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Abstrakt 
 
Denna uppsats undersöker huruvida personer som talar dialekt behärskar svenska språket 

sämre än vad personer som talar rikssvenska gör. För att testa detta undersöktes två 

niondeklasser på två olika skolor. Den ena skolan låg i en sydsvensk kommun, varför eleverna 

följaktligen talar sydsvensk dialekt. Den andra skolan låg i Mälardalen, vilket allmänt anses 

vara det område där man talar rikssvenska. De deltagande eleverna fick läsa en text och svara 

på läsförståelsefrågor. De fick även själva skriva ett brev till textens huvudperson. I deras 

egenproducerade texter räknades antalet fel. Dessutom analyserades vilka typer av fel de 

gjorde. Felen jämfördes sedan med en tabell över dialekttypiska drag, för att se om de fel som 

eleverna gjorde berodde på deras respektive dialekter. Resultatet är svårtolkat. De elever som 

talar dialekt hade genomgående sämre resultat. Varken deras fel eller de fel som de elever 

som talade rikssvenska gjorde kan dock härledas till deras dialekter. Därför är det rimligt att 

anta att skillnaderna beror på yttre omständigheter, såsom social status, motivation och 

tidigare undervisning. För att kunna dra några säkra slutsatser behöver undersökningen 

utvidgas.
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1. Inledning 

 
1.1. Bakgrund 
 
Jag är född i Stockholm, och har alltid ansett att jag talar rikssvenska. Detta är dock något 

som jag genom åren har fått försvara. Då jag var sju år gammal flyttade familjen till Skåne. 

Jag ville inte tappa min befintliga dialekt, en inställning som inte alltid var populär. Jag 

möttes av fördomar, framförallt från vuxna som ansåg att anledningen till att jag inte 

anpassade mig och började tala skånska var att jag var högfärdig. Det var ju naturligtvis inte 

sant, och jag hade mycket svårt att förstå deras påståenden. För mig var det helt främmande 

att ett sätt att tala skulle vara bättre än ett annat. Man pratade väl som man pratade, helt 

enkelt? I vuxen ålder, och framför allt under min utbildning till lärare, har jag insett att 

attityderna till dialekter är vitt spridda och ofta svåra att förstå sig på.  

 

Einarsson refererar i sin bok Språksociologi (2004:143ff) till undersökningar gjorda angående 

attityder till dialekter. Jag blev förvånad då ett flertal sådana undersökningar visade att lärare 

ofta anser att dialekter kan påverka elevers studieresultat negativt. I en undersökning gjord av 

Håkansson och Johnsson 1999, refererad av Einarsson (2004:144f), anser nästan hälften av de 

tillfrågade lärarna att dialekttalande elever hade sämre språkfärdighet än elever med mer 

riksspråkligt uttal. Detta gällde både för stavning och meningsbyggnad. Endast en av de lärare 

som deltog i undersökningen kunde tänka sig att dialekttalande elever kunde ha en fördel 

gentemot övriga elever, då de ju i princip har tillgång till två koder, det vill säga två olika sätt 

att prata. 

 

Min inställning har alltid varit att man måste få prata på sitt eget sätt, eftersom ens dialekt är 

starkt förknippad med identiteten. Jag undrar dock om det kan vara så att personer som talar 

dialekt behärskar svenska språket sämre än personer som talar rikssvenska. Därför har jag 

bestämt mig för att undersöka detta. Resultatet kommer att presenteras i uppsatsen nedan. 
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1.2. Syfte och problemformulering 
 

Jag ämnar i denna uppsats undersöka huruvida elever som talar dialekt behärskar svenska 

sämre än vad elever som talar rikssvenska gör. Jag anser att detta är en viktig fråga i min 

framtida yrkesutövning, eftersom jag som lärare garanterat kommer att ha elever med olika 

dialekter. Med tanke på att mitt eget sätt att tala är förhållandevis standardspråkligt finns det 

en viss risk att jag med åren anammar de åsikter som refereras ovan, vilket kan leda till att jag 

dömer mina elever på förhand. Detta är, enligt min uppfattning, något av det värsta en lärare 

kan göra. Varje elev måste få en chans att visa vem hon eller han verkligen är. Läraren får 

absolut inte skaffa sig en förutfattad mening av elevens personlighet eller förmåga baserat på 

sådana saker som hans eller hennes sätt att tala. 

 

Med utgångspunkt i ovan anser jag att en relevant frågeställning är: 

 

q Påverkar det faktum att en person talar dialekt hans eller hennes språkliga förmåga? 

 

 

 

 

2. Metod och material 
 
2.1 Metod 
 

Jag kommer att låta elever i två niondeklasser, en sydsvensk och en från Mälardalsområdet,  

läsa ett utdrag ur Madame Bovary av Gustave Flaubert (se bilaga ett). De kommer sedan 

skriftligt att få svara på frågor om texten för att jag ska kunna testa deras läsförståelse. Sedan 

kommer eleverna att få skriva ett personligt brev till textens huvudperson, Emma Bovary, 

vilket kommer att visa vilka skriftliga färdigheter de har.  

 

Undersökningen kommer att utföras av klassernas ordinarie svensklärare. Detta har dels en 

praktisk aspekt, men framför allt är det ett sätt att försäkra mig om att min närvaro inte 

påverkar resultaten. Eleverna kommer att tro att det rör sig om en ordinarie 

undervisningssituation. Först efteråt kommer de att informeras om vad undersökningen ska  
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användas till. Då kommer de också att ges möjlighet att ta bort sitt bidrag. Undervisande 

lärare kommer sedan att sortera bort de exemplar som producerats av elever som inte har 

svenska som modersmål. Detta beror enbart på att dessa elever förmodligen varken talar 

standardsvenska eller sydsvensk dialekt, varför de skulle kunna påverka undersökningens 

resultat på ett missvisande sätt. Slutligen kommer alla namn att tas bort, innan 

undersökningen skickas tillbaka till mig. Jag anser att jag på detta vis får tillgång till ett så 

genuint språk som möjligt. 

