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Sammandrag 
Uppsatsens syfte är att belysa kursplaners och lärarattityders påverkan på 
andraspråkslärares förhållningssätt gentemot dialekter i uttalsundervisningen. 
Frågeställningarna är uppdelade i utifrån syftets två aspekter och är formulerade på 
följande sätt: Hur påverkar kursplaner lärares förhållningssätt gentemot dialekter i 

uttalsundervisningen? samt Hur påverkar lärarattityder lärares förhållningssätt 

gentemot dialekter i uttalsundervisningen? Undersökningen består av en 
surveyundersökning och materialet samlades in genom en webb-baserad enkät. Totalt 
besvarades enkäten av 58 svenska som andraspråkslärare varav 15 har utbildning för 
arbete mot grundskolan, 16 för högstadiet, 14 för gymnasiet och 13 för SFI (svenska för 
invandrare). Materialet redovisas i enlighet med statistiska konventioner och analys i 
form av ANOVA (Analysis of Variance) och Pearsonkorrelationer. 
 
Resultatet gällande kursplaners influens visar att det inte finns någon påvisbar skillnad 
mellan lärargrupperna: grundskol-, högstadie-, gymnasie- och SFI-lärarna gällande 
deras medvetna påverkan på elevers dialektanvändning och undervisning om dialekter i 
klassrummet. Resultatet för lärarattityders influens visar att det finns ett statistiskt 
samband mellan lärarnas positiva inställning till elevers dialektanvändning och lärarnas 
medvetna påverkan på elevers dialektanvändning. Slutsatserna utifrån undersökningen 
är att kursplaner inte påverkar lärares förhållningssätt gentemot dialekter i 
uttalsundervisningen samt att lärare som är positivt inställda till dialekter medvetet 
försöker påverka elevers dialektanvändning. 
 
 
Nyckelord: dialekt, språkliga varieteter, svenska som andraspråk, svenska som 
andraspråkslärare 
 
 
Dialects in pronunciation teaching in Swedish as a second language 
A quantitative study on syllabi and teacher attitudes
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1 Inledning 
Synen på dialektanvändning i Sveriges skolor har över tid förändrats. Under 1840-talet 
tolererades inte dialekter i de svenska skolorna utan ansågs motsvara en lägre språklig 
ställning. Man försökte istället ta bort dialekter för att skapa en enhetlig rikssvenska, vilket 
innebar att eleverna i skolan skulle tala rikssvenska och det låg i lärarens händer att se till att 
eleverna inte använde dialekter (Thelander 1996). Ytterligare en orsak till varför dialekter 
skulle ut ur skolan hade att göra med faktum att talat riksspråk ligger närmare skriftspråket, 
och därmed ansågs behärskningen av riksspråk underlätta skriftinlärning (Hultgren 1984). 
Forskning om hur dialekter ska behandlas i skolan har fortgått, och enligt Imsen (2006) är 
språket och dess dialekter något som gör att människor kan hantera samhörighet och 
relationer. Som blivande lärare är det därmed väsentligt att ställa sig frågan: Vad skriver 
kursplanen om dialekter? 

Einarsson (2009), liksom Røyneland (2005) och Greggas Bäckström (2007), anser att 
dialekten har en viktig betydelse för människans identitet och utgör en identitetsmarkör som 
hjälper oss att känna tillhörighet. Med kursplanerna i handen vet vi att vissa av dessa tar upp 
frågan om dialekter, vilket gör det intressant att studera hur lärare förhåller sig till kursplanens 
centrala innehåll vad gäller dialekter.  

I uppsatsen förekommer följande avgränsningar: dels analyseras endast hur svenska som 
andraspråkslärare förhåller sig gentemot dialekter i uttalsundervisning, och dels utgår 
analyserna från aspekterna kursplan och lärarattityd. 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att belysa två aspekter som skulle kunna påverka andraspråkslärares 
förhållningssätt gentemot dialekter i uttalsundervisningen. Dessa aspekter är kursplaner och 
lärarattityder.  

