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Abstract 

 

The aim of this study is to look at the way four teachers in, and five workbooks for, the course 

Svenska 1/A+B in upper-secondary schools include language varieties in their content. The research 

is based on qualitative and quantitative analyzes of the workbooks, where words and content are 

examined, and also interviews with the teachers who presents how they work with language varieties 

in their education. The results show that language varieties are accepted in school-education at the 

same time as they are, and have been, alienated in a way. The results also show that language 

varieties are less prioritized than other areas of education in the same subject. 
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1 Inledning 

Som blivande lärare har jag observerat att språklig variation, dialekter och sociolekter är 

återkommande inslag i svenskundervisningen. Detta även om dessa, för lärarna, inte 

alltid är och har varit ett lika välkommet inslag i elevernas skrift- och talspråk. En elev 

från Norrland som skriver sitt nationella prov på norrländska eller en elev från Rinkeby 

som skriver på rinkebysvenska kan få problem med den språkliga variation de använder 

sig av i skriftspråket. Hur deras språkliga variationer presenteras i skolundervisningen 

är ett annat perspektiv, det vill säga hur de framställs av läraren och läromedel. Hur 

dessa områden berörs och i vilken utsträckning de berörs är upp till lärarna när de lägger 

upp sin undervisning och genomför denna. Den första delen av detta arbete går ut på att 

ta reda på hur språklig variation i svenskan behandlas i läroböcker som finns för kursen 

Svenska 1/A+B på gymnasiet samt gymnasielärare som undervisar i kursen Svenska 1. 

En av lärarna i undersökningen undervisar i Svenska som andraspråk 1, vilket är en 

motsvarighet till Svenska 1 fast för elever med ett annat modersmål än svenska. 

Undersökningen har gjorts på detta sätt då kursplanerna till stor del innefattar samma 

saker kring området språklig variation. 

 

Som lärarstuderande har jag, både under praktikperioder samt jobbperioder då jag 

vikarierat långtid, uppmärksammat att undervisningen för lärare kan bli mycket styrd 

om den har all sin grund i en lärobok. Det kan bland annat resultera i att en del områden 

som kursplanerna tar upp inte blir inkluderade i undervisningen då läroboken helt enkelt 

inte tar upp det området och därför blir exkluderat. Jag har personligen upplevt att 

språklig variation som område hamnat i skymundan och kan inte komma ihåg att det 

förekom i någon större utsträckning under min egen tid som studerande på gymnasiet. 

En del av detta arbete kommer därför att undersöka hur fyra lärare jobbar med språklig 

variation i sin undervisning. Bland annat tittar undersökningen på om lärarna använder 

sig av läroböcker, om de har skapat eget material för området i fråga eller om de gör 

något där mitt emellan – både jobbar med läroböcker och skapar eget material. Detta för 

att se vilket utrymme området språklig variation får i skolan, men också för att ta reda 

på hur lärare jobbar med området. Flertalet av de läroböcker som finns för kursen 

Svenska 1 ska vara böcker som innefattar alla delar av kursplanen för Svenska 1. De 

lärare som väljer att arbeta efter dessa böcker kan få problem om de inte ställer 

läroböckerna mot kursplanen och jämför innehållet. 

För att avgränsa arbetet kommer fokus i denna undersökning att ligga på kursen 

Svenska 1 (tidigare Svenska A) på gymnasiet och de läroböcker som används i kursen. 

Jag har valt att fokusera på denna kurs eftersom att undervisningen i kursen Svenska 1 

ska enligt kursplanerna i Skolverkets lgy11 ha med följande i sitt centrala innehåll: 
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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. 

Eftersom en lärobok i denna studie har fokus på Svenska A+B, men fortfarande används 

i skolorna, är det nämnvärt att presentera vad den kursen säger om språklig variation. 

Tittar man på kursplanen för Svenska A kan man se att den kursen inte behandlade 

språklig variation på samma sätt. När de tidigare kursplanerna gällde så kunde man se 

att språklig variation togs upp i Svenska B, det vill säga motsvarigheten till nuvarande 

Svenska 2, och inte Svenska 1. Det har alltså skett en förflyttning av detta 

undervisningsområde så det kommer tidigare i undervisningen. I kursplanen för 

Svenska B på Skolverkets hemsida, Kursplan för Svenska B (2000) står det följande om 

språklig variation: 

 

Eleven skall kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader som 

exempelvis kan bero på ålder, kön, yrke, uppväxtort och bostadsort 

 

Denna kurs beskrev alltså språklig variation som språkliga skillnader, vilka exempelvis 

kan bero på faktorerna som nämns i citatet. Denna punkt har, till skillnad från punkten i 

Svenska 1, inte något inlagt om formellt och informellt språkbruk. 

  

Kursen Svenska som andraspråk 1 ska enligt kursplanerna på Skolverkets hemsida 

Svenska som andraspråk 1 (2011) poäng ha med följande i sitt centrala innehåll: 

 

Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur 

språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön 

och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Skillnader mellan formellt och 

informellt språkbruk samt talat och skrivet språk. 

 

Eftersom att det inte finns några specifika instruktioner på vilka dialekter och vilka 

former av språklig variation som ska finnas med i undervisningen blir det ganska 

luddigt för lärarna när de ska planera vad som ska inkluderas inom området. Vissa 

lärare jobbar på detaljnivå medan andra jobbar mer överskådligt med området. Därför 

kan undervisningen och dess innehåll se väldigt olika ut för lärarna när de går igenom 

områdena. Detta på grund av att de själva får tolka det centrala innehållet och utgå från 

det i sin undervisning - om de inte använder sig av läroböcker förstås, vilket istället kan 

medföra att en del språkliga variationer blir exkluderade den vägen beroende på vad 

författaren till läroboken anser är relevant. Undervisningen kan alltså se olika ut 

beroende på skola, lärare och vilken lärobok man använder sig utav. Men den kan även 

se olika ut beroende på vilka aspekter av språklig variation som lärarna känner till sedan 

tidigare och vilka de räknar som relevanta för eleverna att lära sig. Språklig variation 

innefattar många olika begrepp som för många kan ses som okända, några av dessa 

kommer att nämnas senare i inledningen. 

 



3 

 

Med grund i detta och det läroplanerna säger om området ämnar denna undersökning att 

ge en insyn i hur arbetet med språklig variation fungerar i skolan idag. Den kommer att 

visa vad som finns och även vad som inte inkluderas gällande det valda 

problemområdet, och dessutom vad som görs i skolorna idag. Den kommer även att visa 

på hur litteratur, lärare och läroböcker definierar nyckelbegreppen i denna 

undersökning. Olika definitioner kan betyda olika prioritet när man pratar om vad som 

ska inkluderas i skolundervisning eller inte. 

 

Detta arbete har alltså ett fokus på begreppet språklig variation, framför allt dialekter 

och sociolekter som är underordnade begreppet språklig variation. Utöver dialekter och 

sociolekter finns även andra typer av språklig variation, exempelvis kronolekter 

(språklig varietet som grundar sig i ålder) och etnolekter (språklig varietet som grundar 

sig i etnicitet). Jag har valt att avgränsa denna undersökning till språklig variation, 

dialekter och sociolekter på grund av arbetets begränsade storlek, men även med 

anledning av egna erfarenheter som säger att exempelvis kronolekter och etnolekter är 

ytterst sällan förekommande i läroböcker och skolundervisning – men inte helt 

exkluderade. Dock så är både etnolekt och kronolekt inkluderade under språklig 

variation och därför vara relevanta i denna undersökning på grund av det.  

 

Språklig variation finns som tidigare presenterat med i kursplanen för Svenska 1, men 

har samtidigt inte blivit lika undersökt i läroböcker och undervisning som andra 

områden har blivit. Detta är en anledning till varför det är relevant att undersöka det 

valda undersökningsområdet - att se vilket fokus språklig variation verkligen får i 

skolorna. Om lärarna anser att det finns områden inom språklig variation som blir 

exkluderade är detta förstås relevant. Då kan man som lärare fråga sig varför dessa 

områden blir exkluderade, och jag som framtida lärare får en inblick i vad som 

inkluderas i undervisningen kring detta område. Om språklig variation kommer i andra 

hand i de flesta fallen, det vill säga om varken lärare eller läroböcker behandlar det i 

någon större bemärkelse, kan det visa att området har lägre prioritet. Är detta fallet bör 

man kanske ifrågasätta den språkliga variationens vara eller icke vara i kursplanerna för 

Svenska 1.  

 

Nedan presenterar jag mina frågeställningar, dessa är utvalda för att kunna se vad som 

finns och undervisas kring språklig variation inom mitt urval av material.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att se hur läroplanens begrepp språklig variation 

tolkas i fem läroböcker och fyra lärares undervisning. 

 

Nedan presenteras de frågeställningar som detta arbete kommer att undersöka. 
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- Vilket utrymme ges till området språklig variation i läroböckerna? 

- Hur arbetar de intervjuade lärarna med språklig variation, dialekter och 

sociolekter? 

- Hur definierar fyra verksamma lärare, fem läroböcker och den valda 

forskningslitteraturen begreppen språklig variation, dialekt och sociolekt? 
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2 Litteraturgenomgång 

För att göra denna undersökning begriplig och för att förklara de begrepp som används 

kommer jag i detta avsnitt gå igenom forskningslitteraturs definitioner av de centrala 

begrepp som ligger i undersökningens fokus. För att kunna plocka ut och analysera de 

begrepp jag har valt att undersöka i läroböckerna så behövs även den här genomgången 

av vad begreppen innebär. Utan en bakgrund i litteratur finns det en större risk att jag 

skulle gå miste om eventuell fakta som är relevant för området i fråga. 

Forskningslitteraturens definitioner av begreppen kommer senare i undersökningen att 

jämföras med de definitioner av begreppen som lärarna och läroböckerna ger. 

Begreppen är fördelade under separata rubriker för att göra rapporten mer överskådlig.  

 

Utöver dessa begrepp kommer litteraturgenomgången även att ta upp attityden skolan 

har och har haft mot språklig variation, detta för att eventuellt få en mer enhetlig bild av 

varför vissa delar av språklig variation inkluderas eller exkluderas i skolan, det vill säga 

om attityder till språklig variation kan påverka innehållet i undervisningen. Källkritik 

presenteras i slutet av kapitlet. 

2.1 Språklig variation 

I Hyltenstam (1999: 103-104) beskrivs anledningen till att termen språklig varietet 

existerar och detta på grund av att ”det behövs en term för att tala om olika språkformer 

utan att ta ställning till om de är språk eller dialekter eller vilken status de har”. Det är 

alltså en överordnad term som inkluderar dialekter, sociolekter och annan språklig 

variation som existerar av olika anledningar. Även Edlund, Erson och Milles (2007: 

163) tar upp språkliga varieteter och skriver att dessa bland annat beror på var vi 

kommer ifrån, hur gamla vi är och vilken etnisk bakgrund man har. Språkbruket kan 

alltså sägas variera utifrån den plats man har i det geografiska respektive det sociala 

rummet. Edlund, Erson och Miles (2007: 166) skriver även att språklig variation är ett 

kraftfullt sätt att signalera identitet och tillhörighet med. 

 

Andersson (1985: 70) tar upp variationer i språket. Han tar bland annat upp de 

variationer som förknippas med geografisk härkomst (dialekter) samt social bakgrund 

(sociolekter). Dessa två förknippas med grupper av människor i samhället. På 

individnivå kan man även se variationer hos de enskilda individerna i samhället, dessa 

variationer bygger på ålder och kön. Denna beskrivning av språklig variation kan liknas 

med det Einarsson (2009: 143-144) tar upp om begreppet. Han skriver att språklig 

varietet är ett begrepp för språk när man talar om klass (sociolekt), kön (sexolekt), 

ursprung (dialekt) och ålder (kronolekt) och hur dessa visar sig när vi kommunicerar 
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Bijvoet (2013: 131) skriver att varieteter kan ha mer eller mindre prestige. Dialekter och 

slang tillskivs oftast som varieteter med lägre prestige eftersom att de inte förknippas 

med hög social status. Standardiserade varieteter med egna grammatikor och ordböcker 

är de varieteter vi kan se exempelvis i massmedia, och det är bland annat dessa 

varieteter som brukar tillskrivas en högre prestige. Attityden vi har mot en varietet 

grundar sig delvis på vilken prestige den har. Kotsinas (2004: 162) tar också upp detta i 

samband med en undersökning som gjorts kring ungdomar och deras språk i olika 

områden kring Stockholm. Enligt denna undersökning hade ungdomarna nära till hands 

när man talade om värderande synpunkter på varandras språkliga varieteter. Kotsinas 

(2004: 162) tar även upp begreppen hög- och lågstatusvarieteter, dessa är språkliga 

varianter talade av folk inom olika sociala grupper. Högstatusvarieteter talas av 

människor i de högre sociala skikten medan lågstatusvarieteterna talas av människor i 

de lägre skikten.  

