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Abstract 

Jakob Hammarlund: Elevers attityder till dialekt – en kvantitativ och kvalitativ undersökning. 

Örebro universitet, ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska 

Va, Självständigt arbete, avancerad nivå, 15 högskolepoäng, HT 2017 

 

Min uppsats behandlar elevers attityd till dialekter. Den bygger på en enkätundersökning där 

enkäter har distribuerats till en gymnasieskola i Örebro och en folkhögskola i Stockholm. 

Syftet med enkätundersökningen har varit att undersöka elevernas attityd till dialekter och 

som ett led i detta att besvara frågeställningarna: Vad har elever för attityd till dialekter? Finns 

det tydliga mönster i attityderna? och slutligen Skiljer sig attityden till dialekter mellan elever 

från Stockholm och Örebro i mitt material? 

Enkätundersökningen visar att de flesta av eleverna har en positiv attityd till dialekter överlag, 

där de lyfter fram fördelar som att det är bra att veta varifrån någon kommer och att det skapar 

gemenskap och mångfald. Samtidigt finns det många känslorelaterade åsikter om olika typer 

av dialekter.  

Nyckelord: Attityd, dialekt, fenomenografi 
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1. Inledning 

Dialekter är något som jag länge har reflekterat över. Jag är själv född och uppvuxen i 

Stockholm med föräldrar från Gotland. Min far talar gotländska medan min mor anammat 

rikssvenskan och hävdar att hon aldrig talat gotländska. Min far har så länge jag kan minnas 

försökt slipa bort sin mest utpräglade dialekt utan att lyckats. Jag har ett starkt minne från min 

barndom när jag spelar ishockey och min far sitter som arenans speaker och läser upp 

laguppställningarna så det hörs i högtalarna, medan spelarna åker runt på isen och förbereder 

sig inför match. Jag var nog sex år men minns det här som om det vore i går. En spelare i mitt 

lag åker fram till mig och frågar fundersamt “Vilket språk är det din pappa pratar?”, och som 

jag skämdes.  

 

Jag skulle kunna ge många exempel där dialekter är utgångspunkten i olika händelser och 

med den vetskapen är dialekter något som alltid funnits med mig och något jag reflekterat 

över. Som stockholmare har jag levt och varit verksam i olika delar av landet där jag alltid 

känt och upplevt att jag blivit bemött på ett visst sätt utifrån vart jag kommer ifrån och hur jag 

talar. Attityd till dialekt är således en självklar utgångspunkt och något jag vill undersöka i 

min uppsats. 

 

Vad är då en dialekt? Ordet dialekt är väl etablerat i det svenska allmänspråket. Det är något 

som människor talar gärna och länge om men få är införstådda med hur språkvetenskapens 

ramar bestämmer dialekterna. Dialektbegreppet utgår från begreppet språklig variabel och 

utifrån fonologiska, morfologiska, lexikala och syntaktiska variabler kan vi sätta gränser där 

dialekter tar slut och andra börjar. Detta fenomen kallas för isogloss eller gränslinje. Med 

hjälp av begreppet isogloss kan vi fastställa dialekterna (Andersson, 2001).  

 

I Dialektsplittring ger Mats Thelander (2005) sin syn och definition på hur olikheter med 

dialekter och språklig kommunikation kan beskrivas. Thelander liknar det vid att vika lakan 

som är något de flesta vuxna har erfarenhet av. Två personer står vid varsin ände av det 

nytvättade och torkade lakanet och drar, skakar och viker så att tygstycket till sist får en slät 

och passande form och kan rullas ihop och placeras i linneskåpet. Det intressanta med 

lakansdragning är att det kan göras och utföras på så många olika sätt. Momenten kan göras i 

olika ordning. 
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Effektiv lakansdragning kräver att man genomför handgreppen likadant vid lakanets båda 

ändar, vilket nästan aldrig sker när två personer med olika bakgrund för första gången ska 

utföra lakansdragning tillsammans. Det slutar oftast med att det nytvättade lakanet hamnar på 

golvet och de båda “dragarna” hamnar i en konflikt om huruvida ett lakan ska hanteras. Ingen 

har tidigare reflekterat över att det här kan göras på mer än ett sätt. Varför de gör som de gör 

har människor vanligtvis inte heller reflekterat över. Handgreppen har traderats från 

generation till generation. På precis samma sätt förhåller det sig med dialekter och språklig 

kommunikation. Kommunikationen fungerar som bäst om de som samtalar med varandra 

följer samma regler. Är människorna uppväxta i olika miljöer skiljer sig oftast mer eller 

mindre uttal, ordval, böjning, satsbyggnad, turtagning med mera åt. Först när de träffas i 

direkt samtal, står mittemot varandra med lakanet, upptäcker de att sådant som de alltid tagit 

för givet också kan utföras på andra sätt. Det som gör att människor som talar svenska 

uttrycker sig olika är därmed platsberoende och språkmönstren ser olika ut, likt 

vikningsteknikerna för lakan (Thelander, 2005). 

 

Det har tidigare bedrivits forskning kring attityder till svenska dialekter, om dock i mindre 

omfattning. Det framgår till exempel av Språk och folkminnen (2017a) som skriver att det 

inte finns någon större omfattning forskning när det kommer till attityder gentemot olika 

dialekter och att det därför är svårt att säga hur det ser ut i dag. Den aspekt som föreliggande 

studie avser att belysa är hur elever uppfattar våra svenska dialekter. Med tanke på min 

framtida yrkesroll som gymnasielärare, och att ämnet är ganska outforskat anser jag det 

intressant att undersöka elevers attityder gentemot dialekter.  

 

1.1 Bakgrund 

Dialekterna i Sverige är kategoriserade under fyra indelningar: neutralt standardspråk, 

regionalt standardspråk, utjämnad dialekt och genuin dialekt. Den förstnämnda, neutralt 

standardspråk, är som det låter neutralt och avslöjar därmed inte talarens geografiska hemort 

eller härkomst. Det brukar även kallas för riksspråk. Regionalt standardspråk är den form av 

svenska som till exempel talas av de lärda i Lund, även kallad “ädelskånska”. Det är den 

sydsvenska varianten av regionalt standardspråk. Sedan finns det även västsvenskt 

standardspråk som har sitt ursprung i Göteborg och ett uppsvenskt med sitt säte i Stockholm. 

Ytterligare två regionala standardspråk är finlandssvenskt och norrländskt standardspråk 

(Andersson, 2001) 
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Den tredje kategorin, utjämnad dialekt, finns både i tätorter och på landsbygden. När vi hör 

någon på radion som talar dialekt, t ex skånska, småländska eller värmländska är det utjämnad 

dialekt vi hör. Den fjärde och sista, genuin dialekt, förekommer framför allt på landsbygden. I 

dag är det få människor som talar genuin dialekt i Sverige. Antalet talare är beroende på hur 

snävt vi väljer att definiera begreppet. Krav för att klassas som genuin dialekt är att det ska 

finnas avvikelser från standardspråket på alla språkliga nivåer. Exempel på platser där genuin 

dialekt finns är Gotland, norra Dalarna och Jämtland (Andersson, 2001). 

 

Det finns en hierarki baserad på dessa kategorier där det regionala standardspråket ses som 

det finaste. Närmast i följd är det regionala standardspråket. Och sist har vi utjämnad och 

genuin dialekt utan inbördes ordning (Andersson, 2001).  

