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Abstract 
 

Maria Gustafsson: Bjursmålet – attityd till en lokal dialekt (2017). Självständigt arbete, 

Svenska Va, 15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och 

samhällsvetenskap.  

 

Dialekterna är i upplösning, i synnerhet de lokala. De lokala dialekterna är de som ligger 

längst ifrån standardspråket sett till uttal och förekommer främst i Dalarna. Bjursås är den 

sydöstligaste socknen som tillhör de egentliga dalmålen och den lokala dialekten bjursmålet 

är starkt hotad. Syftet med den föreliggande uppsatsen är att undersöka vad eleverna på 

Bjursåsskolans högstadium har för attityd till den lokala dialekten bjursmålet samt se om det 

finns ett intresse för att bevara den genuina dialekten med hjälp av skolundervisningen. 

 

För att samla material används en kvalitativ metod i form av enkäter. Enkäterna besvarades 

via både pappersform och Google formulär av 123 högstadieelever samt två verksamma 

svensklärare på samma skola. Resultatet visar att ungdomarna generellt sett har en positiv 

attityd till bjursmålet och majoriteten av dem vill lära sig mer om dialekten. Trots det berör 

inte skolundervisningen ämnet, vilket dessutom ses som en av de större orsakerna till 

dialektupplösningen. Slutsatsen av undersökningen är att fler skolor bör arbeta med dialekter 

(framför allt de lokala) i undervisningen för att bevara kulturarvet.  
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1. Inledning 
Institutionen för språk och folkminnen (2014:9) skriver att dialekterna förändras med tiden 

och de svenska dialekterna blir mer och mer lika varandra. Likaså skriver Mats Thelander 

(1996:172) att dialekterna blir mer regionaliserade med tiden, att de genomgår och har 

genomgått en stor förändring. De lokala dialekterna är därmed hotade. I läroplanen för 

gymnasiet (Lgy11) står det att eleverna ska ges möjlighet att utveckla ”… kunskaper om det 

svenska språket […] ursprung samt ge dem möjlighet till att reflektera över olika typer av 

språklig variation” (Skolverket 2011, s.160).  

 

Under min uppväxt reflekterade jag inte särskilt mycket över hur jag, mina föräldrar eller 

människor i min omgivning talade. När jag under några tillfällen umgicks med personer från 

byn Lima, som är belägen mellan Sälen och Malung, öppnades mina ögon för den varietet av 

språket de använde. Trots att vi fortfarande var i Dalarna talade de helt olikt mig och mina 

vänner; de talade på limamål och jag som utomstående förstod ingenting. Tankarna startade 

och jag insåg att det fanns fler dialekter i dialekten.  

 

När jag senare började studera på Örebro universitet möttes jag av en stor variation av olika 

dialekter och jag var en av de få i klassen som var stolt över min. Jag bredde på min dialekt, 

medan vissa av mina vänner skalade av sina. Det gick då upp för mig att dialekter har olika 

status beroende på var ifrån en person kommer. Dialekter hade därmed tagit en stor plats i 

mitt hjärta, i synnerhet dalmålet. Under det sista året på universitetet hade mina tankar ännu 

en gång vandrat tillbaka till min hemby och språket som en gång talades där. Intresset efter att 

söka och finna mer om den lokala dialekten bjursmål blev större och jag blev nyfiken över hur 

ungdomarna i Bjursås idag ser på dialekten, eftersom jag själv som ungdom inte reflekterade 

över den innan jag mötte en annan variation.  

 

I och med att den tidigare forskningen mest fokuserat på undersökningar i övre Dalarna finns 

det mycket outforskat om den lokala dialekten bjursmål. I den här uppsatsen kommer jag 

därför undersöka vad eleverna på den lokala högstadieskolan i Bjursås har för syn på 

bjursmålet, om de reflekterat över språket, och om det finns ett intresse hos dem att lära sig 

mer om dialekten. Eftersom jag själv inte har något minne av att vi arbetat med dialekter i 

skolundervisningen vill jag dessutom veta om de verksamma svensklärarna arbetar med det 

idag.  
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1.1 Bakgrund 
Peter Burke (1995) skriver att 1700-talet hävdades vara den tid då språket först kom att 

betraktas som ett socialt fenomen i Italien. Vidare omnämner Burke en italiensk författare, 

Vincenzo Borghini, som under samma tid klargjorde att bönder inte talade på samma sätt som 

stadsbor gjorde. Eftersom bönder inte samtalade lika ofta med främlingar utvecklades inte 

deras språk i samma grad som stadsbornas och det resulterade i olika varianter eller varieteter 

inom samma språk (Burke 1995:10 – 11). Varietet är ett begrepp som definieras som ett sätt 

att tala av en viss talgemenskap, även kallat språkvarietet och det vanligaste området inom 

detta är regionala dialekter (Burke 1995:15 – 16).  

 

Sven O. Hultgren (1990) skriver att standardspråket, även kallat riksspråket, tog sin form i 

Sverige redan i slutet av 1600-talet och användes i synnerhet av folk i högre samhällsklasser. 

Det etablerades därefter på riktigt under mitten av 1800-talet när den allmänna folkskolan 

införskaffades. Standardspråket tog sin form och dialekterna kring framför allt Mälardalen 

blev grunden till standardspråket medan de övriga dialekterna kom att vara en avvikelse från 

standardspråket (Hultgren 1990:29). Bengt Pamp (1978:12) menar att standardspråket är den 

språkvariant som har högst status i ett land och som är normen i exempelvis skolor. På så vis 

kan den politiska situationen påverka språket och därmed motarbeta de drag som avviker från 

riksspråket. Hultgren (1990:31) nämner också att standardspråket ofta förknippas som det 

korrekta och det bildade språket, medan dialekter nedlåtande har etiketterats som ett fult eller 

obildat språk.  

 

Institutionen för språk och folkminnen (2014) menar att gränsen mellan standardspråket och 

dialekter idag är diffus och för att göra gränsen/gränserna mer förståelig/förståeliga har de 

delat in olika varianter av talat språk på en skala. Skalan består av lokal dialekt, regional 

dialekt, regionalt standardspråk samt neutralt standardspråk. Den lokala, eller genuina, 

dialekten är den som skiljer sig mest från riksspråket, sett till uttal, ordförråd och böjningar. 