1.2 Frågeställning 
1. Hur påverkar kursplaner lärares förhållningssätt gentemot dialekter i 

uttalsundervisningen? 
2. Hur påverkar lärarattityder lärares förhållningssätt gentemot dialekter i 

uttalsundervisningen? 

1.3 Hypotes 
1. Kursplaner påverkar lärares förhållningssätt gentemot dialekter i uttalsundervisningen, 

i det avseendet att lärare som undervisar på lägre nivå kommer att fästa mindre vikt 
vid dialekter. 

2. Lärarattityder påverkar lärares förhållningssätt gentemot dialekter i 
uttalsundervisningen, i det avseendet att lärare som är positivt inställda till dialekter 
kommer att uppmärksamma dessa mer i klassrummet. 

  



 

5 
 

1.4 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med ett sammandrag följt av inledning med motivering av forskningsfråga. 
Därefter beskrivs uppsatsens syfte, frågeställningar, hypoteser samt bakgrund med tidigare 
forskning och teoretiska utgångspunkter. Den tidigare forskningen definierar begreppet 
dialekt och beskriver sambandet mellan dialekt och identitet. I teoretiska utgångspunkter 
redogörs dialektanvändningen i klassrummet och de attityder som finns gentemot dialekter. 
Undersökningens insamlingsmetod, genomförande, analysmetoder, urval av deltagare, 
presentation av deltagare och etiska avväganden beskrivs sedan i uppsatsens kapitel Metod. 
Därefter redovisas undersökningens resultat och tillhörande diskussion utifrån 
undersökningens två aspekter: kursplanens- och lärarattityders influens. Uppsatsen avslutas 
sedan med de slutsatser som framkommit genom undersökningen. 

 

2 Bakgrund 
I bakgrunden presenteras en beskrivning av skolans styrdokument och kursplaner i ämnet 
svenska som andraspråk för grundskolan, gymnasieskolan samt för utbildning i svenska för 
invandrare. Därefter följer tidigare forskning som bland annat definierar dialekter och till sist 
presenteras teoretiska utgångspunkter som beskriver hur dialekter hanterats i klassrummet 
samt attityder till dessa.  
 
2.1 Skolans styrdokument 
Skolan styrs av olika regler, lagar och styrdokument. En typ av regler är rättsregler som går 
under namnet förordning, vilket är något som beslutas av regeringen. Förordningar liksom 
lagar och andra föreskrifter är bindande, det vill säga något som skolan måste följa. 
Regeringen utformar förordningar som till exempel läroplaner, vilka beskriver 
verksamheternas uppdrag och värdegrund samt riktlinjer och mål för arbetet. Totalt finns det 
sex läroplaner som var och en riktar in sig på en specifik målgrupp: förskolan, grundskolan – 
förskoleklassen och fritidshemmet, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och de 
frivilliga skolformerna (Lärarnas riksförbund 2014). 

Utöver dessa läroplaner finns kursplaner vars uppgift är att komplettera läroplanen. Varje 
kursplan består av ett syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftet med kursplanen är även 
att ange vilka kunskaper och förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla i 
skolan. I kursplanens syfte finns det dessutom några långsiktiga mål som redogör för de 
ämnesspecifika förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen. 
De förmågor som kursplanen lyfter fram är även de som sedan ligger till grund för 
kunskapskraven. Det centrala innehållet är uppdelat i olika kunskapsområden och anger vad 
undervisningen i ämnet ska behandla. Varje kunskapsområde består av ett antal 
innehållspunkter varav vissa kan återkomma i olika årskurser. Skillnaden mellan de 
innehållspunkter som finns med i flera årskurser är deras omfattning och komplexitet. Till sist 
kommer kunskapskraven som ligger till grund för bedömningen av elevernas kunskaper och 
fungerar som stöd för att upptäcka vad eleverna behöver utveckla mer samt om stödåtgärder 
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är nödvändiga. Dessa krav är konstruerade utifrån ämnets mål och det centrala innehållet 
(Pedagogstockholm 2011).  

