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Sammandrag 

Dialekter av olika slag är något som de flesta kommer i kontakt med dagligen, genom möten, 

via TV eller radio och även i skolan. I denna uppsats undersöks hur dialektundervisningen ser 

ut i skolan och hur stort utrymme momentet får. Detta görs med hjälp av en 

enkätundersökning som sammanlagt 34 informanter i Karlstad, Södertälje och Umeå fyllt i. 

Dessutom analyseras dialektavsnittets utrymme i elva läroböcker för kursen Svenska 1, för att 

jämföras med undervisningen. 

 Resultatet visar att lärarna i snitt undervisar 5,27 lektioner om dialekter, där lärarna i 

Södertälje uppgett minst antal lektioner. Vidare visar undersökningen att flera faktorer 

påverkar hur stort utrymme momentet får, bland annat hur pass intresserade eleverna är av 

dialekter. Läromedlen uppvisar stora skillnader sinsemellan, men har generellt ett väldigt kort 

avsnitt om dialekter. 

 

Nyckelord: dialekt, undervisning, lektionsutrymme, gymnasieskola, läromedel 
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1. Inledning 

Den språkliga mångfalden är ett viktigt inslag i vårt samhälle, och något som borde få en 

naturlig plats i den svenska skolan. När jag själv gick i gymnasiet för inte allt för många år 

sedan hade vi i min klass dock ingen undervisning om dialekter, sociolekter eller annan 

talspråklig variation, i varje fall inte vad jag minns. Många jag talat med under arbetet med 

denna uppsats har sagt samma sak när de ser tillbaka till sin egen skoltid under senare hälften 

av 2000-talets första decennium. "Nej, vi fick inte lära oss något om dialekter" säger de flesta 

och skakar på huvudet. Det är kanske inte särskilt konstigt vid närmare eftertanke, eftersom 

ordet dialekt knappt nämns överhuvudtaget i kursplanerna för svenskämnet i Lpf94, som 

gällde när jag och de jag talat med gick i gymnasiet. 

 Historiskt sett har dialekterna inte haft särskilt hög status i skolans värld. De har setts som 

något fult, något som eleverna skulle arbeta bort och som inte fick förekomma under skoltid. 

Idag ser det dock annorlunda ut i gymnasieskolan. Dialekter står uttryckligen med i Lgy11 

som en del av det centrala innehållet i både Svenska 1, Svenska 2 och Svenska som 

andraspråk 2, samt i Svenska 3 om man läser mellan raderna. Detta tyder på att man anser att 

dialekter och deras status är något viktigt i dagens samhälle. Men hur ser det egentligen ut 

med dialektundervisningen i klassrummen?  

 Även om dialekter numera finns med i ämnesplanerna så följer läraren ingen detaljerad 

timplan, utan har istället friheten att välja hur mycket tid som läggs på varje moment. Detta 

innebär att det kan finnas stora skillnader i just hur mycket undervisning eleverna får, och 

även vad läraren väljer att ta upp, inom ett visst område. I denna uppsats kommer jag att 

studera hur detta ter sig i dialektundervisning i dagens gymnasieskola genom att fokusera på 

tre orter: Umeå, Karlstad och Södertälje. 

 

1.1 Syfte 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur dialektundervisningen ser ut i den svenska 

gymnasieskolan idag, och hur pass omfattande den är i praktiken. Jag vill ta reda på vilka 

olika faktorer som kan spela in vid utformandet av momentet, och huruvida det får det 

faktiska utrymme som lärarna själva anser att det borde ha.  

 Genom att belysa hur det ser ut i praktiken kan lärare, rektorer och politiker få upp ögonen 

både för styrkor och för eventuella brister i undervisningen. Undersökningen kan även bidra 

till en ökad reflektion hos lärare över hur man väljer att lägga upp den egna undervisningen.  
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1.2 Frågeställningar 
För att uppfylla uppsatsens syfte kommer följande frågor att behandlas: 

 Vilket utrymme ges dialektmomentet i praktiken i svenskundervisningen, och anser 

lärare att det räcker till? 

 Känner lärare att de har tillräckliga kunskaper inom området? 

 Hur viktigt anser lärare att undervisning i dialekter är, jämfört med andra 

arbetsområden som exempelvis grammatik, språkhistoria eller muntliga 

framföranden? 

 Vilka faktorer kan påverka dialektundervisningen? Ger exempelvis en 

dialektintresserad lärare momentet större utrymme än en lärare som inte är det? Ges 

vissa dialekter ett särskilt utrymme?  

 Hur har införandet av den nya läroplanen påverkat dialektundervisningens utrymme?  

 Ges dialekterna utrymme i läroböckerna som svarar mot det som momentet får i 

undervisningen och i ämnesplanerna? 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel ges en kort bakgrund till uppsatsen där jag förklarar dialektbegreppet och andra 

termer kopplade till det. Jag lyfter även fram hur dialekterna behandlas i läroplanerna. Till sist 

presenteras översiktigt även den tidigare forskning som uppsatsen grundar sig på. 

 

2.1 Begreppet dialekt 
Enligt Nationalencyklopedin definieras en dialekt som en "språkvariant som talas av 

invånarna inom ett avgränsat geografiskt område, t.ex. ett landskap eller en socken. En dialekt 

skiljer sig från standardspråket liksom från angränsande dialekter" (NE.se, 2014-03-04). En 

dialekt är med andra ord ett visst språkbruk som skiljer sig från andra varieteter, och som är 

knutet till geografiska förhållanden. Går man lite djupare in i begreppets betydelse så handlar 

det mer om olika språkliga variabler, som kan studeras för att hitta skillnader och likheter 

mellan olika språkvarieteter, exempelvis hur r-ljudet kan låta i olika delar av landet. 

Variablerna kan vara syntaktiska, lexikala, morfologiska eller fonologiska, och inbegriper 

alltså flera olika språkliga nivåer (Andersson 1985: 60). 
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 I den ovan nämnda definitionen talas det om att dialekten ska skilja sig från 

standardspråket. Vad räknas då som standardspråk? Inom dialektforskningen brukar man 

använda sig utav begreppen neutralt standardspråk, regionalt standardspråk, utjämnad 

dialekt och genuin dialekt
1
 placerade på en skala, där man sedan kan bedöma graden av 

dialekt i en persons sätt att tala (Andersson 1985: 61ff. Se även Einarsson 2009: 148 samt 

Pettersson 2005: 202).  

 Genuin dialekt återfinns på landsbygden och är ovanlig idag, då det finns relativt få talare. 

Ett krav för att en dialekt ska klassas som genuin är att det ska finnas skillnader på alla 

språkliga nivåer gentemot standardspråket. Detta innebär att dialekten kan vara mycket svår 

att förstå för en utomstående; Einarsson påpekar att en sådan dialekt antagligen skulle textas 

om den förekom på tv (Einarsson 2009: 148). En utjämnad dialekt är inte lika utpräglad som 

en genuin dialekt, men utmärker sig ändå tillräckligt för att en talare ska kunna identifieras 

som exempelvis värmlänning eller västgöte. Regionalt standardspråk kan delas upp i fem 

olika varianter: ett sydsvenskt med Lund som centrum, ett västsvenskt med Göteborg som 

centrum, ett uppsvenskt med Stockholm som centrum, ett norrländskt med Umeå som 

centrum samt ett finlandssvenskt med Helsingfors som centrum. En talare av någon av dessa 

varianter kan antagligen kopplas till rätt region, men det kan vara svårare att placera dialekten 

närmare. Till sist finns också det som benämns som neutralt standardspråk, eller alternativt 

som "riksspråk". Här saknas helt kännetecken som kan binda en talare till en specifik ort eller 

region (Andersson 1985: 64. Se även Einarsson 2009: 148).   

 Under det senaste århundradet har de genuina dialekterna trängts tillbaka allt mer, menar 

Andersson, bland annat till följd av urbanisering, skolutbildning, den ökande läs- och 

skrivförmågan och tillkomsten av massmedier som radio och tv (Andersson 1983: 62). För 

hundra år sedan var de dialektala skillnaderna således större än nu. Det svenska folket verkar 

röra sig mot en utjämnad dialekt eller regionalt standardspråk (sofi.se 2014-05-03).  

 De svenska dialekterna kan delas upp i sex övergripande grupper: sydsvenska mål, 

götamål, sveamål, norrländska mål, östsvenska (finlandssvenska) mål samt gotländska mål 

(Pettersson 2009: 207ff). Det är viktigt att betona att dessa är just grupper av dialekter som 

delar vissa dialektala drag, och inte enskilda dialekter. Två personer kan exempelvis komma 

från Norrland och ändå låta olika, trots att båda antagligen talar norrländska mål. Att tala om 

att alla inom samma landskap skulle tala på samma sätt är därför missvisande, då dialekter 

kan skilja sig på betydligt mer lokal nivå, exempelvis i två olika byar eller till och med från 

                                                           
1
 Numera ofta kallad "traditionell dialekt", men för enkelhetens skull används Anderssons begrepp. 
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gård till gård. Pettersson menar vidare att det inte går att dra några absoluta och skarpa 

gränser mellan olika dialekter (Petterson 2009: 207f)
2
. 

 Det är också viktigt att påpeka att alla människor som kommer från samma geografiska 

område inte talar på samma sätt. Det finns en mängd olika faktorer som spelar in på hur en 

människa talar, och i en viss mån har varje person ett helt unikt språk. Einarsson talar i sin 

bok Språksociologi (2009) om en mängd olika former av språklig variation och motsvarande 

begrepp för dessa. En kronolekt är exempelvis ett visst språkbruk kopplat till olika personers 

ålder, medan en sexolekt syftar till språkliga drag som kan kopplas till personers biologiska, 

sexuella eller sociala kön. Sociolekten beskriver Einarsson som tämligen sammanbunden med 

dialektbegreppet och att det är svårt att dra en skarp gräns däremellan. Socioekonomisk status 

har ett tydligt samband med hur mycket dialekt en person talar; ju högre upp på den sociala 

skalan en person befinner sig, desto mindre dialektalt talar denne (Einarsson 2009: 155). 

 Det är viktigt att ha detta i åtanke vid det fortsatta läsandet av denna uppsats. Dialekt är 

inte det enda som påverkar en persons språkbruk, men det är däremot endast den aspekten 

som studeras i denna uppsats, bland annat på grund av utrymmesskäl. Huruvida lärare tar upp 

andra former av språklig variation i sin undervisning är något som kan studeras i eventuella 

framtida undersökningar. 

 Något bör också nämnas om attityder till olika svenska dialekter. Det allmänna mönstret 

pekar enligt Andersson på att dialekterna i nord och väst värderas högre än dialekterna i syd 

och öst, med undantag för Gotland. Vidare nämner han även ett egocentriskt mönster, där man 

generellt har en negativ inställning till granndialekten men en mer positiv inställning till 

dialekter ju längre bort från det egna dialektområdet man kommer geografiskt sett. 

Inställningen till den egna dialekten kan vara både positiv och negativ, och skiljer sig från 

person till person (Andersson 1985: 139ff). I min undersökning befinner sig två av orterna, 

Umeå och Karlstad, inom det område där den lokala dialekten generellt har en positiv attityd 

riktad mot sig. Dialekten i Södertälje för däremot med sig en negativ attityd, enligt denna 

uppdelning.  

 

 

 

                                                           
2
 Jag kommer inte gå in närmare på vilka drag som utmärker de övergripande dialektområdena, då detta skulle 

bli allt för omfattande. För den som vill veta mer om detta hänvisar jag till sidorna 230-231 i Petterssons Svenska 

språket under sjuhundra år (2009), där hon lättbegripligt och översiktligt listar upp en del variabler som skiljer 

de olika områdena åt. 
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2.2 Dialekt och skola 
Under denna rubrik ges först en kort översikt över hur förhållandet mellan dialekt och skola 

har sett ut historiskt sett, innan dialekternas utrymme i de läroplaner som gällt under de 

senaste åren presenteras. 