Det dialektala språket kan variera från by till by och exempel på några lokala dialekter är 

älvdalska, moramål samt rättviksmål som talas i Dalarna. Den regionala dialekten är till 

skillnad mot den lokala en mer utjämnad dialekt såsom dalmål, göteborgska, skånska, 

stockholmska och så vidare. En persons sätt att tala, exempelvis med inslag av vissa regionala 

ord och uttal, avslöjar från vilken stad eller vilket landskap den har sitt ursprung, men inte 

från vilken exakt by eller socken (Institutionen för språk och folkminnen 2014:3 – 4).  
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De två sistnämnda på den ovannämnda skalan, det regionala standardspråket samt det neutrala 

standardspråket, är de som ses som kontraster mot dialekter. Det regionala standardspråket 

talas utan de flesta dialektala dragen, men tillåter att identifiera talarens tillhörande till större 

regioner, som exempelvis västsvenskt med Göteborg som centrum eller sydsvenskt med Lund 

som centrum. Det neutrala standardspråket, som ligger närmast skriftspråket, avslöjar inte var 

talaren kommer ifrån. Det finns emellertid knappast någon som talar det neutrala 

standardspråket enligt Institutionen för Språk och folkminnen (2014:4).  

 

För språkförändringar är status-begreppet ledande, efter ett område med en hög status 

påverkar de omkringliggande områdena i samband med språkliga förändringar. Språket är på 

så vis under ständig förändring, menar Bengt Pamp (1978:12). På samma sätt som Institutet 

för språk och folkminnen (2014:3) synliggör en skala av olika språkvarianter, punktar Lars-

Gunnar Andersson (1986) upp skalan i sin bok Fult språk:  

 
• neutralt standardspråk 

• regionalt standardspråk 

• utjämnad dialekt 

• genuin dialekt 

(Andersson 1986, s. 62) 

 

Han skriver därefter att ju högre upp på skalan en talare är desto mer prestigefull anses denna 

vara. På så vis blir den genuina dialekten hotad och det neutrala standardspråket ses som det 

finare språket (Andersson 1986:62).  

 

Det finns en språklig variation mellan varje individ, som dessutom kan variera beroende på 

vilken kontext eller situation individen befinner sig i, menar Eva Sundgren (2013:77). Det är 

normer och kulturella förväntningar som styr vilken variant som väljs. Uppväxten är en 

betydelsefull del för hur individen talar i vilka situationer och utifrån det framkommer vilka 

grupper i samhället individen tillhör. Genom att ändra sitt språk kan en individ dessutom ta 

avstånd från grupper eller personer (Sundgren 2013:78). Lars-Gunnar Andersson (2013) 

nämner begreppet glidning som innebär att en individ varierar mellan dialekt och 

standardspråk, tillexempel vid middagsbordet eller i skolan. Om däremot en dialekt skulle 

kunna ses som ett eget språk sker det en växling när individen varierar denna med 

standardspråk (Andersson 2013:59 – 60). Sven O. Hultgren (1983:19) menar att dialekterna i 
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övre Dalarna är svåra för utomstående att förstå och därför har människorna i regionen blivit 

duktiga på att växla mellan dialekten och standardspråket, beroende på vem denne talar med. 

 

Bengt Pamp (1978:111) lyfter att Dalarna är det område som kännetecknas mest med 

dialekter av olika slag. Även Erik Olof Bergfors (1994) skriver att språket i Dalarna 

innehåller en stor variation och delas därmed in i tre grupper. Längst i söder finns 

dalabergslagsmålen, medan den längst i norr, i Särna och Idre, är ursprungligt norskt mål. Den 

sista gruppen är de egentliga dalmålen och indelas i ovansiljansmål, nedansiljansmål samt 

västerdalmål enligt Bergfors (1994:52) och Pamp (1978:111).  

 

 
Figur 1: Karta över Ovansiljansmål (hämtad från 
20TUhttp://www.dalmalsakademin.se/dalmal/socknar/ovansiljansmal/)U20T  

 

http://www.dalmalsakademin.se/dalmal/socknar/ovansiljansmal/)
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Figur 2: Karta över Nedansiljan (hämtad från 
20Thttp://www.dalmalsakademin.se/dalmal/socknar/nedansiljansmal/)20T.  

 

Bjursås är en by, eller en socken, som är belägen två mil norr om staden Falun. Tidigare var 

byn en egen kommun men räknas idag till Falu kommun. Namnet Bjursås betyder bäversjöns 

ås på den gamla lokala dialekten bjursmål. På 1700-talet formades begreppet Dalarnas 

Schweiz och var en förklaring av bygdens kuperade terräng.P0F

1
P Bjursås socken hör till Nedan-

Siljans fögderi och är därmed den sydligaste socknen tillhörande övre Dalarna (Tideström 

1972:10). På så vis ingår bjursmålet i nedansiljansmålen och är en av dess sydöstligaste 

socknar, samt den enda socken som tillhör de egentliga dalmålen, men tillhör en kommun 

som räknas till dalabergslagsmålen. På så vis har bergslagsmålet trängt in en del i bjursmålet 

och Tideström menar att det kan vara svårt att avgöra om målet numera är dalmål eller 

bergslagsmål (Tideström 1972:34 – 35).  

 

                                                      
1 Bjursås.se (2017) - https://bjursas.se/historia/bjursas/  

http://www.dalmalsakademin.se/dalmal/socknar/nedansiljansmal/)
https://bjursas.se/historia/bjursas/
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1.2 Tidigare forskning 
Jasmina Bolfek Radovani gör en kvantitativ undersökning som hon kallar; Attityder till 

svenska dialekter – en sociodialektologisk undersökning bland vuxna svenskar (2000). 

Undersökningens huvudsyfte är att klarlägga de vuxna svenskarnas attityder till dialekt och 

standardspråk beroende på var i landet de bor. Informanterna i undersökningen beskriver 

rikssvenskan som mer intelligent, noggrannare, snabbare och smidigare än den egna 

dialekten, som tvärtom anses vara varmare och mjukare (Radovani, s. 96). De dialekter som 

studien visat vara mest populära är de i västra och norra delarna av landet där göteborgska är 

den populäraste varieteten. Andra uppskattade varieteter är bland annat dalmål, värmländska 

och gotländska. De mindre populära anses emellertid vara bergslagsmål, stockholmska och 

östgötska, för att nämna några (Radovani, s. 98). De mindre populära dialekterna talas på de 

ställen där urbanisering och industrialisering haft som störst inverkan under de senaste 

decennierna (Radovani, s. 109). Även Sven O. Hultgren (1983:23) nämner att den starka 

urbaniseringen är det som påverkar dialektupplösningen mest eftersom många som tidigare 

varit bofasta utanför städerna flyttar in till centrum, vilket leder till att de lokala dialekterna 

hotas inom tätortsbebyggelsen. 