2.1.1 Kursplan i ämnet svenska som andraspråk för grundskolan 
I kursplanens syfte för ämnet svenska som andraspråk i grundskolan står det bland annat att: 

Genom undervisning ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska 
språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt hur språkbruk varierar 
beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att 
stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa 
förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man 
kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges 
förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket. (Skolverket 2011a) 

Grundskolan har totalt fem centrala innehåll: Läsa och skriva, Tala, lyssna och samtala, 
Berättande texter och sakprosatexter, Språkbruk samt Informationssökning och källkritik. Se 
grundskolans centrala innehåll (Tala, lyssna och samtala samt Språkbruk) som behandlar uttal 
av det svenska språket i bilaga 1. Det centrala innehåll som berör uttalet av språkets varieteter 
nämns endast i årskurs 7–9 för Tala, lyssna och samtala: ”Svenska språkets prosodi och 
uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska” (Skolverket 
2011a).  
 
2.1.2 Kursplan i ämnet svenska som andraspråk för gymnasieskolan 
I kursplanens syfte för gymnasieskolans svenska som andraspråk beskrivs det bland annat att: 

I undervisningen ska eleverna få rikligt med tillfällen att möta, producera och analysera 
muntligt och skriftligt språk. Skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra medier ska 
användas som källa till insikter om andras erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar, 
och för att ge eleverna en möjlighet att utveckla ett varierat och nyanserat språk. Innehållet 
ska väljas så att elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara. 

Flerspråkighet är en tillgång för såväl individen som samhället, och genom att jämföra 
språkkunskaper och språkliga erfarenheter med andra ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla en bättre förståelse av vilken funktion språket har för kommunikation, tänkande 
och lärande. (Skolverket 2011b) 

Det finns tre svenska som andraspråkskurser på gymnasiet, 1, 2 och 3. Varje kurs omfattar 
100p och behandlar var och en sitt eget centrala innehåll. I tabellen nedan presenteras valda 
delar av det centrala innehållet för samtliga kurser i ämnet svenska som andraspråk på 
gymnasiet.
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Tabell 1. Valda delar av centralt innehåll för ämnet svenska som andraspråk, kurs 1-3, för 
gymnasiet (Skolverket 2011b). 

 Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
Svenska som 
andraspråk 1 

Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur 
språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, 
ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. 

Svenska som 
andraspråk 2 

Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Språksläktskap och 
språkförändringar. Svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens, 
teckenspråkets och dialekternas ställning och status. 

Svenska som 
andraspråk 3 

Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social 
bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och 
skriva och hur språket kan användas för att uttrycka maktförhållanden. 
Skillnader mellan majoritetssamhällets och minoriteternas språkbruk. 

 
Se gymnasieskolans samtliga centrala innehåll som undervisningen ska behandla i bilaga 2. 
 
2.1.3 Kursplan för utbildning i svenska för invandrare (SFI) 
I utbildningens syfte står det bland annat att: 

Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att 
ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. En elev med annat 
modersmål än svenska ska inom utbildningen få lära sig och utveckla ett funktionellt 
andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt 
deltagande i vardags-, samhälls-, och arbetsliv. (Skolverket 2012). 

Målet för utbildningen är att eleven ska utveckla: ”Sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna 
och förstå svenska i olika sammanhang” och ”Ett gott uttal” samt ”Sin förmåga att anpassa 
språket till olika mottagare och situationer” (Skolverket 2012). Utbildningens kunskapskrav är 
skapade utifrån fem aspekter: Läsförståelse, Hörförståelse, Muntlig interaktion, Muntlig 
produktion och Skriftlig färdighet (Skolverket 2012). I bilaga 3 beskrivs de fyra kurser som 
ingår och tydliggör progressionen gällande Muntlig interaktion och Muntlig produktion inom 
utbildningen i svenska för invandrare. Dessa två aspekter presenteras här eftersom denna 
kandidatuppsats fokuserar på uttalsundervisning men placeras som bilaga eftersom 
kunskapskraven inte nämner något om språklig variation. 