 

1.1.1 Attityd och dess definition 

Begreppet attityd kommer från latin, aptitudo, benägenhet och actus som betyder beteende. 

Samtidigt är majoriteten av attitydforskarna överens om att attityder är mer komplexa än så. 

Man talar ofta om tre komponenter: kognitiv, affektiv och konnativ. Den förstnämnda avser 

olika kunskaper och föreställningar om attitydobjektet som kan vara både sanna och falska. 

Den affektiva komponenten består av känslomässiga uppfattningar inför objektet. Den 

sistnämnda, konnativ, innebär benägenheten att agera utifrån sina värderingar. Dessa tre 

komponenter samverkar samtidigt som den affektiva komponenten allmänt anses vara den 

mest tongivande för attityden. Attityder är inte medfödda utan något som vi socialiseras in i. 

Det sker primärt genom familjen och senare i livet genom andra grupperingar som 

skolkamrater eller media. Attityder som förvärvas tidigt i livet är ofta mer varaktiga medan 

sådana som förvärvas senare i livet inte blir lika djupt rotade (Bijvoet, 2007). 

 

Attityder till dialekter är egentligen inte attityder till dialekten i sig, utan speglar hur vi ser på 

talarna av den aktuella dialekten, menar attittydforskare som Appel och Muysken, Giles, 

Garrett med flera (Bijvoet, 2007). 

 

Dialekter med uttal nära skriftspråket uppfattas ofta som finare än dialekter som avviker mer 

från skriftspråksuttalet. Skriftspråknära uttal associeras normalt till högre utbildningsnivå och 

därmed också högre status. Genuina dialekter förstås endast till fullo inom en avgränsad krets. 

De dialekter som brukar få höga poäng på attitydskalor som sympatiska förknippas dock inte i 

första hand med status och makt. Dialekter som norrländska och gotländska uppfattas som 
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positiva kanske just för att de inte är förknippade med makt (Einarsson, 2013). Ju mer 

utpräglat, desto längre ner på den sociala skalan. Ju mindre avvikande från riksspråket, desto 

högre upp på den sociala skalan (Andersson, 2011). 

 

1.1.2 Dialektsplittringens påverkan  

Thelander (2005) tar upp begreppet dialektsplittring vilket hade sin start när germanska 

folkstammar slog sig ner i Skandinavien och grupper började spridas ut. För att förstå hur 

språket påverkades av detta är det viktigt att känna till att språk alltid förändras och så har det 

alltid gjort i alla tider, på alla platser. 

 

Det finns flera anledningar till att dialekter växer isär. En av anledningarna är att samhällen 

och kulturer som är isolerade utvecklas på sitt sätt och är inte influerade av andra samhällen 

och kulturer. Ingår man själv i denna grupp är det inget individen reflekterar över. Detta till 

skillnad från grupper som inte står i kontakt med varandra, där språket tvärtom utvecklas i 

olika riktningar.  

 

Den tredje anledningen till språklig variation har att göra med någon typ av konfrontation, 

som i exempelvis handel. I möten där människan utsätts för inflytelser som i sin tur påverkar 

språket, alltså främmande påverkan. Den fjärde och sista anledningen är att varje språk inte 

bara står i ständig förändring utan förändringarna är planlösa, osystematiska och slumpartade 

(Thelander, 2005).  

 

1.1.3 Dialektutjämningens påverkan 

Går vi tillbaka 200–300 år var det mer regel än undantag att folk från olika socknen inte 

kunde förstå varandra. Det förekommer än i dag. Men det är långt ifrån i samma utsträckning 

som förr, vilket leder oss in i nästa fas i språkutvecklingen, dialektutjämning. 

Om dialektsplittringen var den första akten i dialekternas historia får dialektutjämningen ses 

som den andra och sista processen som än i dag är fortsatt framträdande och högst aktuell 

(Thelander, 2005). 

 

Dialekterna har gått från att vara lokala och utpräglade med utmärkande särdrag till att bli mer 

lika varandra och mindre särpräglade. Denna förändringsprocess tog ordentlig fart i Sverige 

från och med efterkrigstiden. Dialektutjämning innefattar alla delar av en dialekt med så väl 
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uttal, ordförråd som böjningssystem. Olika delar förändras i olika hastighet och utsträckning. 

Exempelvis förändras dialekternas melodi, ordmelodi och satsmelodi långsamt medan uttryck 

och ord växlar snabbt. I takt med att ord som inte används längre försvinner tillkommer också 

ord i språkbruket (Språk och folkminnen, 2017). 

 

Det gemensamma standardspråket är det tidigaste resultatet av dialektutjämning i Sverige. 

Under hela 1900-talet har det diskuterats vilka faktorer som gjort att dialekterna tagit ett kliv 

tillbaka. Den huvudsakliga anledningen är dialekternas modernisering, utjämningen. En stor 

roll för dialektutjämningen har såväl den allmänna skolundervisningen som den betydelse 

skriftspråket fått i vårt samhälle och inte minst digitaliseringen. Med massmedierna som radio 

och tv:s snabba spridning har dialekterna påverkats så att standardspråket har blivit mer 

utbrett. I och med digitaliseringen ökar takten ytterligare (Thelander, 2005). 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka gymnasieelevers attityd till dialekter och om det skiljer 

sig i mitt material från Stockholm och från Örebro. Det sker genom följande frågeställningar: 

 

 Vad har elever för attityd till dialekter? 

 Finns det tydliga mönster i attityderna? 

 Skiljer sig attityden till dialekt mellan Stockholm och Örebro i mitt material? 

 

3. Tidigare forskning 

Svenskars attityder till dialekter är fortfarande i stort sett en outforskad värld. Få forskare har 

fördjupat sig i ämnet. En genomgång visar att det finns mest forskning på det lokala planet. 

Alltså forskning med tyngdpunkt på geografisk koppling. Till exempel om dialekter på 

Gotland, Överkalix och Kiruna (Sundgren, 2005). 

 

Pia Nygård (2002) har i Språkattityder i Sverige kartlagt attityder gällande olika språk. 

Hennes studie byggde på data från både en intervjuundersökning och en enkät som 

genomfördes sommaren 2001. Studien är av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Syftet 

med studien var att undersöka attityder till svenska, engelska samt andra språk i Sverige. 

Inledningsvis redovisade Nygårds (2002) studie en litteraturgenomgång av ett flertal forskares 

resultat som berörde såväl attityder till andra språk än svenskan, som attityder till dialekter. 
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Detta gjordes för att få en övergripande bild av vad forskningen sa. Därefter följde resultaten 

av både enkät- och intervjuundersökningen.  

 

Resultatet av Nygårds (2002) studie visade att yngre människor är mer öppna för fler språk än 

äldre människor. De ville ha variation och majoriteten av de yngre motiverar sitt 

ställningstagande med att säga att ett helsvenskt samhälle vore såväl ouppnåeligt som tråkigt. 

Vidare menade de att brytning kunde vara charmigt och liknade brytning vid att tala dialekt. I 

kontrast framhävde två deltagare, vars modersmål inte var svenska, vikten av det svenska 

språket för identiteten, samhället och kulturen. (Nygård, 2002) 

 

I två bredare undersökningar om attityder till flertalet dialekter och standard gjorda av Bengt 

Loman (1973) och Jasmina Bolfek Radovani (2000), var resultaten ganska lika varandra. 