 

Ett problem som kan uppstå är att eleverna svarar på frågorna på läsförståelsetestet genom att 

skriva av direkt ur den lästa texten. Därför kommer deras svar att poängsättas enligt följande: 

varje fråga är värd två poäng. Detta ges om svaret är självständigt. Är svaret korrekt, men 

direkt kopierat från den ursprungliga texten får eleven ett poäng. Eleverna kan totalt få åtta 

poäng på läsförståelsen. 

 

Jag kommer att analysera elevernas resultat på skrivuppgiften med utgångspunkt i den tabell 

över dialekttypiska drag som Pettersson presenterar på sidan 204 f i Svenska språket under 

sjuhundra år (1996). De drag som jag kommer att leta efter i elevernas texter presenteras 

närmare nedan. Jag kommer att börja med att titta på hur många fel eleverna gör, för att sedan 

gå vidare och titta på vilka fel de gör, och om några fel kan bero på dialekttypiska språkdrag. 

 
 

 

 

2.2. Material 

 

Då det gäller tidigare forskning tycks uppsatsens område hittills vara outforskat. Jag har letat 

på såväl bibliotek som på Internet, utan att hitta någon tidigare forskning som kan stå till 

grund för min undersökning. Detta gör naturligtvis att arbetet med undersökningen blir extra 

spännande, eftersom resultatet inte på något sätt kan anas i förväg. 
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För en definition av de berörda dialekterna specifika särdrag har jag valt att utgå från Gertrud 

Petterssons Svenska språket under sjuhundra år (1996). Jag använder mig även av Jan 

Einarssons Språksociologi (2004), samt av Michael Stubbs Språket i klassrummet (1982), 

Ronald Wardhaughs An Introduction to Sociolinguistics (2002) och Mats Thelanders Grepp 

och begrepp i språksociologin (1974).  

 

 

 

 

 

2.3. Kommunfakta 
 
2.3.1 Den sydsvenska kommunen 

 

Dialektskolan ligger i en kommun i nordvästra Skåne. Enligt www.scb.se (2008-03-13) hade 

kommunen den 31 december 2006 13 885 invånare. Av dessa var 16 procent födda 

utomlands. Detta ligger något över rikets snitt, vilket är 13 procent. Sedan år 2000 har 

kommunen haft en positiv befolkningstillväxt, med ett större antal födda och inflyttade än 

döda och utflyttade. Majoriteten av befolkningen (57 procent) har högst gymnasial utbildning. 

Endast 17 procent har eftergymnasialutbildning, jämfört med rikets 34 procent. Andelen 

förvärvsarbetande ligger på 74 procent, vilket är 2 procent lägre än genomsnittet i hela 

Sverige. Av dessa förvärvsarbetande var, år 2005, de flesta sysselsatta inom 

tillverkningsindustrin. Samma år var andelen egna företagare 540 stycken. I mars 2006 låg 

arbetslösheten på 7 procent. Denna siffra hade samma månad 2007 sjunkit till 4 procent, 

vilket innebär att den då var en procent lägre än rikets totala arbetslöshet. Länets 

medelinkomst låg 2005 på 209 000 kronor, vilket är 1000 kronor lägre än genomsnittet i hela 

landet (www.scb.se, 2008-03-13). 
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2.3.2 Mälardalskommunen 

 

Riksspråksskolan ligger i en av Stockholms norra kranskommuner. Enligt 

www.upplandsvasby.se (2007-11-26) hade kommunen den 31 december 2006 37 848 

invånare. Av dessa var, enligt www.scb.se (2008-03-13) 21 procent födda utomlands, vilket är 

en betydligt större andel än rikets genomsnitt på 13 procent. Kommunen har haft ett 

födelseöverskott i över tio år, men då det gäller balansen mellan in- och utflyttade människor 

är denna negativ. 2001-2003 förlorade kommunen ungefär 300 invånare per år. Sedan dess 

har den negativa utvecklingen dock stannat upp, och 2006 var flyttningsunderskottet endast 

35 personer. Majoriteten av befolkningen (52 procent) har högst gymnasial utbildning. 30 

procent har eftergymnasial utbildning, vilket är 4 procent lägre än rikets genomsnitt. Andelen 

förvärvsarbetande ligger på 78 procent.  

 

Av dessa arbetade år 2005 de flesta med handel och kommunikation. Samma år fanns det  

1343 egna företagare i kommunen. I mars 2006 låg arbetslösheten på 5 procent. Samma 

månad 2007 hade den sjunkit till 4 procent, och låg då en procent under rikets genomsnitt. 

Länets medelinkomst var år 2005 254 000 kronor, vilket är 19 000 kronor mer är genomsnittet 

i landet (www.scb.se, 2008-03-13) 
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3. Tidigare forskning 

 
3.1. Vad är en dialekt? 
 
Enligt Einarssons bok Språksociologi från 2004 kommer ordet dialekt från grekiskans 

’dia’lektos’, vilket betyder ’sätt att tala’ eller ’samtal’. Einarsson specificerar begreppet 

ytterligare genom att säga att en dialekt är det som är typiskt för talet i en viss region. Han gör 

också skillnad på regionala och sociala dialekter (Einarsson, 2004:139f). Av dessa är det de 

regionala som vi kommer att intressera oss för här. 