 
2.2 Tidigare forskning 
I tidigare forskning definieras och beskrivs den indelning som görs av begreppet dialekt. Det 
presenteras också vilken betydelse dialekten har för människans identitet. 
 
2.2.1 Definition av dialekter och dialektindelning 
Dialekt är ett ord som härstammar från grekiskans dia´lektos som har betydelsen ”sätt att 
tala”, ”samtal” (Andersson 1985). Det talas om två olika typer av dialekter inom 
språksociologin: regional och social dialekt. Regional dialekt representerar ett avgränsat 
grafiskt område och social dialekt (även kallat ”sociolekt”) står för en specifik social klass. 
Enligt Institutet för språk och folkminnen (2014b) handlar dialekt om en språkart som talas 
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inom ett visst geografiskt område. Trots detta menar de ändå att det i verkligheten inte alltid 
stämmer eftersom det finns otydliga gränser mellan dialekterna. I Sverige har språkbruket 
förändrats, och det finns en variation mellan olika individer, generationer, situationer och 
sammanhang. Individers unika språkvarietet, det vill säga den enskildes unika sätt att tala, 
kallas för idiolekt, och språkbruket som är typiskt inom en viss specifik åldersgrupp benämns 
som kronolekt. Under 1900-talet började det ske en dialektutjämning i Sverige, vilket innebar 
att de geografiska dialekterna började ersättas av regionala dialekter. Detta medförde att det 
inte längre fanns lika stora skillnader mellan dialekterna inom geografiska områden. 
 
Språkanvändning kan enligt Dahlstedt (1979) delas in i fyra lägen: genuin - traditionell 
dialekt, utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt språk. Dessa lägen beskriver 
distinktionen mellan dialekt och riksspråk. Distinktionen ersätts med en skala med fyra lägen 
för att klargöra begreppen. Dessa fyra lägen illustrerar Andersson (1985) genom följande 
modell: 
 
Figur 1. Modell över dialekter (Andersson 1985:62) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genuin dialekt är den första nivån och där skiljer sig hela dialektens språksystem från 
riksspråkets böjning och meningsbyggnad. Det är endast ett fåtal som talar med en genuin, 
traditionell dialekt (Dahlstedt 1979). De flesta människor skulle inte begripa talare med en 
genuin dialekt utan är i behov av att få talet textat om det förekom på teve (Einarsson 2009). 
Utjämnad dialekt är nästa nivå enligt Dahlstedt (1979) och den största skillnaden mellan 
denna dialekttyp och riksspråket är dess ljudsystem och ordförråd. Talare av utjämnad dialekt 
avslöjar genom dialekten sitt ursprung (Einarsson 2009). Dahlstedts (1979) nästa nivå består 
av ett regionalt standardspråk, vilket är relativt likt riksspråket även om det kan gå att urskilja 
en del regionala drag i uttalet och möjligtvis även i ordförrådet. Något som alltså är vanligt 
förekommande med regionalt standardspråk är att det oftast inte går att urskilja vilken 
utjämnad dialekt som ligger bakom (Einarsson 2009). Den fjärde och sista nivån, neutralt 
rikstalspråk, avspeglar ett neutralt språk där det inte på något vis går att genomskåda talares 
geografiska ursprung. Riksspråket motsvarar ett språk som uttalas lika samt att grammatiken 
och ordförrådet är enhetligt över hela landet (Dahlstedt 1979). Gunnarsdotter Grönberg 
(2004) ställer sig kritisk till om det verkligen finns ett helt geografiskt neutralt rikstalspråk 
med tanke på att detta tal kan likställas med uttalet i Mälardalen. Vidare förklarar hon sin 
tanke genom att beskriva att begreppet riksspråk istället avser den norm som är utgångspunkt 

Genuin dialekt (äldre människor) 

Utjämnad dialekt (yngre generationen) 

Regionalt standardspråk (t.ex. Lund och Göteborg) 

Svenskt standardspråk (ej existerande?) 
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för exempelvis uttalsanvisningar i litteratur och ordböcker vilket representerar ett neutralt 
riksspråk. 
 