 

2.2.1 En kort tillbakablick 

Som nämndes i inledningen har dialekter haft en svag ställning i skolvärlden historiskt sett. I 

Räggler å Paschaser från 1895 skriver Gustav Fröding följande om vad han ansåg höll på att 

hända med dialekterna: 

För räxten går sockenmåla bort nu å dä blir ett blannmål tå alltihopp. Å så har di dä här 

skollärermåle, sôm ä sôm e tröckt bok å dä fördärver allt va mål hetter. Ôm trätti år ä dä ingen i hel 

Varmlann sôm begriper ett ol tå vårat mål - satt d'ä allt bäst te skriv å läs på't, mennas ti ä 

(runeberg.org
3
 2014-04-02). 

I den gamla folkskolan skulle läraren själv inte bruka dialekt, för att så lite som möjligt 

påverka elevernas sätt att tala och föregå med gott exempel, vilket resulterade i den så kallade 

"skollärarsvenskan". De elever som följde lärarens exempel kunde dock räkna med att bli 

retade, menar Einarsson, på grund av avsteget från det förväntade sättet att tala (Einarsson 

2009: 152f).  

 Den svenska skolan hade enligt Jan Thavenius, i Svenskämnets historia (1999), redan från 

införandet av modersmålsundervisningen i mitten av 1800-talet en tydlig inriktning mot 

standardspråket, och han drar paralleller till att standardspråket på samma sätt som en litterär 

kanon blev en slags måttstock för vad som är bra eller dåligt i språket. Avvikande språkbruk 

fick ofta en negativ stämpel, och kunde till och med ses som ett tecken på bristande begåvning 

och moral hos eleverna. Att språket skulle vara rent i både tal och skrift var viktigare än 

uttrycksfullhet, menar Thavenius, en föreställning som länge fanns kvar inom skolan 

(Thavenius 1999: 138f).  

 Det skulle dröja ända till införandet av Lgy 65 för gymnasieskolan innan dialekterna fick 

en plats i gymnasieundervisningen, då under temat "Språkets liv och utveckling". Där 

klumpades dialekter och riksspråk ihop med en mängd andra områden som semantik, 

ordbildning och ordförråd, stilarter och språknivåer med mera, för att ge eleverna kunskaper 

om språket (Malmgren 1999: 92). Att dialekter tas upp i undervisningen är med andra ord en 

relativt ny företeelse. Hur det har sett ut under de senaste åren behandlas under rubriken som 

följer. 

                                                           
3
 Inskannad version av skriftsamling från 1944. 
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2.2.2 Dialekt i Lpf 94 och Lgy 11 

I den reviderade versionen av Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) från 2000 kan 

man utläsa att litterära, språksociologiska och språkteoretiska aspekter samspelar för att bygga 

upp ämnets huvudsakliga innehåll. Under ämnets syfte belyser man att språket spelar en 

viktig roll för identiteten och samhörigheten mellan människor, och att språket speglar 

skillnader och likheter mellan olika personer och deras bakgrund, personlighet, intressen och 

kön. Det står vidare att "utbildningen i ämnet svenska syftar till att utveckla förmågan att tala 

och skriva väl samt att öka lyhördheten för andras språk och sätt att utrycka sig i tal och 

skrift" (Lpf 94, skolverket.se 2014-04-02).  

 Dialekter och andra språksociologiska begrepp faller alltså in under detta syfte. Detta 

utrycks mer precist i två av de mål som varje elev ska sträva mot i svenskämnet:  

[Eleven] utvecklar kunskap om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess 

uppbyggnad, ursprung och historia, samt utvecklar förståelse för varför människor skriver och 

talar olika 

[Eleven] uppövar sin förmåga att förstå talad och skriven norska och danska och får kännedom om 

litteratur, språk och språksituation i hela Norden inklusive minoritetsspråken i Sverige (Ibid.) 

Dessa två punkter lyfts upp i kursen Svenska B, där målen ytterligare konkretiseras till att 

eleverna ska "kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader som exempelvis 

kan bero på ålder, kön, yrke, uppväxtort och bostadsort" och "känna till några väsentliga drag 

i hur det svenska språket har utvecklats från äldsta tider till våra dagar" (Lpf 94, skolverket.se 

2014-04-02). Läraren kunde alltså med gott samvete lägga en del av undervisningen på just 

dialekter, om denne ville. Orden "som exempelvis" signalerar dock att det var upp till varje 

enskild lärare att göra en bedömning av just vilka språkliga skillnader som skulle tas upp i 

undervisningen. Begrepp som dialekt och sociolekt nämns endast en gång i hela kursplanen, 

nämligen under betygskriterierna för VG, och även här utgör de exempel på språkliga 

varieteter som eleverna kan ta upp. 

 Lpf 94 och den nya läroplanen, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 

för gymnasieskola 2011 (Lgy 11) skiljer sig åt just i hur man förhåller sig till ämnets syften 

och mål. Sofia Ask lyfter i Språkämnet svenska: Ämnesdidaktik för svensklärare upp att Lpf 

94 i mycket högre grad är präglad av tolkningsmöjligheter än Lgy 11, som snarare präglas av 

konkretion. Den äldre läroplanen öppnar oftare upp för lärares individuella tolkningar på 

grund av stycken som är vagt formulerade, medan den nyare är mer distinkt och konkret, och 

de gamla strävansmålen är ersatta med kunskapsmål, vilket innebär att eleven har fått 

explicita kunskapskrav istället för något att sträva mot (Ask 2012: 20f). 
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 Detta kan tydligt ses när man studerar formuleringarna i Lgy11. Om språklig variation står 

det i svenskämnets syfte att "vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar 

kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att 

reflektera över olika typer av språklig variation" (Lgy 11, skolverket.se 2014-04-02). Att ska 

används i syftesformuleringarna innebär att de uppfattas som mer styrande än syftar till, som 

användes i Lpf 94. Vidare utrycks det i de övergripande kunskapsmålen för ämnet att 

undervisningen ska ge eleven förutsättningar att utveckla "kunskaper om språkförhållanden i 

Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung" och sin "förmåga att 

reflektera över olika former av språklig variation" (Lgy 11, skolverket.se 2014-04-02).  

 Dialekter tas uttryckligen upp i det centrala innehållet för kurserna Svenska 1 och Svenska 

2. I den föregående kursen är kravet på att dialekter ska vara en del i undervisningen mer 

konkret, medan det i Svenska 2 är ett exempel på vad som kan tas upp inom området. Även i 

Svenska 3 finns det en möjlighet att ta upp dialekter även om det inte uttrycks, då under 

momentet språkhistoria och språkförändring. Dessa punkter i kursernas centrala innehåll 

formuleras på följande sätt: 

Svenska 1: Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till 

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

attityder till olika former av språklig variation. 

Svenska 2: Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, 

minoritetsspråk och dialekter. 

Svenska 3: Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. 

Språkförändring. (Lgy11, skolverket.se 2014-04-03) 

Dialektundervisning kan alltså bedrivas i alla tre kurserna med stöd i det centrala innehållet 

för respektive kurs, dock tydligast uttryckt i Svenska 1. Detta skiljer sig markant från 

svenskkurserna i Lpf 94, där endast Svenska B tar upp momentet bland målen. Kurserna 

Svenska A och Svenska C - Muntlig och skriftlig kommunikation saknar egentliga mål som 

behandlar dialekter, eller angränsande områden där dialektundervisning brukar tas upp, som 

grannspråken i Norden eller språkhistoria. Värt att notera är att endast Svenska 1 är 

obligatorisk för samtliga elever i gymnasieskolan, medan både Svenska A och B var 

obligatoriska för alla innan införandet av Lgy 11. 

 Det finns givetvis utrymme för tolkningar även i den nya läroplanen, men det är mindre än 

i Lpf 94. Undervisning om dialekter har fått ett större utrymme i svenskämnets kursplaner än 

tidigare, och snarlika formuleringar finns även i ämnesplanen för Svenska som andraspråk. I 

och med att dialekter ska behandlas i en del av undervisningen i Svenska 1 så innebär det att 
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den teoretiska möjligheten att en lärare väljer att inte ta upp ämnet alls har sjunkit. Hur 

mycket utrymme momentet får är däremot fortfarande upp till läraren själv. 

 Att det finns tolkningsmöjligheter i läroplanen ska inte ses som något negativt, men de 

flesta lärarna skulle nog hålla med om att ju större tolkningsmöjligheter det finns, desto 

svårare är det att få en likvärdig utbildning för elever i olika klasser, på olika skolor och i 

olika delar av landet. 

 

2.3 Tidigare forskning 
Det finns knappt någon tidigare forskning alls som specifikt behandlar dialektundervisningen 

i skolan och dess omfattning. En möjlig anledning till detta är att den nya läroplanen, där 

dialekter och språksociologi fått en starkare ställning, kom ut 2011. Således kan det vara så att 

någon liknande forskning helt enkelt inte har hunnit genomföras under den relativt korta tid 

som gått sedan dess. Min undersökning kan kanske fylla åtminstone en liten del av detta 

hålrum i väntan på mer omfattande studier. 

 Forskning som behandlar dialekter i skolvärlden finns det däremot mer av, främst rörande  

elevers och lärares attityder och inställningar till dialekter.  

 I avhandlingen Skola i dialektal miljö - språkanvändning och språkliga attityder i övre 

Dalarna (1983) har Sven O. Hultgren redovisat en omfattande undersökning av hur 

grundskoleelever, lärare och föräldrar använder sig av och ställer sig till sina lokala dialekter i 

Dalarna. Med hjälp av flera enkäter, som informanter i Mora, Malung och Älvdalen fått fylla 

i, har han kunnat studera en stor mängd olika faktorer som påverkar språkbruket i olika 

sociala situationer. Undersökningen visade att informanterna var bidialektala, det vill säga att 

de talade både den lokala dialekten och standardsvenska, och att de medvetet växlade mellan 

dessa två varieteter beroende på vem de talade med. Dessa två språkliga koder hölls 

separerade; i familjesituationer och bland vänner användes dialekten, medan standardsvenska 

brukades när man talade med personer som inte härstammade från orten. I skolan dominerade 

svenskan, och lärare uppgav att de ofta rättade elevers dialektala drag, både i tal och skrift. 

Många av eleverna uppgav att de undvek att bruka dialekt i klassrummet.  

 En majoritet av lärarna tog ibland eller ofta upp dialekter i undervisningen, medan endast 

en mindre del uppgav att de aldrig gjorde det. Vidare visar Hultgren att det fanns ett starkt 

samband mellan lärarens koppling till orten och vilken inställning man hade till den lokala 

dialekten och elevernas bruk av den. Lärare som inte kom från orterna och som hade problem 

med att förstå elevernas dialekt ansåg i mycket högre grad än dialekttalande lärare att 
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dialekten var ett hinder för inlärningen, och att elever som talade dialekt därför presterade 

sämre än elever som inte gjorde det (Hultgren 1983). 

 I ett examensarbete med titeln Att bevara eller inte bevara - lärares syn på 

dialektanvändande i skolan (2008), skrivet av Sofia Andreasson vid Karlstads universitet, 

behandlas lärares inställning till dialekter i skolan. Hon har genomfört en enkätundersökning 

med sjutton svarande från två grundskolor och tre kvalitativa intervjuer med lärare från 

grundskolan och gymnasiet. Resultatet av undersökningarna visar att de flesta lärarna hade en 

mycket positiv attityd till dialekter, men Andreasson menar att detta antagligen går eleverna 

förbi då många lärare uppgett att de korrigerar sitt eget språk och försöker tala korrekt i 

klassrummet. Lärarna uppger dessutom att de inte försöker påverka elevernas språk, varken i 

riktning mot dialekten eller standardspråket. Här finns det en motsättning enligt Andreasson, 

som anser att lärarna aktivt borde uppmuntra dialekttalande bland eleverna om de verkligen 

anser att det är positivt, till exempel genom att tala dialekt själva. 

 Endast hälften av lärarna uppgav i enkäten att de undervisade om dialekter, och då 

antagligen endast i en begränsad omfattning enligt Andreasson. Bland de intervjuade lärarna 

uppger två att dialektundervisning förekom, oftast i samband med språkhistoria eller 

grannspråksundervisningen. Båda påpekar dock att det är en mycket liten del av 

svenskundervisningen, och en av dem menar att det ofta prioriteras bort av svensklärar-

kollegorna på skolan (Andreasson 2008: 12f). 

 Jessica Siwe och Vaia Tioukalia har i C-uppsatsen Dialekter i skolan - en dia- och 

sociolektisk undersökning (2009) undersökt attityden och toleransen till dialekt i skolan, bland 

annat genom att intervjua sex lärare verksamma i södra Sverige. Tre av dessa undervisade på 

gymnasiet. En mindre enkätundersökning med elva svarande genomfördes också. 