2.2 Dialekt 

Enligt karta 1 i Edlund & Hene (1992: 22) så finns översiktligt följande dialekter i 

Sverige: Norrländska, Dalmål, Uppsvenska mål, Sveamål, Mellan-svenska mål, 

Götamål, Gotländska och Sydsvenska mål.  

Day (2006: 138) beskriver dialekt som ett sätt att tala som är gemensamt för de 

människor som är från ett visst geografiskt område. Ett exempel som ges är skånska. 

Även Einarsson (2009: 147) tar upp dialekter, han beskriver två olika typer av dessa: 

 

Termen dialekt (grek. dia’lektos ’sätt att tala’,’samtal’) står för tal som är karakteristiskt 

för ett visst geografiskt område. Inom språksociologin talar vi om regional dialekt och 

social dialekt där den senare då betecknar en varietet som kännetecknar en viss social 

klass. 

 

I Edlund & Hene (1992: 23) beskrivs sociala och regionala varieteter i språkbruket. 

Detta innebär skillnader mellan olika gruppers språkbruk beroende på regionala och 

sociala aspekter. Socialt betingade språkbruk kan ha med ålder, kön och utbildning att 

göra. Geografiskt betingade språkbruk beror på var man bor och/eller är uppväxt.  

 

Andersson (1985: 60-62) beskriver ett striktare dialektbegrepp som utgår från språkliga 

variabler, vars varianter kan ses på olika orter. Dialekterna kan ses på en fyrgradig 

skala, där traditionell dialekt är användandet av mest dialektala variabler och neutral 

standard är den som är närmat standardsvenskan. Figur 1 nedan presenteras i Andersson 

(1985: 62), den visar dialekternas fyrgradiga skala. 
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Figur 1. Dialektskala 

 

Även i Edlund & Hene (1992: 23) nämns även ett allmänt/neutralt standardspråk. Detta 

ska då stå för ett riksspråk som talas i ett land. Det finns dock delade meningar då 

många menar att ett standardiserat språk endast existerar i skrift. Hyltenstam (1999: 

106) skriver att språkvetare oftast talar om dialekter som lokala eller regionala varieteter 

av ett språk. 

 

Gunnarsdotter Grönberg (2013: 253-254) skriver under avsnittet ”multietniskt 

ungdomsspråk” att rinkebysvenska anknyts till både dialekt och sociolekt, men att 

rinkebysvenskan alternativt skulle kunna läggas under uttrycket multietnolekt eftersom 

att det är en fråga om ett språkbruk med mångkulturell och mångspråkig bakgrund. 

Eftersom att forskare upptäckt att detta språk mest används av ungdomar har de även i 

vissa fall valt att kalla det för multietniskt ungdomsspråk. Författaren rekommenderar 

att man till vardags använder termen förortsslang. Rinkebysvenskan uppfyller de flesta 

av kriterierna för att kunna definieras som dialekt, men den är för begränsad till vissa 

grupper inom det geografiska området för att kunna definieras som dialekt i traditionell 

bemärkelse. 

2.3 Sociolekt 

Hyltenstam (1999: 104) skriver att sociolekter är språkformer som används av olika 

sociala grupper. Även Day (2006: 138) beskriver sociolekt som ett sätt att tala som är 

gemensamt för människor från visa sociala grupper. Ett exempel som ges är den 

brittiska engelska som talas av överklassen i England. Andersson (1985: 64-66) 

beskriver sociolekt som skilda språkbruk som hänger ihop med var individs sociala 

bakgrund. Det finns även en koppling mellan sociolekter och dialekter. Lägre sociala 

grupper ligger närmare utjämnad dialekt än vad de högre sociala grupperna i samhället 

gör. Einarsson (2009: 155-156) beskriver gränsen mellan sociolekt och dialekt som 

oskarp. Dialekten och sociolekten löper över varandra, bland annat så skriver han om 

grundprincipen som innebär att de som talar mycket dialekt samtidigt finns längre ner 

på den sociala skalan. Att dela in samhället i olika sociala grupperingar beskrivs av 

författaren som att det vissa gång är tabubelagt.  
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2.4 Språklig variation i skolans värld 

Einarsson (2009: 151-153) skriver att motsättningarna mellan dialekt och standardspråk 

blir tydligast i skolsammanhang. Det finns en standardsvensk språknorm i skolan, 

dialekten har därför ingen plats där. Lärare rättar dialektala ord både i skrift- och 

talspråk, men samtidigt har dialekten olika status i skolan beroende på vilken del och 

vilken ort i Sverige man talar om. Einarsson (2009: 151-153) beskriver skolan som en 

av de bidragande orsakerna till att dialekterna blivit mer utslätade, detta på grund av att 

eleverna exempelvis blivit rättade när de använt sig av dialektala ord. Han tar även upp 

två aspekter av den utpräglade dialekttalande eleven. Den första aspekten säger att den 

utpräglade dialekttalande eleven har sämre språkfärdigheter än de som talar en mer 

standardiserad version av svenskan, och den andra aspekten säger att den utpräglade 

dialekttalande eleven känner en stark samhörighet med hemorten och kanske inte vill 

satsa på längre skolgång i form av högskola eller andra fortsatta studier.  

 

Mål i mun (SOU 2002:27: 302-303) lyfter fram två alternativa pedagogiska 

förhållningssätt till dialekter i skolan, detta kan också gälla för sociolekter. Det ena 

alternativet innebär att man alltid accepterar elevernas språkliga varieteter och på så sätt 

inte riskerar att eleverna får uppfattningen att deras språkliga varietet inte duger. 

Problemet med detta alternativ är att det utanför skolans värld råder hårdare normer och 

att elevens språkbruk där kan ses som avvikande. Det andra alternativet är att skolan ska 

sträva efter att eleverna ska kunna växla mellan olika varieteter beroende på situationen 

de befinner sig i, detta ska alltså göra att eleverna blir dialektalt och sociolektalt 

flerspråkiga. Man ska ha respekt för elevernas egna språk men samtidigt få dem att inse 

värdet av att kunna växla mellan olika varieteter.  

 

Bijvoet (2013: 122) skriver om språkattityder i skolsammanhang. Undersökningar i 

dessa sammanhang visar att elever som talar någon form av varietet av standardspråket 

ofta möts av negativa förväntningar i fråga om personlighet och skolgång. Detta har 

även visat sig påverka elevernas självbild och förutsättningar att göra bra ifrån sig i 

skolan. 

2.5 Källkritik 

De källor jag använt mig av kan ifrågasättas då vissa kan anses vara mer trovärdiga än 

andra. En del av författarna, så som Lars-Erik Edlund, har exempelvis forskat kring 

dialekter och ortnamn i Sverige, och kan därför ses som en tillförlitlig källa när det 

gäller området ”dialekter, medan andra författare i denna undersökning kan ha en 

mindre framstående roll inom det område de skrivit om. Edlund, Erson och Milles har 

även dem tittat mycket på språket, och jag anser att de är tillförlitliga som källa. Sedan 

kan man förstås ifrågasätta dessa jag anser vara tillförlitliga källor också, det kan handla 

om att man presenterar en subjektiv syn på saker eller saknar bakomliggande 

information kring det man skriver om. En annan anledning till att vissa av källorna kan 
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ifrågasättas är att de är sekundärkällor. Anledningen till att sekundärkällor förekommer i 

arbetet är delvis att jag inte lyckats hitta alla primärkällor, men det beror även på att en 

del av texterna som används innehåller sammanställningar från flertalet primärkällor, 

och därför används dessa ändå med anledning av arbetets begränsade storlek. Ett 

exempel på detta är Sundgren (2013) som innehåller ett antal av källorna som 

presenteras i denna undersökning. Alla källor i denna undersökning bör därför ses med 

kritiska ögon även om de anses vara tillförlitliga. 
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3 Metod och material 

I detta avsnitt presenteras det material jag använt mig av samt den metod jag använt vid 

insamling och analys av materialet i denna studie. Denna undersökning bygger på 

kvalitativa och kvantitativa analyser av de valda läroböckernas kapitel samt kvalitativa 

intervjuer med lärare. 

3.1 Material 

Under denna punkt presenteras de läroböcker och lärare som finns med i denna 

undersökning. De presenteras under separata rubriker.  

3.1.1 Presentation av läroböcker 

Denna studie bygger på analyser av fem olika läroböcker för Svenska 1 på gymnasiet. 

De läroböcker jag valde ut är aktuella i skolan och används av lärare som hjälp och stöd 

i deras undervisning. De läroböcker jag valt ut till denna studie är följande: Svenska 

spår 1 (2004), Kontext Svenska 1 för fordons- och transportprogrammet (2012), 

Svenska timmar språket (2001), Kontext Svenska 1 (2011) samt Svenska rum 1 (2012).  

Svenska timmar språket (2001) är en lärobok som skrevs när de gamla läro- och 

kursplanerna gällde för gymnasiet, det är dock en bok som fortfarande används ute i 

skolorna och är därför aktuell i denna studie.  

3.1.2 Presentation av lärare 

Intervjuerna till denna undersökning gjordes med fyra olika lärare i Svenska 1 på två 

olika gymnasieskolor. Två lärare från respektive skola intervjuades. Även om två av 

lärarna arbetar på samma skola så behöver deras undervisning inte vara likartad och det 

är motiveringen till varför två och inte flera gymnasieskolor används. Två manliga och 

två kvinnliga lärare ingick i intervjuerna och av dessa undervisar en av de manliga i 

kursen Svenska som andraspråk 1, denna kurs motsvarar Svenska 1 fast den inriktar sig 

till de elever som inte har svenska som modersmål. Den första planen med detta arbete 

var att fyra lärare i Svenska 1 skulle intervjuas, men på grund av avhopp så blev det en 

lärare i Svenska som andraspråk 1 istället. Efter att ha tittat på kursplanerna för Svenska 

1 och Svenska som andraspråk 1 och bekräftat att båda behandlar språklig variation 

bestämde jag mig för att inkludera denna lärare i denna intervjustudie.  

 

Alla lärare som deltog i studien har undervisat flera år i skolan de jobbar på.  De har i 

och med detta jobbat med språklig variation tidigare under sin yrkeskarriär. En av de 

huvudsakliga anledningarna till att just dessa lärare tillfrågades om de ville delta i 

intervjun var på grund av att de har arbetserfarenhet kring området. Nyutexaminerade 

lärare har inte samma erfarenhet av läraryrket och de undervisningsområden som ingår, 

exempelvis språklig variation. De intervjuade lärarna hade med större sannorlikhet 

också ett större utbud av extrauppgifter och inspirationskällor till skapande av 
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undervisningsmaterial jämfört med vad en nybliven lärare skulle ha, vilket var till stor 

nytta för denna studie.  

 

Under intervjuerna med lärarna fick de presentera hur de jobbar med områdena språklig 

variation, dialekter och sociolekter samt vilket material de använder sig av när de gör 

detta. Hade lärarna skapat något eget material till sin undervisning, använt sig av 

hemsidor eller andra läromedel när de undervisat om språklig variation, sociolekter och 

dialekter så noterades dessa. Fanns det möjlighet till insamling av lärarnas egna material 

fick detta ske efter lärarnas godkännande. Övriga källor som lärarna använder som 

inspiration vid skapandet av egna uppgifter noterades också och presenteras i 

resultatdelen av denna rapport. 

3.2 Analysmetod för läroboksanalys 

I detta avsnitt presenteras vilka metoder som använts vid analys av läroböckerna. De 

olika metoderna presenteras under separata rubriker. 

 

Detta arbete är delvis baserat på analyser av läroböcker som fokuserar på Svenska 1. 

Dessa analyser fokuserade på läroböckernas innehåll kring begreppen språklig variation, 

dialekter och sociolekter. Analyserna fokuserade på hur läroböckerna kvantitativt och 

kvalitativt presenterade begreppen, detta för att skapa en överskådlig bild av hur stor 

plats begreppen fick samt för att se vad som presenterades i läroböckerna. 

Analysmetoden valdes för att besvara frågeställningen som behandlar vilket utrymme 

dessa begrepp ges i läroböckerna. En kvalitativ och kvantitativ analys av läroböckerna 

ger två perspektiv av hur läroböckerna presenterar begreppen, vilket gör att man får en 

bredare bild av helheten i jämförelse med om man endast skulle använda sig av en av 

dessa analysmetoder. 

3.2.1 Kvalitativ analys av läroböckernas kapitel 

I Dimenäs (2007: 124-125) står det att det finns två utgångspunkter för ett analysarbete. 

Det ena är att skapa sig en översiktlig bild av materialet och sedan välja ut centrala delar 

och det andra är att utgå ifrån mindre delar och skapa sig en förståelse utifrån dem. Till 

denna rapport användes den första utgångspunkten, det vill säga att en översiktlig bild 

skapas över kapitlen i läroböckerna, och denna blir utgångspunkt för resten av arbetet. 