Tidigare nämndes att dialekterna i Sverige har jämnats ut och att det idag finns väldigt få 
talare som har den genuina, traditionella dialekten. De genuina dialekterna har nästintill 
försvunnit hos generationen som har fötts efter 1980-talet (Einarsson 2009). Gunnarsdotter 
Grönberg (2004) menar dock att dialekterna inte kommer att jämnas ut fullständigt, det vill 
säga att inte alla svenskar kommer att tala ett neutralt rikstalspråk i framtiden. Enligt henne 
kommer dialektutjämningen mer att resultera i fem större områden med regionala dialekter. 
Enligt Einarsson (2009) handlar det om dessa fem regionala dialekter: Sydsvenska med Lund 
som centrum, Västsvenska med Göteborg som centrum, Uppsvenska med Stockholm och 
Uppsala som centrum, Norrländska med Umeå som centrum och Finlandssvenska med 
Helsingfors som centrum. 
 
2.2.2 Dialekt och identitet 
Identitet definierar Ottosson (1992) som självbild, medvetenhet om sig själv som en unik 
individ. Begreppet identitet är ett ord som både är ett fackbegrepp och som samtidigt tillhör 
allmänspråket. Rent konkret innebär begreppet att man tillhör eller åtminstone upplever sig 
själv höra hemma någonstans vilket gäller både på det kollektiva- och personliga planet. På 
det kollektiva planet handlar det om att veta vilken grupp som man kan identifiera sig med 
och därmed känna tillhörighet. När det gäller det personliga planet handlar det enbart om det 
personliga, att veta vem man själv är. Identitet är därmed inte helt okomplicerat eftersom 
individer vill vara speciella och unika samt att det även anses vara viktigt att känna en 
grupptillhörighet där man ingår i en gemenskap (Alsmark 1997). Barker och Galasiński 
(2001) talar också om identitet som en språkmarkör som ger indikationer om vilken grupp 
man tillhör och belyser att dessa markörer inte är fasta och konstanta utan kan ändras under 
tidens gång utifrån vilken grupp som man vill ta avstånd ifrån respektive identifiera sig med.  

Åsikten att identitet är något föränderligt är något som flera forskare, till exempel Solheim 
(2006), anser. I sin studie Språket i smeltegryta – sosiolingvistiske utviklingslinjer i 

industrisamfunnet Høyanger (2006) fokuserade hon på hur och varför lokal tillhörighet och 
identitet hänger samman samt hur det genomsyras i språket. Resultatet som framkom i studien 
var att individer inte blir lika påverkade utifrån om han/hon har en stark anknytning till den 
lokala gemenskapen (Solheim 2006). Detta är ett resultat som även andra norska forskare har 
fått fram. Røyneland är en av dessa och har i sin avhandling Dialektnivellering, ungdom og 

identitet: ein komparativ studie av språkleg variasjon og endring i totilgrensande 