 

’Dialekt’ används ofta, enligt Einarsson (a.s.), som beteckning på den språkliga variant som 

talas inom till exempel ett landskap (till exempel småländska). Det är dock inte så enkelt att 

bestämma var de geografiska gränserna ska dras mellan olika dialekter. Språkliga variabler, så 

som fonologi (uttal), morfologi (böjningssystem), syntax (satsers och meningars byggnad) 

och ordförråd, studeras. Där dessa förändras från en dialekt till en annan bildas en så kallad 

isogloss. På ställen där flera isoglosser samlas bildas gränsknippen, och så småningom dras 

också dialektgränser. Dessa överrensstämmer ofta med äldre geografiska gränser, så som 

socknar, byar, härader och landskap. En annan viktig aspekt är naturen. Naturformationer kan 

antingen hindra eller främja umgänget människor emellan, vilket också påverkar deras språk 

(a.s.). Följaktligen kan personer som till exempel bor på varsin sida om en kraftig ås tala två 

helt skilda dialekter, även om det faktiska avståndet mellan de olika grupperna bara är någon 

mil.    

 

Även Thelander talar om begreppet dialekt i Grepp och begrepp inom språksociologin 

(1974:45). Han betonar här problemet med att skilja mellan vad som är ett språk och vad som 

är en dialekt. Han menar att ett språk är knutet till en nation, medan en dialekt är en variant av 

ett språk. Dialekten har lägre social status än språket, eftersom ett nationalspråk förknippas 

med makt. Social status är något som också Stubbs diskuterar i Språket i klassrummet 

(1982:21ff). Han påpekar att ’dialekt’, åtminstone i England, är starkt förknippat med social 

status. Här talar högutbildade, välbeställda människor i princip likadant oavsett i vilken del av 

landet de bor. De dialektala skillnaderna återfinns istället i de lägre samhällsklasserna. 
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Liksom Stubbs knyter Wardhaugh, i boken An introduction to Sociolinguistics (2002:23f), 

dialekter till social prestige. Också han menar att dialektalt tal ofta tyder på en lägre 

samhällsposition. Wardhaugh ger oss även en användbar definition av standardspråk. Detta 

anses vara den dialekt som, inom ett visst språk, är mest accepterad. Denna dialekt har valts ut 

av politiska, religiösa eller ekonomiska anledningar, och så småningom kommit att inta en 

dominant position gentemot övriga dialekter. På grund av detta ses den här dialekten oftast 

inte som en dialekt, utan som själva språket. Genom att detta sker kommer övriga dialekter att 

ses i relation till, och i jämförelse med, den överlägsna, standardspråkliga dialekten, vilket 

leder till att deras makt minskar ytterligare (Wardhaugh, 2002:36). 

 

Det räcker dock inte att skilja på språk och dialekt. Einarsson (2004:140) menar att man även 

bör skilja på genuina och utjämnade dialekter, samt på regionalt och neutralt standardspråk.  

Genuina dialekter talas av ganska få människor. Det är sådana dialekter som en utomstående 

har mycket svårt att förstå, som till exempel Älvdalsmål. Utjämnade dialekter är däremot 

vanligare, och dessutom lättare att förstå. Dessa dialekter gör att man lätt kan identifiera 

varifrån talaren kommer. Liksom genuina dialekter är neutralt standardspråk förhållandevis 

ovanligt. En talare av neutralt standardspråk kan inte placeras geografiskt. Han eller hon har 

ett uttal som ligger nära skriftspråket. I Sverige är det de dialekter som talas i Mälardalen som 

ligger närmast neutralt standardspråk, eftersom det var dessa dialekter som skriftspråket en 

gång i tiden byggdes upp kring. Regionalt standardspråk innebär att de flesta kan identifiera 

talaren som hemmahörandes i någon av det svenska språkområdets större regioner. Det är 

dock svårare att höra vilket utjämnad dialekt som ligger till grund för det regionala 

standardspråket (a.s.).  

 

Figur 1 (efter Pettersson, 1996, s. 179) 

 

 

Genuin dialekt Utjämnad dialekt Regionalt Neutralt 

  standardspråk standardspråk 
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3.2. Hur skiljer man olika dialekter åt? 
 

Pettersson påpekar i Svenska språket genom sjuhundra år (1996:183) att det är mycket svårt, 

om inte omöjligt, att dra skarpa geografiska gränser mellan olika dialekter. Detta beror på att 

dialekter utvecklas genom att människor som bor nära varandra skapar en gemensam språklig 

variant. Övergångarna mellan dessa olika varianter, eller dialekter, är gradvisa, vilket leder till 

svårigheter då man på en karta försöker rita in var ett dialektområde övergår till ett annat. 

Pettersson (1996:183f) menar därför att en sådan kartläggning aldrig kan vara helt 

verklighetstrogen. Hon väljer dock att följa den indelning av svenska dialektområden som 

Wessén tidigare har sammanställt. Här finner vi sex stycken huvudsakliga svenska mål, 

nämligen sydsvenska mål, götamål, sveamål, norrländska mål, östsvenska mål och gotländska 

mål. Var och ett av dessa mål har ett kärnområde, där dess dialektala drag är som tydligast, 

och det är dessa områden man koncentrerar sig på då man vill ta reda på vad som är typiskt 

för ett mål (a.s.) 

 

Pettersson (1996:204f) väljer att ställa upp samtliga mål i en tabell, och där inkluderar hon 

även rikssvenska. Jag kommer nedan att presentera de drag som är typiska för sydsvenska 

mål, respektive rikssvenska. Presentationen grundar sig på ovan nämnda tabell, samt på 

Petterssons övriga framställning. 

 

 

3.2.1. Diftonger 

 

En diftong definieras enligt Norstedts Svenska Ordbok (1990) som ett ”språkljud som består 

av en kombination av två vokaler, varvid den första kontinuerligt går över i den andra”. 