 

John Helgander (1994) skriver att dialekten i övre Dalarna har råkat i stark upplösning de 

senaste decennierna, alltså redan på 1970-talet, eftersom de gamla dalmålen inte används i 

samma omfattning idag som tidigare. Det i sin tur leder till att det blivit betydligt färre 

dalmålstalare de senaste decennierna. I Rättvik och Mora är det endast cirka 10 % av barnen 

som aktivt talar dalmål, jämfört med cirka 65 % av föräldrarna och 90 % av den äldsta 

generationen (Helgander 1994:63 – 64). Över Rättvik och Mora verkar standardspråket vara 

normen för barn- och ungdomsgrupperna. I Älvdalens småbyar ser siffrorna emellertid 

annorlunda ut, i exempelvis byområdet Evertsberg-Åsen-Rot är cirka 55 % av barnen 

dalsktalande och av föräldrarna är cirka 90 % det. Trots det visar en senare undersökning att 

byarna i Älvdalen går i samma riktning som Mora och Rättvik, i synnerhet i den yngre 

generationen där människor mellan 21 – 30 år och även under 10 år använder sig av en form 

av standardsvenska mer ofta än tidigare. Helgander (1994) menar att dalmålet är mer hotat än 

andra dialekter som är mer likt standardspråket. 
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Sten O. Hultgren (1983:24) skriver i sin avhandling att de människor som lever i övre Dalarna 

är tvåspråkiga och talar både dialekt och standardspråk. Dialekten används i synnerhet i det 

vardagliga livet, så som i hemmet eller liknande, medan standardspråket är det som används i 

exempelvis skolan. Den yngre generationen som tillbringar den största delen av dagen i 

skolan påverkas därmed både vad gäller sina språkliga vanor samt värderingar, utifrån vad 

skolan har för syn på dessa. Dessutom börjar föräldrar som är dialektalande att uppfostra 

barnen till att tala mer standardspråk i samband med trycket från till exempel skolan 

(Hultgren 1983:100 – 101). Likaså skriver Sven O. Hultgren i Dialekten – Hinder eller 

resurs? (1990:40 – 41) att den språkliga uppfostran föräldrar börjat med är ett allvarligt hot 

mot de lokala dialekterna. Lars-Gunnar Andersson (1986:64) menar å andra sidan att elever 

som talar dialekt, framför allt en lokal sådan, kan känna en svårighet när de börjar på en större 

skola, i en närliggande stad, eftersom elever de möter inte talar samma dialekt. Lokala 

dialekter kan då framställas som ”bondiga” och ”töntiga” av klasskamraterna. Jasmina Bolfek 

Radovani (2000:106) belyser att växling mellan dialekt och standardspråk förekommer i olika 

situationer eftersom det inte anses vara fint att tala dialekt i vissa kontexter. Utifrån en 

enkätundersökning i hennes studie var det 22 % av informanterna som menade att dialekt inte 

passade i alla sammanhang, exempelvis i samtal med invandrare, i formella eller offentliga 

sammanhang, så som anställningsintervjuer eller liknande, eftersom dialektanvändningen kan 

tendera att det uppkommer svårigheter att bli förstådd.  

 

I projektet Dalmål i skolan (2005:4) är syftet att med hjälp av skolan bevara dalmålet levande 

och höja statusen för lokalspråket i samhället. Skolan ska i projektet pröva arbetsmetoder som 

kan bidra till detta. Sylvia Måsan skriver i rapporten att dalmålet är starkt hotat och menar att 

skolan har en stor påverkan på språkets status. Genom att stärka språkets status ökar 

medvetenheten och elevernas attityd till språket blir positivt. Vidare påpekar hon att 57 % av 

barnen som deltog i undersökningen ville lära sig dalmål och även majoriteten av föräldrarna 

(i genomsnitt 84 %) ville att barnen skulle lära sig dalmål. Trots det är det få barn som talar 

dalmål i skolan (Mora kommun: 4,5 %). Många barn talar däremot dalmål fram till de börjar 

förskola eller skola, därefter övergår de till svenska (Måsan 2005:5 – 6). John Helgander 

(1996) omnämner en undersökning bland skolungdomar på Sollerön i mitten av 1990-talet där 

117 elever deltog i undersökningen. Endast 7 av de delaktiga eleverna ansåg sig tala eller 

förstå sollerömålet bra, samtidigt som hela 53 elever av dessa 117 menade att de var positiva 

till målet och hade ett intresse av att lära sig det (Helgander 1996:144).  
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Sammaledes har Eva Sundgren en vision i sin uppföljningsstudie Språklig variation och 

förändring – exemplet Eskilstuna (2004) att den språkliga variationen från lokalspråk till 

standardspråk har ändrats drastiskt under 1900-talet. Resultaten visar däremot att 

förändringen går långsamt. Dialekter tillåts i större utsträckning och normen i medierna har 

blivit mindre formella. Trots det här är standardspråket fortfarande normen. Vidare skriver 

Sundgren att om andelen nyinflyttade i en by är större än infödda påverkas utvecklingen av 

språket ytterligare. Å andra sidan är det inte ovanligt att inflyttarnas barn under 10-årsåldern 

blir lokalspråkliga och resulterar i att lokalspråksnivån höjs (Sundgren 2004:182 – 184).  

 

Gunvor Nilsson skriver i sin undersökning Dialekten – ett språk i rörelse. Ett närstudium av 

Bysockenmål (2012) att de lokala dialekterna gått tillbaka under senare delen av 1900-talet, på 

grund av det standardiserade riksspråket. I studien undersöker Nilsson hur den yngre 

generationens kunskap om dialektala ord och uttryck framkommer mellan dialekterna i By 

och Möklinta. Resultaten visar att utvecklingen av lokalspråket påverkas av skolans roll samt 

genom byte av bostadsort. Några av de dialektala uttrycken är bekanta för eleverna i 

undersökningen, men de används framför allt i diskussioner med föräldrar samt mor- och 

farföräldrar. Svaren återspeglar huruvida eleven själv, eller dennes förfäder, är infödd eller 

inflyttad. År 2010 omfattade ett större geografiskt flyttande än 1980, och det influerade de 

lokala dialekterna. Nilssons studie visar att 89 % av eleverna var infödda år 1980, jämfört 

med 41 % år 2010. 11 % av eleverna var inflyttade år 1980 och 55 % år 2010, vilket 

demonstrerar att det skett en drastisk ökning av inflyttade elever. Vidare menar Nilsson att 

kontakten mellan barnen och mor- och farföräldrar inte sker i samma omfattning som tidigare. 

