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Abstract 

 

Den här uppsatsen handlar om attityder och tolerans till dialekter. Uppsatsen tar i huvudsak 

upp hur det är i skolans värld mellan lärare och elever och elever sinsemellan. I 

frågeställningarna behandlas bland annat om dialekter tolereras mer idag än förr och under 

uppsatsens gång har man kunnat se att toleransen har ökat. Uppsatsen behandlar också hur 

toleransen är i skolan elever sinsemellan och där har man kunnat se att toleransen är hög även 

där. Vad det gäller lärarnas tolerans är lärarna idag framför allt hårdare mot den skriftliga 

framställningen än vad de är till den muntliga framställningen, vilket innefattar elevers 

dialekt. En annan fråga som behandlas är om elever inte är lika benägna att byta dialekt efter 

en flytt idag som de gjorde förr. Det är inte lika viktigt för ens personliga identitet vilken 

dialekt man har eftersom toleransen för olika dialekter har ökat. Mycket av detta beror på 

medias påverkan genom programledare och andra aktörer. Uppsatsen tar även upp skillnaden 

på att tala annorlunda dialekt och att tala bred dialekt. Att tala bred dialekt är i så fall det som 

folk har fördomar mot och inte det faktum att man har en annan dialekt. Är man då talare av 

en bred dialekt kan man bli tvungen att behärska två dialekter där den ena är mer neutral än 

den andra. Det finns också fall där en talare har två helt olika dialekter och använder sig aktivt 

av båda, vilket dock inte är lika vanligt förekommande. I frågan om man ändrar sättet att tala 

utefter det sammanhang man befinner sig i visar studier att man i stor utsträckning anpassar 

sig efter situationen och det innefattar även sättet man talar. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Vårt sätt att tala, oavsett om det är ett språk eller en dialekt, har alltid fört människor närmare 

varandra eftersom de känner en gemenskap när de möts i en miljö där det pratas en annan 

dialekt (Einarsson 2009:29). Vi talar alla någon typ av dialekt mer eller mindre tydligt. Vilken 

dialekt man har beror till exempel på var i landet man är uppväxt. Vad som menas med 

dialekt är ”språklig variabel”, alltså att det finns flera variationer och alternativa uttryckssätt. 

Detta delas in i fonologiska variabler, morfologiska variabler, lexikala variabler och 

syntaktiska variabler. Med hjälp av en Sverigekarta kan man ofta pricka in var de olika 

variablerna finns och därför brukar vi för enkelhetens skull dela in dialekter efter landskap till 

exempel att man talar skånska, bohuslänska, värmländska och så vidare (Andersson 2004: 60-

61). Termen dialekt kommer från det grekiska ordet dia’lektos som betyder ”sätt att tala” 

inom ett geografiskt område. Jan Einarsson menar att inom språksociologin skiljer man på 

regional dialekt och social dialekt. Den sociala delen är den del de talar om när det kommer 

till en viss social klass (Einarsson 2009:147). 

 

 

Idag är vi mer rörliga än förr; vi flyttar runt i landet i större utsträckning, vilket medför att 

dialekter korsas och krockar. Vi kan ha föräldrar som talar olika dialekter och vi kanske bor 

inom ett område där det talas en tredje dialekt. Dialekterna jämnas därför ut och de genuina 

dialekterna är på väg att försvinna, varför vi istället talar om de utjämnade dialekterna. Med 

genuin dialekt menas att avvikelserna från standardspråket gäller alla språkliga nivåer, vilket 

medför att dialekten i stort sett blir obegriplig för en utomstående. Utjämnad dialekt är de 

dialekter vi är vana att höra från t.ex. media när någon talar skånska, göteborgska eller 

norrländska. Nästa steg är regionalt standardspråk, då dialekten har jämnats ut ytterligare och 

har blivit socialt accepterad i alla sammanhang. Då hör vi alltså folk som talar ett sydsvenskt 

standardspråk, västsvenskt standardspråk eller uppsvenskt standardspråk. Till sist finns det 

neutrala standardspråket som inte avslöjar användarens hemort eller härkomst (Andersson 

2004:63-64).  
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1.2 Avgränsning 

 

När vi talar om dialekter i vår uppsats kommer det att handla om de utjämnade dialekterna, 

främst i samhället och i skolan. Vi kommer inte ta upp enskilda dialekter utan de vi behandlar 

är de intervjuade lärarnas lokala dialekt som i det här fallet är skånska och halländska. Detta 

faller sig naturligt eftersom det är här vi har intervjuat de lärare och elever vi har med i vår 

uppsats. Vi tar inte upp själva dialekten skånska och halländska utan det är bara exempel på 

dialekt.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med arbetet är att synliggöra lärares och elevers attityder till dialekter i skolan. Genom 

att jämföra attityderna till dialekterna idag med igår kan vi se om toleransen bland lärarna har 

förändrats. På detta sätt borde vi kunna se om det har gjort att barn inte blir mobbade på 

samma sätt som förr, eftersom de ständigt kommer i kontakt med massmedia och på så sätt 

lyssnar på standardspråket och andra dialekter. Eftersom familjer flyttar runt mer idag och 

föräldrar kan tala olika dialekter i ett hem, påverkas barn inte alltid negativt. Vi vill ta reda på 

hur toleransen och attityden till dialekten är genom att söka i den redan skrivna litteraturen 

som finns och genom att ta kontakt med lärare och elever i en del av Sverige där dialekten är 

ganska utmärkande.  

 Tolereras dialekter mer idag än förr?  

 Hur är toleransen i skolan mellan elever som talar olika dialekt?  

 Hur resonerar lärare kring dialektkrockar i skolan och hur arbetar de beroende på om 

de själva har en annan dialekt eller inte? 

  Finns det fördomar i skolan mot dem som talar bred dialekt?  

 Ändrar vi vårt sätt att tala beroende på det sociala sammanhang vi befinner oss i?  

 Tror lärarna att det finns någon magisk åldergräns där man ser huruvida man tar till 

sig en ny dialekt eller inte?  

 

Vi inleder med att fastställa om bidialekthet förekommer, alltså om det finns talare som aktivt 

använder två olika dialekter. Sedan kommer vi att följa upp med frågan:  

 Hur vanligt är det med bidialekthet om den förekommer?  
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 I vilka sammanhang förkommer det i så fall att man skiftar dialekt? Dessa 

frågeställningar hoppas vi främst kunna få svar på genom vår enkät som olika lärare 

kommer få svara på.    

 

1.4 Hypotes 

 

Att vi idag är så flyttbara som vi är med tanke på till exempel arbete och familjebildning, har 

medfört att våra dialekter har slätats ut och att acceptansen har ökat för olika dialekter. Detta i 

sin tur gör att när barn flyttar är chansen större att de behåller sin dialekt och inte byter. Vi 

utsätts för mycket olika dialekter även via media, eftersom man nu låter programledare ha 

dialekt, vilket också bidrar till acceptansen för dialekt. Vi tror att lärarna accepterar det 

muntliga framställandet mer än det de presterar skriftligt, eftersom vi alla har rätt att tala på 

det sätt som faller oss naturligt.  

 

1.5 Disposition 

 

Vi kommer utifrån vår resultatredovisning i form av och tryckt litteratur att redovisa de fakta 

som vi hittat och redogöra för dessa. Därefter kommer ett avsnitt med enkäter, intervjuer och 

samtal med lärare och elever samt personer som har flyttat från ett dialektalt område till ett 

annat. Vår uppsats kommer sedan att följas av en analys och diskussion kring vårt resultat 

från den skrivna litteraturen och från våra intervjuer, samtal och enkätsammanställning. Till 

sist har vi en avslutning som summerar våra tankar och en liten framtidsblick kring ämnet 

dialekter och sociolekter.  