 Siwe och Tioukalia menar att lärarnas inställning till den lokala dialekten är det som 

huvudsakligen påverkar toleransen, detta oavsett om läraren talar dialekten själv eller inte. De 

lärare som ogillar den lokala dialekten tolererar i mindre grad dialektala drag i elevers 

muntliga framställningar. Författarna påpekar dock att variationen mellan olika lärare är stor, 

och att lärare ändå är försiktiga med att rätta elevers tal, då det kan tas personligt, och därför 

är toleransen mot dialektala drag högre i tal än i skrift. I uppsatsen konstateras att toleransen 

för dialekter ändå är större idag än förr, och som orsak till detta anges att vi i dagens samhälle 

flyttar runt mer och på så sätt kommer i kontakt med olika dialekter. Att olika dialekter hörs i 

media har också haft en positiv effekt (Siwe och Tioukalia 2009: 23ff). 

 I uppsatsen redovisas även hur dialekterna behandlas i undervisningen av lärarna. De flesta 

gymnasielärarna har i enkäten uppgett att de tar upp dialekter under momentet språkhistoria, 
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men endast på en basnivå där de redogör för de sex större dialektområdena. De tre intervjuade 

gymnasielärarna lägger inte heller någon större vikt vid området; en av dem uppger att 

elevernas geografikunskaper och intresse rasat så pass mycket under åren att han inte längre 

undervisar om dialekter. 

 I avhandlingen Ungdomar och dialekt i Alingsås (2004) presenterar Anna Gunnarsdotter 

Grönberg resultatet av en omfattande studie av ungdomars dialektbruk i Alingsås. Genom 

intervjuer med 97 elever på en gymnasieskola har hon analyserat åtta fonologiska och lexikala 

variabler som är kopplade till den lokala dialekten, det regionala standardspråket och 

standardspråket i Sverige i stort. Resultatet visar att det finns ett tydligt geografiskt mönster 

kopplat till var eleverna bor. Med undantag för en ort talar elever mer dialekt ju längre från 

Göteborg de bor, följande sträckningen av Europaväg 20. Hon kommer dessutom fram till att 

kön har en stor påverkan på elevernas språkbruk, då tjejer i högre grad använder 

standardspråkliga drag än killar, som oftare använder dialektala drag. Vilket typ av program 

eleven läser spelar också roll. Elever på yrkesförberedande program använder i högre grad 

dialektala drag än elever på studieförberedande program (Gunnarsdotter Grönberg 2004). 

 Ett område som ligger nära angränsande till dialekter i undervisningen är grannspråken i 

Norden, då många lärare väljer att ta upp dialekter under det momentet. De nämns till och 

med i samma punkt under svenskämnets kunskapskrav. Grannspråksmomentet liknar 

dessutom dialektmomentet i det att de båda är tämligen små områden i förhållande till 

exempelvis litteraturläsning eller kunskaper om och produktion av text i olika genrer.  Då 

förhållandena är liknande kan det vara relevant att göra en jämförelse med hur 

grannspråksundervisningens utrymme ser ut i undervisningen. 

 År 2011 genomförde Skolverket (skolverket.se 2014-04-12) en enkätundersökning där man 

behandlade grannspråksundervisningens omfattning i svenskämnet, både i grundskolan och på 

gymnasiet. Resultatet visade att mer än var fjärde av de 81 lärare som svarade på enkäten inte 

undervisade om grannspråken alls, och av dessa uppgav över hälften att det berodde på att 

grannspråken prioriterades bort för att hinna med annat. Av de svarande undervisade 52 lärare 

på grundskolan, medan 19 lärare hade uppgett att de undervisade på gymnasiet. 

 En liknande, men mer omfattande undersökning genomfördes av Lärarnas Riksförbund 

(lr.se 2014-04-12) i samband med Bokmässan 2012. Drygt 900 lärare, både från grundskolan 

och gymnasiet, fick fylla i en enkät med frågor som bland annat behandlade lärarnas 

uppfattning om sin kompetens och elevernas måluppfyllelse. 36 % av de 414 svarande 

gymnasielärarna uppgav att de ansåg sig vara helt kompetenta för att bedriva undervisning om 

grannspråken utifrån kursplanens innehåll och mål, medan 57 % hade fyllt i alternativet 
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"delvis". Vidare visade enkätundersökningen att endast omkring en fjärdedel av lärarna 

upplevde att deras undervisningen helt motsvarade kursplanens centrala innehåll, samt att 

bara en fjärdedel av lärarna menade att de gav eleverna tillräckliga möjligheter för att klara 

kunskapskraven. Bland de fritextssvar som många av lärarna bifogat i undersökningen kan 

man läsa att en stor mängd anser att brister i den egna lärarutbildningen och tidsbrist i skolan 

är de huvudsakliga anledningarna till att större vikt inte läggs vid grannspråksundervisningen. 

 David Nygren skrev 2012 en C-uppsats med titeln Grannspråksundervisning i geografisk 

belysning, där han gör en undersökning som liknar min med fokus på grannspråken i Norden. 

Han lät lärare i Helsingborg och Uppsala fylla i en enkät som tog upp en mängd olika aspekter 

kopplade till ämnet, och kommer bland annat fram till att 40 % av informanterna inte 

undervisar om danska och norska överhuvudtaget, främst på grund av att andra områden inom 

svenskämnet prioriterades. Trots detta ansåg 75 % av lärarna att ämnet ändå var viktigt. Om 

läraren ansåg sig ha fått en tillräcklig utbildning om grannspråken hade stor påverkan på om 

läraren valde att ta upp momentet eller ej (Nygren 2012: 35ff).  

3. Metod 

Uppsatsen baserar sig på två kvantitativa undersökningar, dels en enkät och dels en mindre 

studie av läroböcker, där utrymmet som ges åt dialekter studeras. Valet av en kvantitativ 

metod för uppsatsen grundar sig i att jag vill ha en bred undersökning. Eftersom uppsatsen 

syftar till att ta reda på hur dialektundervisningen ser ut i gymnasieskolan skulle exempelvis 

ett halvt dussin kvalitativa intervjuer inte räcka för att ge en representativ bild. Genom en 

enkätundersökning kan man nå ett mycket större antal informanter, och på så sätt få en bättre 

och mer generell bild av hur det kan se ut i olika delar av landet.  

 Enkäten som ligger till grund för min undersökning riktar sig till svensklärare på 

gymnasiet, men på grund av den begränsade tidsramen och det begränsade utrymmet för 

denna uppsats  är undersökningen tvungen att avgränsas. Därför har tre orter valts ut: Umeå, 

Södertälje och Karlstad. Att valet föll på just dessa tre orter har flera orsaker. För det första är 

det tre tätorter med någorlunda liknande storlek - Umeå hade drygt 80 000, Karlstad drygt 62 

000 och Södertälje drygt 65 000 invånare 2011 (NE.se 2014-03-13). De är med andra ord inga 

storstäder, men tillräckligt stora för att det ska finnas ett flertal gymnasieskolor på varje ort. 

För det andra tillhör orterna tre olika dialektområden, vilket är en intressant och högst relevant 

variabel för undersökningen. I Umeå talas ett norrländskt mål, medan man i Karlstad talar 

värmländska. Södertälje tillhör sveamålets område, och talspråket är skriftspråksnära och likt 

det som finns i Stockholm, på grund av närheten mellan städerna. Till sist valdes Södertälje 
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som ort på grund av att andelen invånare med utländskt ursprung är förhållandevis hög: 

48,1 % i kommunen i december 2013 (Södertälje kommun 2014-03-13). Då många av dessa 

invånare har ett annat modersmål än svenska, ger detta en möjlighet att i viss mån applicera 

ett flerspråkighetsperspektiv på undersökningen. 

 Enkäten (se bilaga 1) består av femton frågor, varav de två inledande rangordningsfrågorna 

behöver förklaras ytterligare. Syftet med dessa frågor är att ta reda på hur viktigt lärare anser 

att dialektmomentet är i jämförelse med andra moment i svenskundervisningen, och hur det 

ställer sig mot de andra momenten i frågan om vad lärarna föredrar att undervisa i. För att ta 

reda på detta har jag varit tvungen att dela upp svenskämnets innehåll i olika områden, som 

åtminstone till största delen innefattar det som finns med i ämnesplanerna för svenska. För att 

frågorna inte ska bli allt för komplexa och omfattande har några angränsande områden 

grupperats tillsammans. Det är alltså en uppdelning av det innehåll som finns representerat i 

ämnesplanerna på gymnasiet som jag gjort på egen hand och för just denna undersökning. 

Detta på grund av att frågorna och svaren ska vara så relevanta som möjligt för min 

undersökning. Skönlitterär textproduktion står inte uttryckligen med i läroplanen, men många 

lärare undervisar i sådana moment ändå, och därför finns det med i frågorna. 

Rangordningsfrågorna har dessutom placerats längst fram i enkäten, för att svaren i så liten 

mån som möjligt ska påverkas av lärarnas kännedom om att enkäten behandlar 

dialektundervisning.  

 Enkäten fylls i på webben och en länk skickas ut till informanterna med e-post. Detta har 

flera fördelar jämfört med en enkät i pappersform. Den största är att jag lättare når ut till 

lärare på de orter jag har valt att undersöka. För mig hade det varit en omöjlighet att åka runt 

på skolor i helt olika landsändar och dela ut enkäter för hand, både på grund av 

tidsomfattningen och av ekonomiska skäl. Att skicka enkäter med posten har valts bort av 

samma skäl. Med en webbenkät behöver svaren inte heller matas in för hand i kalkylprogram 

på datorn, utan de finns redan tillgängliga digitalt. 

 Det finns även nackdelar med webbenkäter, som Oscar Hultåker beskriver i ett kapitel i 

Enkätboken (Hultåker 2012). Webbenkäter får ofta lägre svarsfrekvens än enkäter utdelade 

för hand eller via posten, bland annat för att det är lättare att glömma bort ett meddelande i 

inkorgen än ett papper som ligger på bordet. Han hävdar vidare att påminnelser ofta uppfattas 

som tjatigare när de kommer via e-post än via posten. Det finns också en risk att meddelandet 

aldrig når mottagaren, på grund av spamfilter eller brandväggar (Hultåker 2012: 143f). Trots 

detta har jag ändå valt att använda en webbenkät, då min åsikt är att de ekonomiska och 

tidsmässiga fördelarna väger upp nackdelarna. 
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 I enkäten har jag valt att ha med några öppna frågor, för att få lite djupare insikt. Trost 

varnar i Enkätboken (2012) för att ha för många av dessa, då materialet kan bli svårt och 

tidsödande att hantera på grund av att informanterna besvarar frågan på många olika sätt. Det 

är också en högre risk att informanterna inte väljer att besvara frågan alls, om de känner sig 

osäkra eller inte upplever frågan som tillräckligt intressant (Trost 2012: 73f). För att få en 

inblick i hur undervisningen faktiskt läggs upp måste jag ändå använda mig utav en öppen 

fråga. Att ha en flervalsfråga med alternativ är inte aktuellt, då jag omöjligen kan känna till 

alla olika metoder som lärare kan tänkas använda när de undervisar om dialekter, och det är 

således bättre att läraren själv får beskriva detta. 

 Läromedelsstudien är kvantitativ och syftar till att undersöka hur stort utrymme dialekterna 

får i läroböckerna för Svenska 1. Denna undersökning är främst något som relateras till och 

kompletterar enkätundersökningens resultat, vilket innebär att den inte kommer vara särskilt 

omfattande. Förutom det faktiska utrymmet i läromedlen kommer även innehållet analyseras 

översiktligt, där fokus ligger på vad som tas (och inte tas) upp. 

 

4. Material 

Här presenteras enkätundersökningen och vilket material som läroboksundersökningen 

grundar sig på. 