Eftersom det ofta är via den äldre generationen som lokalspråket överförs till den yngre 

generationen, brister denna överföring av dialektala ord och uttryck vid utflyttningarna 

(Nilsson 2012).  

 

Tidigare forskning kring bjursmålet är något som jag funnit svårt att hitta. Eftersom målet 

ingår i nedansiljanmålen och dessutom endast är en liten del av området, tror jag att forskare 

istället fokuserar på de mål som talas av fler. I Bjursåsmålets ordförråd skriver emellertid 

Magnevill (1913:3) att målet tagit in fler främmande ord i samband med skolspråk samt 

tidningsspråk. Likaså påpekar DalmålsakademienP1F

2
P (2017) att bjursmålet, på samma sätt som 

                                                      
2 Dalmålsakademien (2017) - http://www.dalmalsakademin.se/dalmal/socknar/nedansiljansmal/bjursas/ 
 

http://www.dalmalsakademin.se/dalmal/socknar/nedansiljansmal/bjursas/
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de andra lokala dialekterna i övre Dalarna, är starkt hotat på grund av influenser från större 

städer och urbanisering, i det här fallet staden Falun.  

 

1.3 Syfte 
Eftersom jag kommer från Bjursås finner jag det intressant att undersöka något som är knutet 

till dialekten där. På så vis ansåg jag att den lokala dialekten bjursmål blev relevant för 

undersökningen. Jag ämnar fylla en del av den kunskapslucka som finns kring bjursmålet, då 

tidigare forskning som enbart avgränsat till målet verkar saknas.  

 

Syftet med den föreliggande undersökningen är att med hjälp av kvantitativa metoder 

undersöka vad eleverna i Bjursås högstadium har för attityd till den lokala dialekten bjursmål, 

vilka bakgrundsfaktorer som skulle kunna samverka med attityden samt se om det finns ett 

intresse för att bevara den genuina dialekten med hjälp av skolundervisningen.  

 

1.3.1 Frågeställning 

• Vilka attityder finns det till den lokala dialekten bjursmål hos eleverna i Bjursås 

högstadium?  

• Vilka eventuella bakgrundsfaktorer påverkar attityden till lokaldialekten?  

• Har eleverna intresse av att lära sig den genuina dialekten i skolundervisningen och på 

så vis bevara den?  

 

2. Metod och material 
Den här uppsatsen är en tvärsnittsstudie som studerar ungdomarnas attityd till den lokala 

dialekten bjursmål i byn Bjursås. I och med det är resultatet av studien aktuellt just vid 

genomförandet och kan därmed förändras hastigt. För att besvara frågeställningarna har en 

kvantitativ metod använts i form av enkäter. Alan Bryman (2011:150) skriver att kvantitativa 

forskningsmetoder handlar om insamling av numeriska data med hjälp av ett mätinstrument, 

vilket i den här undersökningen motsvaras av en enkät.  
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2.1 Enkätens utformning  
Det program som användes för att utforma enkäten är Google formulär 

(20Thttp://www.google.com/forms/about/)20T. Eleverna på Bjursåsskolan hade inga egna datorer 

och inte heller tillgång till datorer under besökande tillfälle, vilket gjorde att enkäten 

omformades till en Wordfil. En klass fick emellertid genomföra enkäten utan min närvaro och 

med hjälp av datorer, då jag skickade enkäten genom Google formulär till den ansvariga 

läraren. Enkäten finns bifogad i slutet av uppsatsen (se bilaga 1).  

 

Enkäten består av 14 frågor som ska kunna ge svar på de frågeställningar som uppsatsen 

eftersträvar att besvara. Frågorna är både öppna och slutna i form av givna svarsalternativ 

samt svar där eleverna får fylla i med egna ord för att få en större inblick i deras tankar kring 

dialekten. Öppna frågor är de frågor som besvaras med egna ord, medan de slutna är 

exempelvis ja/nej-frågor. En enkät bör innehålla båda av dessa svarsalternativ. De slutna 

frågorna genererar lätthantering i statistiken och de öppna ger mer uppdelning i svaren 

(Lagerholm 2010:40). Frågorna som används besvarar bland annat ålder, kön (som social 

identitet), var eleverna och deras föräldrar är uppväxta, om de och deras föräldrar talar 

bjursmål, vad deras inställning är till den genuina dialekten samt om de arbetar med dialekter 

i skolundervisningen (se bilaga 1). Frågorna gav mig bakgrundsinformation om informanterna 

för att jag på så vis lättare kan se likheter och skillnader i samband med attityden till 

dialekten.  

 

Efter sammanställning av resultaten formades ännu en enkät som de verksamma 

svensklärarna på Bjursåsskolan besvarade. Den andra enkäten innefattade enbart slutna frågor 

kring om läraren arbetar med dialekter i skolundervisningen, om den har någon kunskap om 

den lokala dialekten och om den kan tänka sig ha lektioner om bjursmålet (se bilaga 2).  

 

2.2 Urval 
Eftersom intresset för den föreliggande undersökningen är att studera vad ungdomarna i 

Bjursås har för attityd till den lokala dialekten har jag valt ett obundet slumpmässigt urval. Jag 

riktade mig därmed till den lokala högstadieskolan.  

 

I samråd med språklärarna på Bjursåsskolans högstadium fick jag genomföra enkäten med två 

klasser i årkurs 9, en klass i årkurs 8 samt två klasser i årskurs 7, vilket resulterade i 96 svar. 

http://www.google.com/forms/about/)
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Därefter ansåg jag att det skulle vara nödvändigt med en till klass i årskurs 8 för att få ett mer 

rättvist och trovärdigt resultat. Genom att skicka enkäten som var formad till eleverna genom 

Google formulär till en ansvarig lärare i en årskurs 8 fick jag in fler svar och undersökningen 

slutade med 123 svar. Per Lagerholm (2010:39) skriver att en enkätundersökning bör ha minst 

100 svar eftersom det eventuellt kan tillkomma oseriösa svar, informanterna kan anse enkäten 

ointressant och därmed göra sig lustiga över frågorna, för att nämna några anledningar. Efter 

insamlingen av elevernas svar fann jag ett intresse av att se vad svensklärarna skulle svara 

angående undervisningstid inom dialekter, vilket resulterade i en till enkät formad till de 

verksamma svensklärarna.  