 

2. Material och Metod 

 

2.1 Material 

 

Materialet utgörs av intervjuer och enkät med 11 lärare från förskola till komvux, och samtal 

med elever och vuxna som har personlig erfarenhet kring dialekter. Vi kommer också ha 

samtal med människor som flyttat från ett dialektområde till ett annat under uppväxten. 

Vidare kommer vi även behandla färdigt material om dialekter i form av skriven litteratur.  
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Vi utgår vidare från en del tryckta böcker, som Bengt Pamps bok Svenska dialekter (1978). 

Han tar bland annat upp språkförändringar i dialektgränserna.  

 

I Jan Einarssons Språksociologi (2009) tar han upp olika attityder till hur folk reagerar i 

skolan och i samhället beroende på hur vi talar. Där tar han även upp sambanden mellan vårt 

språk och samhället.  

 

En annan bok, Språk och kön (2007) är skriven av tre olika författare, Ann-Catrine Edlund, 

Eva Erson och Karin Milles. De tar upp bland annat skillnaden mellan mäns och kvinnors 

språk och även hur vi anpassar vårt språk beroende på vem vi talar till och i vilken situation vi 

befinner oss i. De uppmärksammar även sambandet mellan dialekt och kön.  

 

Ingmar Söhrman tar i Språk, nationer och andra farligheter (1997) upp hur viktigt vårt språk 

och vår dialekt är för varje människas identitet. Han uppmärksammar även konflikter som kan 

uppstå på grund av hur någon talar.  

 

Språkets lustgård och djungel av Margareta Westman (1995) handlar om hur det kommer sig 

att vi pratar som vi gör, var uttryck kommer ifrån och hur vårt språk varierar. Den tar även 

upp språkets ursprung och hur barnet börjar prata, men orsaken till varför vi valt att använda 

boken i vår uppsats är den att den också tar upp våra dialekter och hur sociolekter fungerar. 

 

Svenskämnet & svenskundervisningen av Per Olov Svedner (1999) handlar om vad man i 

skolan bör arbeta med i svenskundervisningen och ger konkret handledning för lärare. Den tar 

bland annat upp elevers språk, gruppspråk, tvåspråkighet och dialektal tvåspråkighet. 

 

Människans språk (2007) av Per Linell är en orientering om språk, tänkande och 

kommunikation. Den handlar om hur vi kommunicerar och använder språket som 

uttrycksmedel och hur språket spelar en stor roll i vårt psykiska liv. 

 

Fult språk (2004) av Lars-Gunnar Andersson handlar mycket om våra attityder till olika saker 

i vårt språk som till exempel svordomar och dialekter. Den handlar också om hur vi anpassar 

och ändrar vårt språk till olika situationer och sammanhang. 
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Språket i klassrummet (1982) av Michael Stubbs handlar om hur viktigt det är att veta vad 

som händer i klassrummet när språkundervisning pågår. Detta är grundläggande för att man 

lättare ska kunna förstå förhållandet mellan språkanvändning och skolframgång, eftersom 

lektionen i klassrummet är en speciell språksituation som följer sina speciella regler och 

ställer sina egna speciella krav. 

 

2.2 Metod 

 

Vi kommer jämföra våra frågeställningar med det material som finns idag och den forskning 

som finns tillgänglig. Vi kommer redogöra för våra intervjuer med lärare från olika årskurser 

från förskolan till komvux för att vidare kunna få en översikt över attityderna kring dialekter. 

Resultatet från vår undersökning avses visa om attityder till de dialektala skillnaderna som 

finns i skolan påverkas av samhället. Då vi tror att toleransen över lag har ökat både i skolan 

och i samhället där massmedia har en stor påverkan, hoppas vi kunna få detta bekräftat under 

arbetets gång. Samtal med elever redovisas kort och samtal kring bidialekthet genomförs med 

personer som är bidialektala. Detta främst för att se om deras bidialekthet har påverkats av en 

eventuell flytt från ett dialektalt område till ett annat under deras uppväxt. Vidare kommer vi 

undersöka om den sociala statusen påverkar attityden till de olika dialekterna och i så fall hur 

de med dialektala skillnader drabbas.   

 

3. Resultatredovisning 

 

3.1 Tryckt litteratur 

3.1.1 Dialekt som identitet?  

 

Alla människor har alltid talat olika och kommer säkerligen alltid fortsätta att göra det. Det är 

det som gör var och en av oss så unik på det sättet. Varje människas dialekt, alltså på vilket 

sätt man talar visar oftast från vilken geografisk del i landet talaren kommer ifrån och ibland 

även vilken social klass de tillhör. Många gånger pratar vi olika beroende på vem vi talar till 

eller var vi kommer ifrån, alltså vilken etnisk bakgrund vi har (Edlund 2007:163). Seija 

Wellros menar känslan av att vara en och samma person i olika situationer är ens identitet 

(1998:82). Detta hör dock snarast till språksociologin.  
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Ingmar Söhrman menar att dialekter precis som språk till stor del handlar om prestige. När det 

talas riksspråk handlar det oftast om hög prestige medan dialekt har en lägre sådan. Dialekter i 

norra Sverige anses som ett lantligt och obildat sätt att tala, vilket kallas för bondska. 

Kommer någon därför från staden anses detta ett tecken på bildning och personen ”viktig” i 

samhället. Han menar också att dialekter har fått en annan acceptans bland massmedia och 

skolväsendet, för nu anses det mer eller mindre charmigt med dialekter (Söhrman1997:23). 

Margareta Westman menar att det är viktigt att stå fast vid sitt sätt att tala och identifiera sig 

med talet både för sin egen skull och även för sin omgivning. Att lägga om sina talvanor 

menar hon kan leda till reaktioner i omgivningen och man kan betraktas som konstig. Att 

försöka tala finare eller att använda ett standardspråk kan vanligtvis bedömas som negativt 

eftersom det då blir tillgjort och överdrivet (Westman 1995:170 ff).  

 

Jan Einarsson menar att den genuina dialekten är den dialekt som idag är obegriplig för de 

flesta eftersom det är så få som talar den. Den skulle i ett TV-program behöva textas för att 

andra skulle förstå den. En mer utjämnad dialekt behöver inte textas för att andra ska förstå 

den utan lyssnaren skulle mer eller mindre kunna avgöra varifrån landet dialekten kommer. 

Det regionala standardspråket gör att den som hör det direkt kan avgöra att det kommer från 

en större region i landet men däremot kan det bli lite svårare att avgöra vilken dialekt som 

blivit utjämnad utav den regionala (2009:148) Talar man, för en utomstående, en 

svårbegriplig dialekt blir ofta talaren av en sådan dialekt tvåspråkig. Man talar alltså ”sin” 

dialekt med dem som hör till samma dialektala grupp, men sedan skiftar man till ett mer 

regionalt standardspråk när man talar till andra (Svedner 1999: 92).  

 

Detta kan också uppstå när man flyttar från ett dialektområde till ett annat, man talar sin 

gamla dialekt hemma med släkt och familj och den nya dialekten i skolan och med kompisar. 

Det handlar om att språket visar på grupptillhörighet och att man vill, mer eller mindre 

medvetet, tillhöra gruppen i det sociala sammanhang man befinner sig i (Linell 1982: 22). På 

grund av att folk flyttar så mycket som de gör idag har dialekterna slätats ut menar Einarsson 

(2009:251).  