dialektområde, RørosogTynse (2005), fått ett resultat som visar att dialekten anses vara det 
som individer uttrycker sig med för att identifiera sig med en viss ort. Hon menar dock ändå 
att dialektanvändning inte alltid nödvändigtvis behöver betyda att människor har eller känner 
en stark identitet kopplat till det lokala. Utifrån sitt material kunde hon utläsa att de ungdomar 
som använde fler dialektala former i sitt språk var de som kände starkt för sin hemort medan 
de ungdomar som hade en negativ inställning till hemorten använde färre dialektala former 
(Røyneland 2005).  
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Einarsson (2009) är ytterligare en forskare som anser att människors dialekt och första språk 
är en kraftfull identitetsmarkör som hjälper oss att känna tillhörighet. Han gör en liknelse 
mellan dialekten och människors modersmål beskrivningen att människor som tvingas tala på 
sitt andraspråk upplever detta språk som grått och trist i jämförelse med sitt färgstarka 
modersmål. Imsen (2006) lyfter fram Vygotskijs tankar om de fördelar som medföljer när 
människor är flerspråkiga. Redan från barndomen ger flerspråkighet flera dimensioner som 
berikar den intellektuella utvecklingen. De fördelar som finns med flerspråkighet motiverar 
skolundervisning om och i dialekter i syfte att utveckla elevernas dialektala flerspråkighet, 
och i förlängningen gynnar deras intellektuella utveckling (Imsen 2006). Pamp (1978) menar 
att dialektens viktigaste funktion är att den visar den sociala och kulturella gemenskapen inom 
det egna området samt att den därmed även visar olikheter gentemot andra områden: 

Den gemenskap som manifesteras i ett gemensamt språk eller en gemensam dialekt har 
mycket djupa rötter både socialt och psykologiskt. Vårt språk och vår dialekt är vårt fäste i 
tillvaron, vårt andliga hem. Att förlora möjligheterna att använda de uttrycksmedel som 
man har lärt sig som barn är att förlora en väsentlig del av sig själv, och också gå miste om 
en social gemenskap som många inte förmår att bygga upp igen (Pamp 1978:13) 

Greggas Bäckströms studie Ja bare skrivar som e låter: En studie av en grupp 

Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms (2007) visar även att det är 
viktigt och betydelsefullt för ungdomar att kunna uttrycka känslor och tankar på dialekt, i 
såväl tal som skrift, istället för att göra det på riksnorska. Studiens resultat påvisar tydligt att 
dialekten har en viktig betydelse för identiteten. 
 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras dialektens position i klassrummet. Det ges först en inledande 
beskrivning om hur lärare behandlade dialekter förr och sedan lyfts det fram hur dagens lärare 
bör behandla dialekter i klassrummet samt vilka attityder det finns gentemot dialekter. 
 
2.3.1 Dialekten i klassrummet 
Som nämndes inledningsvis tolererades inte dialekter i de svenska skolorna under 1840-talet. 
Lärarna motarbetade dessa och strävade efter att alla elever skulle tala rikssvenska för att på 
så sätt skapa en enhetlig rikssvenska. Anledningen till att ta bort dialekter från skolan var att 
de betraktades ha en lägre språklig rang än rikssvenska (Thelander 1996). Att ta bort dialekter 
från skolan ansågs dessutom gynna elevernas skriftspråksinlärning eftersom talat riksspråk är 
närmare skriften (Hultgren 1984).  