 

2.3 Materialinsamling 
Materialet har samlats in dels vid ett besök på Bjursåsskolans högstadium den 17 november 

2017, där 96 elever fyllde i enkäten i skriftlig form eftersom de ej hade tillgång till datorer 

den dagen. Därefter fyllde en klass med 27 elever i enkäten via Google formulär den 27 

november. Efter att ha gått igenom de 123 enkäterna fick 10 sorteras bort på grund av 

oseriösa svar. Enkäten som formades till svensklärarna skickades ut via Google formulär till 

de tre svensklärarna som arbetar på Bjursåsskolans högstadium. Två av lärarna svarade, vilket 

emellertid innebär ett bortfall.  

 

3. Resultatanalys 
Enkätundersökningen besvarades av 123 informanter. Efter svarsgranskning återstod 113 

informanter, med seriösa svar. 53 % av de svarade identifierade sig som kvinnor och 44 % 

som män, medan 3 % av de svarande identifierade sig som icke-binära. Åldrarna varierade 

mellan 12 år till 15 år.  

 
Tabell 1 visar åldersfördelningen hos informanterna. 

Ålder 12 år 13 år 13,5 år 14 år 15 år 

Antal 3 st 25 st 1 st 38 st 46 st 

Andel 3 % 22 % 1 % 34 % 41 % 

 

Tabell 1 visar hur många informanter i respektive ålder som besvarade enkäten. Av dessa 

varierade den nuvarande bostadsorten mellan Bjursås, Grycksbo, Sågmyra och Falun. 57 % 
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av ungdomarna bor för närvarande i Bjursås, 28 % bor i Grycksbo, 10 % i Sågmyra och 

endast 5 % bor i Falun.  

 

På en av frågorna i enkäten skulle eleverna förklara vad deras allmänna inställning till den 

lokala dialekten är och varför. Jag har därefter tolkat och kategoriserat elevernas förklaringar i 

tre kategorier: positiva, negativa och neutrala. Denna uppdelning resulterade i 104 svar och 

ett bortfall på 9 stycken som lämnat frågan obesvarad. Även de föräldrar som inte kommer 

från Bjursås har också delats in i kategorier: Grycksbo, Sågmyra, Falun, Rättvik, Övriga 

Dalarna, Övriga Sverige (avser utanför Dalarna) samt Utomlands. Nästan samma kategorier 

användes för att skildra elevernas födelseort, där Bjursås tillkom och Rättvik uteslöts.  

 

Av de elever som besvarade enkäten var det fler kvinnor än män som har en positiv 

inställning till den lokala dialekten, vilket visas i tabell 2:   

 
Tabell 2 belyser könsfördelningen hos informanterna. 

Kön (n) Positiv Neutral Negativ 

Kvinnor (57) 57,9 %  33,3 %  8,8 % 

Män (44) 43,2 %  45,5 %  11,4 %  

Annat (3) 33,3 % 33,3 %  33,3 % 

  

En större andel män än kvinnor har en negativ inställning till dialekten. Det är emellertid inte 

lika stor spridning mellan den positiva och neutrala gruppen som för kvinnorna. Gruppen 

annat innehöll endast tre elever som dessutom svarade olika, vilket gör det svårt för en 

generalisering.  

 

Något som tycks påverka elevernas attityd till bjursmålet är föräldrarnas härkomst. Det var 43 

% av eleverna som inte hade någon förälder från Bjursås, medan 38 % hade en förälder från 

byn och 19 % av eleverna uppgav att båda föräldrarna härstammar från Bjursås. Av 104 

informanter är det 43 elever som har en förälder som inte kommer från Bjursås och 40 elever 

som är inflyttade i byn, vilket visar att majoriteten av informanterna inte är infödda. De elever 

som har båda föräldrarna från Bjursås har generellt en positiv syn på dialekten medan de 

elever med föräldrar som härstammar från utanför Bjursås är mer neutrala.  
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Tabell 3 visar fördelningen av attityder utifrån föräldrarnas ursprung i Bjursås.  

Föräldrar från 

Bjursås (n) 

Positiv Neutral Negativ Totalt 

Båda (21) 81,0 %  19,0 %  0,0 %  100 %  

En av dem (43) 53,5 %  27,9 % 18,6 % 100 %  

Ingen (40) 32,5 %  60,0 %  7,5 %  100 % 

Totalt (104) 50,9 %  38,5 % 10,6 % 100% 

 

När samtliga informanters svar sammanställs syns det att en majoritet av eleverna har en 

positiv inställning till bjursmålet (se raden ”Totalt” i tabell 3). Var föräldrarna kommer ifrån 

kan därmed påverka den yngre generationens attityd till lokalspråket. De med föräldrar från 

Falun är mest neutrala till dialekten medan de med föräldrar från övriga Dalarna är mest 

positiva. Av de elever med föräldrar som kommer från övriga Dalarna är 52 % positiva till 

dialekten. Med utgångspunkt i födelseorten har främst de elever som är uppväxta i Bjursås 

eller grannbyn Sågmyra en positiv attityd till bjursmålet. Det här kan jämföras med elever 

uppväxta i grannbyn Grycksbo, där en större andel är neutrala till dialekten.  

 
Tabell 4 visar elevernas födelseort 

Födelseort (n) Positiva Neutrala Negativa 

Bjursås (48) 69 % 17 % 15 % 

Grycksbo (18) 39 % 56 % 6 % 

Sågmyra (6) 67 % 17 % 58 % 

Falun (24) 38 % 58 % 4 % 

Övriga Dalarna (2)  0 % 100 % 0 % 

Övriga Sverige (6) 0 % 83 % 17 % 

 

Inställningen hos elever från Grycksbo, Falun och övriga Sverige är något mer neutral. Det är 

endast två elever som härstammar från övriga Dalarna, vilka även dessa är neutral. Ungdomar 

som är uppväxta i Bjursås och i Sågmyra har däremot en mer positiv attityd till bjursmålet.  

 

Resultatet av undersökningen visar att ungdomarna i Bjursås generellt sett har en positiv 

attityd till den genuina dialekten bjursmål.  

 

 



 14 

Tabell 5 visar den generella attityden till den lokala dialekten.  