 

Einarsson menar att många kan vara kluvna till sin egen dialekt eftersom det finns många 

olika inställningar till dialekter. Dialekter i norr och väst har en högre status än de i syd och i 

öst. Däremot är gotländskan en dialekt med hög status och omtyckt av många. ”Stockholmare 

är stöddiga, göteborgare är vitsiga, värmlänningar är stôlliga och smålänningar är driftiga.”  
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Einarsson menar att inställningen till folket gör att fördomar till dialekten också bedöms. Han 

menar också att det kan vara så att det har med maktrelationer att göra. Gotlänningar är 

ganska maktlösa om man jämför med Stockholmarna och därför tycker man om dem, medan 

Stockholmare förknippas som de med makt och därför gillas de inte lika mycket. Vidare 

menar han att det ger högre status om vi strävar efter att uppnå en dialekt med högre status 

medan solidaritetsprincipen säger att vi ska vara noga med att behålla den sociolekt som säger 

var vi hör hemma (2009:222).  

 

De som har lägst samhällsställning anses ofta tala en grövre och fulare dialekt. Man brukar då 

säga att man talar en bred dialekt eller bondska (Westman1995:171) När man talar om 

sociolekter kommer man ofrånkomligen fram till att ju bredare dialekt man talar, desto längre 

ner på samhällsstegen befinner man sig och ju mindre dialekt man, desto högre upp på 

samhällsstegen befinner man sig. Vi har alla våra förutfattade meningar i den frågan. Tester, 

har visat att barn på en högstadieskola fick lyssna på två män som talade olika mycket dialekt. 

Det visade att den som talar mycket dialekt uppfattas ha kortare utbildning, mindre fint jobb 

och lägre inkomst än den som talade mindre dialekt (Andersson 2004:75). 

 

3.1.2 Skillnaden mellan män och kvinnors dialekter 

 

I en undersökning som gjordes från 1967-1997 bland olika dialekter runt om i Sverige kunde 

man konstatera att kvinnor pratar mer standardspråk och män pratar mer dialekt än kvinnor. 

Under åren har studien visat att könsskillnaden i språket fortsätter och att kvinnors språkbruk 

närmar sig standardspråket mer och mer. I en av studierna av gymnasieungdomarna i Piteå 

framgick det att attityden till den lokala dialekten uppfattades mer manlig och det var därför 

svårare för flickorna att tala en så utpräglad dialekt. I en gymnasieskola i Alingsås visar 

studien att kön var en av de faktorer som hade avgörande inverkan i deras språkval. Man 

markerade sin könsidentitet med språkliga medel (Linell 2007:174). Eftersom samhället mer 

eller mindre rent historiskt har gjort att kvinnans språk eller dialekt har fungerat som ett 

symboliskt kapital för att kunna hävda sin auktoritet och status har kvinnan tvingats använda 

ett standardspråk som ett hjälpmedel inom vissa områden. Könsskillnaderna finns kvar, även 

om kvinnorna nu har möjlighet till både jobb och utbildning (Linell 2007:175 f).  

 

I informella situationer ligger männens språk under kvinnornas på formalitetsskalan. De 

använder alltså fler ord och uttryck som inte hör till standardspråket än vad kvinnor gör. 
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Däremot ser det annorlunda ut i mer formella situationer och det är i dessa situationer som 

språket kan avslöja talarens utbildning, kunskap och sociala status. Det informella språket har 

en annan typ av prestige än den sociala statusen, där det istället handlar om styrka och tuffhet. 

Ju mer dialekt, slang och svordomar man använder, desto tuffare och starkare är man och 

detta har ett större värde för män än för kvinnor. I ett test fick några högstadieelever lyssna på 

två män som talade och de trodde att den som hade mest dialekt var den som slogs bäst och 

spelade bäst fotboll och den som talade minst dialekt trodde de hade längst utbildning, finast 

yrke och störst inkomst. Språkbruket ger alltså en bild av personligheten och en presentation 

av sig själv (Andersson 2004: 74-75). 

 

Einarsson tar upp Sven O. Hultgrens avhandling Skola i dialektal miljö. Språkanvändning och 

språkliga attityder i övre Dalarna (1983). Resultatet från denna avhandling visar att talare 

som är medvetna om att de talar både dialekt och standardspråk är väl medvetna om de kan 

hålla isär dessa två beroende på situationen. Kvinnor är mer positiva till ”svenskan” än 

männen. I en undersökning som gjordes 2008 av Margareta Svahn, forskningschefen på 

dialektavdelningen vid Institutet för språk och folkminnen, visade det sig att de genuina 

dialekterna nästan har försvunnit helt med den generationen som föddes efter 1980. Nu växlar 

talarna mellan utslätad dialekt och det regionala standardspråket (Einarsson 2009:150).  

 

 

 

3.1.3 Dialekttolerans i skolan igår och idag 

 

Einarsson tar upp frågan om dialekter i skolan. Han menar att Hultgrens avhandling visar att 

skolans språknorm är standardspråk, att lokal dialekt inte hör hemma där och att lärare rättar 

dialektala talfel precis som om det vore skriftfel. Elever från Mora undviker att tala dialekt 

även utanför klassrummet, medan elever i Malung använder sin dialekt både i klassrummet 

och på rasterna. Men där har dialekten en hög status. Han menar att lärarna som inte är från 

den trakten där dialekt talas, är hårdare mot elever än de lokala lärarna, när det kommer till 

frågan om dialekt är ett hinder för inlärning eller inte.  Lärarna skulle förr vara ett gott 

exempel för eleverna och varnades om deras uttal skiljde sig från det vardagliga som var 

lämpligast för eleverna att lära sig (2009:150). 
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Michael Stubbs ifrågasätter om elevers språk begränsar deras tankeförmåga eller om det kan 

uppstå problem när det kommer till kommunikationen med läraren på grund av 

dialektsvårigheter bara för att läraren talar en annan regional eller social dialekt. Reagerar 

läraren på att elevens dialektala status är för låg och därför anser att den är för ”ful” för att 

tala? Han menar att språket i klassrummet och i undervisningen är en viktig social faktor och 

att ingen språkvariant är bättre eller sämre än någon annan. Han menar även att det är så att 

människans smarthet blir avgörande beroende på uttalsskillnader. Vidare säger han att det är 

ett socialt faktum även om det inte finns något språkvetenskapligt stöd för dessa omdömen. 

Han jämför det med att till exempel människor blir bedömda efter utseende eller att personer 

som använder glasögon ser smartare ut. Det händer även mellan lärare och elever som talar 

olika dialekter (1982:13). 

 

Vidare redogör Stubbs för ett experiment som gjordes i England där folk fick lyssna på olika 

dialektvarianter. Försökspersonerna visste inte om att det var en och samma talare som 

uppträdde i olika skepnader. Standardengelskan var den dialekt som uppfattades som mer 

intelligent och ambitiös. Den dialekten är den som ibland kallas för den bildade klassens 

sociala dialekt (1982:22). Personen ansågs vara självsäker och trovärdig. Stubbs menar att det 

är ofrånkomligt att det är ett socialt faktum att man bedömer talarens intelligens efter och 

vilken makt sådana fördomar har (1982:17). Det kan vara så att läraren tycker att elevens 

språk i klassrummet är olämpligt, vare sig detta är rätt eller inte. Det beror på att elevens 

språk kan ta fram lärarens negativa attityd om det handlar om en lågdialektstatus (1982:28). 