Esaiasson et al. (2012: 210) kallar detta för en kvalitativ innehållsanalys. Den 

kvalitativa undersökningen går ut på att man genom noggrann läsning tar ut det 

väsentliga innehållet i en text. Detta är en metod som används för att fånga helheten i 

texten, och tittar till skillnad från den kvantitativa analysen (se 3.2.2) inte på siffror. 

Sedan sorteras materialet, det som är relevant för frågeställningarna blir det som ligger 

kvar i fokus för analysen utifrån den översiktliga bilden av materialet. Analysen av 

läroböckerna gick därför först och främst ut på att titta igenom de valda läroböckerna 

och se om det fanns specifika kapitel för språklig variation, dialekter och sociolekter. 

Fanns det ett sådant i den lärobok som analyserades, gjordes en djupare analys av det 
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kapitlet och dess innehåll. Denna djupare analys undersökte vad som nämns om de 

specifika områdena. Nämndes dialekter tittade jag på vilka dialekter togs upp, samma 

princip gäller för sociolekt och språklig variation. Jag tittade på vilka underordnade 

termer som behandlades. Analysen fokuserade därmed på vad som inkluderades under 

varje område, detta var den kvalitativa delen av läroboksanalysen.  

 

I den kvalitativa undersökningen tittade jag även på om läroböckerna skrev ut exempel 

på hur de olika språkliga variationerna låter genom att skriva dessa på talspråk. Fokus i 

denna kvalitativa analys kan därför sägas ligga på vilken fakta och vilka exempel som 

presenteras om de olika områdena, men det kommer också undersökas ifall författarna 

har lagt in några värderingar om de språkliga varieteter som presenteras. 

3.2.2 Kvantitativ analys av läroböckernas kapitel 

En del av denna undersökning tittade på hur mycket utrymme de centrala begreppen har 

i läroböckerna genom att titta på sid- och ordantal i en så kallad innehållsanalys. Bell 

(2006: 129) tar upp begreppet innehållsanalys. Detta begrepp innebär att man, 

exempelvis vid analys av läroböcker, räknar antal gånger som vissa termer eller faktorer 

förekommer i de utvalda källor man har. Denna undersökning fokuserades därför delvis 

på antalet ord i faktatexten som handlade om de centrala begreppen, där dessa ord 

räknades ihop, och delvis på antalet sidor som begreppen blev tillägnade i läroböckerna. 

Denna metod för innehållsanalys kallas för kvantitativ analys. Esaiasson et al. (2012: 

197) tar upp begreppet kvantitativ analys och beskriver detta som en analys som kan 

uttryckas och analyseras med hjälp av siffror, och att denna metod är ett mycket 

användbart verktyg när man vill få svar på frågor om förekomsten av olika typer av 

innehållsliga kategorier. Den kvantitativa analysen i denna undersökning tittade på 

begreppen språklig variation, dialekt och sociolekt som innehållsliga kategorier, och av 

dessa togs det fram siffror för antal sidor och ord som läroböckerna innehåller om dessa. 

Sidorna räknades ihop, sedan räknades den språkliga variationens innehållsprocent som 

helhet ut för boken. Detta är alltså den kvantitativa undersökningen av böckerna som 

visar på vilket utrymme begreppen ges kvantitativt. Uppgifter och textutdrag räknades 

inte med i innehållsanalysen. Detta med anledning av att det är fakta som står i fokus. 

Det vill säga, hur mycket information gav böckerna till eleverna om de specifika 

områdena som står i fokus för denna undersökning. I innehållsanalysen inkluderades 

även Rinkebysvenska och sexolekt. Detta för att få ett bredare spektra över hur stor del 

av böckerna som presenterade språklig variation.  

3.3 Analysmetod för intervjuer av lärare 

Under denna rubrik presenteras den analysmetod som användes vid lärarintervjuerna 

som genomfördes. Analysmetoden presenteras under separata rubriker.  
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3.3.1 Kvalitativa intervjuer 

För att få en inblick i hur de valda lärarna jobbade med språklig variation, dialekter och 

sociolekter utförde jag vad Dimenäs (2007: 48) kallar ”kvalitativa intervjuer” med dem. 

Detta innebär ett samtal där några teman som bestämts innan intervjun äger rum 

diskuteras. Holme & Krohn Solvang (2006: 99) tar upp att man vid kvalitativa 

intervjuer endast sätter upp de tematiska ramarna för samtalet, och därför är denna 

intervjuform den som ger minst styrning av undersökningspersonerna. Bell (2006: 159) 

skriver att man vid intervjufrågornas formulering inte ska ha ledande eller värderande 

frågor. Därför fick denna undersökning öppna frågor som lärarna fick reflektera kring 

själva. Samtidigt var det viktigt att få ut den information som behövs för studien och 

inte låta samtalen endast behandla annat än det som krävs för att besvara 

frågeställningarna. Därför fanns det några frågor som alla lärarna svarade på när 

intervjuerna gjordes samtidigt som det fanns utrymme för följdfrågor och diskussion 

kring övriga aspekter av språklig variation i undervisningen.  

3.3.2 Frågedokument och definitioner av centrala begrepp 

Alla dessa lärare jobbade inte med språklig variation under undersökningsperioden och 

därför valde jag att inte observera några lektioner. Detta gör att undersökningen 

gällande hur lärare jobbar med språklig variation, dialekter och sociolekter i skolan inte 

blir helt objektiv eftersom att det endast är ett lärarperspektiv som redovisas. 

Intervjuerna blev, efter att lärarna blivit informerade om de forskningsetiska 

principerna, inspelade (se avsnitt 3.4). Detta för att underlätta bearbetningen av 

materialet. Även anteckningar fördes vid intervjutillfället. Intervjuerna spelades även in 

för att, så korrekt som möjligt efter transkribering, kunna citera de lärare som deltagit. 

Intervjuerna utgick från ett frågedokument som alla lärare besvarade och diskuterade 

kring (se Bilaga 1). De frågor som fanns med i detta dokument var utformade så att 

intervjuerna skulle kunna besvara frågeställningen om hur lärare jobbar med språklig 

variation, dialekter och sociolekter. Detta bland annat genom att ta reda på vilket 

material de använder sig av, om de använder sig av läroböcker och hur de själva 

definierar de centrala begreppen för denna studie. Hur lärarna definierade de centrala 

begreppen var av vikt när jag undersökte hur de jobbade med området språklig 

variation, men definitionerna var framförallt till för att kunna besvara min frågeställning 

kring hur de definierade begreppen. Bakomliggande faktorer till varför vissa aspekter av 

språklig variation eventuellt väljs ut i undervisningen (definitionerna av begreppen) 

samt hur de undervisas i praktiken bildar en helhet av varför och vad lärarna undervisar 

inom området. Att lärarna väljer undervisningsmaterial utifrån de definitioner de har av 

begreppen ska dock inte tas för givet. De kan ha andra metoder för urval av material till 

detta arbetsområde. 

För att få en så god bild som möjligt av hur lärarna personligen definierade de begrepp 

jag valde att inkludera i frågedokumentet fick de inte se frågorna före intervjuerna 

genomfördes. De fick då, vid intervjuernas genomförande, berätta om sin syn på 

begreppet utan att innan fundera på vad de ska säga. En annan anledning till att frågorna 
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inte visades före intervjuerna var att svaren kunde bli styrda. Lärarna kunde, om de varit 

väl förberedda och sett frågorna före intervjun, svarat på ett sådant sätt som de ansett 

varit ”rätt” jämtemot kursplaner eller litteratur som beskriver begreppen. Holme & 

Krohn Solvang (2006: 94) nämner denna företeelse, det vill säga att intervjuerna kan 

skapa bestämda förväntningar och att lärarna agerar så som de tror att de förväntas. 

3.3.3 Transkribering av intervjuerna 

Efter intervjuerna genomförts transkriberades dessa utifrån det Ahrne & Svensson 

(2013: 52-57) skriver om intervjuer och transkribering som metod. Den inbyggda 

mikrofonen på min bärbara dator eller mobiltelefon användes vid inspelningarna av 

intervjuerna, och det är dessa inspelningar som transkriberats. Jag förde även 

anteckningar under intervjutillfället för att underlätta transkriberingen utifall jag skulle 

stöta på partier i inspelningarna jag inte hörde eller förstod. Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne (2013: 53) beskriver detta som en säkerhetsåtgärd som kan komma till 

användning om inspelningstekniken fallerar. Språket har även justerats för att bli mer 

läsvänligt i transkriberingarna och citaten i detta arbete. Jag har valt att skriva ut pauser 

med punkter inom parentes, där var punkt står för en sekund. Två sekunders paus skrivs 

alltså som ”(..)”. Jag har även valt att skriva ut skratt om detta förekommer, detta skrivs 

som ”(skratt)”. 

3.4 Forskningsetiska principer 

Detta arbete har haft en utgångspunkt i den forskningsetik som presenteras i 

Vetenskapsrådet (2011). I Vetenskapsrådet (2011: 68-69) står det att forskare kan och 

bör beskriva vilka åtgärder som tagits för att förhindra risken att personliga uppgifter 

sprids. I detta arbete har jag tagit till den åtgärd som Vetenskapsrådet (2011: 68-69) 

kallar för anonymisering. Anonymisering är en åtgärd som görs för att ingen ska kunna 

spåra den individ som deltagit i en undersökning. Med detta i åtanke så har 

lärarintervjuerna anonymiserats av forskningsetiska skäl, lärarna har alltså fått andra 

namn än vad de har i verkligheten. Inte heller skolorna de jobbar på presenteras. Lärarna 

blev informerade om detta innan intervjuerna genomfördes, för att försäkra dem om att 

de skulle förbli anonyma. 

3.5 Metodkritik 

Eftersom att detta är en kvalitativ undersökning av både hur lärare jobbar med språklig 

variation, dialekter och sociolekter samt hur läroböcker berör områdena ska man ha i 

åtanke att resultatet kan variera mycket beroende på vilka källor man använt sig av. 

Andra läroböcker och lärare skulle kunna visa på ett annat resultat än vad denna studie 

gör. Detta arbete ger endast en inblick i hur de utvalda lärarna och läroböckerna går 

igenom området. Resultatet ska alltså inte generaliseras utan endast jämföras med andra 

forskningsresultat inom samma område. Bilden av hur lärare jobbar med området 

språklig variation blev som tidigare nämnt inte heller helt objektiv eftersom att det 
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endast är ett lärarperspektiv som redovisas genom intervjuerna. Ahrne & Svensson 

(2013: 57) tar upp att intervjun som metod är resultatet av ett samtal på en specifik plats 

under ett specifikt tillfälle och därför kan ifrågasättas som metod. Exempelvis så kan 

lärarna ha uteslutit saker ur sina definitioner och beskrivningar på grund av den 

situation de befann sig i. Även Fangen (2005: 159) beskriver ett problem som kan 

uppstå vid intervju som metod, detta kallar författaren för ”forskareffekten”. Denna 

effekt innebär att forskaren som deltagande i intervjusituationen påverkar resultatet. 

Kompletterande metoder kan göra att intervjuerna ger mer som metod. 

Observationsstudier av lärarna när de undervisar inom det aktuella området hade kunnat 

ge en mer objektiv bild av hur verkligheten ser ut och samtidigt kunnat komplettera 

intervjumetoden. 

 

Läroboksanalysen hade både en kvalitativ och en kvantitativ sida. Den kvantitativa 

sidan inriktade sig endast mot att se hur stor del som tillägnades faktatext. De uppgifter 

och textutdrag som hörde till avsnitten finns därför inte inräknade när ord och sidor har 

räknats ihop. Översiktligt kan alltså avsnitten som helhet vara större och innehålla andra 

aspekter av de centrala begreppen än det som redovisats i resultatdelen av denna 

undersökning. Vid undersökningen av antal sidor och ord bör man ha i åtanke att 

exempelvis Rinkebysvenskan kan ses på olika sätt, både som sociolekt och dialekt. 

Därför presenteras Rinkebysvenskan för sig själv för att undvika dubbla budskap. 

Andelen procent som språklig variation fick i läroböckerna räknas på alla sidor 

läroböckerna har, det kan därför vara lägre siffror än om man endast skulle titta på de 

sidor som innehåller faktatext.  
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4 Resultat och analys 

I denna del kommer resultat och analys från genomgången av läroböckerna och 

lärarintervjuerna att presenteras. För att besvara frågeställningen om vilket utrymme 

begreppen språklig variation, dialekt och sociolekt får i läroböckerna så kommer först 

den kvalitativa analysen att presenteras, följt av den kvantitativa analysen. 