Diftonger kan leda till att ett ord som till exempel åka uttalas som auka. Då diftongen istället 

återfinns i slutet av ett ord kan till exempel ja uttalas som jau (Pettersson, 1996:188). 
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3.2.2. Långt a>å 

 

Enligt Pettersson (1996:190) ändrades svenskans långa a-ljud till ett å-ljud. Denna förändring 

kan ses i sydsvenska mål runt år 1250. I de mål där detta inte har skett, framförallt i 

gotländskan, uttalas till exempel hår som har. 

 

 

3.2.3. Förlängt a>å initialt 

 

I större delen av det område där långt a-ljud övergick till å-ljud, det vill säga i sydsvenska och 

mellansvenska mål, skedde också en förändring i inledande korta a-ljud. Även dessa ändrades 

till å-ljud. Denna förändring skedde dock inte i delar av sydvästra Sverige, där ord som till 

exempel åker fortfarande uttalas som aker (Pettersson, 1996:188). 

 

Framför ng och rđ ändras kort a till å i hela det svenskspråkiga området, med undantag för 

Gotland, Svenskfinland och övre Norrland, samt i vissa delar av Västergötland, Dalsland och 

Värmland. Framför nd, mb och ld sker förändringen i södra Sverige upp till Mälarlandskapen. 

I de norra Mälarlandskapen ändras a-ljud till å-ljud även framför nk (a.s.). 

 

 

3.2.4. p, t, k>b, d, g 

 

De tonlösa klusilerna p,t och k har övergått till att vara tonande mellan vokaler och i slutljud 

efter vokaler. Då detta har skett har de följaktligen ändrats till b,d och g. Ord som gapa och  

äta har då kommit att bli gaba och äda. Denna förändring kommer från Danmark och har inte 

påverkat större delen av det svenska språkområdet. Den kan dock återfinnas inom de 

sydsvenska målen, det vill säga i Skåne, Halland, Bohuslän, sydvästra hörnet av Småland och 

västra delen av Blekinge (Pettersson, 1996:190). 
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3.2.5. g>j eller w 

 

Även denna språkförändring kommer från Danmark, men i det här fallet har novationen 

spridit sig lite längre in i svenskan. Den förekommer, utöver ovan nämnda områden, även i en 

stor del av västra Småland, samt på Öland. Förändringen består i att det frikativa g-ljudet 

övergår till ett j-ljud efter främre vokaler, och till ett v eller w efter bakre vokaler. Efter bakre 

vokaler kan g-ljudet också falla bort helt. Detta leder till att till exempel väg och hage uttalas 

som väj och hawe eller hae (a.s.). 

 

 

3.2.6. Bortfall av –r i plural 

 

I de nordiska språken fanns det ursprungligen två olika r-ljud, dels tungspets-r, och dels ett r-

ljud som framförallt förekom i pluraländelser. Detta –r var ett palatalt r, vilket enligt 

Norstedts Svenska Ordbok (1990) är ett r ”som bildas genom att tungryggen trycks eller höjs 

mot hårda gommen”. Det palatala r-ljudet sammanföll så småningom med det vanliga  

r-ljudet, för att till slut helt falla bort i hela de svenska och danska språkområdena. Senare 

återinfördes det dock i en stor del av mellersta Sverige (Pettersson, 1996:193). 

 

 

 

3.2.7. Allofon av r 

 

Norstedts Svenska Ordbok (1990) definierar allofon som ”faktiskt uppträdande variant av 

fonem som trots skillnad i uttal ej ger skillnad i betydelse”. I svenska handlar det främst om  

uttalet av r, vilket antingen kan uttalas som ett tungsspets-r, eller som ett bakre, skorrande r. 

Det senare är framför allt vanligt i sydsvenska mål (Pettersson, 1996:193). 
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3.2.8. Förmjukning av initialt g, k, sk 

 

 Detta är en novation som har nått i princip alla dialekter inom det svenska språkområdet, och 

som innebär att g och k, följda av palatala ljud, i början av ord till att börja med får ett uttal  

som liknar det av bokstaven j. Uttalet blir sedan efterhand allt mer frikativt, och till slut får vi 

vårt moderna uttal av ord som till exempel göra, känna och skära (a.a:195). 

 

 

3.2.9. Supradentaler 

 

Enligt Norstedts Svenska Ordbok (1990) är supradental ett ”språkljud som bildas med 

tungspetsen böjd bakåt”. Som exempel kan nämnas det rikssvenska uttalet av rd i ordet bord. 

Även r, rn, rs, rt och rl uttalas i rikssvenskan supradentalt (Pettersson, 1996:197). 

 

 

3.2.10. Bortfall av –de i preteritum 

 

I delar av områdena där man talar sydsvenska mål och götamål faller avslutande –de bort i 

preteritum (imperfekt). I gotländska mål faller bara –e bort (a.s.).  

 

 

3.2.11. Vokalförlust i korta stavelser, även framför p, t, k, s 

 

I tidig fornsvenska fanns tre sorters betonade stavelser: korta, långa och överlånga. Under den 

yngre fornsvenska tiden kom de korta stavelserna att förlängas och de överlånga att förkortas. 