En annan anledning till varför skolan försökte ta bort dialekter under 1840-talet kan läsas i 
Anderssons (1985) återgivande av den skrift som riktades till lärare i Göteborg. Skriften 
bestod av råd om hur göteborgskan skulle motarbetas. I skriften fanns det bland annat en 
hänvisning som menade att göteborgskan innehåller ”oklara språkljud” som därmed också 
leder till ”onaturliga spänningar i talorganen”. Motiveringen saknade vetenskaplig grund och 
det som man egentligen försökte göra var att skapa en rationell motivering för vad som från 
början bara var språkliga fördomar (Kulturdepartementet 2002). Utifrån denna 
”utrotningspedagogik” presenterar Andersson (1985) två tänkbara alternativ till hur skolan 
kan hantera dialekter. Det första alternativet handlar om att välkomna och acceptera elevernas 
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dialekter för att gynna deras språkutveckling. Dock finns det en nackdel med detta alternativ 
eftersom eleverna inte får insikt om att en del uttryck inte lämpar sig i vissa situationer. Det 
andra alternativet innebär istället att skolan ska utveckla elevernas kompetens så att de ska 
kunna språkväxla. Inom detta alternativ eftersträvar man alltså att eleverna ska kunna använda 
och växla mellan olika varieteter i olika situationer samtidigt som elevernas egna språk 
värdesätts. Einarsson (2009) belyser fördelarna med dialektal flerspråkighet och förespråkar 
därmed alternativ två ”språkväxlingsalternativet” och tillägger att en ökning av den 
sociolingvistiska medvetenheten och språktoleranser enligt honom vore det allra bästa. 
Andersson (1989) anser också att ”språkväxlingsalternativet” är det enda rimliga då han 
menar att en kompetent språkbrukare måste ha kunskap om vad som är lämpligt respektive 
olämpligt i vissa situationer. Lärarnas uppgift är att förklara och göra en kartläggning av 
språkliga attityder istället för att enbart förbjuda språkliga fenomen i vissa situationer eller 
sammanhang. Genom ett sådant arbetssätt får eleverna sedan möjlighet till att själva 
bestämma vilket språkligt uttryck som de kan välja att använda i en viss situation (Andersson 
1989). Hultgren (1984) lyfter fram att det är viktigt att lärare måste inse att handlingar som 
innefattas med ”utrotningspedagogiken” kan upplevas som förödmjukande för eleven när 
han/hon får någon form av språkkorrigering. Det han menar är att denna typ och även mildare 
former av språkkorrigeringar på sikt kan hämma och försvaga elevernas språkliga 
självförtroende. 

Forskningen om hur dialekter ska behandlas i skolan har fortgått och idag är det mer 
accepterat att använda dialektala uttryck i svenska skolan. Trots detta anser Nilsson (2005) att 
styrdokumenten fortfarande har spår kvar från 1800-talet då riksspråket eftersträvades. Imsen 
(2006) belyser liknande fenomen och beskriver att det sker en sammanstötning mellan 
riksspråket och dialekten i skolan. Innan eleven inträder i skriftspråket finns det ingen 
medvetenhet om att det finns olika ljud och ljudkombinationer i talat språk. Det är först när 
eleven börjar lära sig skriva som det är nödvändigt att utveckla ett medvetet förhållande till 
dialekten och språket. Det krävs en högre språklig medvetenhet vid användning av 
skriftspråket eftersom relationen till det inre talet ser ut på ett annat sätt vid skriftspråket än 
vad det gör i talspråket. Det inre talet är det som tillkommer först i utvecklingen och utgör 
därmed grunden för kommande språkutveckling. Med detta menas alltså att inför inträdandet i 
skriftspråket är det viktigt att först utveckla det inre talet (Imsen 2006). 

Under elevers skolgång har lärare en betydelsefull roll för elevernas utveckling. Det anses att 
lärarna på lågstadiet har störst betydelse gällande utvecklingen av elevernas språk (Andersson 
1989). Teleman (1991) belyser att det är viktigt att stärka elevernas språkliga självförtroende i 
skolan genom att skapa en trygg miljö där eleverna är bekväma i sitt språkbruk, både i det 
egna språket samt riksspråket. Direktundervisning är inget som stärker elevernas språkliga 
självförtroende utan eleverna måste själva tillsammans med stöttning av vuxna få växa in i 
riksspråket (Eriksen Hagtvet 1990). De vuxnas uppgift är alltså inte att exempelvis rätta 
elevernas text utan att vara tillgängliga för att kunna svara direkt på elevernas frågor och 
funderingar. Detta är en aspekt som Jerlang (1988) jämför med Vygotskijs (2001) 
utvecklingsteori. Eriksen Hagtvet (1990) och Jerlang (1988) menar att eleverna själva får en 
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ökad motivation när de upptäcker att de klarar nya saker, som exempelvis att skriva vilket då 
även leder till att de själva vill ta reda på hur ord stavas.  