Dialekterna i västra och norra Sverige var mer omtyckta än andra. Till exempel var 

göteborgska, värmländska, dalmål och gotländska mycket populära i båda undersökningarna. 

Däremot var både skånska och stockholmska betydligt mindre omtyckta. 

 

Undersökningarna visade också på skillnader i attityder i olika delar av vårt avlånga land. 

Norrländska var till exempel mindre populärt i Skåne, än i övriga landet. På samma sätt var 

skånska mindre omtyckt i Norrland, än i övriga delar av Sverige. Forskarna hade också 

kommit fram till att vi var extra misstänksamma och vaksamma mot dialekter i områden som 

ligger på gränsen till vårt eget område. 

 

Vad tycker vi då om vår egen dialekt? Forskarna visade i sina resultat att det kan vara lite 

blandat. Men på ett sätt tyckte vi inte om vår egen dialekt. Det kändes ofta finare att prata 

mindre dialektalt och mera likt stockholmska, som har hög status trots att den inte var så 

populär, visade det sig i forskarnas undersökningar. Dialekt visade också på samhörighet och 

det var något som undersökningarna ansett som något positivt i sammanhanget (Loman, 1973) 

 

Syftet med Jasmina Bolfek Radovanis undersökning, som är den senaste gjorda av de två jag 

studerat närmare, var att kartlägga bruk av attityder till dialekt och standardspråk. Urvalet var 

105 vuxna svenskar, hemmahörande i Malmö, Trollhättan, Tierp, Linköping och Östersund. 

En stor majoritet i Bolfek Radovanis undersökning, från år 2000, uppgav att de själva pratade 

med dialekt. Radovani fann i sitt resultat både köns- och regionala skillnader. Bruk av dialekt 

var vanligare bland deltagarna från Malmö än bland de som kom från Östersund. I Malmö 
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hade man också en mer tolerant inställning till användning av dialekter i offentliga 

sammanhang. Resultatet visade också en allmän positiv inställning till norrländska och 

västsvenska dialekt, samt en mer negativ inställning till dialekter i södra och östra Sverige 

(Bolfek Radovani, 2000). 

 

Senare forskning visar vad svenskar utifrån dialekt kan utläsa av individer när det kommer till 

social status och epitet. Eva Sundgren gjorde en undersökning 2005 som heter Kan man höra 

att Mats är professor när han pratar? En undersökning av språksocial medvetenhet … 

 

I undersökningen hade Sundgren testpersoner i form av Eskilstuna- och Uppsalastudenter. 

Undersökningen gick ut på att se deras förmåga utifrån språket och sedan placera individerna 

socialt. Testpersonerna fick lyssna på band och bedömningen skulle ske efter språket och inte 

vad som sades i själva innehållet. Därmed lades mycket fokus på att innehållet skulle avslöja 

så lite som möjligt om talarens sociala ställning och yrkestillhörighet (t ex affärsbiträde, 

bankman, ingenjör, dagmamma, tandläkare o s v).  

 

Resultaten mellan studentgrupperna visade inte någon större skillnad. Eskilstunagruppen 

placerade talarna något lägre socialt. Testpersonerna utryckte dock att det var svårt att placera 

talarna i och med att de inte hade en klar bild av vilken social status de olika yrkena har. Trots 

det stämde resultatet av bedömningarna bra med den faktiska sociala tillhörigheten 

(Sundgren, 2005). 

 

Det är lättare att hitta forskning som behandlar dialekter i skolvärlden. I avhandlingen Skola i 

dialektal miljö – språkanvändning och språkliga attityder i övre Dalarna redovisar Sven O. 

Hultgren en undersökning om hur grundskoleelever, lärare och föräldrar använde och ställde 

sig till lokala dialekter i Dalarna. Undersökningen visade att eleverna talade både lokal dialekt 

och standardsvenska. Att de medvetet växlade mellan de två varianterna. Utifrån vem de 

talade med och beroende på situation (Hultgren, 1983). 

 

I avhandlingen Att bevara eller inte bevara lärares syn på dialektanvändande i skolan 

författad av Sofia Andreasson belystes lärares inställning till dialekter i skolan. 

 

Resultatet visade att en majoritet av lärarna hade en mycket positiv attityd till dialekter. Men 

Andreasson menade att detta går eleverna förbi eftersom många lärare samtidigt uppgett att 
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eleverna själva korrigerade sitt språk för att försöka prata mer korrekt i klassrummet. Lärarna 

menade därtill att de inte försökte ändra på elevernas språk (Andreasson, 2008) 

 

Jessica Siwe och Vaia Tioukalia har i sin undersökning Dialekter i skolan – en dia- och 

sociolektisk undersökning (2009) undersökt attityden och toleransen till dialekt i skolan. Siwe 

och Tioukalia (2009) menade i sin uppsats att lärarnas inställning till den lokala dialekten är 

det som huvudsakligen påverkar toleransen. Oavsett om läraren talade dialekten själv. De 

lärare som ogillade den lokala dialekten tolererade i mindre grad dialektala drag i elevers 

muntliga framställningar. Författarna påpekade dock att variationen mellan olika lärare var 

stor. Och att lärare ändå var försiktiga med att rätta elevers tal, då det är personligt. I 

uppsatsen konstateras att toleransen för dialekter är större i dag, och som orsak anges att vi i 

dagens samhälle flyttar runt mer och på så sätt kommer i kontakt med olika dialekter (Siwe & 

Tioukalia, 2009). 

 

4. Metod och material 

I följande avsnitt presenteras och redogörs studiens metod och material. Inledningsvis 

motiveras studiens metod och därefter beskrivs studiens urval gällande skolor och omfång av 

deltagare. Vidare redogörs studiens reliabilitet och validitet. Slutligen presenteras studiens 

metodproblem kortfattat.  

 

4.1 Val av metod 

Utifrån studiens syfte ansågs enkätundersökning som bäst lämpad metod. En enkät innebär 

kortfattat att “... frågor som besvaras med den svarandes egen hand ”.  Termen mätinstrument 

används ibland för metoden då den till exempel kan användas till att mäta olika åsikter, 

känslor och beteenden. Att studera attityder anses karaktäristiskt för en kvalitativ studie 

(Trost, 2016).  

 

4.2 Forskningsetik 

Jag har följt vetenskapsrådets regler kring forskningsetik. Följande fyra huvudkrav finns: 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Det 

förstnämnda kravet, informationskravet, innebär att deltagarna blir informerade om syftet med 

forskningen. Personerna ska även bli införstådda att det är frivilligt att delta och att de har rätt 

att avbryta när de vill (Vetenskapsrådet, 2002). I den här studien blev lärarna informerade om 
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enkätens syfte, varpå dessa förde vidare informationen till eleverna.  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren i vissa fall behöver ett samtycke från deltagarna och i 

de fall som deltagarna är under 15 år behövs intyg från vårdnadshavare. Detta ifall 

undersökningen anses vara av känslig karaktär (Vetenskapsrådet, 2002). Då föreliggande 

studies enkät både är anonym, för såväl deltagare som skola, och inte innehåller någon känslig 

information kunde jag bortse från denna aspekt.  

 

Nyttjandekravet innebär att den information som lämnas enbart ska användas till aktuell 

studies syfte. Det är förbjudet för forskare att låta informationen användas i kommersiella 

syften. Slutligen innebär konfidentialitetskravet att om enkäten innefattar känsliga uppgifter 

ska avtal om tystnadsplikt skrivas mellan forskare och deltagare (Vetenskapsrådet, 2002). 