Detta skedde dock inte på samma sätt i hela språkområdet. I Mälardalen och i Uppland, samt 

norr därom, lät man vokalen fortsätta vara kort. Istället förlängdes efterföljande konsonant, i 

de fall denna var p, t, k eller s. Detta är också det bruk som har kommit att användas i 

riksspråket. Söderut finns dock former med långt vokalljud, till exempel drôpe ’droppe’ 

(a.a:197ff). 
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3.2.12. Stamvokal i, u,  y  > e, o, ö även i långa stavelser och framför i, j, u 

 

En förändring som framförallt har skett i södra och västra Sverige är ett byte av de korta 

vokalerna i, u och y då de står i ett ords stam. Vokalerna ersattes med e, o och ö, som har ett 

mer öppet uttal. Tack vare detta får vi uttal som till exempel skreven ’skriven’ och möcke 

’mycket’. Från Mälardalen och norrut behölls dock de ursprungliga vokalerna, varför vi inte 

ser sådana uttal i de områdena (a.s.). 
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Figur 2 (efter Pettersson, 1996, s. 204 f) 

          
Utmärkande dialektala drag      
       

  Sydsvenska mål  Rikssvenska  
       
Diftonger ja   nej   
       
Långt a>å ja   ja   
       
Förlängt a>å initialt ja   ja   
       
p, t, k>b, d, g i del av omr.   nej   
       
g>j eller w i del av omr.   nej   
       
Bortfall av –r i plural ja   nej   
       
Allofon av r bakre   främre   
       
Förmjukning av       
initialt g, k, sk ja   ja   
       
Supradentaler nej   ja   
       
Bortfall av –de      
i preteritum i del av omr.   nej   
       
Vokalförl. i korta st,       
även ffr p, t, k, s ja   nej   
       
Stamvok. i, u,  y  > e, o, ö       
även i långa st. och ffr i, j, u ja   nej   
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4. Resultat 

 
4.1. Resultat av läsförståelsen 
 
4.1.1. Dialektskolan 

 

Det totala antalet poäng som eleverna sammanlagt kunde få var 136. Eleverna fick 93 poäng 

totalt. Detta innebär att de fick 68 procent av de totala poängen. 

 

 

4.1.2. Riksspråksskolan 

 

Det totala antalet poäng som eleverna sammanlagt kunde få var 160. Eleverna fick 123 poäng, 

vilket innebär att de fick 77 procent av de totala poängen. 

 

 

 

 
4.2. Resultat av skrivuppgift 
 

4.2.1. Dialektskolan 

 

4.2.1.1. Antal fel 

 

Eleverna på Dialektskolan skriver texter som i genomsnitt är 163 ord långa. Den längsta 

texten är 285 ord, och den kortaste är 73 ord. Ingen text är helt felfri. Antalet fel per text 

varierar mellan två och tjugo stycken. Sammanlagt gör eleverna 163 fel, vilket är 0,058 fel per 

ord. Alltså består 5,8 procent av elevernas texter av fel. 
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4.2.1.2. Feltyper 

 

Av det totala antalet fel handlar 55 stycken om satsradning. Detta är 33 procent, vilket gör de 

här felen till de vanligaste. Näst vanligast är stavfel (17 procent). På tredje plats kommer 

användandet av meningar som inte är kompletta, det vill säga som saknar antingen subjekt 

eller predikat (11 procent). Ytterligare ett fel som är förhållandevis vanligt (7 procent) är 

benägenheten att använda han och hon istället för honom och henne, till exempel i meningen: 

Jag såg han. En feltyp som inte förekommer alls är särskrivning.  

 

 

4.2.1.3. Dialektal påverkan 

 

Inga av de fel som eleverna på Dialektskolan gör kan härledas till de dialekttypiska drag som 

presenteras i tabellen ovan. Vad som däremot kan ses som dialekttypiskt är användandet av 

han och hon istället för honom och henne. Detta bevisas också genom att denna feltyp endast 

förekommer marginellt i de texter som Riksspråksskolan har producerat. 

 

 

 

 

4.2.2. Riksspråksskolan 

 

4.2.2.1. Antal fel 

 

Eleverna på Riksspråksskolan skriver texter som i genomsnitt är 225 ord långa. Den längsta 

texten är 337 ord, och den kortaste är 141 ord. Ingen text är helt utan fel. Antalet fel per text 

varierar mellan ett och tjugotvå. Sammanlagt gör eleverna 170 fel, vilket är 0,037 fel per ord. 

Alltså består 3,7procent av elevernas texter av fel.  
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4.2.2.2. Feltyper 

 

Av det totala antalet fel handlar 54 stycken om satsradning. Detta är 31 procent, och alltså är 

det här den vanligaste typen av fel. Näst vanligast är stavfel (17 procent), följt av användandet 

av meningar som saknar subjekt eller predikat (9 procent). Särskrivning utgör 7 procent av 

felen. Att ersätta honom eller henne med han eller hon förekommer bara en enda gång. 

     

 

4.2.2.3. Dialektal påverkan 

 

Inget av de fel som eleverna på Riksspråksskolan gör kan härledas till de dialekttypiska drag 

som presenteras i tabellen ovan. Vad som dock tycks vara utmärkande för riksspråket är 

förekomsten av särskrivningar. Detta framgår av att den här feltypen inte förekommer alls i de 

texter som eleverna på Dialektskolan har producerat. 

 

 

 

 
4.3. Jämförelse av skolornas resultat 
 
4.3.1. Läsförståelse 

 

Som nämnts ovan fick Dialektskolan 68 procent av de möjliga poängen, medan 

Riksspråksskolan fick 76 procent. Detta är en skillnad på 8 procent, till Riksspråksskolans 

fördel. 
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4.3.2. Skrivuppgift 

 

4.3.2.1. Antal fel 

 

Dialektskolans texter var i genomsnitt 164 ord långa, medan Riksspråksskolans texter var 225 

ord i genomsnitt. Detta innebär att Dialektskolans texter var 61 ord kortare än 

Riksspråksskolans. 

 

Dialektskolan hade 5,8 procent fel i sina texter, medan Riksspråksskolan hade 3,7 procent. 

Detta innebär att Dialektskolan hade 2,1 procent fler fel. Skillnaden mellan skolornas resultat 

är 36 procent, även här till Riksspråksskolans fördel.   