Lärarens negativa attityd förs över på eleven som blir medveten om att lärarens status medför 

auktoritet som eleven själv inte har. Dessa faktorer kan leda till att eleven får problem med sin 

fortsatta och framtida utbildning.  

 

Stubbs menar också att vi alla är flerdialektala i den meningen att vi ändrar vårt sätt att tala 

beroende på vem vi talar till och i vilken social situation vi befinner oss i (1982:24) Elever 

anpassar sitt språk till sin lärare medan de talar på ett annat sätt med föräldrarna och ett annat 

med vänner på fritiden. Einarsson menar att vi omedvetet anpassar vårt språk och vårt sätt att 

tala efter attityden till den vi talar till. Vårt tal påverkas på sätt av samtalspartnerns sätt att tala 

(2009:224). Dialekterna har inte försvunnit på grund av lärarna, men skolan kan nog ändå till 

viss del vara en av anledningarna till utslätning av dialekterna. En annan orsak förutom 

läskunnigheten är också att folk flyttar så pass mycket idag och att massmedia har påverkat 

(Einarsson 2009:153).  
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Ett alternativ som Einarsson ser är att lärarna accepterar elevernas varieteter. Det som är bra 

med detta är att de då stödjer elevernas språk och därigenom deras språkutveckling. Eleverna 

behöver inte känna att deras språk inte är tillräckligt bra på något sätt. En nackdel skulle dock 

vara att så fort eleverna inte är i skolmiljön gäller andra normer. Ett annat alternativ är att 

skolan ska sträva efter att lära elever att kunna, utifrån de olika situationerna de befinner sig i, 

vara medvetna om att variera sitt språk. Samtidigt som lärarna ska respektera elevernas språk 

måste de även kunna få eleverna att förstå att språkliga varieteter uppfattas annorlunda i olika 

sammanhang (Einarsson2009:154).  

 

3.1.4 Bidialektala elever 

 

Det finns västindiska barn i England som är bidialektala. De talar en form av kreolengelska 

hemma och en annan form som är mer formell som de använder i skolan, mer likt 

standardengelska (Stubbs 1982:27). Vid femårsåldern är eleverna bidialektala då de talar både 

kreol och har anammat en klassrumsdialekt, medan de i sjuårsåldern behärskar 

standardengelskan bra. Stubbs menar att kreol inte är huvudorsaken till elevernas eventuella 

inlärningsproblem. Eleverna tar själva till sig skoldialekten snabbt och utan att behöva 

stödundervisning i engelska. För en del lärare kan kreolengelskan vara obegriplig och därför 

kan deras attityd gentemot dessa elever vara negativ. Därför måste lärarna ha tålamod och 

tolerans när det kommer till dialektala skillnader. Han tar även upp en intressant upptäckt om 

att elever som har problem i sin språkutveckling inte alls beror på den dialektala skillnaden 

utan dessa har standardengelskan som modersmål (1982:57–58).  

 

3.1.5 Två dialekter 

 

Standardspråk kan vara både formellt och informellt i både skrivet och talat språk, vilket 

innebär att man kan använda både slang och svordomar i ett standardspråk men att det då är i 

informella situationer. En talare av standardspråk växlar därför ofta mellan det informella och 

det formella språket efter vilken situation man befinner sig i. På samma sätt kan andra talare 

växla mellan olika dialekter beroende på vilken situation man befinner sig i. I Västindien har 

det gjorts klassrumsobservationer och där har man sett att dessa barn ofta är bidialektala. De 

talar kreolengelska hemma och en mer formell engelska i skolan (Stubbs 1982: 27) Även i 

Sverige kan vissa dialekter vara obegripliga för utomstående så att talare av dessa dialekter 
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tvingas ”lära sig” riksspråket för att kunna växla dialekt beroende på vem man pratar med 

(Svedner 1999: 91).  

 

I skolan får man lära sig det svenska standardspråket och det använder vi sedan ofta i formella 

sammanhang och när vi pratar med främlingar oavsett vilken dialekt vi har i vår vardag. 

Avståndet mellan varianterna skiljer sig naturligtvis eftersom olika dialekter är olika 

långtifrån standardspråket. Men detta betyder att många svenskspråkiga svenskar i någon 

mening kan sägas vara tvåspråkiga (Westman1995:170). 

 

 

3.2 Enkät, intervju och samtal 

 

3.2.1 Intervjuer  

 

Intervjuerna som vi höll var med två gymnasielärare från Rönneskolan i Ängelholm, en 

Komvuxlärare från Akademi Båstad, en lärare i årskurs 4-6 och en i årskurs F-1 på 

Vejbystrands skola och förskola i Ängelholms kommun. En av intervjuerna gjordes med en 

lärare på Peder Skrivares gymnasieskola i Varberg. Samtliga undervisar i svenska.  

 

 

Intervju 1  

Lärare 1 är en skånsktalande gymnasielärare från Ängelholm. Han är i 55-årsåldern som 

tycker att skånska är den fulaste dialekt som finns. Han är född i Göteborg och talade 

göteborgska fram till han flyttade till Skåne vid fyra års ålder. Han är övertygad om att flyttar 

man som barn före puberteten ändrar man dialekt ofrånkomligt, men flyttar man efter 

puberteten behåller man sin gamla dialekt. 

 

Han upplever inte att han har eller har haft så många elever som inte har den lokala dialekten, 

och i de fall där det har förekommit har det inte gjort någon skillnad i undervisningen. Det har 

aldrig uppstått några missförstånd mellan elever och lärare eller elever emellan p.g.a. 

dialekten. 
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Det han kan se som elever gör fel i sin språkanvändning p.g.a. dialekten är stavningen, annars 

upplever han inte att andra fel som elever gör direkt kan härledas till dialekten. Han har 

nolltolerans till felaktig svenska i både muntlig och skriftlig framställning vare sig det har 

med dialekt att göra eller inte. Han är positiv till dialekter och är för bevarandet av dialekter, 

men det måste fortfarande vara en korrekt svenska så länge något ska framföras offentligt och 

man måste ha ett gemensamt skriftspråk. Hur folk pratar hemma vid köksbordet bryr han sig 

inte om. 

 

Han undervisar lite om dialekter i momentet språkhistoria, men då handlar det också mycket 

om sociolekter. Han erkänner att han har en fördom mot dem som talar bred dialekt, att de 

skulle vara mer ”dumma” än andra, men det är han medveten om och korrigerar gärna sitt 

omdöme vid minsta motbevisning. Han upplever själv att han nog tillhör den mer stränga 

falangen lärare vad gäller språkriktighet. Han tror inte att det beror på att han själv talar en 

dialekt som han tycker är ful utan på att han har ett genuint språkintresse. 

 

Intervju 2 

Lärare 2 är en skånsktalande komvuxlärare i 60 års ålder och är född och uppväxt på 

Bjärehalvön. Hon tror att man har större tendens att byta dialekt före puberteten än efter, men 

att pojkar har ännu större tendens till det än flickor (om man har flyttat från ett dialektområde 

till ett annat). Hon menar att orsaken till varför flickor och kvinnor oftare talar ett mer korrekt 

språk och mindre dialekt än pojkar och män är den att kvinnan traditionellt sett har varit den 

som tagit hand om barnen och därför varit den språkliga förebilden. Då vill man vara en bra 

förebild och prata ett så korrekt och vårdat språk som möjligt. Men hon tror att det var 

vanligare förr att barn ändrade sin dialekt efter flytt än vad det är idag.  

