersöka lärares egna dialektbruk och dialektattityder samt 

vilket värde och vilken plats de anser att dialekterna har i klassrummet.  

Vi vill därför veta vad lärare har för attityd till den egna dialekten, dialekter generellt och vilka 

fördelarna kan vara med att använda dialekter respektive riksspråk. För att undersöka detta har vi 

utformat en enkät och skulle bli oerhört tacksamma om du tog dig tid till att svara på den för att 

hjälpa oss i vår undersökning, men det är självklart frivilligt att delta. Det bör inte ta mer än 10 

minuter och du når den enkelt via följande länk i 14 dagar (t.o.m. 13 november): 

 

http://evaluate.hgo.se/evasys/indexstud.php?user_tan=[PSWD] 

 

Svaren på enkäten blir anonyma tack vare programmet den är skapad i och har skickats ut till alla 

kommunala årskurs 1-3 lärare på Gotland. All insamlad data kommer att behandlas med stor 

försiktighet. Om du vill ta del av resultatet av denna undersökning är du välkommen att anmäla 

ditt intresse via mail till någon av oss. 

 

Har ni några frågor angående enkäten, er medverkan eller examensarbetet i övrigt är ni välkomna 

att höra av er. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Emelie Liljegren, emelieliljegren@hotmail.se 

Daniella Glifberg, daniella.glifberg.2188@student.uu.se 

 

Hej! 

Här kommer en automatisk påminnelse om dialekt-enkäten vi sände ut för en vecka sedan. Vi 

skulle bli oerhört tacksamma om du tog dig tid till att svara, du når den i 7 dagar till via följande 

länk: 

 

http://evaluate.hgo.se/evasys/indexstud.php?user_tan=[PSWD] 

 

Med vänliga hälsningar Emelie & Daniella  
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Bilaga 2 – Enkät 

Hur lärare förhåller sig till dialekter 

Först i enkäten kommer en sida med frågor om din bakgrund. Avsnittet som följer består av 

frågor om ditt dialektbruk och din attityd till dialekter generellt. Sist kommer en sida med frågor 

om dialekter i klassrummet. 

Markera det svar som stämmer bäst överens med dig och din åsikt. På vissa frågor kan du 

även välja flera alternativ. Vid frågor utan färdiga alternativ behöver inga uppsatser skrivas, det är 

mycket bättre med 2-3 nyckelord än ingenting alls! Skriv vad du själv tycker, kom ihåg att enkäten 

är anonym och inga rätta svar finns. 

Med begreppet dialekt avser vi främst specifika dialektala ord och ordböjningar som inte 

återfinns i skriftspråket. Med begreppet rikssvenska avses användning av samma ord i det talade 

språket som i det skrivna.  

 

Tema: Bakgrund 

 

1. Min ålder: ______________________ 

 

2.      Min utbildning 

¤      Gymnasial (eller motsvarande) 

¤      Förskollärare  

¤      Fritidspedagog  

¤      Grundskollärare  

 

3. Annan utbildning/andra yrkeskarriär: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Antal verksamma år som lärare:______________________ 

 

5. Jag bodde större delen av min uppväxt 

 

     ¤ På landsbygden/i tätort med färre än 5000 invånare 

¤ I samhälle med 5000-20 000 invånare 

     ¤ I småstad med 20 000-100 000 invånare 

     ¤ I större stad med fler än 100 000 invånare 

 

 

6. Jag har i större delen av mitt yrkesliv arbetat 

 

    ¤ På landsbygden/i tätort med färre än 5000 invånare 

    ¤ I samhälle med 5000-20 000 invånare 

    ¤ I småstad med 20 000-100 000 invånare 
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    ¤ I större stad med fler än 100 000 invånare 

 

Tema: Dialektbruk och dialektattityd 
 

7. Tycker du att ditt sätt att tala spelar en viktig roll för den du är? 

¤      Ja 

¤      Nej 

 

8. Varför/ varför inte?:____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

9. Anser du att du själv talar dialekt? 

¤       Ja 

¤       Nej 

 

(Om du svarat Nej på 9 hoppa till 15) 

 

10. Vilken regionaldialekt anser du att du tillhör? 

¤      Sydsvensk (Lund) 

¤      Västsvensk (Göteborg) 

¤      Uppsvensk (Stockholm) 

¤      Norrländsk (Umeå) 

¤      Gotländsk 

 

11. Talar du med bred dialekt? 

 

inte alls                                                                      alltid 

¤               ¤                  ¤                  ¤                   ¤                   ¤ 

 

12. Tycker du om din egen dialekt? 

 

inte alls                               alltid 

¤                ¤                  ¤                  ¤                   ¤                   ¤ 

 

13. Talar du dialekt i din yrkesroll? 

 

inte alls                                           alltid 

      ¤                 ¤                  ¤                  ¤                   ¤                   ¤ 

 

 

14. Jag anser själv att jag på min fritid talar 

¤      Mer dialekt än på arbetet 

¤      Mindre dialekt än på arbetet 

¤      På samma sätt 

15. Vilka av följande ord är du bekant med? 

¤ dratta (verb) 

¤ kiff (adjektiv) 

¤ hossa (substantiv) 

¤ tjöta (verb) 
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¤ tetig (adjektiv) 

¤ bamba (substantiv) 

¤ laja (verb) 

¤ tjålig (adjektiv) 

¤ pral (substantiv) 

¤ purra (verb) 

¤ tajj (adjektiv) 

¤ rat (substantiv) 

¤ jaka (verb) 

¤ skaiv (adjektiv) 

¤ bodi (substantiv) 

 

16. När och till vem skriver du/är det acceptabelt att skriva på dialekt? 

¤      Egna texter (dagbok, inköpslistor) 