 

 

 

4.3.2.2. Feltyper 

 

Satsradning var det som både Dialektskolan och Riksskolan gjorde flest fel på. Stavfel och 

användandet av meningar som inte är kompletta kom på andra respektive tredje plats på båda 

skolorna.     

 

 

4.3.2.3. Dialektal påverkan 

 

Ingen av de texter som eleverna vid Dialektskolan och Riksspråksskolan producerade innehöll 

sådana dialektala drag som kan härledas till den tabell som redovisas i figur två ovan. 

Däremot tycks det vara typiskt för eleverna på Dialektskolan att byta ut honom och henne mot 

han och hon, vilket resulterar i meningar som till exempel: Jag såg han. Ett språkfel som 

verkar vara utmärkande för Riksspråksskolan är särskrivningar.  
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5. Diskussion 
 
Då man tittar på de två skolornas resultat ser man en tydlig skillnad dem emellan. 

Riksspråksskolans elever producerar längre texter med en lägre andel fel. De har också bättre 

resultat på läsförståelsetestet. Utifrån dessa resultat skulle man kunna dra slutsatsen att 

personer som talar med dialekt behärskar svenska språket sämre än personer som talar  

rikssvenska. Jag är dock inte beredd att dra den slutsatsen. Det finns ett flertal andra faktorer 

som kan spela in, och som kan påverka resultatet signifikant. 

 

Det är möjligt att uppgiften presenterades på ett mer tilltalande sätt för eleverna på 

Riksspråksskolan. Detta kan ha lett till att de var mer motiverade, och därför också 

producerade bättre texter. Det kan också vara så att eleverna på Riksspråksskolan, eller i den  

undersökta klassen på Riksspråksskolan, är mer studiemotiverade än eleverna på 

Dialektskolan. Vi har inte heller tillgång till elevernas tidigare studieresultat, varför vi inte vet 

om den ena klassen vanligtvis presterar bättre än den andra klassen. 

 

Den mest troliga anledningen till att resultatet ser ut som det gör är dock de sociala och 

ekonomiska skillnader som finns mellan de olika kommuner och län där skolorna ligger. 

Dialektskolan ligger i en kommun där endast 17 procent har eftergymnasial utbildning. 

Motsvarande siffra för den kommun där Riksspråksskolan ligger är 30 procent. Även då det 

gäller länens medelinkomst finns skillnader. I det län där Dialektskolan ligger är 

medelinkomsten 209 000 kronor per år. I Riksspråksskolans län är medelinkomsten istället 

254 000 kronor per år. Detta är förhållandevis stora skillnader, och kan vara avgörande 

anledningar till de skillnader i språkbehärskning som resultatet visar på. Det är rimligt att anta 

att elever som kommer från familjer med hög utbildning både är mer studiemotiverade, och 

har större möjlighet att få hjälp med sitt skolarbete hemma.  

 

Det är allmänt ansett att talare av dialekter ofta förknippas med  låg social status (Stubbs, 

1982:21ff; Wardhaugh, 2002:23f). Detta tycks alltså stämma in på de undersökta eleverna. 

Dock bör man nämna att även detta kan diskuteras. Om urvalet hade skett på ett annat, mer 

medvetet sätt kunde två kommuner med mer likartade ekonomiska förhållanden ha valts ut. 

Skånska kommuner som till exempel Helsingborg, Ängelholm och Båstad hade i sådana fall 

passat bra,  
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eftersom andelen personer med högre utbildning liknar den i den valda Mälardalskommunen. 

Även de ekonomiska förutsättningarna i dessa skånska kommuner skulle ha passat in i 

undersökningen, då den genomsnittliga årsinkomsten ligger nära den i Riksspråksskolans 

kommun (www.scb.se).  

 

Något som är intressant är att man i Dialektspråksskolans elevers texter kan se en tendens att 

använda han och hon istället för honom och henne. Detta är, enligt min åsikt, ett språkfel som 

beror på elevernas dialekt. Många är vi utomstående som har lagt märke till detta särdrag i 

skånskan. Det finns dock inte med i den tabell som återfinns ovan, vilket beror på att det inte 

är ett språkfel som utgår från skillnader i uttal. Detta är det enda språkfel som jag har funnit 

som tyder på att dialekten påverkar elevernas skriftspråk. Anmärkningsvärt är dock att de fel  

som eleverna på Riksspråksskolan gör i sina texter till 7 procent utgörs av särskrivningar, 

medan detta språkfel inte förekommer överhuvudtaget i Dialektskolans texter. Det tycks 

osannolikt att detta skulle bero på elevernas respektive dialekter. Mer troligt är att eleverna på 

Riksspråksskolan påverkas av engelskans inflytande i högre grad än vad eleverna på 

Dialektskolan gör. Detta kan motiveras med att Riksspråksskolan ligger i ett storstadsområde, 

medan Dialektskolan ligger i en liten ort på landet. Den kommun som Riksspråksskolan ligger 

i har också en större andel invandrare (21 procent) än vad Dialektskolans kommun har (16 

procent). Även om de resultat som producerats av elever som inte har svenska som 

modersmål har sorterats bort är detta en variabel som är värd att ta med i beräkningen. Detta 

beror på att de elever som har deltagit i undersökningen kan påverkas av sina kamraters olika 

modersmål, eller av kamraternas, i vissa fall felaktiga, svenska. Det kan naturligtvis också 

vara så att den hundraprocentiga avsaknaden av särskrivning i Dialektskolans texter beror på 

att undervisningen i den klassen tidigare har fokuserat på just särskrivning. Återigen är detta 

något som vi inte vet. 

 

Som framgår av diskussionen ovan är det omöjligt att dra några säkra slutsatser av resultatet. 