Angående nyttjandekravet informerades lärarna om att erhållen information enbart kommer 

att användas i forskningssyfte för denna studie. Då enkäten inte innehåller frågor av känslig 

karaktär ansåg jag att ett avtal om tystnadsplikt inte var relevant.  

 

4.3 Urval 

Studien genomfördes på elever från ett gymnasium i Örebro och en folkhögskola i Stockholm. 

Skillnaden mellan gymnasie- och folkhögskoleeleverna är deras ålder. Då de läser på samma 

behörighetsnivå bedömde jag att skillnaden i ålder ändå inte borde ha någon större betydelse 

för undersökningen. Den förstnämnda skolan har jag praktiserat på och den sistnämnda har 

jag själv gått på. Jag hade således redan en god kontakt med de båda skolorna, vilket innebär 

att mitt urval utgick från ett så kallat bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att 

en forskare väljer det urval som ligger nära till hands eller som passar ändamålet. Detta urval 

används även vid de fall då ett projekt har begränsad tid och budget. Ett bekvämlighetsurval 

är ett icke slumpmässigt urval som innebär att det inte går att generalisera utifrån resultat 

(Forskningsstrategier, u.å.). I mitt fall valdes skolorna som nämnts då jag redan har en 

etablerad och god kontakt vid respektive skola.  

 

Gällande omfång av deltagare till kandidatuppsatser rekommenderas minst 100 enkäter, gärna 

fler. Det kan låta som en stor mängd. Men man ska tänka på två saker. För det första är det 

vanligt att några enkäter faller i från på grund av att de är ofullständiga av olika anledningar 

eller också oseriöst besvarade (Lagerholm, 2010). Jag skickade ut enkäter till 100 deltagare. 
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Bland svaren erhöll jag 45 enkäter från Stockholm och 45 från Örebro. Min studie baseras 

således på 90 enkäter. 

 

Denna studie redovisas i kvantitativa termer men då underlaget inte är mer omfattande läggs 

även stor vikt vid de kvalitativa fritextsvaren i enkäten. Vad gäller kvalitativa studier krävs 

det oftast inte något större urval. Om det valda materialet uppfyller den kvot av bevis 

forskaren behöver till sin studie (Ritchie, Lewis & Elam, 2003). Från de två skolorna har 

klasserna valts genom ett icke slumpmässigt urval, ett så kallat strategiskt urval. Strategiskt 

urval används vid studier vars syfte är att analysera materialet snarare än att kvantifiera det 

(SBU, u.å). Materialet i denna studie var att mer djupgående förstå elevers attityder till olika 

dialekter.  

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Slutsatser ska underbyggas med argument skriver Ekström och Larsson (2010) och menar 

vidare att dessa ska vara giltiga och tillförlitliga. Begreppen validitet och reliabilitet 

förekommer oftare som vetenskapliga termer. De två begreppen brukar ses grundläggande 

kriterier gällande bedömningen om en undersökning är trovärdig. En tumregel är att en hög 

reliabilitet inte garanterar en hög validitet, men att en hög validitet förutsätter en hög 

reliabilitet (Ekström & Larsson, 2010).  

 

Reliabiliteten, även kallad tillförlitligheten, avser att avgöra om undersökningen är utförd på 

ett korrekt sätt. En hög reliabilitet betyder därför att en undersökning kan göras om på nytt 

med liknande resultat (Ekström & Larsson, 2010). Att studiens slutsats, argument och 

resonemang stöds av litteratur stärker studiens validitet och reliabilitet (Gratton & Jones, 

2010). Reliabiliteten i en studie kan enligt Gratton och Jones (2010) stärkas genom att förse 

läsaren med en förförståelse om det aktuella ämnet. I föreliggande studie tillämpas detta under 

avsnittet Bakgrund.  

 

En enkätundersökning har oftast god standardisering vilket innebär att frågorna är samma för 

alla svarande. Dessutom ställs inte frågorna i olika tonfall eller med olika gester som kan 

påverka respondentens svar, vilket är risken vid exempelvis intervjuer (Trost, 2016). Trots 

menar vidare att forskare sällan kan kontrollera att förhållandena är helt identiska för 

respondenterna, det vill säga att de är i samma sorts miljö, vid samma tid, på samma humör 
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och så vidare. Detsamma gäller föreliggande studie. Enkäten använder enkla och begripliga 

ord och således inga svåra termer som kan försvåra det för enkätdeltagaren. Enkätens 

begripliga språk stärker studiens reliabilitet då alla svarande har större chans att förstå 

frågorna och svarsalternativen på samma sätt, detta i enlighet med Trosts (2016) 

rekommendationer om god standardisering. 

 

Enkäten har inte några känsliga frågor och tillåter deltagarna att vara anonyma, vilket Gratton 

och Jones (2010) menar ökar chansen för ärliga svar. Det innebär att dess reliabilitet och 

validitet stärks.  

 

Som forskare kan man använda sig av en pilotstudie. En pilotstudie innebär att forskaren 

provar sin studie, i detta fall enkät, på en deltagare som senare ger respons på denna. 

Föreliggande studie använde sig av två testpersoner som fick genomföra pilotstudien. Urvalet 

för studien utgjordes av ett så kallat bekvämlighetsurval vilket innebär att jag valde två 

testdeltagare som var lättillgängliga. Ett bekvämlighetsurval faller likt strategiskt urval inom 

ramen för ett icke slumpmässigt urval och är således inte representativt för en större 

population (Trost, 2016). Jag frågade deltagarna om de bedömde att enkäten mätte det den 

avsåg att mäta vilket båda ansåg att den gjorde. Gratton och Jones (2010) kallar denna metod 

för ytvaliditet. Vidare menar de att pilotstudier används för att försäkra forskaren om att 

språkbruket är begripligt för den tänkta målgruppen, samt att kontrollera om frågorna följer 

logisk ordning.  

 

Inom den kvalitativa forskningen finns det ett samband mellan en studies validitet och dess 

generaliserbarhet. En transparent beskrivning av studiens utförande hjälper andra att använda 

samma forskningsmetoder, samt utvärdera eventuella begränsningar som studien har. Att 

kunna generalisera sin studie, med både slutsats och resultat, till en större population är 

forskare inte intresserade av i en kvalitativ studie. I stället vill forskare förstå och förklara 

betydelser, i detta fall dialekter, i mindre populationer (Ritchie & Lewis, 2003). Deltagarna är 

utvalda genom ett icke slumpmässigt urval, ett bekvämlighetsurval, och går således inte att 

generalisera till en större population. Studiens resultat kan enbart uttala sig om de deltagare 

som deltog i studien.  

 



 

14 
 

 

4.5 Metodproblem 

Studiens enkätundersökning är genomförd på två klasser på två olika skolor. Att resultatet 

hade kunnat se annorlunda ut om jag använt mig av ett annat urval är jag medveten om. Dock 

ansåg jag, som tidigare nämnts, att urvalet var lämpat för ändamålet. Om målet vore att 

generalisera till elevers attityder i Stockholm, Örebro eller hela Sverige hade ett slumpmässigt 

urval behövt tillämpas på en representativ population. Vanligtvis är denna typ av omfattande 

enkätundersökning alltför tidskrävande och kostsam för att genomföra vid en kandidatuppsats.  