4.1 Enkätundersökningen 
Enkäten skickades ut till 30 gymnasieskolor på de tre orterna. Där möjlighet fanns har jag 

skickat enkätlänken direkt till läraren, i övriga fall har rektorer kontaktats för att 

vidarebefordra enkäten. Lärarnas enkätsvar är helt anonyma. Webbenkäten har tyvärr bemötts 

med ett ganska svalt intresse från lärarnas sida, och jag har endast fått in 34 användbara 

enkätsvar; tolv från Umeå, tolv från Karlstad och tio från Södertälje. Detta trots att jag skickat 

ut påminnelser i två omgångar. Jag anser dock att det inkomna materialet är tillräckligt för att 

kunna analyseras, men den vetenskapliga tyngden blir dessvärre lägre än vad jag skulle ha 

önskat. De tendenser som undersökningen visar kommer således inte vara lika säkerställda 

som om fler informanter deltagit i undersökningen. Någon bortfallsanalys är svår att göra då 

jag inte vet exakt hur många lärare vissa rektorer vidarebefordrat enkäten till, och många 

skolor har helt avböjt deltagande. Baserat på hur många lärare som kontaktades enskilt 

uppskattar jag dock att svarsfrekvensen inte är högre än mellan 10 och 20 %. Kompletterande 



18 

 

undersökningar skulle därför behöva göras för att få en riktigt representativ bild av den totala 

populationen på orterna. 

 Läraryrket har en väldigt hög arbetsbörda, och detta är antagligen anledningen till att 

deltagandet i enkäten har varit så lågt. Många skolor avböjde deltagande redan när enkäten 

skickades ut, med hänsyn till just den höga arbetsbördan. Om man dessutom lägger till det 

faktum att denna undersökning görs på vårterminen, då förberedelserna inför det nationella 

provet är igång, kan man förstå varför deltagandet varit så pass lågt. Flera skolor har också 

avböjt medverkan på grund av att en stor mängd andra undersökningar genomförs vid 

skolorna, detta främst i Umeå. Den svenska skolan befinner sig i en turbulent period för 

tillfället, och det är rimligt att anta att intresset för att undersöka undervisning har ökat. Det är 

således olyckligt, men kanske inte helt oväntat i efterhand, att många lärare därför valt att inte 

besvara min enkät på grund av den stora mängden andra studier de ombeds delta i. 

 Några av informanterna i undersökningen har inte heller tagit sig tiden att läsa igenom 

instruktionerna i enkäten ordentligt, vilket har inneburit att främst rangordningsfrågorna fått 

en mindre relevans i undersökningen än vad de skulle ha haft. Man kan emellertid ändå 

använda det resultat som framkommit av de felaktigt ifyllda frågorna, då lärarna ändå tilldelat 

de olika områdena i svenskämnet olika värden. Dessa svar kommer dock behandlas enskilt. 

 

4.2 Läromedel 
Elva läroböcker har valts ut för att undersöka dialektområdets utrymme och jämföra med 

enkätens resultat. Dessa listas nedan: 

 Ekengrens svenska: Språkbok 1 (Ekengren och Lorentzson-Ekengren 2011) 

 Handbok i svenska språket (Jansson och Levander 2012) 

 Insikter i svenska: svenska 1 (Harstad och Tanggaard 2011) 

 Kontext svenska 1 (Hedencrona och Smed-Gerdin 2011) 

 Respons (Larsson och Åhlgren 2011) 

 Svenska för livet (Björk och Eskilsson 2011) 

 Svenska i verkligheten (Backman och Hulenvik 2011) 

 Svenska impulser (Markstedt 2012) 

 Svenska rum 1 (Eriksson, Heijdenberg och Lundfall 2012) 

 Svensk timmar: språket (Waje och Skoglund 2011) 

 Text & tal (Bexell och Granholm 2012) 
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Dessa böcker har valts på grund av att samtliga är relativt nya och därmed anpassade efter de 

kunskapskrav som ställs i Lgy 11. Samtliga böcker är dessutom tänkta att användas i kursen 

svenska 1 på gymnasiet, med undantag för Handbok i svenska språket och Svenska timmar: 

språket som även kan användas i svenska 2 och 3.  

 

5. Resultat 

Resultatet av enkätundersökningen och läroboksundersökningen presenteras under varsin 

rubrik. Ytterligare tabeller som inte presenteras i detta kapitel återfinns i bilaga 2. 

5.1 Enkätundersökningen 
Här presenteras resultatet från de olika enkätfrågorna, uppdelat under sju olika rubriker efter 

vilka enkätfrågor som redovisas. 

5.1.1 Hur viktig är dialektundervisning enligt lärarna? 

Genom att låta lärarna rangordna olika områden inom svenskämnet kan man få en bild av hur 

viktiga lärarna anser att de är i förhållande till varandra. Tabell 1 visar att de viktigaste 

områdena för eleverna enligt lärarna är facklig textproduktion och kunskaper om 

skrivprocessen samt förberedda tal, diskussioner och kunskap om retorik. Samtliga orter har 

placerat dessa två områden i topp. I Karlstad värderar lärarna det muntliga högre, medan 

lärarna i Södertälje anser att facklig textproduktion är viktigare. Umeålärarna har värderat de 

båda områdena lika högt. 

 

Tabell 1: Hur viktiga lärare anser att olika områden inom svenskämnet är, medelvärden 

Ort 

Litteratur, 

litteratur-

historia, 

genrer, 

författare 

Skönlitterär 

textproduktion, 

litterära 

verkningsmedel, 

Facklig 

textproduktion, 

skrivprocessen, 

formalia 

Språk-

historia Grammatik 

Grann-

språken 

i 

Norden 

Dialekter, 

sociolekter 

och 

språklig 

variation 

Förberedda 

tal, retorik, 

diskussioner Källkritik 

Film, 

teater, 

tv och 

andra 

medier stildrag 

Karlstad 6,63 5,25 7,12 3,25 3,13 3,25 5,88 8,13 7,00 5,38 

Södertälje 6,11 4,78 9,11 3,11 6,78 2,00 4,89 8,78 6,89 2,56 

Umeå 6,83 3,92 9,00 2,50 6,83 2,75 5,67 9,00 6,25 2,75 

Samtliga 

orter 6,55 4,55 8,52 2,90 5,79 2,66 5,48 8,69 6,66 3,21 

 

De områden som fått lägst värden är grannspråken i Norden och språkhistoria, och återigen 

stämmer detta in på samtliga orter. Film, teater, tv och andra medier har också fått låga värden 

i Södertälje och Umeå.  

 Lärarna i Karlstad är de som har svarat mest olika sinsemellan, och därför är spannen 

mellan det lägsta medelvärdet och det högsta medelvärdet mindre än för de andra orterna. I 
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tabell 1 kan man notera att områdena grammatik och facklig textproduktion har fått betydligt 

lägre värden än i Umeå och Södertälje, men att man istället uppvisar de högsta värdena av de 

tre orterna på flera andra områden, exempelvis film, teater, tv och andra medier och 

skönlitterär textproduktion. 

 När det gäller dialekter, sociolekter och språklig variation placerar sig grupperingen 

någonstans i mitten vid en jämförelse med övriga områden. Lärarna i Umeå och Södertälje har 

gett området ett medelvärde som rankar det som det sjätte viktigaste, vilket också är den 

placering som området får vid en sammanställning av samtliga orter. Karlstad är den enda 

orten där grammatik fått ett lägre medelvärde än dialekter, sociolekter och språklig variation, 

vilket har fått till följd att området kliver upp ett steg i rangordningen. 

 Fyra lärare från Karlstad och en lärare från Södertälje har fyllt i de båda 

rangordningsfrågorna felaktigt, och därför är deras värden inte inräknade i tabellerna. Med 

undantag för läraren i Södertälje så följer de dock ändå ungefär samma mönster som redan 

uppvisats. Dialekter, sociolekter och språklig variation har lägre värden än facklig 

textproduktion och förberedda tal men högre värden än grannspråken och språkhistoria. 

Södertäljeläraren avviker genom att placera dialekter, sociolekter och språklig variation lågt, 

på samma nivå som grannspråken och språkhistoria. 

 Som tabell 1 visar är Södertälje den ort där lärarna har värderat dialekter, sociolekter och 

språklig variation lägst. Medelvärdet är 4,89, vilket kan jämföras med de två andra orterna 

som ligger på ungefär samma nivå; 5,67 för Umeå och 5,88 för Karlstad.  

I enkäten fick lärarna också svara på en mer 

specifik fråga om hur viktig de ansåg att 

undervisning om just dialekter var. Som 

tabell 2 visar anser hälften av lärarna i 

Södertälje att dialektundervisningen inte är 

så viktig. I Karlstad har samma antal lärare, 

fem,  angett "inte så viktigt", medan endast två lärare valt alternativet i Umeå. Över hälften 

har istället valt alternativet "ganska viktigt". Både i Umeå och Karlstad anser en tredjedel av 

de svarande lärarna att dialektundervisningen är mycket viktig.  

 Informanterna i Umeå tycker alltså i större utsträckning att dialektmomentet är viktigt än 

lärare på de båda andra orterna. I Karlstad har en större andel svarat "mycket viktigt" än i 

Södertälje, vilket innebär att den sistnämnda orten även i denna tabell placerar sig bakom de 

båda andra orterna i hur pass viktig man anser att dialektundervisning är. Värt att notera är att 

lärarna i Karlstad har angett ett högre medelvärde för området som innefattar dialekter i tabell 

Tabell 2: Hur viktig är dialektundervisning? 

Ort 

Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt 

Inte 

så 

viktigt 

Helt 

oviktigt Totalt 

Karlstad 3 4 5 0 12 

Södertälje 1 4 5 0 10 

Umeå 3 7 2 0 12 

Samtliga 

orter 7 15 12 0 34 
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1 än lärarna i Umeå. En möjlig anledning till att detta förhållande skiftat är att lärarna i Umeå 

tycker att undervisning om dialekter specifikt är något viktigare. 

 Överlag visar tabell 2 att ingen av informanterna anser att dialektmomentet är helt oviktigt, 

men att strax över en tredjedel menar att det inte är särskilt viktigt. En femtedel anser att 

momentet är mycket viktigt, och resterande lärare tycker att området är ganska viktigt. 

 

5.1.2 Dialektundervisningens utrymme 

I snitt avsätter informanterna i undersökningen 6,18 

lektioner till dialektundervisning i kursen Svenska 1. 

I praktiken sjunker dock denna siffra till 5,27, vilket 

innebär att lärarna i snitt tappar nästan en 

lektionstimme. Tabell 3 visar att de svarande lärarna 

i Karlstad planerar att använda fler lektioner för 

momentet än lärarna i Umeå, men att de faktiskt undervisar samma mängd lektioner i 

praktiken. Informanterna i Södertälje skiljer sig från övriga orter i och med att de uppgett att 

de i snitt undervisar 1,14 färre lektioner än vad lärarna gör i Karlstad och Umeå, och de 

avsätter dessutom färre lektioner i planeringen.  

 En lärare i Karlstad har bara fyllt i antalet lektioner i praktiken, och en av lärarna i 

Södertälje har inte besvarat utrymmesfrågorna överhuvudtaget. Två av informanterna 

utmärker sig också i antalet lektioner. En lärare i Karlstad har angett att denne skulle lägga 

femton lektioner på dialektundervisning, och tio i praktiken. Den stora skillnaden mellan 

dessa två antal bidrar till att förklara varför Karlstadlärarnas medelvärden skiljer sig åt i tabell 

3. En lärare i Södertälje har också angett tio lektioner som svar på båda frågorna, vilket drar 

upp medelvärdena en bit för orten. Förutom dessa två svar så pendlar antalet lektioner som 

lärarna tror att de i praktiken undervisar om dialekter mellan tre och åtta för Karlstad och 

Umeå, och mellan två och sex för lärarna i Södertälje. 

 En jämförelse av hur ofta antalet 

planerade lektioner motsvarar det verkliga 

antalet har också gjorts, vilket redovisas i 

tabell 4. 59 % av lärarna har angett att de 

tror att antalet lektioner i praktiken är 

lägre än antalet planerade lektioner. Här finns det ingen tydlig skillnad mellan orterna, utan 

det verkar vara vanligt att planeringen inte fungerar oavsett var man undervisar. För de lärare 

Tabell 3: Antal lektioner för 

dialektmoment i Svenska 1, medelvärden 

Ort 

Planerat 

utrymme 

Utrymme i 

praktiken 

Karlstad 6,73 5,58 

Södertälje 5,55 4,44 

Umeå 6,16 5,58 

Samtliga orter 6,18 5,27 

Tabell 4: Jämförelse mellan planering och praktik 

Ort 

Samma antal 

lektioner 

Lägre antal 

lektioner i 

praktiken Totalt 

Karlstad 5 6 11 

Södertälje 3 6 9 

Umeå 5 7 12 

Samtliga orter 13 19 32 
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som angett ett lägre antal lektioner i praktiken handlar det i nästan alla fall om en skillnad på 

en eller två lektioner. Undantaget är den ovan nämnda läraren från Karlstad, som angett 

femton planerade lektioner och tio i praktiken. 