 Positiva Neutrala Negativa Totalt 

Antal 53 40 11  104 

Andel 51,0 % 38,5 % 10,6 % 100 % 

 

Mer än hälften av informanterna har en positiv inställning. Då de uppmanades att beskriva sin 

allmänna inställning till dialekten framkom svar som ”det är bra att dialekten lever vidare”, att 

”den låter roligt” samt ”man känner sig som hemma”. Vidare skrev eleverna att det ”ibland 

kan vara svårt att förstå”, men samtidigt skrev de att ”det är coolt att höra folk snacka det och 

det vore kul om fler gjorde det” eftersom det ”känns som att ingen pratar det längre” och det 

är ”ovanligt”.  

 

De som var mer neutrala till bjursmålet skrev istället att de ”inte riktigt tänkt på det”, ”vet 

inte” eller att ”det är inge annorlunda än hur andra dialekter låter”. En elev skrev ”Int vet ja, 

he ä vel som de är. Har ingen åsikt”. De som hade en negativ inställning använde sig av ord 

som ”konstig”, ”fett oförståelig”, ”bondigt” eller ”tråkig”. 

 

I enkäten tillfrågades eleverna om de själva ansåg sig tala bjursmål. 48 % svarade att de inte 

talar dialekten, 34 % svarade att de inte vet och endast 18 % ansåg att de talar målet. 

Informanternas uppfattning om huruvida föräldrarna talar målet varierade. Av 113 enkätsvar 

svarade 52 informanter att föräldrarna inte talar bjursmål, vilket motsvarar 46 %. 40 

informanter svarade att föräldrarna talar det ibland och 10 informanter var osäkra. Endast 12 

ungdomar (10,6 %) menar att föräldrarna talar bjursmål. Ungdomarnas umgängeskrets är 

också en betydande faktor till lokalspråket. 52 informanter av 111 svarande menar att de 

umgås lika mycket med dialekttalande som icke dialekttalande, en andel på 47 %. 31 elever 

svarade att de umgås mest med icke dialekttalande, men även med dialekttalande och 7 elever 

umgås enbart med icke dialekttalande. Enkäterna visar vidare att 4 informanter enbart umgås 

med dialekttalande och 19 informanter umgås mest med dialekttalande, men även med icke 

dialekttalande. Det pekar på att majoriteten av eleverna umgås med personer som antingen 

talar lite dialekt eller inte alls.  

 

Eleverna tillfrågades även om de hade ett intresse av att lära sig den lokala dialekten samt om 

de arbetar något med dialekter i skolundervisningen. Av de elever som besvarade enkäten 
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ville den största andelen av dem lära sig mer om bjursmålet, trots att det var jämt bland 

svaren.   

 

 
Figur 5 illustrerar intressefrågan (n=113) 

 
 
 
 
 
Tabell 6 visar könsfördelningen på intressefrågan.  
Könsidentitet (n) Ja Nej Jag vet inte 

Kvinnor (60) 40,0 % 28,3 % 31,7 % 

Män (50) 38,0 % 36,0 % 26,0 % 

Annat (3) 33,3 % 66,7 % 0,0 % 

 

En något större andel kvinnor än män var intresserade av att erhålla mer kunskap om 

bjursmålet, det vill säga 40 % av kvinnorna jämfört med 38 % av männen. Av de män som 

svarade på enkäten vill 38 % lära sig mer om dialekten, medan andelen som inte vill lära sig 

mer avser 36 % av de svarande männen, vilket är en mer jämn fördelning i jämförelse med 

kvinnornas. Baserat på elevernas svar verkar Bjursåsskolans högstadium inte direkt arbeta 

med dialekter. Hela 75 % svarade att de inte arbetat något med dialekter i skolan, 22 % var 

osäkra och 3 % svarade ja. Utifrån lärarnas perspektiv arbetar en av de två svarande med 

dialekter i årskurs 8, medan den andra inte arbetar med dialekter, men skulle kanske kunna 

tänka sig göra det. Den ena svenskläraren menade att den inte hade någon kunskap om 

40%

34%

29%

Ja Nej Jag vet inte



 16 

bjursmålet, medan den andra menade att den hade lite kunskap. De skulle emellertid kunna 

tänka sig hålla lektioner om den lokala dialekten.  

 

4. Slutsatser 
Syftet som presenterades i studiens inledande del uppgav att arbetet skulle undersöka vilka 

attityder Bjursåsskolans högstadieelever har till den genuina dialekten bjursmål samt om det 

finns ett intresse för att bevara den. Nedan kommer frågeställningen som introducerades i 

samband med syftet besvaras.  

 

Dalmålet är den regionala dialekten i Dalarna och en av de populäraste dialekterna i Sverige 

(Radovani 2000:98). Tabell 5 visar att ungdomarna i Bjursås har en generellt positiv 

inställning till bjursmålet och endast 10,6 % har en negativ attityd gentemot dialekten. 

Dialektens status i landet påverkar attityder till den specifika dialekten. Bjursmålet är en lokal 

dialekt som härrör från nedansiljanmål och de egentliga dalmålen. Av de ungdomar med 

föräldrar som båda kommer från socknen är hela 81 % positiva och 19 % neutrala till den 

lokala dialekten, medan ingen ungdom i gruppen har en negativ inställning. Av 113 

informanter har 43 ungdomar en förälder från Bjursås och 40 ungdomar har ingen förälder 

som kommer från Bjursås. På så vis har majoriteten av informanterna ingen släktskaplig 

anknytning till socknen. Av de ungdomar som inte har någon förälder som härstammar från 

Bjursås har 60 % av dem en neutral attityd, medan 32,5 % har en positiv. Föräldrarnas 

härkomst påverkar därmed ungdomarnas attityd. De ungdomar med båda föräldrarna från 

Bjursås tror jag påverkas av både föräldrar och av mor- och farföräldrar, som troligtvis talar 

bjursmål. De ungdomar som inte har någon förälder från byn är emellertid mer neutrala till 

målet och har inte någon åsikt i frågan. John Helgander (1994:70) nämner att de fåtal familjer 

där båda föräldrarna kommer från en by inte kan överföra dialekten till barnen eftersom 

trycket av standardspråket är för stort. Som tidigare nämndes skriver Eva Sundgren (2004:182 

– 184) att de nyinflyttade i en by påverkar språkets utveckling. Men samtidigt anpassar sig 

den yngre generationen till lokalspråket.  