 

5. Teoretisk utgångspunkt 

Fenomenografi är den teoretiska utgångspunkten för min bearbetning av resultatet i enkäterna. 

Fenomenografi är en forskningsmetod som avser att strukturera och beskriva olika 

uppfattningar om ett fenomen. Fenomenografi som metodansats är utvecklad för att analysera 

data från enskilda individer. Metodansatsen är inriktad på att beskriva människors sätt att 

förklara och förstå ett fenomen. Uppmärksamheten riktas mot variationen mellan människor i 

sätten fenomenet uppfattas, snarare än likheterna. Fenomenografi avser att bidra med en 

fördjupad förståelse både av det mänskliga lärandet och olika sätt förstå omvärlden.  

Tillvägagångssättet är att analysera materialet och sammanställa det i olika teman av 

identifierade mönster i beskrivande kategorier. Processen syftar till att kartlägga uppfattningar 

från testpersoner och analysera hur de ter sig till det undersökta fenomenet (Dahlgren & 

Johansson, 2016). 

 

6. Redovisning av resultat samt analys 

Nedan följer en beskrivning av den analysmetod som jag valt använda för detta arbete, samt 

resultatet av enkätundersökningarna. Redovisning av resultatet presenteras kvantitativt i form 

av tabeller och sammanställningar. Dessa kompletteras även med kvalitativa resultat i form av 

autentiska exempel från fritextsvaren. 

 

Med detta som underlag vill jag besvara följande frågeställningar: 

 Vad har elever för attityd till dialekter? 

 Finns det tydliga mönster i attityderna? 

 Skiljer sig attityden till dialekt mellan Stockholm och Örebro i mitt material? 
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6.1 Analys av data 

Analys av data genomfördes i enhetlighet med fenomenografins grunder. Det innebär att jag 

utgick ifrån de 90 enkäter som jag erhållit. Första steget var att mycket översiktligt gå igenom 

hela det samlade materialet. Syftet var att få tillräcklig överblick för att sedan börja analysera 

materialet. 

       

I steg två identifierade jag olika mönster av ställningstaganden och attityder som jag noterade 

inför mitt fortsatta arbete. Resultatet av mina iakttagelser blev utgångspunkten för 

tematiseringen. I samband med detta sorterade jag också enkäterna för att söka efter ytligare 

samband. När jag sorterade dem så kunde jag konstatera att de förelåg vissa skillnader mellan 

svaren beroende på i vilka av städerna som svaren erhållits.  

 

Fenomenografin syftar till att strukturera och beskriva olika uppfattningar, vilket blev 

utgångspunkten för mitt nästa steg. Här försökte jag utreda om det förelåg några specifika 

mönster i de svar jag fått. Vilket jag kunde konstatera att det gjorde. I min fortsatta analys 

koncentrerade jag mig på att beskriva dessa mönster för att senare kunna sammanställa 

resultatet överskådligt och strukturerat i olika teman. 

 

6.2 Identifierade teman 

Vad gäller elevers attityder till dialekt hade jag ställt frågor som skulle belysa om attityden 

var positiv eller negativ. Detta resulterade i mitt första tema: ”Är dialekt något positivt?”  

 

I samband med bearbetningen av enkätsvaren framgick en skillnad mellan eleverna från 

Stockholm respektive Örebro i mitt material. Skillnaden bestod framför allt i hur man 

uppfattar olika dialekter och vilka dialekter man uppskattar mest och minst. Detta fick därför 

bli två olika teman: ”Eleverna från Stockholms attityder till dialekt” och ”Eleverna från 

Örebros attityder till dialekt”.  

 

För att fånga elevers attityd till dialekt efterfrågade jag även elevernas åsikter om dialekters 

betydelse. Flera av eleverna hade tydliga uppfattningar vilket blev utgångspunkten för mitt 

fjärde och sista tema: ”Elevernas åsikter om dialekters betydelse”.  
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6.2.1 Resultat av enkätundersökningen 

Vid analys av enkätsvaren framgick en del tydliga attityder som jag här har samlat i olika 

kategorier av svar. Dessa kategorier återfinns också i de kvalitativa svaren som redovisas vid 

respektive tema. Nedan följer en sammanställning över de svar som jag erhöll från eleverna 

sammanfattat i de olika kategorierna som jag kunde urskilja. Jag noterade också att svaren 

kunde skilja sig mellan Örebro och Stockholm, varför jag valt att redovisa dessa var för sig 

samt i en sammanlagd summa. 

 

 

Tabell 1. Attityder till dialekt  

 

 

 

6.2.2 Elevernas syn på dialekter 

Av svaren ovan kan man utläsa att eleverna överlag är positivt inställda till dialekt. 56 av 

eleverna svarar att en stor fördel med dialekter är att man kan härleda var i landet människor 

kommer ifrån. Nästan en tredjedel, 26 elever, uppskattar också den gemenskap en dialekt kan 

innebära för de som talar den. En stor andel av eleverna betonar särskilt att dialekter bidrar till 

ökad mångfald på ett positivt sätt. Det är framför allt eleverna i Stockholmsområdet som 
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svarar så i min undersökning. Det är tre gånger så många som anser så i Stockholm jämfört 

med Örebro i mitt material, 21 respektive 7 elever. 

 

Jag redovisar också några kommentarer från elevernas fritextsvar som sorteras i kvalitativa 

kategorier av de attityder som förekommer i mitt material. Kategoriseringen illustreras med 

autentiska exempel nedan. 

 

Definition av förkortningar 

S = Stockholm 

Ö = Örebro 

Da = Dialekter allmänt  

Ds = Dialekter specifikt 

+ = Positiv attityd 

-  = Negativ attityd 

 

Kategori 1SÖDa+ (Bra att veta vart folk kommer ifrån) 

”Bra, då vet man ungefär vart folk kommer ifrån” 

”Det är bra för att reda på vart personen kommer ifrån” 

”Bra för då vet man vart människor kommer ifrån” 

 

Kategori 2SÖDa+ (Dialekter skapar gemenskap) 

”Jag tycker det är bra. Det gör människor olika och det kan också förena folk. Och skapa en 

gemenskap” 

”Det är roligt att vi talar olika, det öppnar för frågor och jag tror det finns studier som visar 

att vi ofta dras till en person med annan dialekt?” 

 

 

 

Kategori 3SÖDa+ (Mångfald är positivt) 

”Det skulle bli väldigt tråkigt om alla pratade likadant” 

”Lättare möjligen för en del, men mångfald är enligt min mening aldrig negativt” 

”Det blir ju mindre homogent och mer mångfald om inte allt är likadant, och det är ju bra” 

 

Det fanns även de som var negativt inställda till dialekter. Många gånger bottnade den 
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negativa uppfattningen endast i ett allmänt ogillande utan någon särskild anledning. Möjligen 

kan man se att problemet med att förstå eller att göra sig förstådd kan försvåras av dialekter. 