För att med säkerhet kunna säga att personer med dialekt har en sämre behärskning av 

svenska språket behövs ett betydligt större urval. Genom att utvidga undersökningen bör det 

vara möjligt att bedöma huruvida dialekttalande personer i allmänhet behärskar språket sämre 

än personer som talar rikssvenska. Det vore dock intressant att inte endast undersöka personer 

som talar sydsvenska mål, utan att även utöka undersökningen till att omfatta personer från  
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olika dialektområden i Sverige. På det sättet kunde man inte bara få svar på om sydsvensk 

dialekt påverkar språkbehärskningen, utan om dialekter i allmänhet har den effekten. Detta 

skulle kunna vara utgångspunkten för framtida forskning inom området. 
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6. Sammanfattning 
 
Dialekter är onekligen ett kontroversiellt ämne. Det är svårt att diskutera människors språk 

utan att trampa någon på tårna. Det tycks pågå en tvist mellan dialekttalande och 

riksspråkstalande. Detta syns även i skolan, bland annat i de undersökningar som Einarsson 

(2004:144ff) talar om. Dessa undersökningar visar att ett stort antal lärare ställer sig negativa 

till dialekter, eftersom de anser att de påverkar elevernas språk på ett icke önskvärt sätt. De 

intar denna ställning trots att det idag inte tycks finnas några forskningsresultat som bevisar 

att så är fallet.  

 

För att kunna undersöka huruvida dialekter verkligen påverkar personers språkkunskaper 

negativt måste man först definiera ordet dialekt. Detta är inte så lätt som man först kan tro. Att 

dra skarpa gränser mellan olika dialekter är i stort sett omöjligt, eftersom de flyter in i 

varandra. Kortfattat kan man dock säga att en dialekt är en språklig variant som talas av 

människor inom ett visst område (Einarsson, 2004:139f). 

 

Dialekter är ofta förknippade med social status, vilket påtalas av såväl Stubbs (1982:21ff) och 

Wardhaugh (2002:23f). Ett dialektalt färgat språk anses tyda på en lägre position i samhället. 

Den allmänna uppfattningen om dialekter tycks alltså sammanfattningsvis, såväl bland lärare 

som bland forskare, vara att de signalerar något negativt. Lärarna anser att de leder till sämre 

språkbehärskning, och forskarna menar att de tyder på låg social status, det vill säga lägre 

inkomst och lägre utbildningsnivå. Detta är alltså den utgångspunkt som den genomförda 

undersökningen hade. 

 

Undersökningen genomfördes genom att elever på två skolor, Dialektskolan och 

Riksspråksskolan, fick läsa samma text. De fick sedan svara på frågor för att testa 

läsförståelsen. Dessutom fick de skriva ett personligt brev till textens huvudperson. Denna 

text rättades sedan. Antalet fel räknades. Dessutom undersöktes vilken typ av fel eleverna 

gjorde, samt om dessa fel kunde relateras till deras respektive dialekter. För att kunna göra 

detta presenterades en tabell över dialekttypiska språkdrag. 

 

Undersökningen fann att eleverna på Dialektskolan hade sämre resultat på läsförståelsetestet. 

De producerade även kortare texter med en större andel fel än vad eleverna på  
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Riksspråksskolan gjorde. Med utgångspunkt i detta resultat skulle man kunna dra slutsatsen 

att tidigare nämnda lärares uppfattning stämmer, det vill säga att elever som talar dialekt har 

sämre kunskaper i svenska. Jag är dock tveksam till att dra denna slutsats, eftersom jag anser 

att det finns en rad andra möjliga orsaker till resultatet. En av dessa orsaker är de olika 

kommunernas ekonomiska förutsättningar, då Dialektskolan ligger i en kommun där 

medelinkomsten är lägre än i den kommun där Riksspråksskolan ligger. En annan möjlig 

anledning till resultatet är att andelen personer som har studerat på högskola eller universitet 

är betydligt lägre i Dialektskolans kommun än i Riksspråksskolans. Andra saker som kan 

påverka resultatet är naturligtvis lärarens presentation av uppgiften, elevernas 

studiemotivation, samt deras allmänna kunskapsnivå. Därför är det min mening att 

undersökningen bör utvidgas, både genom att använda sig av fler informanter och genom att 

använda sig av informanter från fler svenska dialektområden. Genom att göra detta kan man 

dra säkrare slutsatser om huruvida dialekter påverkar språkbehärskningen.   
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Bilaga ett 

 

Ur Madame Bovary av Gustave Flaubert  

(utdrag ur Dikten och vi, Antologi 1, Brodow, Bergström, Nettervik) 

 

Doktor Charles Bovary har varit gift med en medelålders, förmögen änka, fru 

Dubuc, efter vars död han äktat Emma Rouault, en vacker och bildad 

bonddotter, som fått sin uppfostran i en klosterskola. Hennes bild av livet är 

färgad av romantisk litteratur: kärleksromanser, smäktande idyller, tragiska 

berättelser om olyckliga kvinnor samt exotiska sagor. 

 

Smekmånaden 

 

Ibland tänkte hon på att smekmånaden, som hon var mitt uppe i, brukar 

betraktas som de härligaste dagarna i hela livet. Men hon var också säker på att 

man måste fara bort för att riktigt njuta av dess sötma, bort till länder med 

klingande namn, där man i behaglig lättja kan tillbringa dagarna efter vigseln. 

Dold bakom diligensens blå sidenförhängen rullar man långsamt uppför branta 

vägar och hör postiljonens sång mot forsarnas dova brus och getternas skällor 

bland bergen. I solnedgången inandas man citronträdens doft vid golfens 

stränder; hand i hand under stjärnorna drömmer man om framtiden tillsammans 

på terrassen framför villan. Det måste finnas en plats på jordklotet, där lyckan 

blommar likt en planta som bara kan trivas på ett enda ställe och ingen 

annanstans! Hon ville stå lutad över balkongräcket på någon alphydda eller 

stänga in sig med sitt vemod i en skotsk lantgård tillsammans med en make med 

spetsmanschetter under den svarta sammetsrocken, kragstövlar och toppig hatt. 