Läroboksanalyserna och intervjuerna presenteras under separata rubriker och 

underrubriker. Läroböckerna presenteras var för sig, där de böckernas innehåll kring de 

centrala begreppen presenteras i underrubriker. Böckernas egna beskrivningar av deras 

innehåll presenteras under böckernas huvudrubriker. Lärarnas och läroböckernas 

definitioner av de centrala begreppen presenteras under en separat rubrik i resultatdelens 

senare del. 

4.1 Resultat och analys av Svenska spår 1 

I denna del presenteras resultatet och analysen av Svenska spår 1. På baksidan av 

Svenska spår 1 står det att läroboken är ett läromedel i svenska, kurs A, för 

gymnasieskolan. Det är en allt-i-ett-bok där färdighetsträning integreras med språk och 

litteratur. I läroboken finns inga kapitelrubriker som specifikt säger att det ska handla 

om språklig variation, sociolekt eller dialekt. 

4.1.1 Språklig variation 

Manligt och kvinnligt språk har ett eget avsnitt i kapitlet. Detta är en aspekt av språklig 

variation som i Einarsson (2009: 143-144) beskrivs som sexolekt. Avsnittet avslutas 

med diskussionsfrågor som behandlar ifall det finns skillnader i hur man tilltalar flickor 

och pojkar. 

4.1.2 Dialekt 

Svenska spår 1 behandlar utifrån denna analys inte något kring området dialekter 

förutom det som skrivs om Rinkebysvenskan, se avsnitt 4.1.3 nedan.  

4.1.3 Sociolekt 

Ett av lärobokens kapitel heter ”Spännande språk” och innehåller ungdomsspråk och 

slang. Detta kapitel tar upp att ord som inte tillhör rikssvenskan används både i tal och i 

skrift. Åsikterna kring slangord beskrivs som delade – enligt en del ska slang vara 

”språkets krydda” medan det enligt andra ska vara ”slarvigt och slappt”. Läroboken tar 

inte ställning till om slang är något bra eller dåligt, men den tar upp att flertalet slangord 

efter en viss tid accepterats i svenskan både i muntligt språk och i skriftspråk. Till detta 

avsnitt finns både faktaförståelsefrågor, en diskussionsfråga samt en uppgift där 

eleverna ska arbeta i grupp och titta på vilka slangord de själv använder eller hör andra 

använda .”Förortsslang” behandlas genom en text skriven på talspråk/förortsslang. De 

får sedan jämföra och reflektera över ordvalen i texten samt sitt eget språkbruk i 

frågorna som hör till. Gunnarsdotter Grönberg (2013: 253) skriver att förortsslang är 
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kopplat till både sociolekt och dialekt om man pratar om till exempel rinkebysvenska, 

så man kan säga att detta avsnitt behandlar båda dessa delar. I avsnittet om 

ungdomsspråk och slang finns det två bilder som vardera inkluderar ett flertal 

ungdomar. Dessa kan vara representerande för både ungdomsspråk, slang och 

Rinkebysvenska. Bilderna saknar bildtext så det är oklart vad författarna vill förmedla 

med dessa. 

 

”Träna ditt språk” är en underrubrik i kapitlet ”Spännande språk”. Denna underrubrik 

behandlar språkriktighet. Språklig variation och språkriktighet går hand i hand, även om 

lärarna och böckerna inte uttalar sig direkt om vilka ord eleverna bör undvika likt det 

Einarsson (2009: 151-153) säger om att eleverna exempelvis blivit rättade när de använt 

sig av dialektala ord, så får eleverna veta vad som är rätt och fel genom bokens 

exempel. 

4.1.4 Sammanfattning 

Svenska spår 1 behandlar, utifrån denna analys, språklig variation genom att ta upp 

sociolekt och kronolekt. Detta med grund i Einarsson (2009: 143-144) som bland annat 

skriver att språklig varietet är ett begrepp för språk när man talar bland annat kronolekt 

och sociolekt. Det vill säga språklig variation som har med ålder och social klass att 

göra. Vissa aspekter av sociolekt tas upp i läroboken i form av exempelvis 

ungdomsspråk. Boken beskriver inte den överordnade termen språklig variation eller 

den underordnade termen dialekt.  

4.2 Resultat och analys av Svenska timmar språket 

I denna del presenteras resultatet och analysen av Svenska timmar språket. På baksidan 

av Svenska timmar språket står det att läroboken är till för kurserna Svenska A och B i 

gymnasiet. 

4.2.1 Språklig variation 

I Svenska timmar språket finns ett kapitel som heter ”Människans språk”, detta kapitel 

har underrubriker som behandlar språklig variation. Det tar även upp vad människor kan 

anse som fult språk. Här skriver författarna att det exempelvis finns vissa dialektala ord 

som kan räknas in som fult språk. 

4.2.2 Dialekt 

Läroboken innehåller ett dialektkapitel med exempel på dialektala ord från olika 

dialekter. De dialekter som tas upp är samma som Edlund & Hene (1992: 22) tar upp 

översiktligt i sin dialektkarta.  

 

Även i kapitlets inledningsord förekommer det en del dialektala ord från olika 

geografiska platser i Sverige. De dialektala ord och uttryck som presenteras i kapitlets 

inledande del är det norrländska ordet skryp, de västsvenska orden tyken, bamba och 
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tjöta, det skånska uttrycket va räligt och det blekingska talet 

ajlvamelljonefejrahonnrasäistinäjjetusentvahuhhonnraföätiautta (11 569 248).  

Dialektala versioner av orden dörr, skor och räv nämns också. Sammanfattningsvis så 

presenteras dialektala ord från Norrland, Västsverige, Svealand, Götaland, Skåne, 

Stockholm och Blekinge.  

 

I Svenska timmar språket diskuteras det även kring ifall dialekterna försvinner och 

varifrån det svenska riksspråket kommer. Kapitlet avslutas med uppgifter för eleverna. 

En av uppgifterna handlar om elevernas egna värderingar när det kommer till andra 

dialekter. Uppgiften går ut på att de exempelvis ska svara på ”en skåning låter…” och 

reflektera kring synen på andras och ens egen dialekt. 

 

Boken beskriver Rinkebysvenskan som en ”social dialekt”. Eftersom att ”social” i detta 

fall har en beskrivande betydelse av ”dialekt” så hamnar den punkten under denna 

rubrik. Boken tar även upp att människor förr kunde skämmas över sin dialekt och att 

skolor brukade jobba med att arbeta bort elevernas dialekt, men att nu är de flesta stolta 

över sin dialekt. 

4.2.3 Sociolekt 

Aspekter av sociolekt tas upp men själva termen sociolekt beskrivs inte i denna bok. 

4.2.4 Sammanfattning 

Svenska timmar språket tar sammanfattningsvis upp dialekter och den överordnade 

termen språklig variation. Aspekter av sociolekt tas upp men det är inte uttalat att det är 

specifikt sociolekt det handlar om. 

4.3 Resultat och analys av Kontext Svenska 1 för fordons- och 

transportprogrammet 

I denna del presenteras resultatet och analysen av Kontext Svenska 1 för fordons- och 

transportprogrammet. På lärobokens baksida står det att den är en kombinerad text- och 

övningsbok för Svenska 1. Den ska innehålla nyttig kunskap och bra övningar som ska 

förbereda eleven på att kunna använda språket i många olika situationer.  

4.3.1 Språklig variation 

Kontext Svenska 1 för fordons- och transportprogrammet innehåller två kapitel som 

behandlar språklig variation. Dessa heter ”Relationer – språk och litteratur” samt 

”Kontext – språk i olika sammanhang”.  Språkriktighet presenteras i kombination med 

dialekt- och gruppspråkskapitlet, det vill säga de underordnade termerna av språklig 

variation 
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4.3.2 Dialekt 

Dialekter beskrivs som ett språk som talas inom ett visst geografiskt område, sex 

dialektområden tas upp. Boken beskriver rinkebysvenska som en dialekt. Gunnarsdotter 

Grönberg (2013: 253) tar upp kring att rinkebysvenskan kan ses från olika perspektiv, 

därmed som dialekt, sociolekt men även det sammanfattande namnet multietnolekt.  

 

Till dialektavsnittet finns det reflektionsfrågor som ställer följande frågor till eleven: 

- Vilken dialekt talar du? 

- Vad är utmärkande för den dialekten? 

- Vilken/vilka dialekter talar många som arbetar inom media? 

- Har dialekter olika status? Motivera. 

 

Med hänvisning till Einarsson (2009: 151-153) så har dialekter olika status i skolan. 

Läroboken ställer frågan om dialekters status men skriver inget om det i faktatexten om 

dialekter. Eleverna får reflektera kring sina svar genom att, som frågan säger, motivera 

sina svar. 

4.3.3 Sociolekt 

Behandlar gruppspråk och därför kan man i koppling till Hyltenstam (1999:104), som 

skriver att sociolekter är språk som används av olika sociala grupper, säga att läroboken 

behandlar sociolekter utan att uttalat säga sig göra detta.  

4.3.4 Sammanfattning 

Kontext Svenska 1 för fordons- och transportprogrammet behandlar utifrån denna 

analys språklig variation i form av dialekter och sociolekter. Den överordnade termen 

språklig variation nämns inte enskilt i läroboken. 

4.4 Resultat och analys av Kontext Svenska 1 

I denna del presenteras resultatet och analysen av Kontext Svenska 1. På baksidan av 

Kontext Svenska 1 står det att läroboken är en kombinerad text- och övningsbok för 

Svenska 1. 

4.4.1 Språklig variation 

I Kontext Svenska 1 finns det ett kapitel som heter ”språk i olika sammanhang”. Detta 

kapitel behandlar hur språket fungerar beroende på social situation, formellt och 

informellt språk, språksociologi, samt dialekter.  

4.4.2 Dialekt 

På samma sida som dialektavsnittet börjar finns det en kort uppgift med språkarbete 

som har fokus på stor bokstav. När dialektavsnittet börjar definieras först och främst 

dialekten som ett ”språk” vilket talas inom ett visst geografiskt område. Sedan räknas 

Sveriges sex stora dialektområden upp: sydsvenska mål, götamål, sveamål, norrländska 
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mål, östsvenska mål samt gotländska mål. I Edlund & Hene (1992: 22) finns utöver 

dessa stora dialektområden även uppländska mål, det finns alltså en skillnad i var man 

finner de generella dialektgränserna mellan dessa två. Kontext Svenska 1 tar även upp 

att det finns olika varianter av språket inom dessa språkområden. Avsnittet tar upp en 

sak som är specifik för en dialekt, skånskans skorrande r.  

 

I slutet av dialektkapitlet finns både frågor och en större uppgift om dialekter som 

eleverna kan jobba med. Den första delen är reflektionsfrågor som behandlar vilken 

dialekt eleverna talar, vad som är utmärkande för denna dialekt, vilken dialekt de som 

jobbar inom media talar samt om dialekter har olika status, i den sista frågan gällande 

dialekters status säger frågan att eleverna måste motivera sina svar. Den andra uppgiften 

inom dialektavsnittet går ut på att eleverna ska beskriva en dialekt, bland annat genom 

att ta reda på vilka ord och uttryck som är typiska för denna.  

4.4.3 Sociolekt 

Delen som behandlar språksociologi tar upp att vi uttrycker oss på olika sätt beroende 

på var vi bor, hur gamla vi är, samt vilken social grupp och situation vi befinner oss i. 

”Gruppspråk” behandlas också under detta kapitel, dessa kan enligt läroboken vara 

ungdomsspråk, skolans språk, handbollens språk eller språk inom yrkesområden. Dessa 

gruppspråk har egna ord och uttryck. Även om läroboken inte uttryckligen skriver att 

det är sociolekt det handlar om så passar det ändå in på hur litteraturen definierar 

sociolekt, att sociolekten visar sig i sociala gemenskaper som är baserade på faktorer så 

som familjebakgrund, arbetsplatser, olika typer av skolformer och så vidare. 

Språksociologikapitlet innehåller inga värderingar i form av ord eller uttryck.  

4.4.4 Sammanfattning 

Kontext Svenska 1 tar upp dialekter och sociolekter (i form av gruppspråk) och kan 

därmed sägas ta upp den överordnade termen språklig variation även om denna inte 

nämns i texten. 

4.5 Resultat och analys av Svenska rum 1 

I denna del presenteras resultatet och analysen av Svenska rum 1. På baksidan av 

Svenska rum 1 står det att läroboken är ett allt-i-ett läromedel för Svenska 1 på 

gymnasiet, avsett för elever på högskoleförberedande program. 

4.5.1 Språklig variation 

Läroboken nämner inget om termen språklig variation. 