Nedan följer ett urval av negativa kommentarer från enkätens fritextsvar: 

 

Kategori 1SÖDa- (Dialekter borde inte finnas) 

”Dialekter låter töntigt och fyller ingen funktion” 

”Dialekter fyller ingen särskild funktion och borde därför inte finnas” 

 

Kategori 2SÖDa- (Jag ser inget positivt med dialekter) 

”Jag ser inget positivt med dialekter” 

”Onödigt med dialekter, skapar irritation” 

 

Kategori 3SÖDa- (Dialekter kan vara svåra att förstå) 

”Dialekter kan vara svåra att förstå, särskilt för invandrare” 

”Det är onödigt då de skapar svårighet i kommunikationen” 

 

De som uppskattar dialekter i materialet från Örebro anser att dialekter är bra för då vet man 

var folk kommer ifrån. Man pekar på det positiva i att dialekterna gör människor olika och att 

det är berikande. Av enkätsvaren framgår också att det vore tråkigt om alla pratade likadant. 

Man menar att dialekter väcker nyfikenhet och kan öppna upp för samtal mellan främlingar. 

Flera av de svarande betonar att mångfald är bra och att det är positivt när grupper blir mindre 

homogena. I något fall betonades inte mångfald som något positivt utan att dialekter förenar 

och skapar gemenskap. 

 

Det finns olika skäl varför man inte tycker om dialekter i mitt material. En del av de svarande 

anser att dialekter låter töntigt och att det inte fyller någon funktion. De som svarat så anser 

därför att dialekter inte alls borde få finnas. Andra menar att dialekter försvårar 

kommunikation mellan människor och skapar onödig irritation. Någon uttrycker att de tycker 

att dialekter gör det svårare för invandrare att behärska det svenska språket. De som uttryckte 

ett tydligt avståndstagande kunde inte se någonting positivt alls med dialekter. 

 

Andelen elever som inte hade någon åsikt gällande dialekter var relativt hög på båda orterna. I 

Stockholm var det 25 % och i Örebro hela 29 % som inte hade någon särskild uppfattning, 

huruvida de tycker om dialekter eller ej. Bland svaren fanns kommentarer som: ”vet ej”, 
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”bryr mig inte” osv. 

 

6.2.3 Eleverna från Stockholms attityder till olika dialekter 

Av resultatet från min undersökning framgår att det finns likheter och skillnader mellan 

elevernas syn på olika typer av dialekter beroende på om de som svarat kom från Stockholm 

eller Örebro. Nedan redovisas hur de av eleverna i Stockholm som hade specifika 

uppfattningar om olika dialekter svarade.  

 

 

 

Tabell 2. Attityd till olika dialekter - Stockholm 

 

Fråga 9: Vilken är din favoritdialekt? Motivera! Finns det någon dialekt du inte tycker om? 

Motivera! 

Enkätsvaren visar att skånskan är den dialekt som de svarande från Stockholm uppskattar 

bäst. Ett resultat som överraskar något mot bakgrund av tidigare forskning som ofta pekar ut 

just skånska som en impopulär dialekt. Sedan verkar många stockholmare uppskatta sin egen 

dialekt, vilket också skiljer sig från resten av landet enligt den tidigare forskningen.  

 

Positiva kommentarer från Stockholmseleverna: 

 

Kategori 1SDs+ (Skånska är härligt) 

”Mjuk skånska tycker jag är härlig, den känns varm och kärleksfull” 
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Kategori 2SDs+ Alla dialekter är fina 

”Alla dialekter är fina, i slutändan är det fint att alla är olika och det berikar” 

”Dialekter är det bästa vi har, alla är unika!” 

 

Kategori 3SDs+ (Norrländska är härligt) 

”Jag gillar norrländska, för blir så lugn av det även göteborgare låter glada!” 

”Norrlänningar sprider ett härligt lugn” 

 

Negativa kommentarer från Stockholmseleverna: 

 

Kategori 1SDs- (Norrländska är sävligt) 

”Norrländska, jag har tyvärr svårt att lyssna på, det går så sakta!” 

”Norrländska går för sakta!” 

 

Av svaren från stockholmseleverna kan vi utläsa en ovanligt positiv hållning till skånskan. 

Den beskrivs som både härlig, varm och kärleksfull. Dialekten tycks väcka positiva känslor. 

Flera svarande betonar att dialekter är fina och det fina består i att alla är olika. Olikhet 

berikar. Någon svarar till och med att dialekter är det bästa vi har och att det visar att vi alla är 

unika. En annan dialekt som framhålls särskilt är norrländskan. Flera nämner att dialekten 

sprider ett härligt lugn och göteborgskan säger man sprider glädje. I materialet var det väldigt 

få från stockholmsskolan som var negativa till dialekter och enda konkreta negativa 

kommentaren berörde norrländska. Dialekten ansågs svår att lyssna på då den är lugn och 

långsam, vilket var samma skäl som varför andra uppskattade just norrländskan. 

 

Överlag verkar stockholmarna i undersökningen vara öppna för andra dialekter. Det finns få 

negativa kommentarer kring dialekter från dem. Den öppna attityden ligger i linje med Pia 

Nygårds studie som visade på att unga människor vill ha en variation vad gäller olika språk i 

det svenska samhället och pekar på att det vore tråkigt om alla talade likadant (Nygård, 2002). 

 

6.2.4 Eleverna från Örebros attityder till olika dialekter 

Det som utmärker svaren från Örebro är deras negativa inställning till skånskan. Det ligger 

också i linje med många andra undersökningar som gjorts kring hur dialekter uppfattas. 

Ytterligare ett särdrag är den mycket positiva inställningen till göteborgska. 38 % av de 

svarande från Örebro hade göteborgska som sin absoluta favoritdialekt. Norrländska var 
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också uppskattat bland örebroarna, 22 % av de svarande angav norrländskan som 

favoritdialekt.  

 

 

Tabell 3. Attityd till olika dialekter - Örebro 

 

Fråga 9: Vilken är din favoritdialekt? Motivera! Finns det någon dialekt du inte tycker om? 

Motivera! 

 

Positiva kommentarer från Örebroeleverna: 

 

Kategori 1ÖDs+ (Göteborgska är härligt) 

”Göteborgska, den är jävligt härlig!” 

”Min favoritdialekt är göteborgska, de låter som sköna personer” 

”Jag tycker att göteborgska är en skön dialekt” 

 

Kategori 2ÖDs+ (Norrländska är härligt) 

”Norrländska är den bästa dialekten, så jäkla skön!” 

 

Negativa kommentarer från Örebroeleverna: 

 

Kategori 1ÖDs- (Skånska är förskräckligt) 

”Skånska är värst för de låter som man trycker handen i käften” 

”Skånska tycker jag mindre om” 
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”Jag tycker mindre om skånska för att det låter som danska och man förstår inte vad de 

säger” 

”Skånska borde vara ett annat språk då man inte fattar ett skit vad de säger” 

”Hatar skånska, låter som en halssjukdom” 

 

Kategori 2ÖDs- (Stockholmska låter drygt) 

”Hatar Stockholmska, vill dra på dem en smäll låter drygt när dem pratar” 

 

De negativa kommentarerna från Örebro var relativt många och känslofyllda. Det framgår av 

fritextsvaren att den motvilja som uttrycks baseras på åsikter om hur dialekten låter i 

lyssnarens öron. Ordvalen måste betraktas som grova, varför det kan finnas anledning att 

tolka det som att det kan finnas även andra bakomliggande orsaker till motviljan.  

 

6.2.5 Elevernas åsikter om dialekters betydelse 

Detta tema baseras på frågorna nummer 8 och 10 i enkäten. De lyder: 

 ”Har det någon betydelse var, när eller med vem man pratar eller fungerar dialekt 

lika bra eller dåligt i alla sammanhang?”  