 Hur ställer sig då lärarna till det utrymme de själva ger momentet? Som tabell 5 visar så 

tycker majoriteten av de svarande, 29 stycken, att momentet ändå får ett lagom stort utrymme 

i deras undervisning, trots att antalet lektionstimmar i verkligheten kan skilja sig från vad man 

tänkt sig. Fem lärare skulle gärna lägga fler lektioner på dialektundervisning, vilket kan bero 

på hur viktigt de anser att momentet är eller hur intresserade de är av dialekter. Alla fem har 

nämligen fyllt i att de tycker att momentet är ganska eller mycket viktigt, och att de är mycket  

eller ganska intresserade av dialekter. Något samband med hur många lektioner de har i 

praktiken kan dock inte skönjas, då 

de fyllt i 4, 5, 6, 7 och 8 på den 

frågan, vilket är både under och 

över snittet. Ingen av lärarna anser 

att de gett momentet ett för stort 

utrymme i sin undervisning. 

5.1.3 Hur anser lärarna att införandet av Lgy11 har påverkat 

dialektmomentets utrymme? 

Som jag tog upp i avsnitt 2.2.2 har dialekter fått en starkare ställning i och med den nya 

läroplanen. I enkäten ombads informanterna att svara på om de ansåg att den nya läroplanen 

har påverkat dialektundervisningens utrymme för dem, vilket redovisas i tabell 6 nedan. 

 

Tabell 6: Hur har Lgy11 påverkat dialektundervisningens utrymme? 

 

Ort 

Dialekter får ett 

större utrymme idag 

än innan Lgy11 

infördes 

Dialekter får ett 

lika stort utrymme 

idag som innan 

Lgy11 infördes 

Dialekter fick ett 

större utrymme 

innan Lgy11 

infördes 

Har inte 

undervisat före 

införandet av 

Lgy11 Totalt 

Karlstad 3 9 0 0 12 

Södertälje 1 5 1 3 10 

Umeå 9 3 0 0 12 

Samtliga 

orter 13 17 1 3 34 

 

Tre av lärarna i Södertälje har ej undervisat tillräckligt länge för att ha någon uppfattning i 

frågan. Tabellen visar att hälften av lärarna anser att utrymmet är oförändrat idag jämfört med 

den gamla läroplanen. Det finns också en stor del lärare som anser att de idag undervisar mer 

Tabell 5: Frågan "Anser du att dialektmomentet får ett 

tillräckligt stort utrymme i din undervisning?" 

Ort 

Nej, jag skulle 

gärna lägga 

fler lektioner 

på det 

Momentet 

får ett lagom 

stort 

utrymme 

Det får 

för stort 

utrymme Totalt 

Karlstad 3 9 0 12 

Södertälje 1 9 0 10 

Umeå 1 11 0 12 

Samtliga 

orter 5 29 0 34 
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om dialekter än vad de gjorde innan införandet av Lgy11, detta främst i Umeå, där tre av fyra 

lärare valt detta alternativ. Endast en lärare har uppgett att denne hade mer undervisning om 

dialekter innan den nya läroplanen infördes. 

5.1.4 Lärarnas syn på den egna kompetensen 

Informanterna fick frågan "Hur väl anser du att du stämmer in på påståendet 'jag har 

tillräcklig kompetens för att undervisa om dialekter utifrån kursplanens innehåll och 

kunskapskrav?'". Tabell 7 visar på att över hälften av lärarna bara anser sig vara delvis 

kompetenta för att undervisa om dialekter. Resterande lärare, femton totalt, ansåg sig kunna 

stämma in på påståendet helt. Säkrast på den egna kompetensen är informanterna i Umeå, där  

strax över hälften av lärarna svarat "helt och hållet". På övriga orter är antalet lärare som inte 

anser sig vara helt kompetenta större än antalet lärare som anser sig vara det, i synnerhet i 

Södertälje. Ingen lärare har fyllt i 

alternativen "inte alls" eller "vet ej", 

vilket ändå måste vara ett tecken på att 

de lärare som deltagit i undersökningen 

åtminstone har någon slags kompetens, 

även om den kanske är bristande i många 

fall. 

5.1.5 Lärares syn på sitt och elevernas intresse för dialekter 

I tabell 8 kan man se att den största delen av informanterna upplever sig ha ett relativt stort 

intresse för dialekter, då 25 av de totalt 34 svarande lärarna svarat att de är ganska eller 

mycket intresserade av dialekter. Lärarnas intresse förefaller vara störst i Karlstad, där fem 

personer anser sig vara mycket intresserade av dialekter, och endast en person har uppgett sig 

vara lite intresserad. I Södertälje finns de enda två lärarna som svarat att de inte alls är 

intresserade av dialekter, och endast en lärare menar att denne är särskilt intresserad. De flesta 

informanterna i Umeå är antingen mycket eller ganska intresserade, men svaren är mer 

blandade än i Karlstad i och med att fler svarat att de är lite intresserade. 

 Hur lärarna uppfattar elevernas intresse för dialekter redovisas i tabell 9, och här kan man 

se en väldigt tydlig 

skillnad mellan de tre 

orterna. I Södertälje har 

hälften av lärarna angett 

att eleverna inte har något 

Tabell 7: Hur väl lärarna anser sig stämma in på 

påståendet 

Ort 

Helt 

och 

hållet Delvis 

Inte 

alls 

Vet 

ej Totalt 

Karlstad 5 7 0 0 12 

Södertälje 3 7 0 0 10 

Umeå 7 5 0 0 12 

Samtliga orter 15 19 0 0 34 

Tabell 8: Lärarnas intresse för dialekter 

Ort 

Mycket 

intresserade 

Ganska 

intresserade 

Lite 

intresserade 

Inte alls 

intresserade Totalt 

Karlstad 5 6 1 0 12 

Södertälje 1 5 2 2 10 

Umeå 3 5 4 0 12 

Samtliga 

orter 9 16 7 2 34 
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intresse alls för dialekter, och den andra hälften har uppgett att de bara är lite intresserade. På 

de båda andra orterna tror större delen av lärarna att eleverna ändå är relativt intresserade av 

dialekter. Generellt visar en jämförelse mellan tabell 8 och tabell 9 att lärarna uppfattar 

elevernas intresse som lägre än deras eget. Hälften av informanterna tror att eleverna bara är 

lite eller inte alls intresserade av dialekter. 

 

 

 

 

 

 

5.1.6 Vilka dialekter tar lärarna upp, och hur lägger de upp 

undervisningen? 

De flesta av lärarna har angett att de tar upp de sex dialektområden som beskrivs i avsnitt 2.1 i 

någon form, men det finns också lärare som tar upp dessa och ytterligare, mer utpräglade 

dialekter som älvdalska och pitemål. Likaså finns det en del lärare som bara väljer ut ett par 

dialekter som ska tas upp. Skillnaderna är stora från person till person, men de sex 

dialektområdena är vanligast. En skillnad mellan orterna går dock att utläsa av enkätsvaren 

(se bilaga 2). Större delen av lärarna i Karlstad tar upp värmländskan i sin undervisning, och 

de är de enda som nämner den dialekten i undersökningen. I Umeå finns det också en del 

lärare som angett att man särskilt fokuserar på den lokala dialekten eller norrländska mål. En 

sådan koppling till den lokala dialekten finns ej bland de svar som lärarna i Södertälje angett. 

 Hur lärarna väljer att lägga upp sin undervisning om dialekter skiljer sig också väldigt 

mycket åt från person till person. Lärarna har dessutom besvarat frågan  med varierande 

utförlighet, vilket gör det svårt att dra allt för stora slutsatser från materialet. Det är väldigt 

vanligt att använda sig av inspelningar från exempelvis Swedia eller TV-program i 

undervisningen, och nio av lärarna har specifikt angett att de använder sig utav någon av 

Fredrik Lindströms två programserier om dialekter. Textläsning, egna dialektundersökningar 

och skrivuppgifter på eller om dialekter förekommer också. De vanligaste arbetsmetoderna 

verkar dock vara att diskutera olika aspekter kring dialektbegreppet, och att eleverna själva får 

fördjupa sig i någon dialekt och sedan redovisa den, antingen muntligt i grupp eller som en 

skriftlig uppgift. Förutom kunskaper om dialekterna har flera lärare angett att de tar upp 

attityder, dialektutjämning, riksspråket och i vilka situationer man använder dialekt. Det är 

Tabell 9: Lärarnas uppfattning om elevernas intresse 

Ort 

Mycket 

intresserade 

Ganska 

intresserade 

Lite 

intresserade 

Inte alls 

intresserade Totalt 

Karlstad 3 6 3 0 12 

Södertälje 0 0 5 5 10 

Umeå 0 8 4 0 12 

Samtliga 

orter 3 14 12 5 34 
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vanligt att lärarna samkör dialektmomentet med grannspråksundervisning, språkhistoria eller 

andra former av språklig variation. 

5.1.7 Faktorer som kan påverka dialektmomentets utrymme 

Det finns inga tydliga samband mellan hur stort utrymme dialektmomentet får och hur roligt 

läraren tycker att det är att undervisa om dialekter, sociolekter och språklig variation. 

Informanternas kön, ålder eller egna dialekt verkar inte heller vara avgörande faktorer som 

påverkar utrymmet.  

 En viss tendens kan dock urskiljas i materialet. De lärare som svarat att de inte undervisar 

om dialekter under mer än fyra lektioner har i större utsträckning angett att de inte tycker att 

dialektundervisningen är särskilt viktig. De anser också i högre grad att de inte har något 

särskilt intresse av dialekter och att inte heller eleverna är intresserade. Vid en jämförelse 

mellan tabell 8 och tabell 10 kan man se att med undantag för en lärare har alla som angett ett 

litet eller inget intresse för dialekter också lagt ett lågt antal lektioner på momentet. Ett 

motsatt förhållande kan också skönjas. Informanter som angett sju eller fler lektioner i 

praktiken tycker att dialektundervisning är viktig och är i högre grad intresserade av ämnet. 

Att gränsen dragits vid fyra och sju lektioner är på grund av att de ligger både under och över 

antalet lektioner i snitt.  

 

 

Tabell 11: Faktorer som påverkar utrymme, lärare som angett 7 eller fler lektioner i praktiken 

Ort 

Uppgett 7 

eller fler 

lektioner 

Ganska/mycket 

intresserade av 

dialekter 

Anser att eleverna är 

ganska/mycket 

intresserade 

Anser att dialekt-

undervisning är 

ganska/mycket viktig 

Karlstad 3 3 1 3 

Södertälje 1 1 0 1 

Umeå 5 5 5 5 

Samtliga orter 9 9 6 9 

 

Hur pass intresserad läraren och eleverna är av dialekter verkar alltså ha en inverkan på hur 

mycket utrymme dialektmomentet får i undervisningen. Utrymmet påverkas också av hur 

viktig läraren anser att dialektundervisningen är. 

 

Tabell 10: Faktorer som påverkar utrymme, lärare som angett 4 eller färre lektioner i praktiken 

Ort 

Uppgett 4 

eller färre 

lektioner 

Lite/inte alls 

intresserade av 

dialekter 

Anser att eleverna är 

lite/inte alls 

intresserade 

Anser att dialekt-

undervisning inte är 

så viktig 

Karlstad 3 1 0 2 

Södertälje 5 4 5 4 

Umeå 4 3 4 1 

Samtliga orter 12 8 9 7 
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5.2 Läroboksundersökningen 
De undersökta läromedlen skiljer sig åt på flera sätt, vilket tydligt kan ses i tabell 12. Antalet 

sidor med kunskapsinnehåll varierar stort, från 164 till 371. Föga förvånande är att de två 

böckerna som kan användas i samtliga gymnasiekurser i svenska är de som är de mest 

omfattande. De har mer än det dubbla antalet sidor jämfört med de läroböcker som har lägst 

sidantal.  