4.5.2 Dialekt 

Svenska rum 1 innehåller inget kapitel som tar upp dialekter. 
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4.5.3 Sociolekt 

Sociolekt presenteras i ett kapitel som heter ”Det sociala språket”. I detta kapitel 

behandlas nyord, gruppspråk, språklig identitet, sociolekt, dåligt språk samt vem som 

har makten över språket. Kapitlet innehåller både skriv- och diskussionsövningar för 

eleverna. En skrivövning vid bokens genomgång av sociolekt går ut på att eleverna ska 

översätta utdrag ur Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri (2003) från sociolekt till 

”vanligare svenska”. Ett öga rött är skriven på något som Gunnarsdotter Grönberg 

(2013: 253-254) skulle kalla för multietnolekt, eller multietniskt ungdomsspråk. 

Lärobokens definition av sociolekt är ”en språkvariant för en socialt avgränsad grupp 

människor”. Fokus i läroboken ligger på talare som inte har svenska som modersmål, 

utan som andraspråk. Ett exempel på språklig variant i form av sociolekt som tas upp i 

läroboken är Rinkebysvenskan.  

4.5.4 Sammanfattning 

Svenska rum 1 behandlar, utifrån denna analys, språklig variation i form av sociolekt. 

Boken beskrivs på sin baksida som en allt-i-ett bok för Svenska 1 men exkluderar 

dialekter som det tydligt framkommer i kursplanen för Svenska 1 ska finnas med. 

4.6 Kvantitativ innehållsanalys av läroböcker 

Under denna rubrik presenteras den kvantitativa innehållsanalysen av läroböckerna. Det 

som presenteras är antal sidor och ord som behandlar språklig variation, dialekter och 

sociolekter samt vad innehållet består av, det vill säga hur mycket som handlar om 

vilken del av språklig variation.  

 

Det presenteras även hur stor andel av böckerna som består av fakta kring språklig 

variation, det är därmed sagt att det är kvantitativa aspekter i form av antal som 

redovisas under rubrikerna. Den tidigare nämnda andelen av böckerna som består 

språklig variation, dialekter eller sociolekter baseras på antalet sidor som handlar om 

något av dessa begrepp delat med det totala antalet sidor i läroboken. På detta sätt får 

man ut hur stor procent av boken som dessa sidor utgör.  

Böckerna presenteras var för sig under separata rubriker. Sammanfattande tabeller 

presenteras i slutet av avsnittet, i dessa visas antal ord och sidor som räknats. 

4.6.1 Svenska spår 1 

Sociolekt presenteras på tre sidor i denna lärobok. Två av dessa sidor är en text skriven 

på förortsslang och innehåller därför inte några fakta, därför kommer dessa sidor inte 

räknas med i antalet ord. Manligt och kvinnligt språk har en halv sida faktatext. 

 

283 ord i läroboken handlar om sociolekt, 176 ord handlar om manligt och kvinnligt 

språk. 

 

Totalt antal sidor i läroboken: 272  
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Andel av boken som består av fakta kring språklig variation: 0,55 % 

4.6.2 Svenska timmar språket 

Mäns och kvinnors språk har en sida faktatext. Dialekter har två och en halv sida 

faktatext. Rinkebysvenska har en tiondels sida faktatext. 

 

292 ord om manligt och kvinnligt språk. 622 ord om dialekter. 18 ord om 

rinkebysvenska. 

 

Totalt antal sidor i läroboken: 336 

Andel av boken som består av fakta kring språklig variation: 1,07 % 

4.6.3 Kontext Svenska 1 för fordons- och transportprogrammet 

Denna lärobok innehåller fyra sidor med fokus på olika aspekter av språklig variation.  

Dessa fyra sidor är inte endast fyllda med faktatext utan det tillkommer text med fokus 

på andra saker, samt så tillkommer det text med uppgifter kring områdena. En halv sida 

har fokus på sociolekt och en tredjedelssida har fokus på dialekt. 

 

49 ord handlar om sociolekter, 85 ord om dialekter och 100 ord om rinkebysvenska. 

Dessa ord ingår i faktatexten. Utöver dessa tillkommer frågor om de berörda områdena. 

 

Totalt antal sidor i läroboken: 276 

Andel av boken som består av fakta kring språklig variation: 0,40 % 

4.6.4 Kontext Svenska 1 

Läroboken innehåller en halv sida med fokus på gruppspråk/sociolekter, en tredjedels 

sida med fokus på dialekter samt en tredjedels sida med fokus på Rinkebysvenska. 

 

Sociolekter har 131 ord. Dialekter har 85 ord. Rinkebysvenska har 101 ord. 

 

Totalt antal sidor i läroboken: 270 

Andel av boken som består av fakta kring språklig variation: 0,43 % 

4.6.5 Svenska rum 1 

Läroboken har en sida som behandlar sociolekt. Samma text tar upp Rinkebysvenskan 

och de presenteras därför med samma antal ord. 

 

Sociolekt har 178 ord. Rinkebysvenska har 178 ord. 

 

Totalt antal sidor i läroboken: 258 

Andel av boken som består av fakta kring språklig variation: 0,76 % 
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4.6.6 Sammanfattning av kvantitativ analys av läroböcker 

För att sammanfatta innehållsanalysen av läroböckerna kan det sägas att dialekter och 

sociolekter har mest utrymme i läroböckerna, se Tabell 1 nedan. I tabellerna nedan är 

läroböckernas titlar förkortade för att få plats i tabellen. Den ordning de kommer i är 

den ordning de presenterades i under den tidigare delen av detta kapitel. 

Rinkebysvenska och sexolekt har ungefär hälften av det utrymme sociolekter och 

dialekter har om man tittar på alla läroböcker tillsammans. Eftersom Gunnarsdotter 

Grönberg (2013: 253-254) skriver under avsnittet ”multietniskt ungdomsspråk” att 

rinkebysvenska anknyts till både dialekt och sociolekt har jag valt att lägga denna 

varietet under en egen rubrik. Grupperna sociolekt och dialekt hade varit större i antalet 

ord och sidor om inte detta hade gjorts. 

 

Tabell 1. Antal sidor som behandlar språklig variation i läroböckerna. 

 

Term Sociolekt Dialekt. Rinkebysv. Sexolekt 

Svenska spår 1 1 0 0 0.5 

Svenska timmar 0 2,5 0,1 1 

Kontext fordons. 0,5 0,33 0,33 0 

Kontext Sv. 1 0,5 0,33 0,33 0 

Svenska rum 1 1 0 1 0 

Totalt 3 3,16 1,76 1,5 

 

Tabell 1 ovan visar antalet sidor som de olika begreppen behandlas under i varje 

lärobok. Antalet sidor varierar från noll till två och en halv sida per begrepp. I Tabell 2 

nedan presenteras antalet ord som begreppen är tillägnade i böckerna.  

 

 

Tabell 2. Antal ord som behandlar de olika termerna. 

 

Term Sociolekt Dialekt Rinkebysvenska Sexolekt 

Sv. Spår 1 283 0 0 176 

Svenska timmar 0 622 18 292 

Kontext fordons. 49 85 100 0 

Kontext Sv. 1 131 85 101 0 

Svenska rum 1 178 0 178 0 

Totalt 641 792 397 468 

 

Tabell 2 visar att det begrepp som flest ord behandlar är dialekt. På andra plats kommer 

sociolekt följd av sexolekt och slutligen rinkebysvenska.  
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4.7 Resultat och analys av intervjuer med lärare 

Under denna rubrik presenteras intervjuerna med lärarna. Lärarna presenteras var för sig 

och inte med sina riktiga namn av anonymitetsskäl. Intervjuerna presenteras 

sammanfattade utifrån de svar som inkommit vid intervjutillfället. Det som presenteras 

nedan skall därmed vara till hjälp undersökningen av frågeställningen kring hur lärarna 

jobbar med språklig variation, dialekt och sociolekt. Lärarnas definitioner av begreppen 

redovisas under separata rubriker efter de vanliga intervjuerna, där visas varje begrepp 

för sig, och inte i löptexten. 

4.7.1 Intervju med lärare - Wilhelm 

När Wilhelm undervisar om språklig variation arbetar eleverna med allt under ett block, 

all språklig variation på en gång. Enligt Wilhelm så finns det inte så mycket att arbeta 

med.  

Wilhelm använder sig både av en lärobok och eget material vid undervisning kring 

området språklig variation. De läroböcker Wilhelm använder brukar ta upp dialekter, 

barn- och ungdomsspråk, manligt och kvinnligt i språket, slang, nyord. Han använder 

språkrådets hemsida som inspiration till att skapa egna uppgifter när eleverna jobbar 

med språklig variation. Det Edlund, Erson och Milles (2007: 163) tar upp angående 

språkliga varieteter, att dessa bland annat beror på var vi kommer ifrån, hur gamla vi är 

och vilken etnisk bakgrund man har stämmer in till stor del på det Wilhelm väljer att 

jobba med hela begreppet språklig variation. 

Områdena språkhistoria och dialekter har spritts ut över alla tre gymnasieåren så man 

djupdyker inte inom något av områdena i kursen Svenska 1. Områdena återkommer 

alltså i undervisningen, vilket kan vara bra enligt Wilhelm. Förutom läroböckerna säger 

Wilhelm att det även finns bra sidor om språklig variation på internet som man kan 

använda.  

Wilhelm låter också eleverna samla på sig eget material. Eleverna får samla in och 

redovisa det material de har inhämtat. Wilhelm upplever att eleverna blir mer 

engagerade när de får ta upp egna ord. Wilhelm berättar att även ljudfiler som finns på 

nätet kan vara användbara när man undervisar inom området, exempelvis 

www.norstedts.se, sökord Engstrand. Det upplevs inte av Wilhelm som att 

undervisningen blir styrd på grund av läroboken, utan det finns alltid annat material. 

Man tittar på det man gjort tidigare och tar det som är bäst för just den gruppen man 

undervisar i, beroende på nivå och vad man känner för. Ibland hittar man nya saker som 

gör det roligare för en själv som lärare också. Eleverna kan även undersöka varandras 

språk, exempelvis slang och svordomar. Bijvoet (2013: 131) skriver att varieteter kan ha 

mer eller mindre prestige. Dialekter och slang tillskivs oftast som varieteter med lägre 

prestige eftersom att de inte förknippas med hög social status. Wilhelm nämner inget 
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om att eleverna får diskutera vilken prestige varandras språkliga variation har när de 

undersöker dessa.  

Wilhelm upplever inte att något område får för lite fokus vid undervisning om språklig 

variation. Det är fullt upp med de områden som redan finns. Det är många olika 

komponenter inom språkhistoria och kunskaper om språk, dialektområden, 

språkutveckling. Wilhelm säger att det är frågan om vad som är vettigt att lära ut och 

vilket område som skulle förlora undervisningstid av ett större fokus på språklig 

variation. Lärare skulle exempelvis kunna lägga mer tid på undervisning i grammatik. 

Inom språklig variation finns det väldigt mycket att jobba med och det är roligt att jobba 

med det. Eleverna tycker att det är ett roligt undervisningsområde. Enligt Einarsson 

(2009: 151-153) är motsättningarna mellan dialekt och standardspråk mest tydliga i 

skolsammanhang. Det finns en standardsvensk språknorm i skolan, dialekten har därför 

ingen plats där.  

4.7.2 Intervju med lärare - Linnea 

När Linnea jobbar med språklig variation skapar hon till cirka 80 procent eget material, 

resten tar hon från läroböcker. När hon undervisar om exempelvis sociolekter så 

används läroböckerna mer. Den lärobok hon använder när hon undervisar om 

sociolekter och språklig variation är Waje & Skoglund (2001) Svenska timmar språket. I 

övrig undervisning använder hon en annan lärobok, Insikter i svenska av Harstad & 

Tanggaard Skoglund (2011). Annars så letar hon texter och ljudinspelningar där man 

kan lyssna på olika dialekter. Dialekterna visas på tv, hon brukar visa vad som är typiskt 

för dialekten.  Ibland brukar hon låta området språklig variation vara ett eget moment, 

hon tycker sig se att det speciellt på yrkesförberedande program finns ett större intresse 

för hemorten och dialekterna som talas där. Einarsson (2009: 151-153) tar upp att den 

utpräglade dialekttalande eleven känner en stark samhörighet med hemorten och kanske 

inte vill satsa på längre skolgång i form av högskola. Eftersom att de elever Linnea talar 

om går på yrkesförberedande program kan man dra en parallell mellan det Einarsson tar 

upp och det Linnea beskriver eftersom att de eleverna förbereds på att direkt gå ut i 

arbetslivet utan fortsatta studier på högre nivå. Einarsson (2009: 155-156) skriver även 

att dialekt och sociolekt går ihop, de som talar bred dialekt har oftast en lägre position 

på den sociala skalan. En elev på ett yrkesförberedande program med stark koppling till 

hemorten och dess dialekt sätts alltså enligt Einarsson (2009: 155-156) på en lägre plats 

på den sociala skalan. I Linneas fall kan det alltså sägas att elever som har stark 

koppling till hemorten och går yrkesförberedande program får en annan sorts 

undervisning kring området dialekter än andra elever. De får ett mer centraliserat fokus 

än vad andra elever får. 