 

John Helgander (1994) menar att det blir färre som talar dalmål. Resultaten visar att det 

endast är 18 % av informanterna som anser sig prata bjursmål och blott 3,6 % som enbart 

umgås med dialekttalande. 11 elever av 113 svarande skrev ”Bjurs” i födelseort och/eller 

nuvarande bostadsort. Magnevill (1913) menar att Bjurs är det korrekta namnet för socknen 
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på målet och att invånarna i byn aldrig säger Bjursås. Däremot tror jag att namnet Bjurs 

förekommer mer i tal än i skrift. Gunvor Nilsson (2012) pekar på i sin undersökning att den 

yngre generationen inte använder hembygdens dialekt i lika stor utsträckning 2010 som 1980. 

Hon uppger några orsaker till dialektens upplösning kan vara skolans roll och människans 

geografiska rörelse. Resultatet skulle kunna visa att bjursmålet följer trenden. Utifrån 

enkätsvaren är 43 % av informanterna inflyttade i byn och 38 % har en förälder som är 

inflyttad. Endast 21 elever av 113, motsvarande 19 %, är infödda i Bjursås. På samma sätt 

som Nilssons (2012) studie, där 55 % av eleverna var inflyttade år 2010, är majoriteten av 

Bjursås ungdomar inflyttade och den lokala dialekten är inte längre någon självklarhet.  

 

Enligt Sven O. Hultgren (1983:19) växlar människorna i Dalarna mellan dialekt och 

standardspråk eftersom det kan vara svårt för en utomstående att förstå språket. Sandra Måsan 

(2005) menar att språkets status kan stärkas genom att synliggöra det i exempelvis skolan och 

det i sin tur ökar medvetenheten och därmed kan den positiva attityden till språket växa. 

Utifrån Måsans studie ville 57 % av de deltagande eleverna lära sig dalmål. Några av eleverna 

på Bjursåsskolan skriver att den lokala dialekten är ”fett oförståelig” och ”svårt att förstå 

ibland”. Det visar att eleverna har en begränsad språkkunskap till målet. På så vis tror jag att 

de istället använder sig av den regionala dialekten eller standardspråket. En elev skrev att ”det 

är inge annorlunda än hur andra dialekter låter”. Eftersom språket är socialt betingat menar 

Bengt Pamp (1978:12) att språket är under ständig förändring. Detsamma gäller bjursmålet 

och det talas troligtvis inte på samma sätt idag som det gjorde för 20 år sedan. Jag tror att en 

del av eleverna på Bjursåsskolan lätt blandar ihop den lokala dialekten med den regionala 

dialekten, eftersom den lokala är i upplösning. Skulle skolan arbeta med den lokala dialekten 

mer frekvent skulle elevernas kunskap kring den sannolikt öka och därmed dels göra så att 

eleverna erhöll förmåga att kunna särskilja bjursmålet från närliggande dialekter, och dels 

även förstå lokalspråket i större utsträckning.  

 

Skolan har, som tidigare nämnts, en stor inverkan på språket och i synnerhet på dialekter. 

Bjursåsskolans högstadium arbetar enligt eleverna inte med dialekter i skolundervisningen. 

Hela 75 % av informanterna uppgav att dialektstudier inte ingår i undervisningen. Det kan 

anses märkligt att skolan inte arbetar mer med dialekter i svenskundervisningen, eftersom 

standardspråket är det som dominerar i resterande undervisning. Genom att arbeta mer med 

dialekter i skolundervisningen tror jag att olika språkvarieteter skulle ses som mer 
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lättförståeliga och dessutom höja dialektens status. I läroplanen för grundskolan står det i 

svenskämnets syfte att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att:  

 

utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, […], historia och 

utveckling samt hur språkbruket varierar beroende på sociala sammanhang 

och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas 

medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa 

förmågan (Skolverket 2011, s. 1). 

 

Enligt läroplanen (Skolverket 2011) ska eleverna erhålla kunskaper om språkets utveckling 

och språkbrukets variation. Som tidigare skrivet visar Sylvia Måsans (2005) studie att 57 % 

av eleverna i undersökningen vill lära sig dalmål. På Bjursåsskolan vill 45 elever av 113 

informanter lära sig mer om bjursmålet, vilket motsvarar 40 %, jämfört med 38 elever som 

inte vill, vilket motsvarar 34 %. På så vis ville majoriteten av de elever som deltog i studien 

lära sig mer om den lokala dialekten. Om eleverna vill undervisas i den lokala dialekten, 

samtidigt som det står i läroplanen att de ska få möjlighet att utveckla kunskaper kring ämnet, 

anser jag att det är ologiskt att det inte berörs i en större utsträckning. Av svensklärarnas svar 

är det 1 av 2 som arbetar med dialekter i skolan, den andra skulle emellertid kunna tänka sig 

att hålla lektioner om dialekter och även om bjursmålet. På frågan om de ansåg sig ha 

kunskap om den lokala dialekten svarade den ena att hen hade lite kunskap, medan den andra 

inte hade någon kunskap. Jag tror att det eventuellt finns en kunskapsbrist hos lärarna och 

därför utesluter de dessa typer av lektioner.  

 

I Älvdalens kommun arbetar de flitigt med den lokala dialekten älvdalska. De elever som talar 

älvdalska när de slutar årskurs 9 erhåller 6000 kronor av Älvdalens BesparingsskogP2F

3
P. 

Eftersom språket är unikt och allvarligt hotat finansierar Älvdalens Besparingsskog till 

språkstipendiet för att på så vis arbeta mot att bevara språket. I årskurs 3 och i årskurs 6 

belönas de elever som ”dalskar”P3 F

4
P. I en pressrealeaseP4F

5
P av Älvdalens kommun (2008) säger 

Gösta Larsson som är föreningens ordförande att stipendierna kan öka användningen av 

Älvdalskan samt att både föräldrarna och mor- och farföräldrarna blir mer noga med att tala 

språket med barnen. Dessutom menar Larsson att intresset för språket ökar i skolan och 

                                                      
3 Älvdalens kommun - http://alvdalen.se/sv/Alvdalska/Ovdals-byonn-sprakpris-for-Alvdalskan/  
4 I Ävldalen kallas det dalskar när en person talar älvdalska. 
5 Pressrelease, Älvdalens kommun - 
http://alvdalen.se/upload/Dokument/Pressreleaser/Stipendium_i_älvdalska.pdf  

http://alvdalen.se/sv/Alvdalska/Ovdals-byonn-sprakpris-for-Alvdalskan/
http://alvdalen.se/upload/Dokument/Pressreleaser/Stipendium_i_%C3%A4lvdalska.pdf
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förskolan. På Bjursåsskolan är det endast 19 elever av 113 deltagande som anser sig själva 

tala bjursmål, jämfört med 54 elever som menar att de inte talar målet. I John Helganders 

undersökning (1996) visar han liknande siffror. På Sollerön var det 7 elever av 117 som ansåg 

sig tala eller förstå sollerömålet bra. Däremot visar resultaten av både studien på ungdomarna 

i Bjursås och även Helganders studie att fler elever har en positiv inställning till målet och vill 

lära sig mer. Av eleverna på Bjursåsskolan är det 45 av 113 elever som vill lära sig mer och 

på Sollerön var det 53 av 117 elever.  