 Generellt så kan man konstatera att utrymmet sett till antalet sidor för dialektavsnittet i 

förhållande till det totala sidantalet är väldigt litet. Text & tal är den bok där dialekternas 

utrymme är störst i detta avseende; avsnittet utgör 2,16 % av det totala sidantalet. Övriga 

böcker placerar sig under detta, och som tabell 12 visar har fyra av böckerna inget 

dialektavsnitt överhuvudtaget. 

 Dialektavsnittets omfattning kan jämföras med exempelvis hur stort avsnitten om tal och 

argumentation är i några av böckerna, för att man ska få en uppfattning om skillnaderna i 

sidantal mellan de olika områdena: Svenska timmar: språket: 21 sidor, Handbok i svenska 

språket: 18 sidor, Ekengrens svenska språkbok 1: 20 sidor, Svenska i verkligheten: 14 sidor, 

Text & tal: 31 sidor, och Respons: 23 sidor. Dialektavsnittet är således en väldigt liten del i 

samtliga böcker i jämförelse med detta, om det ens finns ett sådant avsnitt.  

 

Att enbart jämföra sidantalet för dialekter med det totala sidantalet är dock problematiskt. 

Vissa av böckerna riktar enbart in sig på de språkliga delarna i kursen Svenska 1, medan 

andra även har med litteraturkunskaper och textutdrag. Dessutom spelar bokens layout en stor 

roll, då textstorlek, typsnitt och bilder påverkar det faktiska utrymmet. Därför har även antalet 

Tabell 12: Utrymme för dialekter i läroböckerna 

Lärobok 

Totalt 

sidantal*: 

Sidantal för 

dialektavsnitt: 

Antal ord i 

faktatext om 

dialekter: 

 Tar upp andra 

språksociologiska 

aspekter: 

Ekengrens svenska språkbok 1 166 0 0* Ja 

Handbok i svenka språket 350 4 1349 Ja 

Insikter i svenska: svenska 1 234 1 217 Ja 

Kontext svenska 1 263 1 86 Ja 

Respons   164 0 0* Ja 

Svenska för livet 218 0 0 Ja 

Svenska i verkligheten 251 1 305 Ja 

Svenska impulser för 

yrkesprogrammen 288 4 365 Ja 

Svenska rum 1 245 0 0 Ja 

Svenska timmar: språket 371 6 1139 Ja 

Text & tal 185 4 1011 Ja 

 

* exklusive 

inledning, 

register med 

mera. 

 

* nämner 

dialekter i 

förbigående, 

men förklarar 

ej begreppet 
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ord analyserats i de olika läromedlen för att få en bättre bild av vilket utrymme som 

dialektavsnittet får.  

 I tabell 12 kan man utläsa att Handbok i svenska språket och Svenska timmar: språket, som 

riktar sig till samtliga svenskkurser, är de två böcker som har flest antal ord i sina 

dialektavsnitt, 2488 totalt. Faktum är att dessa två läromedel behandlar dialekter med fler ord 

än alla övriga läromedel som undersökts tillsammans. Text & tal skiljer sig från de övriga 

böckerna som enbart ska användas i Svenska 1 i och med att dialekter beskrivs med betydligt 

fler ord än i dessa. Svenska impulser för yrkesprogrammen har exempelvis bara lite mer än en 

tredjedel av antalet ord om dialekter, trots att sidantalet för avsnittet är detsamma som i Text 

& tal. 

 Två av böckerna som saknar ett dialektavsnitt nämner dialekt i förbigående, i samband 

med annan språklig variation. Det följer dock ingen förklaring av begreppet, utan det 

omnämns som något självklart, som inte behöver en närmare definition. I Respons exempelvis 

dyker det upp under ungdomsspråk där man kort och gott konstaterar att ungdomars språk kan 

skilja sig beroende på bostadsort precis som hos vuxna, dock utan att nämna begreppet dialekt 

(Larsson, Åhlgren 2011: 162). Detta är det enda omnämnandet, och det ser ut på ett liknande 

sätt i Ekengrens svenska språkbok 1 där man i anslutning till sociolekter kort nämner att 

dialekten avslöjar vart man kommer ifrån, men att det är svårt att skilja från sociolekt då 

gränsen är flytande (Ekengren, Lorentzson-Ekengren 2011: 159). I Svenska för livet och 

Svenska rum 1 saknas ett omnämnande av dialekter helt och hållet. 

 Samtliga läromedel tar upp åtminstone någon språksociologisk variant, men återigen är 

skillnaderna mycket stora mellan böckerna. I Svenska för livet är sexolekt den enda formen av 

språklig variation som lyfts fram, och då väldigt kortfattat ska tilläggas, medan flera av de 

andra böckerna har hela kapitel som behandlar språksociologi och olika former av variation. 

Etnolekter, multietniskt ungdomsspråk eller "rinkebysvenska" är något återkommande i flera 

av böckerna. 

 Vad som behandlas i dialektavsnitten skiljer sig givetvis åt beroende på hur omfattande de 

är. Ju större omfattning avsnittet har fått, desto bättre och djupare förklaring får man av 

dialektbegreppet. Läromedel med lågt sidantal nöjer sig oftast med att bara nämna de sex 

större dialektområdena (se avsnitt 2.1) och kortfattat ge några exempel på skillnader, medan 

de mer omfattande läromedlen är mer utförliga i beskrivningarna och tar upp fler aspekter av 

dialektbegreppet. I tabell 13 finns kortfattad uppställning över vad som behandlas i 

dialektavsnitten i de böcker där ett sådant finns. 
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 Hur djupgående man beskriver de olika aspekterna som lyfts fram i tabell 13 skiljer sig 

mellan de olika läroböckerna. Samma mönster upprepar sig här; ju större omfattning avsnittet 

har, desto djupare beskrivning får man. Ett exempel är språkliga skillnader mellan olika 

områden: Svenska impulser för yrkesprogrammen tar bara upp ett par ord för mula, det vill 

säga att gnida snö i någons ansikte (Markstedt 2012: 255). Svenska timmar: språket är 

däremot betydligt mer grundlig i sin beskrivning och tar upp både fonologiska, morfologiska, 

lexikala och syntaktiska drag för vart och ett av de sex större dialektområdena, tydligt 

uppställt på ett helt uppslag (Waje, Skoglund 2011: 272f). 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de flesta böckerna inte tar upp speciellt mycket i 

sina dialektavsnitt. Endast de tre mer omfattande böckerna behandlar fler än fyra punkter i 

tabellen ovan. 

Tabell 13: Innehåll i läroböckernas dialektavsnitt 

Innehåll 

Handbok 

i svenska 

språket 

Insikter 

i 

svenska 

Kontext 

svenska 

1 

Svenska i 

verkligheten 

Svenska 

impulser för 

yrkes-

programmen 

Svenska 

timmar: 

språket 

Text 

& tal 

Definition av 

dialektbegreppet 
X X X 

 
X X X 

Dialektutjämning X X 
  

X X X 

Listar de sex stora 

dialektområdena 
X 

 
X X X X 

 

Genuin dialekt X 
     

X 

Utjämnad dialekt 
      

X 

Regionalt 

standardspråk 
X 

  
X 

  
X 

Neutralt 

standardspråk/riks-

svenska 

X 
    

X X 

Listar de regionala 

standardspråkens 

områden 
      

X 

Exempel på skillnader 

mellan olika 

områden/dialekter 

X X X X X X X 

Tar upp olika 

språkliga nivåer där 

man kan hitta 

skillnader 

 
X X X 

 
X X 

Begreppet isogloss 
     

X 
 

Attityder till dialekter 
     

X 
 

Textexempel skrivna 

på dialekt 
X 

      

Diglossi och 

dialektanvändning       
X 
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6. Diskussion 

Detta kapitel disponeras utefter de frågeställningar som presenterades i avsnitt 1.2, där varje 

fråga diskuteras utifrån resultatet av mina undersökningar. I slutet av kapitlet finns också en 

avslutande kommentar, där jag bland annat presenterar uppslag för kommande 

undersökningar. 

6.1 Dialektundervisningens utrymme 
Hur stort utrymme får dialektmomentet i praktiken, och anser lärarna att det räcker till? Svaret 

på den första delen av frågan varierar lite beroende på ort, som jag tar upp i kapitel 5.1.2. I 

snitt undervisar lärarna i Karlstad och Umeå 5,58 lektioner om dialekter, medan lärarna i 

Södertälje uppger 4,44 lektioner. För samtliga svarande lärare är denna siffra 5,27, alltså kring 

fem lektionstimmar. 

 Då ingen liknande undersökning av dialektundervisningens utrymme genomförts jämför 

jag istället mitt resultat med de studier som behandlar grannspråkens utrymme i 

undervisningen. Skolverkets rapport visar att 25,9 % av lärarna inte undervisar om 

grannspråken överhuvudtaget. Endast 9,9 % har uppgett att de lägger fyra lektioner eller mer 

på området (skolverket.se 2014-05-12). David Nygrens undersökning pekar också på att en 

stor del av lärarna utelämnar momentet, hela 40 % av lärarna i detta fall. Större delen av 

lärarna som bedriver undervisning i grannspråken, 45 %,  lägger en till två timmar på 

momentet och kring 35 % har angett tre till fyra timmar. Resterande del har angett fem eller 

fler lektioner (Nygren 2012: 35ff). I båda studierna anges prioritering av andra områden som 

den främsta anledningen till att grannspråken inte behandlas i undervisningen. Över 70 % har 

angett detta alternativ i undersökningarna (Ibid.). 

 Dialektmomentet verkar inte vara drabbat av samma stora bortprioritering som 

grannspråksundervisningen. Till skillnad från ovan nämnda studier visar mina resultat att 

samtliga lärare tar upp dialekter i undervisningen, även om antalet lektioner varierar. Av 

svaren på övriga frågor framgår det att även de två lärare som inte fyllt i hur många lektioner 

de undervisar i praktiken faktiskt bedriver dialektundervisning. Antalet lektionstimmar som 

läggs på dialekter är också större än för grannspråksmomentet, då 61 % har angett fem eller 

fler lektioner i praktiken. Som tabell 1 visar anser lärarna i min undersökning att grannspråken 

är bland de minst viktiga områdena inom svenskämnet medan dialekter placerar sig i mitten, 

vilket kan vara en förklaring till att dialektmomentet får ett större utrymme. Om utrymmet 

helt och hållet skulle bero på hur viktigt ett område är borde förberedda tal och facklig 

textproduktion vara de områden som också får det största utrymmet i undervisningen. Detta är 
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dock inget jag kan visa på inom ramen för denna uppsats, men det vore intressant att 

undersöka. 

 En viss prioritering sker dock, som alltid inom skolvärlden. Det faktum att över hälften av 

lärarna inte tror att de faktiskt undervisar samma antal lektioner som de planerat för kan peka 

på detta. Vidare har även en lärare kommenterat enkätundersökningen på följande sätt: "Det 

är ganska lätt att få med sig eleverna när de får arbeta med dialekter, men jag får ofta 

prioritera bort en del till förmån för annat". Att någon av informanterna skulle prioritera bort 

momentet helt kan jag dock inte hitta belägg för i mina resultat. I Andreassons 

enkätundersökning svarade emellertid hälften av lärarna att de inte undervisade om dialekter 

överhuvudtaget, och de som tog upp ämnet gjorde det bara i begränsad omfattning, enligt 

henne. Vidare uppgav en av de intervjuade lärarna att ämnet ofta prioriterades bort av 

kollegorna på skolan (Andreasson 2008: 12f). En anledning till att mina resultat skiljer sig 

från vad Andreasson presenterar tror jag ligger i skillnaden mellan Lpf94 och Lgy11. Som jag 

tagit upp i avsnitt 2.2.2 har dialekterna fått en betydligt starkare ställning i den nya läroplanen, 

vilket kan förklara varför ingen lärare i min undersökning uppger att de inte undervisar om 

dialekter alls. 