 

  

 Hon längtade kanske efter att anförtro sina drömmar åt någon. Men vem 

kan finna ord för en ogripbar vånda, föränderlig som molnen och yr som 

vindarna? Hon kunde varken finna de rätta orden, tillfället eller modet. 

 Men om Charles bara hade önskat det, om han hade anat och en enda gång 

kunnat läsa hennes tankar, då skulle hennes överfulla hjärna med ens ha 

utlämnat allt liksom en mogen frukt faller ner när man bara snuddar vid grenen. 

Nu gled hon bara allt längre ifrån honom ju närmare de kom varandra i sitt 

äktenskapliga liv. 

 Hans konversation var platt som en trottoar där de allra banalaste tankar 

spatserade fram i vardagskostym utan att kunna framkalla ens ett leende, en 

känsla eller en dröm. Han erkände gärna, att det aldrig hade fallit honom in att 

gå på teatern för att se en parisisk trupp medan han bodde i Rouen. Han kunde 

varken simma, fäkta eller hantera en pistol, och en dag visste han inte ens, vad 

som menades med en ryttarterm som hon hade läst i en roman. 

 En riktig man borde väl veta allt, utmärka sig på alla områden, kunna inviga 

henne i lidelsernas makt och livets raffinemanger och allt som var okänt och 

mystiskt? Men den där, han önskade ingenting, kunde ingenting och hade 

ingenting att lära ut. Han trodde att hon var lycklig – och det var just denna 

lugna belåtenhet som retade henne, sorglösheten och tyngden, ja till och med 

sättet att njuta av lyckan hon skänkte. 

 

(---) 

  

 Emma prövade de bästa recept för att fyllas av kärlek. I månskenet gick hon 

ut i trädgården och deklamerade de lidelsefullaste av verser som hon kunde 

utantill eller sjöng med många suckar ett vemodsfullt adagio, men efteråt kände 

hon sig precis lika oberörd som förut och Charles verkade varken mera förälskad 

eller mera upptänd. 



 

  

 På så vis slog hon stålet mot hjärtats flinta utan att en enda gnista ville 

springa fram, och eftersom hon varken var i stånd att begripa sådant som hon 

inte kände eller tro på något som bröt mot invanda mönster, lyckades hon utan 

möda dra den slutsatsen att det återstod mycket lite av mannens kärlek. Den tog 

sina regelbundna uttryck: han omfamnade henne på vissa klockslag. Det blev en 

vana bland många andra, den i förväg utlovade efterrätten efter en tråkig 

middag. 

 Hon hade fått en italiensk vinthundsvalp i present av en skogvaktare, som 

Charles hade skött för lunginflammation; hon tog den med sig på de promenader 

hon gjorde för att få vara ensam en stund och komma bort från den eviga 

trädgården och den dammiga vägen. 

 Hon kunde ge sig ända bort till bokdungen vid Banneville, där det fanns ett 

övergivet lusthus i hörnet av muren åt ängarnas håll. Med sina skarpa blad växte 

säven hög i gräset på dikesvallen. 

 Först såg hon efter om något hade förändrats sedan hon sist var där. Men 

fingerborgsört och lackviol stod kvar på samma ställen, brännässlorna växte som 

förut runt den stora stenen, och det låg tjocka fält av mossa under de stängda 

fönsterna som ruttnade av fukt på sina rostiga beslag. Hennes tankar irrade utan 

mål liksom valpen sprang över ängen och nafsade efter de gula fjärilarna, jagade 

sorkar och tuggade vallmo på åkern. Sedan tog tankarna form, hon grävde med 

parasollen i gräset och upprepade gång på gång: 

- Herregud, varför gifte jag mig?       



 

  

Besvara följande frågor: 

 

1. Vad heter textens huvudperson? 

Svar:_____________________________________________________ 
 

2. Hur tycker Emma att en riktig man ska vara? 

Svar:____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Lever Charles upp till Emmas ideal? Varför/varför inte? 

Svar:____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Vad tror Emma att Charles tycker om henne? Varför? 

Svar:____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



 

  

Skriv ett personligt brev till Emma (längs: max två A4-sidor). 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



 

  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



 

  

Lärarinstruktioner 
 

Låt eleverna läsa texten och svara på frågorna under 20 minuter. Om någon elev inte hinner 

färdigt på denna tid får ej mer tid ges. Låt sedan eleverna skriva ett brev till Emma. Även 

detta moment ska ta 20 minuter. Inte heller här får mer tid ges. Inga ordböcker, 

grammatikböcker eller liknande får användas, och läraren får inte svara på frågor gällande 

språkriktighet eller ordförståelse. Först då hela undersökningen är gjord, det vill säga då 40 

minuter har gått och eleverna har utfört båda momenten, avslöjas att materialet ska användas 

till en uppsats. Detta är viktigt eftersom vetskapen om detta annars kan påverka elevernas 

prestation. Om någon elev inte vill delta i undersökningen plockar han eller hon bort sitt 

material. Allt material som skickas till mig ska vara anonymt, det vill säga namnen ska tas 

bort. Jag är även tacksam om bidrag från de elever som inte har svenska som modersmål 

sorteras bort innan materialet skickas till mig. Detta beror på att jag i denna undersökning 

tyvärr inte har möjlighet att behandla dessa fall.  

 

Tack för hjälpen. 

 

Christa Karlsson 

 

Tveka inte att maila om du har några frågor:  

christakarlsson83@hotmail.com  

 

 