 

Skulle fler kommuner i Dalarna arbeta på ett liknande sätt som i Älvdalen skulle fler lokala 

dialekter, och därmed ett kulturarv, bevaras. Om inte skolan arbetar med dialekterna, vilka 

ska då göra det? Jag tror att skolan har en av den största påverkan på språkets status och ju 

tidigare skolan arbetar för något desto bättre. 

 

5. Metoddiskussion 
Att använda enkäter för att besvara frågeställningarna anser jag vara en bra och effektiv 

metod som har gett mig de svar jag sökt. Med hjälp av enkäter kan fler elever svara mer 

uppriktigt på de öppna frågorna eftersom en enkät är anonym, till skillnad mot exempelvis 

intervjuer. Genom närvaro vid datainsamlingen kunde dessutom eventuella missförstånd 

avvärjas och på så sätt säkerställa att fler frågor svarades på som önskat. Trots närvaron finns 

en misstanke om att vissa elever har missuppfattat frågorna 3 och 8 (se Bilaga 1), där de 

uppmanades att ange födelseort och åsikt kring föräldrarnas dialekt. Eftersom de flesta 

eleverna troligtvis är födda på Falu BB tror jag att några elever svarade att deras födelseort är 

Falun och därmed inte angav sin korrekta födelseort, vilket vill sägas är den där de vuxit upp. 

På samma sätt tror jag att eleverna missuppfattat fråga 8, där vissa elever verkar ha tyckt till 

om dialekten i sig och inte om hur de uppfattar föräldrarnas sätt att tala. Att göra en liten 

undersökning, som den här, kan tendera till att bli missvisande. Exempelvis i tabell 4, där 

endast två elever svarade i en kategori, vilket resulterade i 100%. Hade emellertid en till elev 

svarat inom samma kategori med ett avvikande svar skiftar resultaten drastiskt. Genom att 

göra en större undersökning blir det därmed lättare att generalisera svaren.  
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Bilaga 1  

Attityder till Bjursmålet. 
 

Jag ska göra en undersökning över vilka attityder det finns till den lokala dialekten 

Bjursmål hos högstadieelever i Bjursås. Jag skulle därför bli ytterst tacksam om du vill 

hjälpa mig genom att svara på den här enkäten. Enkäten är självklart anonym.  

 

1. Ålder? 

 
2. Kön? 
 
 Man 
 Kvinna 
 Annat 

 
3. Födelseort/by? 
 

 
 

4. Nuvarande bostadsort/by? 
 

 
5. Är någon av dina föräldrar från Bjursås? 
 

 Båda 
 Ingen 
 En av dem 

 
6. Om inte, var är de ifrån?  
 

 
7. Talar dina föräldrar ”Bjursmål”?  
 

 Ja 
 Nej 
 Ibland 
 Jag vet inte 

 
8. Vad tycker du om det?  
 

 Jag gillar det 
 Jag gillar det inte 
 Jag varken gillar eller ogillar det 
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9. Vilket av följande stämmer in på dig?  
(Dialekttalande = Bjursmålstalande) 

 
 Jag umgås med enbart dialekttalande 
 Jag umgås mest med dialekttalande men även med icke dialekttalande 
 Jag umgås lika mycket med dialekttalande som med icke 

dialekttalande 
 Jag umgås mest med icke dialekttalande men även med dialekttalande 
 Jag umgås enbart med icke dialekttalande 

 
 

10. Anser du själv att du talar ”Bjursmål”?  
 

 Ja 
 Nej 
 Jag vet inte 

 
11. Vad tycker du om det?  
 

 Jag gillar det 
 Jag gillar det inte 
 Jag varken gillar eller ogillar det 

 
12. Vad är din allmänna inställning till ”Bjursmålet” och varför?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13. Arbetar ni något med dialekter i skolundervisningen? 
 

 Ja 
 Nej 
 Jag vet inte 

 
14. Skulle du vilja lära dig mer om ”Bjursmålet”?  
 

 Ja 
 Nej 
 Jag vet inte 
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Tack för hjälpen! 
Den digitala: 20Thttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXDBV4UEgDcFXFLmFTc0h4c-
mHpNntr15OwY6xOxau3DXKPw/viewform?c=0&w=120T 
 
 

 

Bilaga 2  

Dialekter i skolundervisningen 
 

1. Arbetar du något med dialekter i din undervisning?  
 Ja 
 Nej 

 
2. Om ja, i vilken årskurs? 

 Årskurs 7 
 Årskurs 8 
 Årskurs 9 
 Alla årskullar 

 
3. Om nej, skulle du kunna tänka dig att göra det? 

 Ja 
 Nej 
 Kanske 

 
4. Känner du att du har kunskap om den lokala dialekten Bjursmålet? 

 Ja 
 Nej 
 Lite 

 
5. Skulle du kunna tänka dig hålla lektioner om Bjursmål? 

 Ja 
 Nej 
 Kanske 

 

 

Den digitala: 

20Thttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvSaAfrGbHIHtJhLpY33ndFjqdb0EvqnduW5wn

In8XTd_nNA/viewform?c=0&w=120T 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXDBV4UEgDcFXFLmFTc0h4c-mHpNntr15OwY6xOxau3DXKPw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXDBV4UEgDcFXFLmFTc0h4c-mHpNntr15OwY6xOxau3DXKPw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvSaAfrGbHIHtJhLpY33ndFjqdb0EvqnduW5wnIn8XTd_nNA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvSaAfrGbHIHtJhLpY33ndFjqdb0EvqnduW5wnIn8XTd_nNA/viewform?c=0&w=1
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