 I Hultgrens undersökning framkommer det att en majoritet av lärarna tar upp dialekter i 

undervisningen, mer än 80 %. Det är däremot bara 13 % som angett att de gör det ofta, medan 

resterande del av dessa bara gör det ibland. 13 % menar att de inte tar upp dialekten alls 

(Hultgren 1983: 173). Det är svårt att tolka vad som menas med "ofta" och "ibland", och 

Hultgren lämnar ingen förklaring till detta. Resultatet tyder dock på att det bedrevs en viss 

dialektundervisning, men att det ändå inte var särskilt vanligt. Det är åtminstone en större 

andel lärare som angett att de undervisar om dialekter än i Andreassons undersökning, men 

jag har svårt att tänka mig att utrymmet skulle vara större än vad som visats i mina resultat. 

Det kan också vara värt att notera att Hultgrens avhandling är över 30 år gammal, och att 

mycket har hänt med undervisningen sedan dess. 

 Trots att en del prioritering sker visar resultatet av min enkätundersökning dock att en stor 

del av lärarna, cirka 85 %, ändå är nöjda med det utrymme som dialektmomentet får. Om 

lärarna anser att momentet får ett lagom utrymme måste det betyda att man anser att eleverna 

ges tillräckliga möjligheter för nå upp till läroplanens kunskapsmål, enligt mig. Denna siffra 

kan i så fall jämföras med Lärarnas Riksförbunds studie, där endast 25 % av lärarna ansåg att 

eleven helt fick tillräckliga möjligheter för att uppnå kraven för nordiska språk (lr.se 2014-05-

12). 
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6.2 Vilka faktorer påverkar dialektmomentets utrymme? 
Som jag presenterade i kapitel 5.1.7 pekar enkätsvaren mot att det som främst påverkar 

dialektmomentets utrymme är lärarnas intresse för dialekter, hur de upplever elevernas 

intresse, och hur viktigt de anser att undervisning om dialekter är. De lärare som angett ett 

lågt antal lektioner i praktiken har i högre grad svarat att de inte är särskilt intresserade av 

dialekter, att momentet inte är särskilt viktigt och att eleverna inte är särskilt intresserade. En 

motsatt tendens kan också urskiljas i enkätresultatet.  

 Det finns dessutom en tydlig skillnad mellan Södertälje å ena sidan och Karlstad och Umeå 

å andra sidan, då eleverna i Södertälje i mycket större utsträckning saknar intresse för 

dialekter. Att elevernas intresse verkligen kan ha en inverkan på undervisningen kommer fram 

i Siwes och Tioukalias undersökning, där de beskriver en lärares intervjusvar angående just 

dialektundervisningen: 

Förr undervisade han ofta och gärna om dialekter i ämnet svenska, men sedan han märkt att 

geografikunskaperna hos eleverna blivit allt sämre så att han först blivit tvungen att gå igenom, de 

svenska landskapen och intresset hos eleverna blev allt sämre, gav han helt enkelt upp den 

undervisningen. Han har inte haft med dialekter på sina lektioner de senaste tio åren (Siwe och 

Tioukalia 2009: 18). 

Varför uppfattar då lärarna i Södertälje att deras elever har ett lågt intresse? En möjlig orsak 

till detta är flerspråkighetsaspekten, då Södertälje har en hög andel invånare med ett annat 

modersmål än svenska. En lärare kommenterade min enkät på följande sätt:  

Jag jobbar på en skola med en hög andel elever som inte har svenska som modersmål, och jag 

tycker därför att det är särskilt viktigt att lyfta fram att språket kan låta på olika sätt. Dessvärre så 

känner de flesta eleverna sig ganska distanserade från dialekter som inte talas kring Stockholm, 

och därför kan de ha svårt att ta till sig kunskapen ordentligt. 

Om eleverna känner sig distanserade från mer utpräglade dialekter är det kanske inte så 

konstigt att intresset är bristande. Ytterligare två av informanterna i Södertälje har dessutom 

angett att de tar upp just multietniskt ungdomsspråk eller så kallad Rinkebysvenska i 

anslutning till dialekter. Det är därför möjligt att lärarna väljer att spendera mindre tid på 

dialektundervisning till förmån för det multietniska ungdomsspråket. 

 Informanterna i Södertälje tycker i mycket högre utsträckning än informanterna från de 

övriga orterna att deras elever inte talar någon dialekt. Endast tre av de tio tillfrågade anser att 

eleverna talar dialekt, vilket kan jämföras med nio och elva av tolv i Karlstad respektive 

Umeå. Hur mycket detta påverkar elevernas intresse och dialektmomentets utrymme är svårt 

att säga. Det går dock inte att komma ifrån att informanterna i Södertälje, som har den lägsta 

andelen dialekttalande elever enligt lärarna, också lägger lägst antal lektioner på momentet 

och har de minst intresserade eleverna. Sveamål, speciellt det kring Stockholm, ligger så pass 
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nära standardspråket och skriftspråket att många av lärarna antagligen inte ser det som en 

dialekt. 

 Gunnarsdotter Grönberg kan i sina resultat påvisa en tydlig geografisk korrelation mellan 

elevernas dialekttalande och närheten till Göteborg. Ju närmare Göteborg de undersökta 

eleverna bodde, desto högre frekvens av standarddrag och novationer hade de. Med undantag 

för en ort stämde detta överens med sträckningen av E20 från Göteborg (Gunnarsdotter 

Grönberg 2004: 331f). Ett liknande mönster skulle troligtvis även visa sig om man undersökte 

dialekten och närheten till Stockholm. Hade jag valt att undersöka Nyköping eller Eskilstuna, 

som ligger längre bort från Stockholm, istället för Södertälje skulle resultaten i min 

undersökningen antagligen sett mycket annorlunda ut. 

 Gunnarsdotter Grönbergs konstaterar dessutom att kön är en av de faktorer som påverkar 

elevers språkbruk. Pojkar använder i större utsträckning lokala drag, medan flickorna 

använder fler standardspråkliga drag. Vidare visar hennes resultat att graden av dialekttalande 

dessutom skiljer sig åt beroende på vilket program eleven läser. Elever som läser ett 

studieförberedande program talar mindre dialektalt än elever som läser ett yrkesförberedande 

program. Kön verkar dock vara en något mer dominerande faktor än program (Gunnarsdotter 

Grönberg 2004: 296ff). Detta innebär att mina resultat till viss del beror på vilken typ av skola 

lärarna arbetar på och hur könsfördelningen i klassen ser ut. Om det finns ett samband mellan 

elevernas dialektintresse och i vilken utsträckning de talar dialekt är emellertid svårt att uttala 

sig om utan att genomföra kompletterande undersökningar med elever som informanter. Den 

geografiska aspekten är i alla fall en möjlig förklaring till varför eleverna i Karlstad och Umeå 

är mycket mer intresserade av dialekter än eleverna i Södertälje, då dialekten i de förstnämnda 

orterna skiljer sig mer från standardspråket. Attityden till den egna dialekten spelar då också 

en roll, och den kan både vara positiv och negativ. Som det togs upp i kapitel 2.1 värderas 

dessutom dialekterna i norr och väst högre än dialekterna i syd och öst, med undantag för 

Gotland (Andersson 1985: 140f). 

 Hur väl läraren förstår dialekten kan också påverka undervisningen, och då även 

dialektmomentet. Hultgren menar att lärare som inte kommer från orten ofta har svårare att 

förstå eleverna och att de har en mer negativ inställning till dialekten än lärare från orten. Det 

framkommer dock att de ofta var benägna att försöka lära sig mer om dialekten (Hultgren 

1983: 185). Detta tyder på att det kan väckas ett intresse för att lära sig mer om dialekter när 

man flyttar till en sådan ort där dialekten är påtagligt annorlunda från standardspråket, på 

samma sätt som ett språkintresse kan väckas när någon flyttar till ett annat land. I denna 

uppsats har jag inte undersökt någon ort där dialekten skiljer sig så pass mycket från 
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standardspråket att det skulle innebära problem för förståelsen, men det är definitivt en faktor 

som spelar in i vissa fall.  

 Ett liknande samband mellan hur viktig lärarna anser att dialektmomentet är och utrymmet 

det får finns i Nygrens undersökning. Det var betydligt vanligare att de lärare som bedrev 

grannspråksundervisning i någon form tyckte att det var ett viktigt moment, cirka 70 %, 

medan bara kring 40 % tyckte att det var viktigt av dem som inte undervisade i momentet 

(Nygren 2012: 39). Detta bekräftar till viss del min slutsats om att hur viktigt läraren anser att 

ett moment är faktiskt har en påverkan på utrymmet. 

 Det finns antagligen ännu fler faktorer som kan påverka hur stort utrymme 

dialektmomentet får i undervisningen, men för att undersöka detta krävs ett större utrymme 

och mer tid än vad som är tillgängligt för denna uppsats. De tendenser jag kan urskilja i mitt 

resultat pekar dock på att åtminstone intresset för dialekter och hur viktigt läraren anser att det 

är kan ha en effekt på momentets utrymme. 

6.3 Hur viktigt är dialektmomentet jämfört med andra områden? 
Språkhistoria och grannspråksundervisning, där dialekter ofta tas upp, har fått väldigt låga 

värden i undersökningen. Dialekter, sociolekter och språklig variation placerar sig däremot i 

mitten av fältet, på en sjätteplats vid en sammanställning av samtliga orter. I Karlstad värderas 

grammatik lägre än på övriga orter, vilket har fått till följd att dialekter, sociolekter och 

språklig variation istället rankas som det femte viktigaste där. De områden som lärarna anser 

är viktigast är facklig textproduktion och förberedda tal. Därefter kommer litteraturkunskaper 

och källkritik, relativt nära varandra. Grammatik placerar sig strax över språklig variation sett 

till samtliga orter, och i fallande ordning följer sedan skönlitterär textproduktion, film och 

andra medier, språkhistoria och till sist grannspråksundervisningen. 

 Nygren konstaterar i sin undersökning om grannspråksundervisningen att 75 % av de 

svarande informanterna anser att momentet är viktigt, medan 25 % tycker att det är oviktigt 

(Nygren 2012: 31). Detta kan lätt tolkas som att hans resultat skiljer sig från mitt, då 

grannspråken i Norden fått lägst värden av de tio områdena i min undersökning. Det är dock 

viktigt att ha i åtanke att lärarna i min undersökning har rangordnat de olika områdena efter 

hur viktiga de anser att de är för eleverna. Det innebär inte på något sätt att de anser att det 

område som fått en etta är oviktigt, utan bara att det är mindre viktigt än vissa andra. Detta 

märks tydligt bland de enkätsvar som blivit felaktigt ifyllda, då de flesta av informanterna gett 

samtliga områden relativt höga värden. 
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6.4 Har införandet av den nya läroplanen påverkat utrymmet? 
Svaret på denna fråga är ja. För över hälften av lärarna som både undervisat med Lpf94 och 

Lgy11 har den nya läroplanen inte påverkat dialektmomentets utrymme åt något håll, men det 

finns dock en stor grupp lärare, kring 42 %, som anser att de undervisar mer om dialekter idag 

än vad de gjorde innan Lgy11 infördes. Endast en lärare har angett det motsatta. Jag kan 

därför dra slutsatsen att Lgy11 har haft en positiv effekt för dialektundervisningens utrymme i 

stort, antagligen beroende på att det är mer konkret uttryckt att dialekter ska tas upp än i 

Lpf94. Varför lärarna i Umeå i mycket högre grad anser att de undervisar mer om dialekter 

idag än förut är dock svårt att uttala sig om.  

6.5 Lärarnas syn på den egna kompetensen 
44 % av lärarna i min undersökning anser sig vara helt kompetenta för att undervisa om 

dialekter utifrån kursplanens kunskapskrav och innehåll, medan 56 % bara anser sig vara 

delvis kompetenta. Ingen av lärarna har angett att de saknar kompetens. Detta är jämförbart 

med den studie som Lärarnas Riksförbund genomfört för grannspråksundervisningen. 36 % 

svarade där att de var helt kompetenta att undervisa om nordiska språk utifrån kursplanen och 

57 % ansåg sig vara delvis kompetenta, medan 6 % svarat "inte alls" (LR.se 2014-05-12). 

Resultaten liknar varandra, men mina informanter har en något större andel som anser sig vara 

helt kompetenta för undervisning om dialekter.  