 

Toleransen kring dialekter har blivit större. Vi flyttar runt mer, vi har föräldrar som talar olika 

dialekter så den gruppgemenskap man känner kring just dialekter är inte lika stark idag som 

den var förr. Man känner sig inte lika utanför om man talar annan dialekt än de andra i 

sällskapet, än vad man kanske gjorde förr. Det görs ingen större affär av det mer än när det 

uppstår rena missförstånd, men då skrattar man mer åt det idag än vad man kanske gjorde 

förr, menar lärare 2. 

 

Hon upplever att de vanligaste felen skånska elever gör språkligt är genus. De använder t.ex. 

t-ändelse på ord som egentligen har n- ändelse. Hon har nolltolerans mot språkfel i skriftlig 
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text oavsett det har med dialekter att göra eller inte, däremot är hon något mer generös med 

muntlig framställning vad det gäller dialekt. Dialekten ska ändå vara så pass polerad så att de 

som inte talar samma dialekt inte ska riskera att missförstå eller inte förstå alls eller på annat 

sätt reagera på språket mer än att man noterar det dialektala uttalet. Det måste också vara så 

pass välartikulerat att man hör vad som sägs.  

 

Lärare 2 har ofta elever med olika dialekter och upplever ganska ofta att det uppstår 

missförstånd mellan elever på grund av detta, eller att de åtminstone reagerar på annorlunda 

uttal, ordval och grammatiska böjningar. 

 

Hon tror att lärare som talar samma dialekt som eleverna har en större medvetenhet om vad 

dialekten kan ställa till med om man har en dialekt som till exempel skånska och kanske 

därför är mer noga med att lära eleverna ett korrekt språk som alla förstår. Exempel på 

problem som uppstår med skånska är de automatiska telefontjänsterna som är röststyrda 

pågrund av skånskans diftonger och triftonger. Hon tror också att en lärare med samma 

dialekt som eleverna ”vågar” säga ifrån på ett annat sätt än om man talar annan dialekt, för då 

är man rädd att man trampar eleverna på tårna. Hon menar också att man måste vara mycket 

försiktigare när man rättar hur någon talar, eftersom man då är och trampar inom den 

personliga integriteten, men att med skriftliga texter förväntar sig eleverna ofta att lärarna har 

synpunkter och rättar där det har blivit fel. 

 

Lärare med samma dialekt som eleverna kan missa att vissa uttryck och ord är just dialektala, 

för att man själv blir lite hemmablind och kanske inte alltid är medveten om att just detta ord 

eller uttryck är specifikt för ”vår” gemensamma dialekt. 

 

Intervju 3 

Lärare 3 i 40-årsåldern är en kvinna som är född på Island, har neutral dialekt, och är lärare 

för åk 4-6 i en friskola i Vejbystrand. I skolan är det ett vanligt förekommande med barn som 

har annan dialekt än den lokala, eftersom det är många inflyttade familjer som väljer just den 

här skolan. Och de flesta av de inflyttade barnen behåller sin ursprungliga dialekt till stor del 

eftersom de inte blir så väldigt ”utsatta” för den lokala dialekten även om minst hälften av 

barnen och lärarna har den lokala dialekten.  
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Att barnen har olika dialekter är ingenting som hon upplever att barnen fäster någon 

uppmärksamhet vid och det är förmodligen för att det är så vanligt på den skolan. De 

vanligaste ”inflyttade dialekterna” på skolan är göteborgska, stockholmska eller en allmänt 

neutral dialekt. Hon upplever att de inflyttade dialekterna är närmare den korrekta svenskan 

än vad skånskan är och hon menar därför att de som har det svårt med grammatik, stavning 

och annat som hör svenskämnet till har det ännu svårare om de dessutom har en bred skånska 

som dialekt.  

 

Dialekter är inget som man aktivt tar upp under svensklektionerna om inget specifikt skulle 

uppstå, vilket det i princip aldrig gör. Det hon reagerar mest på som skåningar ofta gör fel på 

när de skriver och pratar är att de säger och skriver ”han” eller ”hon” när det ska vara 

”honom” eller ”henne”. Om barnen tar efter den nya dialekten eller inte tycker hon sig kunna 

se en tendens att pojkar kanske har en större benägenhet till det än flickor.  Hon hade själv 

väldigt svårt att förstå den skånska dialekten i början och hon tycker heller inte om den 

skånska dialekten. 

 

Intervju 4 

Lärare 4, c:a 35 år, är en skånsktalande lärare i en F-1 klass på samma friskola som ovan. Hon 

funderar inte så mycket på dialekter och inte så mycket över att hon själv talar skånska. Men 

när hon arbetade som lärare i Göteborg några år blev hon ofta påmind om sin egen dialekt, 

eftersom hon märkte att hon var tvungen att putsa till sitt eget språk och tänka mer på sina 

egna ordval. Hon upplevde också att hon själv inte alltid förstod vad kollegor och elever 

pratade om, eftersom de i sin tur använde typiska göteborgska uttryck, ord och uttal. 

 

Nu när hon är tillbaka i Skåne igen har hon fallit tillbaka lite till sitt ”gamla vanliga sätt att 

prata”. Men i hennes klass är det hälften av eleverna som inte talar skånska utan har någon av 

de ”inflyttade dialekterna”. Hon upplever ändå inte att de eventuella missförstånd eller 

frågetecken som uppstår i klassrummet under samtal direkt kan härledas till att det är p.g.a. 

dialektala ord eller uttryck. Eftersom dessa barn är så pass små/unga finns det ändå så många 

ord och uttryck som de ännu inte hört och hunnit lära sig eftersom de fortfarande håller att 

bygga upp sitt ordförråd. Därför kan missförståndet lika gärna kunna bero på det.  Det enda 

typiska dialektala ordet som hon kom på under intervjun som hon vid ett tillfälle hade varit 

tvungen att förklara var det göteborgska uttrycket ”gôr”. Eftersom flera av de inflyttade 

barnen är av göteborgsk härkomst hade detta ord dykt upp flera gånger och till sist hade 
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någon reagerat och frågat vad det betydde. Det betyder ’skit’ som används som förstärkning 

istället för till exempel ”jätte”. Men inte heller hon upplever att eleverna lägger någon 

uppmärksamhet kring att barnen har olika dialekter. 

 

Det hon däremot har reagerat på är att när de skånska barnen leker rollekar, lägger de gärna 

till en stockholmsdialekt och undrar därför hur stockholmsbarn gör när de leker rollekar. Hon 

upplever också när det är sångdags att barnen, men också hon själv, sjunger på en mer 

rikssvensk dialekt. Men det tror hon beror på att man imiterar artisten, för är det låtar av Peps 

Person, Wilmer X eller Bob Hund man sjunger är det givetvis på skånska, och då försöker 

även de med ickeskånsk dialekt sig på att sjunga på skånska. 

 

Hon tror inte att det är lika vanligt längre att man skiftar dialekt när man flyttar även om man 

är liten, eftersom medierna har växt med alla dessa barnkanaler där de flesta talar en neutral 

dialekt och att det är så pass vanligt att vi flyttar runt i landet att ingen längre lägger någon 

större vikt vid vilken dialekt man talar. Så hon antar att även om barnen är så små som 4 eller 

6 år, kan den ursprungliga dialekten mycket väl behållas, men med vissa influenser av den 

nya som till exempel språkmelodin och vissa dialektala ord som kan vara ganska svåra att 

värja sig mot. Hon håller inte riktigt med sin kollega från föregående intervju om att skånskan 

skulle vara längre ifrån den ”korrekta” svenskan än någon annan dialekt, utan menar att alla 

dialekter har sina egenheter. 