 ”Vad har dialekter för betydelse i dag? I skolan/arbetslivet, finns det för- och 

nackdelar med att ha en tydlig dialekt?”  

 

Här ser jag inte så stora skillnader i svaren mellan Stockholm och Örebro. Eleverna resonerar 

i stort sett på samma sätt. Merparten reflekterade inte alls över dialekters betydelse och hela 

69 % av eleverna svarade ”vet inte” på dessa frågor. Men bland de som svarade verkar det 

råda en relativt stor enighet om att dialekter både kan särskilja och förena människor.  

 

Eleverna tryckte även på nyttan och glädjen man kan ha av sin dialekt. Till exempel nämndes 

att vissa dialekter är extra gynnsamma vid försäljning. De dialekter som nämns i 

sammanhanget är gotländska, dalmål och norrländska, som alla verkar uppfattas som mer 

pålitlig än andra. 

 

”Jag som norrlänning har fått höra av min arbetsgivare att min dialekt är bra i 

säljsammanhang” 

 

”Vissa dialekter låter ärligare än andra, till exempel gotländska och dalmål känns ärligt” 
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Eleverna ansåg å andra sidan att vissa dialekter kan vara till nackdel vid till exempel en 

anställningsintervju eller under en argumentation. Ett konkret exempel som angavs var 

närkingska, där man mer uppfattas som gnällig.  

 

”Jag får ofta hör att jag låter gnällig och kommer från gnällbältet” 

 

Den annars så populära norrländskan angavs också som ett exempel på hur en person med den 

dialekten riskerar att framstå som sävlig och lite trög. 

 

”Jag tycker att norrlänningar pratar i slow motion, det är påfrestande” 

 

En annan gemensam bild rörde stockholmskan, där de som talar dialekten riskerar att 

uppfattas som dryga översittare, vilket örebroarna bekräftade och stockholmarna beklagade 

sig över i enkätsvaren. 

 

”Min stockholmska har jag fått höra är dryg mer än vad jag kan räkna till” 

 

6.2.6 Elevernas övergripande attityd till dialekter 

Enkätsvaren belyser även de tillfrågade elevernas övergripande attityd till dialekt överlag. 

Detta illustreras i cirkeldiagrammet nedan som visar huruvida de tillfrågade eleverna uppgivit 

att de är positivt, negativt eller neutralt inställda till dialekter. 

 

Diagram 1. Är dialekt något positivt? 

Ja
62%

Nej
11%

Vet ej
27%

Är dialekt något positivt?

Ja Nej Vet ej
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Av diagrammet framgår att 62 % av eleverna uppskattar dialekter överlag. Nära en tredjedel, 

27 %, hade ingen åsikt och 11 % uppgav att de inte anser att dialekt är positivt. Resultatet är i 

linje med tidigare forskning, som pekar på att yngre människor överlag uppskattar den 

variation som dialekter innebär. 

 

7. Diskussion  

Nedan följer en diskussion kring mina resultat. Avslutningsvis följer förslag till fortsatt 

forskning. 

 

När det gäller elevernas attityd till dialekter fanns en hel del framstår som intressant. Mycket i 

svaren var av affektiv karaktär och byggde på hur man uppfattar uttalen eller vilka känslor 

man hade inför dialekten. Skånskan beskrevs som grötig och ogillades, norrländskan lugn och 

harmonisk, stockholmskan stöddig och dryg, närkingskan gnällig och göteborgskan lättsam 

och trevlig. Mina resultat gav ett intryck av att dessa känslobaserade åsikter var djupt rotade. 

 

Det fanns också ett antal kategorier med konnativ innebörd. Där framgår de svarandes 

värderingar klart och tydligt. Många uttrycker till exempel att mångfald är bra och att 

olikheter berikar. Av enkätsvaren att döma är attityden till dialekter i min undersökning mer 

baserad på känslor och värderingar än faktiska kunskaper. Jag tolkar elevernas svar som att 

den kognitiva aspekten inte framträdde i svaren. Det stämmer också överens med tidigare 

forskning som visar att den affektiva komponenten allmänt anses vara den mest tongivande 

för attityden. Den påverkan man får hemifrån och tidigt i livet blir djupt rotad och svåra att 

förändra. Detta kan förklara varför enkätsvaren huvudsakligen var baserade på känsloyttringar 

och inte faktabaserade. Det här stämmer också överens med Bijvoets (2007) 

forskningsresultat.  

 

Attitydetill dialekter skiljer sig mellan Stockholm och Örebro i mitt material. I Örebro var 

man positivt till göteborgskan, men samtidigt uttryckligt fientligt inställda mot skånskan. 

Stockholmarna uttrycker inte samma uppskattning för göteborgskan, men övervägande många 

i min undersökning var positiva till skånskan. De ogillade inte heller någon specifik dialekt 

särskilt mycket, utan verkar överlag uppskatta mångfald mer.  
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Flera tidigare forskningsstudier visar på att yngre människor är öppna för olikheter och 

variationer i språket bland annat Nygårds (2002) och Siwe & Tioukalia (2009). I forskningen 

konstateras att toleransen för dialekter allmänt är större i dag, eftersom vi kommer i kontakt 

med fler dialekter. I min undersökning ser vi att folkhögskolelever i Stockholm är något mer 

positiva till dialekter än gymnasieungdomarna i Örebro. Detta skulle kunna bero på att det 

finns fler språkliga och dialektala variationer i huvudstaden, vilket i så fall gör det sannolikt 

att de svarande från Stockholm konfronteras med språkliga och dialektala variationer i större 

utsträckning. Det här är dock mest en spekulation och skulle i så fall behöva verifieras i en 

större utsträckning. 

 

Under arbetets gång har det väckts många funderingar. Framför allt vid analysen av 

enkätsvaren. Som framtida ämneslärare slås jag av bristen på sympati för olikheter hos så pass 

många av de elever som ingår i min undersökning. Det får mig att fundera över hur jag som 

lärare kan bidra till en mer nyanserad och empatisk syn på talare av olika dialekter hos mina 

framtida elever.  

 

Utgångspunkten är ofta baserad på de känslor man har inför en dialekt vilket i mångt och 

mycket bygger på förutfattade meningar och oreflekterat tyckande. Självklart gäller detta 

långt ifrån alla, men jag ser ändå att det är tillräckligt många för att inte kunna blunda för 

detta. Här ser jag att skolan och lärarna kan göra mer för att sprida kunskaper för att motverka 

förutfattade meningar. 

 

Vidare borde skolan bidra till en ökad förståelse för olika dialekter och deras ursprung. Detta i 

syfte att skapa ökad förståelse i stället för avståndstagande för olika dialektala skillnader. 

Eleverna borde också lära sig att se igenom att vissa dialekter kan låta mer tilltalande. Detta 

innebär ju inte att alla som talar en sådan dialekt per automatik är mer sympatiska än andra. 

Här kan man arbeta med fördomar och svepande generaliseringar, samt lära elever att 

reflektera mer både över individerna bakom dialekten och vad dialekten är ett uttryck för. Väl 

genomförda diskussioner borde kunna bidra till att djupt rotade mönster av föreställningar och 

förutfattade meningar kan brytas. 