På studieförberedande program är det ett mer generellt arbete med dialekterna i Sverige. 

Eleverna kan exempelvis få göra posters med någon aspekt av språklig variation. 
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Elevernas arbeten på studieförberedande program blir även mer djupgående, de kan 

exempelvis titta mer på fonetiska aspekter, exempelvis vokalljud. Detta kan liknas med 

den andra uppgiften som finns i Kontext Svenska 1 som går ut på att eleverna ska 

beskriva en dialekt genom att finna exempel på ljud, ord och uttryck som är typiska för 

denna. Hon brukar även använda sig av Svenska Landsmålsarkivet, där det finns 

textutdrag man kan ta del av. I Språket av Josefsson finns mycket material om dialekter 

som hon även brukar använda sig av.  

Språklig variation i sig är ett område som hon jobbar med i mån av tid. Eleverna tycker 

dock det är roligt att titta på språket, språk och makt och så vidare. Hon lägger in det i 

undervisningen därför att man måste hinna med det. Det finns annat som tar mycket tid 

som är väldigt viktigt också, enligt Linnea. Etnolekter och kronolekter hittar man inte i 

läromedel och därför brukar det inte finnas med i Linneas undervisning heller.  

Linnea vill få eleverna att utveckla meta-kunskaper om sitt eget språk. Hon tycker att 

det är svårt att få elever som är svaga språkligt att prata om sitt eget språk, eftersom de 

har svårt att se på språket i texterna de skriver i samband med mottagaren som läser 

dessa. Förståelse för språkvalet når mest troligt inte de språksvaga eleverna. Einarsson 

(2009: 151-153) tar upp en aspekt av en dialekttalande elev som säger att denne har 

sämre språkfärdigheter än de som talar en mer standardiserad version av svenska. De 

dialektala talarna kan alltså, enligt det Einarsson skriver, ha svårigheter med det Linnea 

vill utveckla. De kan ha svårigheter med att utveckla meta-kunskaper om sitt eget språk. 

Einarsson (2009: 154) beskriver också två förhållningssätt som lärare i skolan kan ha till 

dialekter. Tittar man på det Linnea vill uppnå med sin undervisning så strävar hon efter 

det andra alternativet som beskrivs. Hon vill få eleverna att utveckla meta-kunskaper 

vilket innebär att de ska kunna reflektera kring sitt eget språk beroende på situation. 

Detta är i likhet med förhållningssättet som säger att lärare, med respekt för elevernas 

talade språk, ska kunna växla mellan varieteter beroende på situation.  

4.7.3 Intervju med lärare - Kim 

När Kim undervisar i språklig variation använder hon sig av ett material som finns att 

skriva ut på internet, det heter ”Dialekter i skolan” och är skapat av Institutet för språk 

och folkminnen (2014). Materialet finns i PDF-format på Institutet för språk och 

folkminnens hemsida. Materialet är tillgängligt för alla som vill använda det på 

hemsidan sprakochfolkminnen.se. Utöver att jobba med det beskrivna materialet ovan 

så brukar eleverna även få titta på avsnitt av tv-programmet ”Värsta språket” med 

Fredrik Lindström. 

När hon jobbar med språklig variation brukar hon delvis skapa eget material. Källorna 

till materialet varierar, men bland annat brukar hon använda sig av hemsidor som har 

fokus på bland annat dialekter när hon skapar sitt material, även boken Möt språket av 

Johansson, Karlsson & Nettervik, (2009) används och anses vara rätt bra, enligt Kim. 
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Hon väljer inte endast en källa, utan har alltid gjort olika och plockat från olika delar 

och källor. 

Kim säger att de flesta dialekter man pratar om dyker upp i undervisningen. På skolan 

finns elever från flera olika delar av landet, så diskussioner kring dialekter uppstår 

automatiskt på lektionerna. Exempelvis så kan eleverna råka i diskussion om vad som är 

plättar och vad som är pannkakor då det finns olika dialektala betydelser av orden. 

Eftersom att Kim låter elever som inte delar samma geografiska hemvist diskutera kring 

diverse dialektala ord så bryter hon mot den norm många lärare, enligt litteraturen, 

jobbar efter. 

4.7.4 Intervju med lärare - Lennart 

Lennart undervisar i Svenska som andraspråk 1, denna kurs inriktar sig till elever som 

har ett annat modersmål än svenska. När han jobbar med språklig variation använder 

han sig både av läroboken Kontext. Svenska som andraspråk 1 av Hedencrona & Smed-

Gerdin (2012) och material från andra källor. Han tycker att det kan bli tråkigt att endast 

låta eleverna jobba i sina böcker och andra uppgifter anser han kan ge mer bredd åt 

arbetsområdet än vad böckerna gör om eleverna endast jobbar i dessa. När han låtit 

eleverna jobba med annat än böckerna har han bland annat låtit dem titta på Svenska 

dialektmysterier med Fredrik Lindström där dialekter presenteras och man får höra hur 

de låter. I böckerna har eleverna fått jobba med uppgifterna som finns inkluderade i 

dessa. Avslutningsvis brukar han ge eleverna ett prov på området, bland annat ska 

eleverna känna till de sex dialektområden som finns i Sverige. 

 

Lennart anser inte att området språklig variation är ett av de viktigare områdena 

eleverna jobbar med i ämnet. Vid ett val av att undervisa om dialekter eller sociolekter 

så skulle han välja att undervisa om sociolekter, eftersom att han anser att det området 

väger tyngre och känns viktigare än dialektområdet. Han tycker även att det generellt 

sätt har jobbats för lite med formellt och informellt språk i skolundervisningen, men han 

tror sig se en bättring i och med de nya läro- och kursplanerna som tagits i bruk. 

Kopplar man detta till det som visats i läroboksanalysen kan man se att formellt och 

informellt språk i kombination med diverse grammatiska övningar presenteras i 

kombination med språklig variation i läroböckerna. Eftersom att Lennart undervisar i 

Svenska som andraspråk 1 får språklig variation ett annat fokus. Han beskriver språklig 

variation som ett viktigt moment i kursen. Det finns mycket att prata om med eleverna 

som läser Svenska som andraspråk 1. 

4.8 Lärarnas, läroböckernas och forskningslitteraturens definitioner 

av språklig variation, dialekt och sociolekt 

Under denna rubrik presenteras de definitioner av begreppen språklig variation, dialekt 

och sociolekt som framkommit vid genomgångarna av läroböckerna samt intervjuerna 
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med lärarna. Begreppen presenteras var för sig och lärarnas definitioner presenteras 

genom citat ur intervjuerna för överskådlighetens skull. Redovisningen av dessa 

begrepp sker i denna del för att kunna besvara frågeställningen kring hur begreppen 

definieras. I läroböckerna förekom endast en definition, denna presenteras under rubrik 

4.8.2.  

4.8.1 Definitioner av språklig variation 

Wilhelm: 

ja språklig variation (…) de e ju dom olika sätt som språket används på i olika kretsar (..) det kan 

ju vara olika sociala skikt i samhället (.) olika kön (.) olika åldrar (.) olika yrken. 

Kim: 

ja det är ju dialekter naturligtvis och sen är det ju hur vi uttalar orden (…) förkortar dom eller dom 

här språkliga variablerna (.) uttal (.) böjning (..) grammatik.   

Linnea: 

språklig variation kan ju va både dialekter sociolekter språk och kön alltså variationer (..) inom (..) 

sättet att prata svenska (.) att det finns olika varianter (.) men jag kan ju också tänka lite stilistiskt.. 

alltså hur man uttrycker sig till olika mottagare i olika sammanhang.  

Lennart: 

ja det är (…) (skratt) finns väl egentligen som vad jag kan komma på (.) två varianter (..) ursprung, 

alltså dialekter och sånt (..) alltså geografiskt ursprung ska jag kanske säga (…) och sen finns det 

också den sociala delen (.) sociolekter (.) uppväxt och social klass och allt det där.  

 

I Einarsson (2009: 143-144) finner vi att språklig varietet är ett begrepp för språk när 

man talar om klass (sociolekt), kön (sexolekt), ursprung (dialekt) och ålder (kronolekt) 

och hur dessa visar sig när vi kommunicerar. Edlund, Erson och Milles (2007: 163) 

skriver att språkliga varieteter beror på var vi kommer ifrån, hur gamla vi är och vilken 

etnisk bakgrund man har. Språkbruket kan alltså sägas variera utifrån den plats man har 

i det geografiska respektive det sociala rummet. 

 

De definitioner som lärarna och forskningslitteraturen ger av begreppet språklig 

variation är till stor del lika. Forskningslitteraturen lyfter upp underordnade begrepp så 

som kronolekt samt sexolekt. Detta gör även lärarna, exempelvis Wilhelm och Linnea, 

men framför allt genom beskrivningar av de underordnade begreppen. Istället för att 

säga ”kronolekt” och ”sexolekt” säger de att språket kan skilja sig beroende på ålder och 

kön.  
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4.8.2 Definitioner av dialekt 

Linnea: 

ja (..) en (..) variant av svenskan som skiljer sig från (..) standardsvenska som brukas av personer i 

en viss region eller ett område eller en by (..) geografiskt definierat. 

Wilhelm: 

jag skulle nog definiera det som en geografiskt begränsad (.) språkvariation. 

Lennart: 

en dialekt är (skratt) (…) ett talspråk som (..) ja (..) som talas i ett definierat område (.) där man har 

gemensamma drag som beror på varifrån man kommer (.) det kan också bero lite på var man bor 

men för det mesta är det ju ursprunget (.) där man bodde som liten (.) som bestämmer vilken 

dialekt man har (..) det finns ju både lokala och regionala dialekter (..) har jag lärt mig. 

Kim: 

ja men dialekt är ju dom här olika dialekterna (…) i vårt land. 

 

Kontext Svenska 1 för fordons- och transportprogrammet har en definition av ordet 

dialekt. Denna beskriver dialekt som ett språk som talas inom ett visst geografiskt 

område. 

 

Lärarna och litteraturen har en gemensam bild av begreppet dialekt. Ställer man lärarnas 

definitioner mot hur litteraturen definierar dialekter så finner vi exempelvis att 

Andersson (1985: 60-62) skriver att dialekter hör ihop med olika språkliga variabler 

som kan ses på olika orter. Linnea, Lennart och Wilhelm säger att dialekter har en 

geografisk anknytning medan Kim definierar dem som olika dialekter i vårt land. 

Lärarna och språkforskningen kan därmed sägas tolka begreppet på samma sätt (med 

undantag av Kim), dialekter är något som är geografiskt definierat.  

4.8.3 Definitioner av sociolekt 

Kim:  

 

det tror jag också är ett sätt att (..) eleverna säger ju inte att dom pratar olika beroende på vem dom 

pratar med (…) det kanske är en.. generationsväxling där (..) eller? men det är ju något som jag 

tror att man är medveten om som lärare (..) och att det på det sättet är bra så att man kan förklara 

begreppen på ett lättare sätt (…) hur ungdomar och vuxna och äldre pratar med varandra. 
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Wilhelm: 

 

ja en sociolekt är ju då en som har att göra med ens sociala hemhörighet med en (…) speciell 

grupp av människor (..) det har ju också att göra med ens sysselsättning (..) det vill säga att man är 

student och därför svänger sig med en hiskelig nomenklatur (..)  

 

Lennart: 

 

olika sätt att tala som bestäms av sociala faktorer (..) så som ålder och kön och social klass (..) det 

är väl dom vanligaste kanske. 

 

Linnea: 

 

 mm (…) asså varianter av svenska (.) utifrån (.)  asså det skiljer sig åt på till exempel (.) social 

grupp eller kön eller (..) inte geografiskt betingat då utan andra faktorer som definierar. 

Gemensamt för lärarna är att de beskriver sociolekt som något som har med en social 

grupp att göra. Lärarna har därmed en likvärdig bild av vad sociolekt innebär samtidigt 

som språkforskningen säger samma sak. Wilhelm och Lennart har både ålder och kön i 

sina definitioner av begreppet. Kim fokuserar endast på ålder och Linnea tar upp 

faktorer som grupp och kön samt utesluter geografiska faktorer. 
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5 Diskussion 

I denna del kommer resultaten och analyserna av undersökningen att diskuteras. 

Läroböckerna och intervjuerna diskuteras under separata rubriker och sedan diskuteras 

båda i kombination med varandra under en egen rubrik som heter ”Språklig variation i 

skolan”. 