 

 

Intervju 5 

Lärare 5, c:a 60 år, är gymnasielärare i Ängelholm i bland annat svenska och talar själv en 

neutral dialekt. Han är uppväxt i Uppsala och har bott i Skåne i c:a 30 år. Han tycker att 

dialekter är roligt och intressant men han är samtidigt ingen anhängare av att man ska bevara 

dialekter. Han är tvärtom ganska positiv till de slätas ut, men att han inte tror att de någonsin 

kommer att försvinna. Han har istället sett vissa tendenser att skånskan ibland har blivit 

bredare som någon slags motreaktion på utslätandet och rikssvenskan.  

 

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. 
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När han jobbade som lärare i Östersund för många år sedan lät han eleverna översätta svenska 

dikter till jämtska som en del i dialektundervisningen. 

 

När det kommer till hans undervisning idag tolererar han inga fel i elevers skrivna texter, även 

om det kan vara dialektala fel, eftersom en lärares uppgift är att lära eleverna den korrekta 

normsvenskan. I muntlig framställning är han mer tolerant. Däremot måste en lärare i svenska 

föregå med gott exempel och försöka polera sin egen dialekt, tycker han. Man kan inte tala 

grammatiskt oriktigt som lärare och hänvisa till att det är ens dialekt. Han har mest elever som 

talar den lokala dialekten, som i detta fall är nordvästskånska, och om någon elev har någon 

annan dialekt är det inget han direkt lägger märke till.  

 

Det fel han upplever att hans elever gör som kan härledas till dialekten är att de skriver och 

säger ”där var” när det ska vara ”det var”, att de istället för ”varsin” skriver ”vars en” och att 

de säger ”han” när det ska vara ”honom”.  Han upplever att acceptansen för olika dialekter har 

ökat enormt och att det till stor del beror på att vi flyttar mycket mer nu och att man ofta har 

föräldrar med olika dialekter. Han hänvisar till Fredrik Lindström som i något program sagt 

att 75-80 procent av alla par som gifter sig har olika dialekter. 

 

Lärare 5 tror att media har en stor del i dialektutslätandet, för han menar att det var under 

mitten av 1800-talet när kommunikationerna kom igång som dialekterna började slätas ut och 

kommunicerande av de mest skilda slag ökar hela tiden, inte minst via medierna. Alla hans 

egna fyra barn är födda och uppväxta i Skåne men ingen av dem talar skånska, och han tror att 

det kan beror på att hela familjens privata umgänge är med andra inflyttade som inte heller 

pratar skånska. 

 

 

Intervju 6 

Lärare 6 är en kvinna i 55 års ålder och arbetar som gymnasielärare på Peder Skrivares skola i 

Varberg. Hon anser att lärare inte bör rätta elever när de talar med dialekt, utan enbart om det 

dialektala skulle synas i det skriftliga. Hon tror att lärarna har blivit mer toleranta mot 

dialekter idag än vad de var förr. Dock märker hon att elever emellan har en tendens att 

mobba dem som talar bredare dialekt, som de som kommer från landet gör, alltså ”bondska”.  

Hon talar själv dialekt, värmländska men har efter många år i Varberg slipat ner sin dialekt en 

hel del. Hon anser inte att det är rätt av lärare att rätta elevers uttal om det är på en annan 
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dialekt än den lokala, eftersom det är vars och ens rättighet att tala så som faller den naturligt. 

Hon tror att barn upp till 11-12 års ålder bäst tar till sig en ny dialekt. Senare än så har de nog 

med största sannolikhet redan ”identifierat sig” med hur de talar. Det enda hon undervisar i 

när det kommer till dialekter är att hon visar Fredrik Lindströms TV-program Värsta språket.  

 

3.2.2  Sammanställning av enkät 

 

Enligt den enkät som vi lämnat ut bland lärare från årskurs F till gymnasiet svarar samtliga 

elva som vi fått in svar ifrån att de har elever som talar andra dialekter än enbart den lokala. 

Majoriteten av lärarna tycker dock inte att det påverkar undervisningen, utom en som menar 

att diskussioner kring dialekter, olika former av talspråk, skillnader mellan dialekt och 

”riksspråk” lättare uppstår när man har elever med andra dialekter i klassen. Men annars är 

det faktum att eleverna talar olika dialekter inget som lärarna utnyttjar i sin undervisning.  

 

De flesta gymnasielärarna tar upp dialekter i ämnet svenska under momentet språkhistoria, 

men då bara på basnivå där de går igenom de sex olika dialektområdena som sinsemellan har 

likartade drag i grammatik, uttal och ordförråd. Dessa områden är Norrländska mål, Sveamål, 

Gotländska mål, Östsvenska mål, Götamål och Sydsvenska mål.  Sedan finns det några övriga 

mål som inte alltid ingår i de sex grupperna som t.ex. jämt- och härjedalsmål, hälsingemål 

och bohuslänska. Men lärarna för de yngre barnen tar inte upp dialekter i sin undervisning om 

inte en specifik fråga tas upp från eleverna, vilken sker väldigt sällan.  

 

De flesta lärarna upplever inte att eleverna själva uppmärksammar eller lägger någon större 

vikt vid att de talar olika dialekter. De upplever inte heller att det uppstår några missförstånd i 

skolan p.g.a. dialektala skillnader. När lärarna ska rätta elevers texter är det överlag 

nolltolerans mot grammatiska fel även om felen kan härledas från elevens dialekt. Däremot är 

de flesta lärare lite mer generösa i sina omdömen vad det gäller den muntliga framställningen. 

Omdömena av elevers texter och muntliga framställning verkar inte påverkas av huruvida 

läraren talar samma dialekt som eleverna eller inte. Däremot verkar det finnas en tendens att 

de lärare som inte tycker om den lokala dialekten har lite mindre tolerans mot grammatiska 

fel och dialektala uttryck även i den muntliga framställningen. De flesta lärarna talar själva 

den lokala dialekten. 
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Lärarna för de allra yngsta barnen går inte in och petar i elevers texter och tal för att rätta fel, 

utan där är det viktigast att locka fram lusten att skriva och att tala inför grupp. 

 

Bland gymnasielärarna upplever majoriteten att det finns fördomar mot dem som talar bred 

dialekt och den fördomen är att de skulle vara mindre intelligenta eller att de har sämre 

bildning. En lärare menar också att en fördom kan vara att den som talar bred dialekt är lite 

tuffare, häftigare och har en stark gruppidentifikation. 

 

Lärarna fick frågan om de har någon uppfattning kring när barn tar till sig en ny dialekt och 

kanske byter dialekt efter att ha flyttat från ett dialektalt område till ett annat. Anledningen till 

att vi valde att ställa den frågan till lärarna är den att de träffar barnen dagligen och följer i 

regel sina elever under några år och därför kan märka om inflyttade elever byter dialekt. 

Svaren var ganska skiftande, vilket tyder på att det är väldigt individuellt från fall till fall men 

en knapp majoritet upplevde ändå att puberteten är en ungefärlig åldergräns för huruvida man 

byter dialekt efter flytt eller inte.  