¤      Till familjen 

¤      Till nära vänner 

¤      Till bekanta 

¤      I sociala medier, till större bekantskapskretsar 

¤      I arbetet 

¤      I offentliga sammanhang  

 

17. I vilka sammanhang skulle du aldrig tala med typiskt dialektala drag? 

¤      I privata sammanhang 

¤      Med nära vänner 

¤      Med bekanta 

¤      I arbetet 

¤      I offentliga sammanhang 

 

18. Min inställning till svenska dialekter generellt 

¤      Dialekterna bör höras mer även i offentliga sammanhang 

¤      Dialekterna bör enbart användas i privata sammanhang 

¤      Alla bör sträva efter att tala rikssvenska, både privat och offentligt 

 

19. Motivera ditt svar:________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Tema: Dialekt i klassrummet 
 

20. Det är positivt när mina elever talar dialektalt 

Stämmer helt                         stämmer inte alls 

       ¤                         ¤                   ¤                        ¤ 

21. Det är positivt med dialekter därför att 

¤      Det är viktigt för den enskilde individens identitet 

¤      Språkliga nyanser är vackra och utvecklar svenska språket 

¤      Finns inget positivt 

 

22. Det är negativt med dialekter därför att 
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¤    Ett dialektalt uttal kan framkalla fördomar hos lyssnaren som kan verka 

negativt på talaren 

¤    Svenska språket behöver skärpas, risken är annars att talspråket smittar av sig 

på skriftspråket 

¤    Finns inget negativt 

 

23. Undervisning om dialekter 

¤      Jag har medvetet tagit upp ämnet i klassen 

¤      Jag har aldrig medvetet tagit upp ämnet i klassen 

 

24. Kommentera gärna ofta/sällan, på vilket sätt ni arbetat eller varför ni inte arbetat med 

dialekter:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

25. Har du medvetet försökt påverka dina elevers dialektanvändning? 

¤      Nej 

¤      Ja, genom att uppmuntra deras användning av dialektala ord och uttryck. 

¤      Ja, genom att försöka korrigera deras dialektala ord med rikssvenska 

exempel. 

 

26. Anser du att elevers dialekt påverkar skriftspråket? 

¤      Ja 

¤      Nej 

 

27. Om “Ja” på föregående, på vilket sätt och ser du det som ett 

problem?_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 – De dialektala ordens betydelse 

Fråga 15 i enkäten innehåller dialektala ord som respondenterna får ta ställning till om de varit i 

kontakt med. Nedan presenteras ordens tillhörighet och ungefärliga betydelse. 
 

 Dratta, sydsvenskt verb: snubbla, ramla, tappa balansen 

 Kiff, sydsvenskt adjektiv: häftig 

 Hossa, sydsvenkt substantiv: strumpa 

 Tjöta, västsvenskt verb: traggla, prata för mycket om något 

 Tetig, västsvenskt adjektiv: svårbegriplig, konstig, underlig 

 Bamba, västsvenskt substantiv: skolmatsal 

 Laja, uppsvenskt verb: leka, lattja 

 Tjålig, uppsvenskt adjektiv: fräck, taskig, spydig 

 Pral, uppsvenskt substantiv: bror 

 Purra, norrländskt verb: att mula (om snö i ansiktet) 

 Tajj, norrländskt adjektiv: överdrivet ambitiös 

 Rat, norrländskt substantiv: skräp, bråte, smuts 

 Jaka, gotländskt verb: att säga ja 

 Skaiv, gotländskt adjektiv: skev, felaktig, ej vinkelrät 

 Bodi, gotländskt substantiv: affär, butik 
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Bilaga 4 – Hemsidor med dialektala ord 

Förteckning över hemsidorna som användes i enkätutformningen: 

 

 Institutet för språk- och folkminnen: http://www.sofi.se/dialekter, 

 

 Folkmun: http://www.folkmun.se/, 

 

 Slangopedia: http://www.slangopedia.se/, 

 

 Skånska ordlistan: http://www.ordlistan.nu/, och  

 

 Göteborgska termer: http://www.goteborgarna.se/47934896. 
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Bilaga 5 – Intervjuguide 

Läraren 

– Inledande bakgrundsfrågor  

 

Ålder? 

Var har du växt upp? 

Utbildning? 

Vilken årskurs arbetar du i? 

Hur länge har du arbetat inom skolans verksamhet? 

Har du arbetat på fler skolor än denna? 

 

Dialekt 

– Tankar 

 

Vad är en dialekt och vad är typiskt för en dialekt?                                                                         

Anser du att du talar dialekt?  

Vad anser du om din dialekt?  

Vilka dialekter känner du till?  

När räknas något som en dialekt?   

I vilka sammanhang är dialekter mer förekommande?                                        

Vilka fördelar ser du för vårt samhälle med att det finns olika dialekter? 

 

Läraren 

– Yrkesutövande 

 

Förr så ville skolan inte att eleverna inte skulle ha några dialekter utan man skulle tala rikssvenska, 

vad tycker du om det? Bra eller dåligt? 

Hur talar du med dina elever? rikssvenska/dialekt 

Arbetar du med dialekter i din klass? Om ja, hur? Om nej, varför inte  

Har du försökt påverka dina elevers dialektanvändning? Om ja, varför? Om nej varför inte? 

Om en elev talar dialektalt,  rättar du då eleven? Varför? Varför inte? 

Hur stor del tycker du att dialekten ska få i början av elevernas inträdande i skriftspråket? 

Anser du att det finns för och nackdelar med att tala dialektalt?  

Tror du att du influeras av sättet elever med dialekt talar? Om ja, varför?      