 Nygren undersöker i sin uppsats hur lärarna såg på den egna utbildningen kring 

grannspråken, och han kommer fram till att just utbildningen var en avgörande faktor till om 

man undervisade om nordiska språk eller inte, då de informanter som anser sig fått en 

otillräcklig utbildning i högre grad avstod från att ta upp momentet i undervisningen. Han 

kunde även påvisa en skillnad mellan Uppsala och Helsingborg. De flesta lärarna i Uppsala 

hade läst vid Uppsala universitet, och ansåg i högre grad att de fått en tillräcklig utbildning än 

lärarna i Helsingborg, som hade en betydligt större spridning av lärosäten där de fått sin 

utbildning (Nygren 2012: 36). Detta är något som även kan gälla för mina resultat. 

Utbildningen som lärarna får skiljer sig åt beroende på vilket lärosäte man läser vid, men i och 

med att jag inte ställt några sådana frågor i enkäten så kan jag inte heller bekräfta eller 

dementera detta påstående. Det är dock en möjlig förklaring till varför lärarna i Umeå i något 

högre grad anser sig vara helt kompetenta än lärarna i Karlstad och Södertälje. 

6.6 Läroböckernas utrymme i förhållande till undervisningen 
Det är svårt att jämföra lektionsutrymme med vilket utrymme som ges i läroböckerna, då 

lärarna oftast använder sig av andra material, såsom inspelningar och TV-program, i 
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undervisningen. Jag kan dock konstatera att läroböckerna inte själva kan fylla upp ett särskilt 

stort utrymme i undervisningen. Om man däremot jämför vad lärarna tar upp i undervisningen 

med vad som tas upp i läroböckerna så anser jag att åtminstone de tre mest omfångsrika 

läroböckerna i viss mån kan användas på ett bra sätt. Generellt sett så är dock dialekternas 

utrymme i läroböckerna mindre än i undervisningen. 

 Vad detta beror på är svårt att säga, men man får ha i åtanke att läroboksförfattarna har sina 

egna uppfattningar om vad eleverna behöver lära sig, och dessa behöver inte alltid 

överensstämma med hur det faktiskt ser ut i klassrummen. Det finns också en ekonomisk 

aspekt i detta då sidor som ändå inte används bara blir en extra utgift i tryckningen, och 

författarna har dessutom ett begränsat utrymme att arbeta med. Om läroboksförfattarna eller 

förlaget anser att dialekter inte är speciellt viktiga för eleverna så kan det förklara varför 

utrymmet är så litet i de flesta av böckerna. Att fyra av böckerna saknar ett dialektavsnitt 

överhuvudtaget är dock förvånande, då det står så tydligt uttryckt i kursplanen för Svenska 1. 

 En intressant iakttagelse är att  Svenska rum 1 benämns som en "allt-i-ett-bok skräddarsydd 

efter Gy 2011" (Eriksson m.fl. 2011: 3), vilket jag anser är felaktig marknadsföring. Svenska 

rum 1, som ska vara "skräddarsydd" nämner inte dialekter överhuvudtaget, trots att dialekter 

uttryckligen står med i kursplanen. Enligt mig är det då en överdrift att kalla boken 

skräddarsydd, om man inte valt att behandla ett begrepp som finns tydligt uttryckt i 

styrdokumenten.  

6.7 Avslutande kommentar 
I denna uppsats har jag undersökt hur dialektundervisningen ser ut i gymnasieskolan, hur pass 

omfattande den är och vilka faktorer som kan påverka utrymmet. Jag måste dock än en gång 

poängtera att den vetenskapliga tyngden är lägre än vad den hade kunnat vara. Informanterna i 

enkätundersökningen är på tok för få för att de svar de lämnat ska ses som representativt för 

populationen. I mitt resultat finns det en del tydliga mönster, men dessa kan inte sägas vara 

statistiskt säkerställda, utan de får istället ses som tendenser som åtminstone mina informanter 

visar upp. Kompletterande undersökningar av olika slag skulle därför behöva göras, dels för 

att bekräfta eller motbevisa mina resultat, dels för att se om liknande trender kan ses på andra 

orter. Det skulle dessutom behövas en undersökning av elevernas intresse för och syn på 

dialekter, dialektundervisning och hur pass viktig den är. Avslutningsvis kan det också vara 

intressant att undersöka hur stort utrymme många av de andra områdena inom svenskämnet 

får i undervisningen. 
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Bilaga 1: Enkäten 

Notera att enkätformatet ser väldigt annorlunda ut jämfört med det som skickats ut till lärarna. 

Denna version kan därför uppfattas som svårare att fylla i, men på webben blir det mycket 

tydligare. De flesta av frågorna har endast kunnat besvaras med ett alternativ. På 

rangordningsfrågorna har man bara kunnat markera en siffra per område, men dessvärre fanns 

det ingen möjlighet att förhindra att samma siffra användes flera gånger. Detta är anledningen 

till att några lärare fyllt i dessa frågor felaktigt. 

 

Kön: Man 

 Kvinna 

 

Ålder: -30 

 30-39 

 40-49 

 50-59 

 60- 

 

Ange på vilken ort du undervisar: 

 

 

1: Rangordna följande områden inom svenskundervisningen från det som du tycker är 

MEST VIKTIGT till det som du tycker är MINST VIKTIGT för eleverna att lära sig 

inom ämnet. 

10 symboliserar det som är mest viktigt, 1 det som är minst viktigt. Använd varje siffra EN 

gång (dvs. två olika ämnen kan inte båda få siffran sju exempelvis). 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Litteratur, litteraturhistoria, genrer, författare           

Skönlitterär textproduktion, litterära verkningsmedel, 

stildrag 

          

Facklig textproduktion, skrivprocessen, formalia           

Språkhistoria           

Grammatik           

Grannspråken i Norden           

Dialekter, sociolekter och språklig variation           

Förberedda tal, retorik, diskussioner           

Källkritik           

Film, teater, tv och andra medier           
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2: Rangordna följande områden från det som du tycker MEST OM att undervisa i till 

det som du tycker MINST OM att undervisa i. 

10 symboliserar det du tycker mest om att undervisa i, 1 det du tycker minst om. Använd 

varje siffra EN gång (dvs. två olika ämnen kan inte båda få siffran sju exempelvis). 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Litteratur, litteraturhistoria, genrer, författare           

Skönlitterär textproduktion, litterära verkningsmedel, 

stildrag 

          

Facklig textproduktion, skrivprocessen, formalia           

Språkhistoria           

Grammatik           

Grannspråken i Norden           

Dialekter, sociolekter och språklig variation           

Förberedda tal, retorik, diskussioner           

Källkritik           

Film, teater, tv och andra medier           

 

3: Hur viktig anser du att undervisning om dialekter är? 

 Mycket viktigt 

 Ganska viktigt 

 Inte så viktigt 

 Helt oviktigt 

 

4: Anser du att dialektmomentet får ett tillräckligt stort utrymme i din undervisning? 

 Nej, jag skulle gärna lägga fler lektioner på det 

 Momentet får ett lagom stort utrymme 

 Det får för stort utrymme 

 

5: Hur anser du att införandet av Lgy11 har påverkat dialekters utrymme i din 

undervisning? 

 Dialekter får ett större utrymme idag än innan Lgy11 infördes 

 Dialekter får ett lika stort utrymme idag som innan Lgy11 infördes 

 Dialekter fick ett större utrymme innan Lgy11 infördes 

 Har inte undervisat före införandet av Lgy11 

 

6: Låt oss säga att du ska bedriva undervisning i Svenska 1, 100 p, vilket ska motsvara 

ungefär 100 lektionstimmar i den bästa av världar. Hur många lektionstimmar skulle 

du lägga på undervisning om dialekter ungefär? 

Svara med en siffra. 

 

7: Hur många lektionstimmar tror du att du I PRAKTIKEN lägger på undervisning om 

dialekter i Svenska 1? 

 

8: Hur väl anser du att du stämmer in på påståendet "jag har tillräcklig kompetens för 

att undervisa om dialekter utifrån kursplanens innehåll och kunskapskrav"? 

 Helt och hållet 

 Delvis 

 Inte alls 

 Vet ej 
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9: Vilka dialekter tar du vanligtvis upp om/när du undervisar om dialekter? 

Exempelvis norrländska mål, värmländska, gotländska osv. 

 

 

10: Beskriv gärna kortfattat hur du lägger upp din undervisning kring dialekter. 

Får eleverna exempelvis lyssna på inspelningar av olika dialekter, läsa texter, kolla på film/tv-

program eller kanske skriva på dialekt? Samkör du momentet med något annat moment? 

 

 

11: Anser du att du själv talar någon dialekt (exempelvis skånska, göteborgska eller 

norrländska)? 

Om JA, specificera, lämna annars rutan tom. 

 

12: Om du svarade JA på föregående fråga, anser du att du förändrar ditt tal när du 

befinner dig i skolan? 

 Ja, jag talar mindre dialekt 

 Ja, jag talar mer dialekt 

 Nej 

 Vet ej 

 Jag talar ej dialekt 

 

13: Upplever du att eleverna på din skola talar dialekt? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

14: Hur pass intresserad anser du att du är av dialekter? 

 Mycket intresserad 

 Ganska intresserad 

 Lite intresserad 

 Inte alls intresserad 

 

15: Hur pass intresserade upplever du att eleverna är av dialekter? 

 Mycket intresserade 

 Ganska intresserade 

 Lite intresserade 

 Inte alls intresserade 

 

Övriga kommentarer och synpunkter: 
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Bilaga 2: Övriga tabeller 

 

Tabell A: Könsfördelning 

Ort Kvinnor Män Totalt 

Karlstad 9 3 12 

Södertälje 5 5 10 

Umeå 6 6 12 

Samtliga orter 20 (59 %) 14 (41 %) 34 (100 %) 

 

Tabell B: Åldersfördelning 

Ort -30 30-39 40-49 50-59 60+ Totalt 

Karlstad 0 4 4 4 0 12 

Södertälje 2 3 3 2 0 10 

Umeå 0 4 4 2 2 12 

Samtliga orter 2 11 11 8 2 34 

 

Tabell C: Hur roliga olika områden är att undervisa om enligt lärarna, medelvärden 

Ort 

Litteratur, 

litteratur-

historia, 

genrer, 

författare 

Skönlitterär 

textproduktion, 

litterära 

verkningsmedel, 

stildrag 

Facklig 

textproduktion, 

skrivprocessen, 

formalia 

Språk-

historia Grammatik 

Grann-

språken 

i 

Norden 

Dialekter, 

sociolekter 

och 

språklig 

variation 

Förberedda 

tal, retorik, 

diskussioner Källkritik 

Film, 

teater, 

tv och 

andra 

medier 

Karlstad 7,88 6,75 6,38 3,5 3,38 3,50 5,63 7,63 3,75 6,63 

Södertälje 8,00 8,44 6,00 4,33 4,67 2,78 4,33 7,56 2,22 6,67 

Umeå 7,33 7,42 6,75 3,17 4,08 3,67 5,92 8,92 2,92 4,83 

Samtliga 

orter 7,69 7,55 6,41 3,62 4,07 3,34 5,34 8,14 2,93 5,87 

 

Tabell D: Talar eleverna dialekt? 

Ort Ja Nej 

Vet 

ej Totalt 

Karlstad 8 4 0 12 

Södertälje 3 5 2 10 

Umeå 11 1 0 12 

Samtliga orter 23 9 2 34 

 

Tabell E: Fördelning av antalet angivna lektioner i praktiken 

Ort 2 3 4 5 6 7 8 10 Totalt 

Karlstad 0 2 1 5 1 0 2 1 12 

Södertälje 2 2 1 2 1 0 0 1 9 

Umeå 0 1 3 3 0 3 2 0 12 

Samtliga orter 2 5 5 10 2 3 4 2 33 
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Tabell F: Lärarnas dialekter 

Angivna dialekter Karlstad Södertälje Umeå 

Samtliga 

orter 

Har ej angett dialekt 4 4 3 10 

Värmländska 6 0 0 6 

Umemål 0 0 3 3 

"Norrländska" 0 0 3 3 

Pitemål 1 0 1 2 

Stockholmska 0 2 0 2 

Ångermanländska 0 0 1 1 

"Uppblandad" 1 0 0 1 

Östgötska 0 1 0 1 

Västgötska 0 1 0 1 

Göteborgska 0 1 0 1 

Norduppländsk 0 1 0 1 

"Blandning umemål/ 

tornedalsk dialekt" 0 0 1 1 

Totalt 12 10 12 34 

 