 

På frågan om lärarna har märkt av om det finns elever som talar två dialekter var majoriteten 

av svaren att de inte har någon erfarenhet av det. Men två av lärarna hade det och i det ena 

fallet var det föräldrarna till en elev som hade tagit upp det i ett utvecklingssamtal och sagt att 

eleven i fråga talade en dialekt med kompisarna och en annan dialekt hemma. Den andra 

läraren hade själv hört att en elev hade skiftat dialekt mellan kompisarna och föräldrarna. Men 

de kunde inte svara på varför detta fenomen uppstår. 

 

 

 

4.3 Samtal med två utflyttade kvinnor 

 

För att ta reda på varför vissa är bidialektala, har vi träffat en kvinna som idag är 40 år är 

talare av två dialekter, skånska och värmländska. Hon flyttade från Värmland till Skåne när 

hon var 12 år gammal och då pratade hon bred värmländska. Eftersom hennes dialekt var så 

utmärkande tyckte hon det var jobbigt i skolan där alla hennes nya kamrater pratade skånska 

och hon ville verkligen passa in i sin nya hemmiljö, så därför gick hon in för att lära sig 

skånska och bli talare av den dialekten. Hemma med familjen fortsatte hon dock att prata 

värmländska. Hon kom snabbt in i den nya dialekten, så många kompisar anade inte att hon 
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egentligen inte var skåning från början och blev därför väldigt förvånade när de följde med 

henne hem och hörde hur hon plötsligt började tala värmländska med sina föräldrar. Idag är 

hon gift och har barn och bor kvar i Skåne och talar nästan uteslutande skånska med alla i sin 

närhet eftersom hennes föräldrar numera är döda. Men när hon träffar någon från Värmland 

kommer värmländskan tillbaka.   

 

En kvinna som idag är 38 år har en lite brokig dialektal bakgrund, vilket har resulterat i att 

hon själv slutligen talar en ganska neutral dialekt. Föräldrarna talar norrländska, men hon 

själv är uppväxt i Västergötland och blev talare av västgötska, men vid 14 års ålder flyttade 

familjen till Skåne. Där blev hon lite retad för sin dialekt, vilket fick till följd att hon slipade 

bort sin västgötska men hon anammade aldrig skånskan. Däremot tog hon till sig lite av de 

skånska uttrycken och melodin som annars är svårt att värja sig mot. Ingen i hennes 

omgivning reflekterar längre kring vilken dialekt hon talar, vilket tyder på att acceptansen har 

ökat sen hon var 14 år.  

 

 

3.2.4 Elevsamtal 

 

De elevsamtal vi har haft har varit med elever på en skola som har väldigt många inflyttade 

elever, där det alltså är ett väldigt vanligt förekommande att man hör olika dialekter. Därför 

trodde vi att just dessa elever skulle vara väldigt medvetna om detta med dialekter och kanske 

själva ofta pratar om det och uppmärksammar varandras olikheter i sättet att tala. Men det 

visade sig vara precis tvärtom. Just för att det är så vanligt för dem att höra allt från skånska 

och småländska till göteborgska och stockholmska är det inget de reagerar på.  

 

En 8-årig flicka som flyttade från Stockholm till Skåne för c:a ett och ett halvt år sedan tänkte 

innan hon flyttade att hon nog skulle börja prata skånska, men än så länge så hör man inte ett 

spår av skånska och hon tror inte själv längre att hon kommer att byta dialekt.  

 

Tre bröder från Göteborg flyttade till Skåne för c:a fyra år sedan och alla tre pratar fortfarande 

en väldigt tydlig göteborgska och de är idag sex, åtta och tio år gamla.  
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Ett syskonpar där flicka är fyra år och pojken är sex år flyttade från Stockholm till Skåne för 

ett halvår sedan. Flickan talar fortfarande stockholmska medan pojken har börjat få in den 

skånska melodin i sitt tal. 

 

 

 

4. Analys och diskussion  

 

Det vi har kunnat se i vår undersökning kring hur dialekter tolereras idag visar att det har att 

göra med lärarnas inställning till dialekten som styr hur tolerant man är mot den. Enligt 

Einarsson tolererar lärarna dialekten bättre om de själva har den. De som inte har den lokala 

dialekten är hårdare med att eleverna ska slipa bort den lokala dialekten och tala mer 

standardsvenska. Vår enkät däremot visar att det har mer med lärarens inställning till 

dialekten att göra oavsett om de själva talar den lokala dialekten eller inte. De lärare som 

tycker illa om den lokala dialekten har lägre tolerans till elevernas muntliga framställning. 

 

Enligt de intervjuer och enkäter vi gjort verkar det dock som att det inte är ett problem från 

lärarnas sida om elevernas dialekter krockar i skolan. Vissa lärare ansåg att det blev mer 

naturligt att ta upp olika former av talspråk och skillnader mellan dialekter och riksspråk om 

man har elever med olika dialekter i klassen. Toleransen eleverna emellan är mycket högre, 

vilket både lärarna och eleverna uppfattar. Vi upplever det mer som en positiv än en negativ 

påverkan att elever har olika dialekter. Samhället i stort tolererar dialekter mer idag. Det ser vi 

mycket i media där dialekter accepteras bland programledare och nyhetsuppläsare osv. 

 

Beträffande frågan huruvida det finns fördomar mot de elever som talar bred dialekt har vi 

kunnat konstatera att så är fallet. Detta har vi fått bekräftat både från våra lärarintervjuer och 

från vår resultatredovisning. Elever som talar en bredare dialekt uppfattas också som mindre 

bildade, och vissa lärare kan se det som ett hinder i deras språkutveckling. Detta är oftast 

lärare som avskyr dialekter. Eleverna själva anser att en talare med bred dialekt är någon som 

tjänar mindre pengar, inte är lika framgångsrik i sitt arbete och är mindre bildade och 

ointelligenta men att de då istället är lite tuffare och starkare. De som talar standardsvenska 

anses däremot vara mindre tuffa men har högre utbildning och tjänar mer pengar. Läs vidare 

om detta i avsnitt 3.1.1.  
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I vår resultatredovisning har vi kommit fram till att det är mer män som talar dialekt än 

kvinnor. Under åren har det visat sig att kvinnor närmar sig standardspråket mer medan män 

fortsätter att tala dialekt. Kvinnor har alltid varit tvungna att använda sitt språkbruk som 

hjälpmedel för att kunna hävda sin auktoritet och status eftersom könsskillnaderna har varit 

ett hinder när det kommer till jobb och utbildning. Se avsnitt 3.1.2 där vi behandlar detta mer 

ingående.   

 

Vad gäller frågan kring hur vi ändrar vårt sätt att tala beroende på vilken social situation vi 

befinner oss i har vi kommit fram till att sättet man talar på kan vara avgörande för hur folk 

uppfattar en, samtidigt som dialekten avslöjar var man befinner sig på den sociala stegen. 

Befinner man sig ett sammanhang där det enbart är akademiker slipar man nog som talare 

bort en del av sin dialekt för att lättare passa in. Befinner man sig i en grupp människor med 

samma dialekt blir det ännu viktigare att tala dialekt för att känna språklig samhörighet med 

resten av gruppen. För vidare läsning om detta se avsnitt 3.1.1 och 3.1.4.  

 

Hur vanligt det är att man skiftar mellan två dialekter har vi inte hittat något svar på. Däremot 

verkar det som att det är vanligare att man skiftar mellan att man talar bred dialekt och skiftar 

till standardspråket än att man skiftar mellan två helt skilda dialekter.  Att man är talare av två 

dialekter kan bero på flera saker, men den främsta verkar ändå vara att om man är talare av 

en, för utomstående, obegriplig dialekt, tvingas man mer eller mindre att lära sig en mer 

neutral dialekt för att kunna kommunicera med andra än de med samma ”obegripliga” dialekt. 