 

Att det var en relativt stor andel som var positivt inställda till dialekt ligger i linje med 

Nygårds (2002) tidigare forskning angående ungas attityd till dialekt. 
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Jag kunde konstatera att närmare 40 % av eleverna var negativa eller saknade bestämd 

uppfattning i frågan om dialekter är positivt eller ej. Det kan förefalla förvånande eftersom 

eleverna i övrigt har uttryckt starka åsikter om dialekter. Jag ser det som att många av 

eleverna har ganska känslostyrda åsikter kring dialekter och att de egentligen inte analyserar 

varför åsikten finns. Det kan i sin tur bero på att uppfattningar är något vi får med oss från 

barndomen och att dessa är så djupt rotade att de blir självklara och sällan ifrågasätts. Jag vill 

här återkoppla till inledningen där jag berättade om en upplevelse jag hade i min barndom. 

Jag var alltså 6 år och skulle spela en hockeymatch. När lagkamraten plötsligt verkade så 

överraskad när han hörde min pappas dialekt ljuda ut ur högtalarna förstod jag att det på något 

sätt var annorlunda, åtminstone i den geografiska miljö som jag då befann mig i. Jag kände 

lite skam, förvirring och även tankar kring utanförskap. Just det här går att överföra till ett 

bredare resonemang. Det får mig till viss del att förstå hur jobbigt och besvärande det kan 

vara för vissa att prata riktigt utpräglad genuin dialekt. Jag tänker då i första hand på de mest 

avlägsna delarna av vårt avlånga land. Många människor här kan ju i det närmaste betraktas 

som om de talar ett för rikssvenskan främmande språk. Dit jag vill komma är att en så pass 

liten händelse för mig fick en så stor inverkan och det tyder på vikten av att vi måste diskutera 

dialekter mer och jobba för att skapa empati även för dialektala olikheter. Ingen ska på grund 

av sitt sätt att tala behöva känna sig utanför eller kanske rentav mobbas för sitt sätt att tala.  

I varje fall inte i dagens Sverige. 

 

Med några få undantag verkar eleverna vara tillfreds och nöjda med sin egen dialekt. 

Samtidigt konstaterar jag att vissa av eleverna tycks sakna förmåga att reflektera och känna 

empati för andras. Uttalandena kring dialekter som ogillas är ibland grova och det förefaller 

inte som om dessa elever kan identifiera sig eller känna gemenskap med de som talar till 

exempel skånska. Empatin lyser med sin frånvaro i dessa fall. 

 

När det gäller tidigare forskning var Andreassons (2008) avhandling, som handlar om att 

bevara eller inte bevara lärares syn på dialektanvändande i skolan, mycket intressant. Den 

visar alltså att majoriteten av lärarna hade en positiv attityd till dialekter. Men att eleverna 

däremot inte uppfattar detta, utan självmant jobbar med att korrigera sitt talspråk i 

klassrummet (Andreasson, 2008). Har det att göra med att bilden av framgång och karriär 

oftast är en bild av en person som inte pratar bred dialekt? Och att en bred och kanske 

charmig dialekt mer förknippas med jordnära yrken och lägre status. Sundgren (2005) 

genomförde en undersökning på detta tema. Frågeställningen var om man kan höra att Mats är 
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en professor när han pratar. En undersökning om språksocial medvetenhet där testpersonerna 

fick höra olika personer tala och gissa vilka yrken de hade. Resultatet visade att svaren stämde 

väl in (Sundgren, 2005). Här kan skolan ha en tydlig uppgift att fylla. Vi måste tidigt vara 

tydliga med att visa att alla dialektala olikheter har samma värde och är lika välkomna. Det 

spelar ingen roll hur man låter. Det viktigaste är hur man är. Dessutom innebär en dialekt att 

man bär på ett historiskt arv från tidigare generationer och det har också ett speciellt värde i 

sig. 

 

7.1 Framtida forskning 

Som tidigare påpekats under avsnittet Metodproblem kan en större undersökning genomföras 

på en större population för att skapa en mer statistiskt tillförlitlig studie av svenska elevers 

attityder till olika dialekter. Men det finns även andra insatser man kan göra för att belysa 

attityder till dialekter. Här nedan lyfter jag fram ytterligare frågeställningar som växt fram 

under den tid jag arbetat med uppsatsen. 

 

I min studie poängterar jag bristen på sympati för dialektala olikheter hos många elever. Det 

tyder på att det finns ett behov av ytterligare fördjupning och kunskap i ämnet. Detta skulle 

kunna göras genom att undersöka varför det ser ut som det gör. Och hur man kan påverka 

förståelsen för dialektala olikheter. En utgångspunkt skulle kunna vara att undersöka hur 

skolan undervisar om dialekter.  

 

Min undersökning visar på att några dialekter är extra utsatta och väcker mer känslor hos de 

svarande. Det gäller framför allt synen på skånska, stockholmska och göteborgska. Dessa tre 

stora dialekter skulle kunna undersökas separat. Men även jämföras i en sammansatt studie.  

 

En annan intressant aspekt av min studie är skillnaden mellan äldre och yngres syn på 

dialekter. Tidigare forskning visar att yngre är mer öppna i sin attityd. Det skulle vara 

intressant att se hur det ser ut i dag i vårt allt mer mångkulturella land. 
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9.Bilaga 

Enkätundersökning 

Denna enkätundersökning handlar om elevers attityder gentemot olika dialekter. Syftet är att 

genom denna enkät undersöka elevers attityd och uppfattning av dialekt i Stockholm och 

Örebro 

 

Enkäten skickas till studenter vid en folkhögskola i Stockholm samt till ett gymnasium i 

Örebro. Enkäten avses endast för dig som är elev och vi ber dig svara på några korta frågor 

som tar ca fem minuter. Undersökningen görs helt anonymt och resultatet kommer endast att 

användas till studiens syfte.  

 

Vid eventuella frågor eller funderingar angående undersökningen kontakta mig på 

jakobhammarlund1990@hotmail.com 

 

Tack att för att just du ställer upp. 

Fråga 1: Man [ ] Kvinna [ ] Icke-binär [ ] 

 

Fråga 2: Ålder _____ 

 

Fråga 3: Vilken skola tillhör du?  

Stockholm [ ] Örebro [ ] 

 

Fråga 4: Talar du någon dialekt? Ja [ ] Nej [ ]  

Om ja, vilken? 

Norrländska                  [ ] 

Sydsvenska(skånska)    [ ] 

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
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Stockholmska                [ ] 

Göteborgska                  [ ] 

Någon annan: _________ 

 

Fråga 5: Hur upplever du att du blir bemött när du talar dialekt i olika situationer? 

(Det finns möjlighet att fylla i flera svar). 

Positivt  [ ] För att? ___________________________________ 

Negativt[ ] För att?____________________________________ 

Vet ej     [ ] För att?____________________________________ 

Annat    [ ] För att?____________________________________ 

 

Fråga 6: Är dialekt bra eller är det bättre om alla talar likadant i Sverige? Motivera! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Fråga 7: Vad fyller dialekter för syfte? Har det någon mening? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Fråga 8:  Har det någon betydelse var, när eller med vem man pratar eller fungerar 

dialekt lika bra eller dåligt i alla sammanhang? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Fråga 9: Vilken är din favoritdialekt? Motivera! Finns det någon dialekt du inte tycker 

om? Motivera! 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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Fråga 10: Vad har dialekter för betydelse idag? I skolan/arbetslivet, finns det för- och 

nackdelar med att ha en tydlig dialekt? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 