5.1 Läroböcker 

En av delarna i denna undersökning var att ta reda på vilket utrymme språklig variation, 

dialekt och sociolekt får i läroböcker. Med grund i de kvalitativa och kvantitativa 

analyserna kan jag konstatera att dessa begrepp inte får speciellt stor plats gångerna de 

finns med i läroböckerna – vilket inte är alla gånger. Dock ska det inte på grund av detta 

dras några slutsatser om att begreppen är exkluderade. Tittar man på hur läroböckerna är 

utformade i kombination med vad de intervjuade lärarna har berättat om området 

språklig variation (det vill säga, att det är något man jobbar med i mån av tid) så är det 

förståeligt att området inte får något större fokus i dessa. Sedan kan man säkerligen 

undersöka vilket utrymme dessa begrepp får i läroböckerna på andra sätt än vad som 

gjorts i denna undersökning. Det är ett begränsat antal böcker och lärare i denna 

undersökning, och därför bör resultatet inte generaliseras. Det resultat jag har fått gäller 

endast för de utvalda böcker och lärare jag valt ut, tittar man på andra källor kan 

resultatet säkerligen variera. Vanligt är det att läroböckerna tar upp dialekten och tar ett 

exempel, likt Day (2006: 138) som beskriver dialekt som ett sätt att tala som är 

gemensamt för de människor som är från ett visst geografiskt område med ett exempel 

från skånskan.  

 

I de analyserade läroböckerna finns ett mönster som visar sig genom att språklig 

variation presenteras tillsammans med språkriktighet. Varför författarna väljer att lägga 

dessa bredvid varandra kan ha en förklaring i att språklig variation inte är och inte heller 

har varit accepterat i skolans värld, numera inte i skriftspråket. Språklig variation i form 

av exempelvis ungdomsspråk och slang redovisas från två perspektiv, det ena som visar 

det ur en positiv synvinkel (språkets krydda) och det andra som visar det från en mer 

negativ synvinkel (slarvigt och slappt).  

 

Kontext Svenska 1 för fordons- och transportprogrammet beskriver rinkebysvenskan 

som en dialekt medan andra läroböcker beskriver den som en sociolekt. Det är alltså en 

språklig varietet som är svårdefinierad för författarna. Gunnarsdotter Grönberg (2013: 

253) tar dock upp att rinkebysvenskan kan kopplas till båda dessa termer, men att 

termen multietnolekt skulle passa in bättre eftersom bakgrunden till variationen inte 

bygger på samma sak som dialektala (geografiska varieteter) eller sociolektala 

(varieteter grundade på social grupp) varieteter gör. Denna definitionssvårighet kan göra 

det svårt för lärare att förklara begreppet för eleverna de undervisar. En grupp elever får 

kanske lära sig att rinkebysvenskan är en dialekt och en annan grupp får lära sig att det 
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är en sociolekt. Undervisningen kan alltså i vissa fall utebli att vara konsekvent. Det 

bästa vore ifall begreppet multietnolekt användes konsekvent av alla lärare, då undgår 

man att skapa förvirring hos både sig själva och sina elever. På baksidan av Kontext 

Svenska 1 för fordons- och transportprogrammet står det som tidigare nämnts i 

resultatet att läroboken ska innehålla nyttig kunskap. I och med detta ordval får man 

som läsare uppfattningen att det som inte inkluderats i denna lärobok skulle klassas som 

icke-nyttigt, det vill säga onödigt. Boken tar förvisso upp mycket kring denna 

undersöknings centrala begrepp, men det bör också uppmärksammas att mycket inom 

området inte finns med i boken. Det är därför en tolkningsfråga om det är nyttig 

kunskap eller inte. 

 

I Svenska spår 1 finns som tidigare nämnt ett kapitel som behandlar ungdomsspråk och 

slang, två saker som kan inkluderas under språklig variation. Kapitlets rubrik belyser att 

dessa varieteter är annorlunda genom sitt namn, ”spännande språk”. Det är nästan som 

att de vore exotiska varianter av språket som talas av externa grupper som läsaren av 

läroboken får ta del av. Det visar alltså på att det inte är normalt språkbruk. Talar den 

studerande eleven som tar del av denna bok själv det som i boken kallas för 

ungdomsspråk eller slang kan denna få uppfattningen av att dennes språkbruk är 

annorlunda, det vill säga avvikande från den språknorm som läroboken förespråkar. 

Einarsson (2009: 151-153) tar upp att skolan har en rådande språknorm, detta skulle 

kunna vara ett sätt som den visar sig på, det vill säga läroböcker som alienerar språkliga 

varieteter som avviker från den språknorm som råder i skolan.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att begreppen språklig variation, dialekt och 

sociolekt verkar få det utrymme det behöver i läroböckerna, och att läroböckerna kan 

fokusera på olika aspekter av språklig variation då det inte verkar finnas någon norm för 

vad som är viktigt och bör finnas med i en lärobok. Dialekter har dock en större del om 

man tittar på den kvantitativa analysen av läroböckerna. Med tanke på frågeställningen 

som behandlar vilket utrymme de tidigare nämnda begreppen får så vill jag, utifrån de 

studier jag nu gjort, konstatera att dialekter får ett större utrymme än övriga språkliga 

variationer, även om sociolekter har en större del av utrymmet också.  

5.2 Intervjuer med lärare 

Den andra frågeställningen jag valde att undersöka var hur lärare jobbar med språklig 

variation, dialekter och sociolekter. En förutsättning för att ta reda på detta var först att 

ta reda på om de inkluderade dessa delar i undervisningen. Intervjuerna visade först och 

främst att alla de intervjuade lärarna jobbade med språklig variation, dialekter och 

sociolekter på något vis. Det gemensamma för dem var att området inte var prioriterat, 

utan mest ett område som de flesta eleverna tyckte om och som de behövde gå igenom. 

De tyckte att andra saker kunde vara viktigare, exempelvis grammatik. Tittar man i 

läroböckerna så går dessa som tidigare nämnt hand i hand med varandra i gemensamma 
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kapitel, och dialekterna får inte utrymme till någon större del där dialektala ord 

presenteras.  

 

Intervjun med Lennart visade att han ansåg att sociolekter hade större tyngd än 

exempelvis dialekter i undervisningssammanhang. Han skulle alltså välja att undervisa 

om sociolekter om han var tvungen att välja mellan sociolekter och dialekter. De andra 

lärarna har inte lika starka åsikter om vad som väger tyngst av de underordnade 

termerna inom språklig variation.  

 

I både intervjuerna med lärarna samt vid litteraturgenomgången så framkommer det att 

det finns elever som talar med dialekt och känner högre samhörighet med hemorten. 

Dessa elever sägs enligt intervjuerna tycka om att jobba med dialekter när det kommer 

till skolarbete. Det framkommer även att det framförallt är på yrkesförberedande 

program som dessa elever finns. Området dialekter har alltså en viss funktion som 

studiemotiverande område inom svenskan i detta fall, eftersom att eleverna tycker om 

att jobba med dessa. Dock så är området samtidigt lägre prioriterat, vilket gör att 

eleverna som tycker om att jobba med detta eventuellt inte får göra det, eftersom att det 

kan vara tidsbrist och språklig variation ligger långt ner bland de områden som är 

verkligt obligatoriska för kursen.  

5.2.1 Lärarnas definitioner av språklig variation, dialekt och sociolekt 

Lärarnas definitioner av de begrepp som ingick i frågeformuläret visar att de har en 

någorlunda gemensam bild av vad begreppen innebär. Tittar man på hur litteraturen 

definierar begreppen kan man även säga att lärarnas bild till stor del ingriper det denna 

säger. Lärarna har alltså en god bild av vad begreppen betyder och hur de själva väljer 

att tolka dem till sin undervisning. En nämnvärd skillnad är dock Kims definition av 

ordet dialekt, där definition löd: 

 

Ja men dialekt är ju dom här olika dialekterna (…) i vårt land. 

 

Denna definition kan tolkas på olika sätt. Det ena är att Kim antog att begreppet dialekt 

var så självklart att det inte behövde någon ytterligare förklaring, det andra kan vara att 

Kim inte hade något direkt svar på vad det inbegrep. Med grund i resten av intervjun 

kan det påstås att Kim har vetskap om begreppet dialekt eftersom att det är ett område 

som eleverna får arbeta med, bland annat genom materialet ”Dialekter i skolan”. 

Lennart tar upp att dialekten kan förknippas med ursprungsorten, det vill säga orten där 

man är uppvuxen. Det är en aspekt de andra lärarna inte tar upp i sina svar. De nämner 

endast att dialekt har med geografiskt område att göra, men de beskriver aldrig i vilken 

tidsperiod av livet det här geografiska området har effekt på det talade språket. 

Människor flyttar men har många gånger kvar den dialekt de talade där de växte upp 

även när de pratar med människor på den nya orten de flyttat till. Lennart skiljer sig 

dock lite från de andra lärarna eftersom att han definierar språklig variation som 
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dialekter och sociolekter. Eftersom att begreppet sociolekt är lite luddigt är det möjligt 

att Lennart inkluderade dessa två begrepp i detta. Möjligheten finns att han ser 

exempelvis manligt och kvinnligt språk som två olika gruppspråk och därför inkluderar 

dessa under termen sociolekt. Detta är förstås endast spekulationer. 

 

Tittar man på det litteraturen skriver om språkig variation så finner vi Hyltenstams 

(1999: 103-104) förklaring till varför begreppet används i följande citat: ”det behövs en 

term för att tala om olika språkformer utan att ta ställning till om de är språk eller 

dialekter eller vilken status de har”. Det kan alltså sägas vara ett paraplybegrepp för 

språkvarianter i allmänhet. När lärarna definierade språklig variation så var de inne på 

samma, språkformer. Av lärarnas definitioner var dialekt och sociolekt två av svaren 

som dominerade språklig variation som begrepp. Sociolekt definierades som något som 

talades i en social grupp. I läroböckerna som använts till denna undersökning är det 

jämförelsevis ”gruppspråk” som används mest frekvent vid beskrivning av sociolekter. 

Eftersom att lärarna många gånger använder sig av läroböckerna när de jobbar med 

språklig variation är det inte omöjligt att de influerats av innehållet i dessa när de gav 

sina svar i intervjun. Ser man till hur lärarna definierar språklig variation är Wilhelm 

den som ligger närmast hur litteraturen beskriver begreppet. De andra lärarna är inne på 

samma spår men inkluderar inte faktorer som ålder och yrke i sina definitioner, något 

som bland annat Andersson (1985: 70) gör i sin beskrivning av sociolekter, där ålder 

inkluderas. Dock så inkluderades inte termen dialekt av Wilhelm på denna punkt. 

Dialekten, är enligt Andersson (1985: 64-66), kopplad till sociolekten. Denna koppling 

gör ingen av lärarna, Gunnarsdotter Grönberg (2013: 253-254) tar upp sambanden 

genom exemplet med rinkebysvenskan. 

 

Kim, Lennart och Linnea pratar om elevernas reflektioner kring det egna språket. Om 

hur medvetna eleverna är om exempelvis sociolekter och hur de anpassar språket till 

situationen. Linnea vill utveckla meta-kognitiva kunskaper hos eleverna med Kim säger 

att eleverna inte tänker på hur och om de anpassar sitt språk beroende på mottagare. 

Dessa lärare lyfter fram vikten av att kunna reflektera över det språk man använder sig 

av, något som de andra lärarna inte gör.  

 

Flera av lärarna låter ibland eleverna jobba med varandras språk. Wilhelm låter 

exempelvis eleverna titta på varandras slangord och svordomar. Precis som jag i 

analysen tog upp så skriver Bijvoet (2013: 131) att varieteter kan ha mer eller mindre 

prestige att dialekter och slangord oftast tillskrivs som varieteter med lägre prestige 

eftersom att de inte förknippas med hög social status. Som lärare finns det både negativa 

och positiva aspekter med att ta upp vad som förknippas med låg respektive hög 

prestige. Går man som lärare inte igenom detta kan eleverna utveckla fördomar, går 

man som lärare istället igenom det så kan elever som inte varit uppmärksamma på 

varieteters olika prestige bli uppmärksammade och utveckla fördomar den vägen. Det är 

alltså väldigt viktigt att man som lärare är noga med vad man lär ut inom det här 
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området för att det inte ska utvecklas en negativ trend av att elever ser ner på varieteter 

med låg prestige eller drar förhastade slutsatser om de som talar dessa varieteter, till 

exempel att de skulle tillhöra en lägre social klass. 

 

Lennart beskriver sociolekter som ett viktigare område att jobba med i skolan än vad 

dialekter är. På det viset skiljer han sig jämtemot de andra lärarna. Vad detta beror på är 

oklart. Det skulle kunna bero på att Lennart undervisar i kursen Svenska som 

andraspråk 1 och inte Svenska 1. Den kurs han undervisar i riktar sig till elever som 

kanske inte är lika invänjda med de sociolekter som finns i Sverige. Dialekter återfinns i 

alla delar av världen och de är geografiskt anknutna. Lennart säger även att han anser att 

det kan vara av värde att lära eleverna skillnaderna på tjej och flicka. I Lennart 

definition av sociolekt ingår hur man pratar beroende på kön och ålder, två aspekter som 

litteraturen beskriver som egna kategorier av –lekter. Detta gör att området sociolekt 

blir mer omfattande än dialekter och kanske därför mer prioriterat. Hade sociolekt, 

kronolekt och sexolekt setts som enskilda områden hade Lennart kanske haft en annan 

syn på området. Definitionen av begreppet har här en betydande roll eftersom att 

sociolekten ses på olika sätt. Det är en fråga om ifall man ser flickor, pojkar och olika 

åldersgrupper som enskilda sociala grupperingar eller inte. 