Det verkar vara så att de allra flesta som talar en utpräglad dialekt, oavsett om den är 

obegriplig för utomstående eller ej, skalar av och slipar till sin dialekt så fort de ska 

kommunicera med någon utomstående. På så sätt är det väldigt många som är bidialektala. 

Läs mer på 3.1.4. 

 

Men talare av två dialekter där den ena dialekten inte är en neutral dialekt utan där båda är 

typiska för sitt geografiska område är nog lite mer ovanligt. Dock finns det exempel på det 

också, men då beror det på andra orsaker än att man vill försäkra sig om att alla förstår vad 

man säger. Då kan det handla om att man vill känna gemenskap med dem som är talare av 

dessa två dialekter som man skiftar mellan. Kvinnan som skiftar mellan skånska och 

värmländska där värmländskan är hennes ursprungliga dialekt och som hennes familj var 
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talare av, och där skånskan var den dialekt som hennes kompisar var talare av, kan här tjäna 

som exempel.   

 

För att hon skulle passa in och känna gemenskap med de skånska kompisarna gick hon in för 

att lära sig skånska och till sist behärskade hon båda dialekterna och skiftade mellan dessa 

beroende på vem hon talade med. Hon behöll alltså värmländskan och lät inte skånskan 

ersätta den utan hon använde fortfarande sin ursprungsdialekt när hon var hemma och talade 

med sina föräldrar, vilket kan bero på samma gemenskapsbehov som skiftet till skånskan. 

Hon ville fortfarande känna samma språkliga gemenskap med sina föräldrar efter flytten till 

Skåne som innan. Avsnitt 3.2.3.  

 

Eftersom vi flyttar mer idag än vi gjorde för bara 30 år sedan är vi inte lika benägna att byta 

dialekt efter flytt idag som vi kanske var förr. Enligt de lärare som vi har intervjuat verkar 

puberteten vara en generell åldersgräns för huruvida man tar efter en ny dialekt eller ej, men 

det finns fler individuella faktorer som påverkar vilken dialekt man har och får. Eftersom 

dialekter i stort är mer allmänt accepterat i dag än förr, verkar det inte heller vara en så viktig 

identitetsingrediens i ens personlighet vilken dialekt man talar. Därför är man inte heller lika 

benägen att byta dialekt idag efter flytt som förr. Vi har ju flera elevexempel på där barn så 

unga som sex och åtta år har behållit sin ursprungliga dialekt trots att de flyttat till ett helt 

annat dialektalt område. Om detta skriver vi i avsnitt 3.2.4. 

 

Vi har till och med exempel på barn som är födda och uppväxta i Skåne men som inte pratar 

skånska och orsaken till det beror troligtvis på att ingen av föräldrarna pratar skånska och att 

familjens sociala umgänge till största delen består av inflyttade som inte heller pratar skånska. 

Alltså har inte det geografiska område man bor på den största påverkan till vilken dialekt man 

talar, utan det är fler faktorer än så som spelar roll. Den mest troliga orsaken som påverkar 

vilken dialekt man kommer att tala verkar vara den dialekt man blir mest utsatt för och hör 

mest, och nu för tiden behöver det alltså inte nödvändigtvis vara den geografiskt lokala 

dialekten, även om det säkerligen är vanligast att det är den lokala dialekten man blir mest 

utsatt för. Se intervju med lärare nummer 5.  
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5. Avslutning 

 

I vår uppsats har vi kunnat konstatera att toleransen för dialekter har ökat. Detta tror vi har att 

göra med att vi är så flyttbara idag och att dialekter därför blandas mera. Medias hjälp har haft 

en positiv inverkan på samhällets tolerans gentemot dialekter, eftersom de har programledare, 

nyhetsuppläsare och andra mediepersonligheter som talar fler dialekter än den neutrala 

standardsvenskan. En annan sak som vi kommit fram till är att svensklärare fortfarande är 

hårda mot elevernas skriftliga framställning, vilket de ska vara eftersom deras uppgift är att 

lära eleverna den korrekta standardsvenskan.  

 

Toleransen för den muntliga framställningen varierar dock lärare emellan. Man vill att 

eleverna ska göra sig förstådda genom sitt muntliga framställande men man är som lärare mer 

försiktig när det gäller att gå in och rätta eleverna med dialekt, vilket kan ses som ett 

personligt påhopp. En skriven text förväntar sig eleven att läraren ska rätta, där är läraren 

friare och har rätt att rätta elevernas fel.  

 

Eleverna idag bryr sig inte om dialekter lika mycket som de gjorde förr, de mobbar inte 

varandra på grund av olika dialekt utan mer om det är en bred dialektal skillnad i talet. Den 

allmänna fördomen mot talare med bred dialekt är att de är lite dummare men kanske lite 

tuffare, medan de som talar en mer neutral dialekt anses vara mer välutbildade och kan 

förmodas ha en högre inkomst.  

 

Kvinnor tänker mer på att vårda sitt språkbruk enligt lärare 2. De har mer eller mindre varit 

tvungna till det för att uppnå samma sociala status som män. Vårt sätt att tala ändrar vi 

beroende på det sociala sammanhang vi befinner oss i och det har framför allt att göra med att 

vi vill känna gemenskap med gruppen. När det gäller dialekten ändrar man på hur mycket 

dialekt man väljer att prata beroende på vilka man talar till. Att man väljer vilken dialekt man 

ska tala har att göra med vilket socialt sammanhang man befinner sig i. De som har en för en 

utomstående obegriplig dialekt måste således behärska två dialekter för att göra sig förstådda, 

i deras fall en lokal dialekt och ett neutralt standardspråk. Vidare förekommer det att en del 

har två helt skilda dialekter, vilket oftast har att göra med att personen under någon gång har 

flyttat och tagit till en ny dialekt samtidigt som den fortsätter att prata den ursprungliga 

dialekten med sin familj.  
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Vi har inte kunnat fastställa någon specifik åldersgräns för när elever anammar en ny dialekt 

eller inte. Elever kan anta en ny dialekt efter att ha flyttat från ett dialektalt område till ett 

annat. Det går inte att säga när en elev är som mest mottaglig för att ta till sig en ny dialekt 

utan det är fler faktorer än var man bor som spelar roll, som t.ex. vilken dialekt föräldrarna 

talar, vilken dialekt det sociala umgänget talar. Detta behöver inte nödvändigtvis sammanfalla 

med den lokala dialekten även om det säkert är vanligast. Det är många faktorer som spelar in 

och det är framför allt olika från fall till fall. Den generella uppfattningen hos lärarna är dock 

att det kan ligga någonstans kring puberteten.  

 

Att arbeta med denna uppsats kring dialekter och sociolekter har vi tyckt vara intressant och 

roligt. Många av dem vi intervjuat har tyckt det har varit ett roligt ämne och varit väldigt 

samarbetsvilliga. Vi har under arbetets gång märkt att folk har reagerat positivt när vi har 

berättat om vår uppsats och man har tyckt att det är roligt att vara delaktiga i vår 

undersökning. Därför är vi ganska förvånade över hur lite tryckt litteratur det finns i ämnet 

gällande våra frågeställningar kring attityder och tolerans, särskilt med tanke på den positiva 

inställningen vi mött kring detta. I framtiden kommer vi som lärare definitivt ta upp och 

arbeta kring dialekter i ämnet svenska eftersom vi själva ser att intresset finns.  
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