 

Litteraturen beskriver en oskarp skiljelinje mellan dialekter och sociolekter, detta är inte 

något som lärarna beskriver i deras intervjuer. Vad detta beror går endast att spekulera i. 

Antingen så är de inte uppmärskammade på exempelvis den mer diffusa definition av 

rinkebysvenskan som existerar, eller så vill de förenkla undervisningen och lägga denna 

varietet under endast en definition för att inte skapa förvirring. Vad rinkebysvenska 

anses eller bör vara kan i dagens läge kanske fortfarande ses som en forskningsfråga. 

Gunnarsdotter Grönberg (2013: 253-254) tar upp att rinkebysvenskan kan ses som en 

multietnolekt, eller ett multietniskt ungdomsspråk eftersom att det mestadels pratas av 

ungdomar med olika kulturella bakgrunder. Eftersom att rinkebysvenskan är en frekvent 

återkommande del i de läroböcker som undersökts i detta arbete bör det kanske 

reflekteras mer kring vad det är. Att kalla det för multietnolekt skulle kunna vara ett 

alternativ, det skulle skapa mindre förvirring och mindre diffusa definitioner av vad 

begreppet egentligen innebär. Men, eftersom att språklig variation får mindre fokus än 

andra områden inom svenskämnet finns det även an möjlighet att lärarna utelämnar 

sådana reflektioner eftersom att de inte har tid att gå in på sådan detaljnivå. Lärarna 

definierar dock sociolekter på ett annat sätt än vad litteraturen gör i denna undersökning. 

Några av lärarna inkluderar ålder och kön under begreppet sociolekt, medan litteraturen 

bland annat sätter in dessa två som egna –lekter, nämligen kronolekt och sexolekt. Så 

termen sociolekt verkar vara tvetydig. Om eleverna får lära sig att sociolekt innefattar 

ålder och kön likväl som social status/gruppering så kan det innebära att de får lära sig 

en felaktig bild av vad begreppet verkligen innebär.  
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När lärarna låter sina elever jobba med dialekter verkar Fredrik Lindströms program 

vara ett återkommande inslag i undervisningen. Både programmet ”Värsta språket” och 

”Svenska dialektmysterier” används av lärarna som intervjuades i denna undersökning. 

Det verkar vara ett fungerande koncept, som användes även då jag själv studerade på 

gymnasiet.  

5.3 Språklig variation i skolan 

Språklig variation i skolan har två delar. Den ena delen handlar om hur elevernas egna 

språkliga variation har behandlats genom tiderna, och den andra handlar om hur lärarna 

lär ut språklig variation i skolan. Samtidigt som den språkliga variationen eleverna 

själva använder i skolan blivit mer accepterad, med undantag av skriftspråket, så tar 

området språklig variation förhållandevis liten plats i jämförelse med andra 

undervisningsområden.  Resultatet visar på att språklig variation förekommer i både de 

läroböcker som undersökts och den undervisning som de intervjuade lärarna genomför. 

Den språkliga variationen visar sig dock på olika vis hos dessa, fokus ligger på olika 

saker i läroböckerna och lärarnas undervisning.  

 

Den största fokusskillnaden visar sig i läroböckerna vars fokus spretar åt olika håll. 

Medan en del av dem har ett större fokus på dialekter, inriktar sig andra mer på 

sociolekter och gruppspråk. Ur en didaktisk synvinkel infaller en problematik med detta 

i skepnaden av lärare som undervisar med hjälp utav dessa läroböcker som då får 

komplettera sin undervisning med egna uppgifter, om de inte vill att endast 

läroböckernas subjektiva bild av språklig variation ska genomsyra undervisningen helt. 

Språklig variation får alltså helt olika innebörd för elever som endast jobbar med 

läroböcker utan en lärare som kompletterar detta i kursen Svenska 1. Detta kan jämföras 

med undervisningsområdet noveller. Skulle alla läroböcker beskriva en annorlunda bild 

av vad en novell är i kontrast till de andra läroböckerna finns det ingen nationell norm 

för vad en novell är och elever på olika skolor kommer att ha olika uppfattningar av vad 

en novell är. Även om problematiken med olikartad syn på vad som ska inkluderas 

under språklig variation inte nämns så bör man fortfarande ha i åtanke att elever som 

gått kursen Svenska 1 fortfarande ska ha en likvärdig utbildning i ämnet. Punkter i 

kursplanen som kan tolkas i princip hur som helst ger lärarna som undervisar i ämnet 

problem med att hålla undervisningen likvärdig, precis som i detta fall med språklig 

variation. Fritolkningsvärdet blir för högt för en likvärdig undervisning. Detta gäller 

även hur läroböcker som ska beröra hela kursen Svenska 1 väljer att belysa kursplanens 

punkter innehållet. Eftersom att språklig variation verkar vara en punkt som inte är lika 

prioriterad som exempelvis retorik bör man kanske ifrågasätta varför denna ska 

inrymmas i den kursplan som finns idag. Ett område som läggs in vid mån av tid är inte 

prioriterat i jämförelse med de andra områdena. Punkten som behandlar språklig 

variation i kursplanen för Svenska 1 kan alltså sägas vara det område som har lägst 

prioritet av alla. 
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Tittar man på vilket fokus språklig variation har i läroböcker, vad det presenteras i 

kombination med och vilken attityd skolan har och har haft mot att eleverna har använt 

sig av sina språkliga varieteter i skolan, kan man dra slutsatsen av att det är ett område 

som anses vara ”fel” - men man ska ändå ha kännedom om det. Med fel så menas här att 

använda sin språkliga variation. Rätt användning av språklig variation kan tolkas vara 

de gånger då man anpassar språket till mottagaren. Läroböckerna visar en bild av att 

man på dialekt kan säga vissa ord men i kombination med språkriktighet visar de också 

på att det finns en korrekt version av språket. Med hänvisning till Bijvoet (2013: 122) så 

visar undersökningar i skolsammanhang att elever som talar någon form av varietet av 

standardspråket ofta möts av negativa förväntningar i fråga om personlighet och 

skolgång. Detta har även visat sig påverka elevernas självbild och förutsättningar att 

göra bra ifrån sig i skolan. Är inte läroböcker och lärare tydliga med att tala om att 

dialekt inte är något fel och att det inte hör ihop med något negativt kan alltså elevernas 

prestationsförmåga påverkas negativt. Det är alltså viktigt hur detta område fungerar i 

undervisningssammanhang, både från lärarnas samt läroböckernas håll.  

 

Samtidigt som det är av värde att respektera elevers språkliga varieteter i 

undervisningen ska lärare ge sina elever en likvärdig undervisning. Litteraturen 

beskriver skolan som en plats som bidragit till att dialekterna jämnats ut. Bijvoet (2013: 

122) skriver som sagt bland annat om språkattityder i skolsammanhang. Negativa 

förväntningar på dialektala talare kan, som jag tolkar litteraturen, mynna ut i två saker. 

Antingen så får man eleven att träna bort sin dialekt i ett försök att ändra de negativa 

förväntningarna till positiva, eller så förstör man elevens självbild genom att få eleven 

att tro att det är något fel med att denne har den dialekt som denne har. I Svenska 

timmar språket tar man upp att elever numera är stolta över den dialekt de talar. Denna 

bok som är äldre än Sundgren (2013) visar alltså på en positiv utveckling gällande 

attityder mot dialekter medan Sundgren (2013) beskriver en mer negativ bild av hur 

dialekter behandlas. Vilken version som ligger närmast sanningen är svår att avgöra, 

problematiken för lärarna när det kommer till dialekt i klassrumssituation består. Man 

ska dock inte generalisera och anta att det måste vara det ena eller det andra gällande 

attityder mot dialekter. Människor kan ha en neutral ståndpunkt i frågan, detta är dock 

inget som diskuteras i litteraturen, inte heller i vilken utsträckning elever innehar en 

dålig självbild eller är stolta över sin dialekt diskuteras.  

 

Man kan se problematiken med dialekt i klassrummet från två perspektiv. Det ena är att 

lärarna velat göra undervisningen så likvärdig som möjligt genom att få alla elever att, 

till exempel, skriva på det man brukar kalla för standardsvenska. Enligt Edlund & Hene 

(1992: 23) menar dock många att standardsvenska endast existerar i skrift. Det har alltså 

inget med attityder jämtemot den specifika språkliga varieteten att göra, utan den har 

med en likvärdig utbildning och bedömning av eleven att göra. Det andra perspektivet 

kan ses som att lärare rättat till elever som talat eller skrivit på en språklig varietet bara 
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därför att den inte anses vara rätt. Lärare måste alltså välja mellan dessa två 

förhållningssätt: Motivera eleverna till att skriva på standardsvenska för att 

undervisningen ska bli likvärdig, utan att säga att något är rätt eller fel – eller säga till 

elever som inte använder sig av standardsvenska att de gör fel, vilket kan leda till att 

eleverna får en syn av sin varietet som mindre värd. Det första förhållningssättet är mer 

positivt än det andra i den mening att det inte sänker elevernas självkänsla genom att 

beskriva deras språk som mindre värt, och detta är det skolan mer och mer sjunker in i 

om man tittar på den från ett historiskt perspektiv. Vad detta innebär för 

dialektutjämningen och den språkliga variationens vara eller icke vara i undervisningen 

får visa sig i sinom tid, men trenden inom skolan visar sig vara att språklig variation 

undervisas i alla gymnasieklasser eftersom att det numera är Svenska 1 och inte 

Svenska 2 (före detta Svenska B) som inkluderar detta arbetsområde i svenskämnet.  

 

Edlund, Erson och Miles (2007: 166) skriver om språklig variation och att det är ett 

kraftfullt sätt att signalera identitet och tillhörighet med. Till viss del kan det ur den 

synvinkeln vara bra att inte presentera olika dialekter i läroböckerna, med tanke på att 

språket tillhör elevernas identitet finns det kanske anledning att vara försiktig då man 

väljer att presentera en viss dialekt eller sociolekt. Med detta i åtanke kan det förstås 

vara lättare att exkludera alla presentationer av dialekter, för att inte stöta på problem 

med värderingar som elever kan anse som stötande. Edlund, Erson och Miles (2007: 

166) beskriver dock inte hur de kommit fram till det överhängande svaret att språklig 

variation är ett kraftfullt sätt att signalera identitet och tillhörighet med.  

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet av denna studie visar på att språklig variation i läroböckernas innehåll samt 

lärarnas undervisning inte ges något större utrymme. Det visar även att området har låg 

prioritet jämfört med andra undervisningsområden i Svenska 1. Fortsatta studier av 

området språklig variation skulle kunna innefatta en mer omfattande analys av hur 

lärarna jobbar med området genom andra metoder, så som observationer av lektioner 

och undervisning. Genom att kombinera observationer och intervjuer kan man komma 

runt den problematik som Fangen (2005: 159) kallar för ”forskareffekt”, det vill säga att 

man som intervjuare påverkar resultatet på grund av sin närvaro.  

 

Man skulle kunna titta mer på det material som används och även undersöka elevernas 

attityder till arbetsområdet genom intervjuer med elever. Vidare forskning skulle även 

kunna titta på andra läroböcker än läroböckerna som använts i denna studie, resultatet 

kan mycket väl variera med tanke på hur böckernas innehåll i denna studie har varierat. 

I kombination med detta skulle det gå att undersöka om och hur man arbetar med de 

olika stadierna av Anderssons (1985: 62) dialektstege. Andra fortsatta studier skulle 

kunna innefatta en undersökning kring den språkliga variationens vara eller icke vara i 
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framtidens skolundervisning genom intervjuer med lärare och elever, om det är ett 

arbetsområde som behövs eller inte. 
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Bilaga 1 – Frågor till intervju 

 

Fråga 1: Definition av begreppet… 

1. Språklig variation? 

2. Dialekt? 

3. Sociolekt? 

Fråga 2: I kursplanen för Svenska 1 kan man finna följande citat… 

”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.” 

Hur jobbar du med det här området och vad inkluderar du inom just området ”språklig 

variation”? 

Fråga 3: Använder du dig av läroböcker eller skapar du eget material? Om du använder 

lärobok, vilken använder du samt om du skapar eget material, hur ser det ut? 

Fråga 4: Anser du att det finns områden som blir exkluderade inom området eller tycker 

du att undervisningen berör allt? Motivera ditt svar. 

 

 