Det finns lärare som tror att dialekttalande elever klarar sig sämre än de som talar rikssvenska 
i skolan. De lärare som tror detta är oftast de som anser att de själva inte talar dialektalt. Dessa 
lärare har med andra ord en negativ inställning till dialekter eftersom de tror att elevernas 
dialekter påverkar elevernas skolresultat (Hultgren 1984). Einarsson (2009) anger att denna 
negativa syn kan förklaras genom att det finns en inställning om att dialekter i de lägre 
samhällsskikten är mer utpräglade. Lärares generella uppfattning gentemot elever med 
utpräglad dialekt är att dessa har sämre språkfärdigheter än de elever som endast har ett 
regionalt tal. Lärarna anser rent konkret att dessa elever är sämre på att bygga meningar och 
stava (Einarsson 2009). Hultgren (1984) menar genom sin studie att sambandet mellan 
dialekttalande elever och skolresultat beror till stor del på lärarens förhållningssätt. Han 
belyser vikten av att lärare måste ha ett medvetet förhållningssätt för att kunna hjälpa eleverna 
att behålla och utveckla sin egen dialekt men också för att de ska kunna klara sig i skolan 
parallellt med sin dialekt (Hultgren 1984). Dahlstedt (1979) anser att skolan motverkar 
dialekter och ställer sig därmed kritisk mot detta bemötande och anser istället att det måste 
skapas en förståelse för dialekter. Han uppmanar lärarna att skapa undervisning om och i olika 
dialekter för att på så sätt höja statusen hos dialekter.  

2.3.2 Attityder till olika dialekter 
Hur uppfattar vi människor som inte har samma dialekt som oss själva? Andersson (1985) 
menar att attityder till dialekter baseras ofta på fördomar men det kan även handla om makt. 
Stockholm är till exempel ett maktcentrum vilket ofta medför att den stockholmska dialekten 
inte är omtyckt (Andersson 1985). Gotland och Värmland är exempel på städer som inte har 
några maktcentra och har därmed dialekter som går lättare att tycka om (Institutet för språk 
och folkminnen 2014a). Andersson genomförde en enkätundersökning som kom fram till att 
dialekterna i nord och väst var mer omtyckta än de i syd och öst. I Anderssons (1985) 
enkätundersökning hade människor i uppgift att sätta ett plustecken vid de två dialekter som 
de tyckte mest om och ett minustecken vid de dialekter de tyckte allra minst om. Detta visade 
att deltagarna även i Anderssons undersökning värderade dialekterna i nord och väst högre än 
de i syd och öst. 

Figur 1. ”Det allmänna mönstret” (Andersson 1985:140) 

 

 

 

 
 
 

 
Något annat som också kan påverka våra attityder är våra personliga erfarenheter. Talar din 
bästa vän skånska är det mycket troligt att du får en positiv känsla vid möte av andra personer 
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som talar på liknande sätt. Attityder till olika dialekter kan alltså förknippas med en speciell 
person. Människors fördomar är ofta omedvetna, i så mån att de inte kan förklara dem 
(Institutet för språk och folkminnen 2014a). Einarsson (2009) är inne på samma spår då även 
han hävdar att människor ofta känner en större gemenskap med de människor som talar 
samma språk eller dialekt. Människor som möter nya miljöer kan genom språket eller 
dialekten skapa en samhörighet trots att gemenskapen ibland kan skapa konflikter. Andersson 
(1985) talar om egocentriska mönster (se figur 2) och med detta menar han att människors 
inställning till sin egen dialekt är ganska tvetydig. Det som Andersson menar är att de flesta 
människor verkar både ha hat och kärlek till sin egen dialekt, och att de dialekter som 
påminner om ens egen inte är särskilt populära eftersom dessa saknar det speciella band som 
annars upplevs inom den egna dialekten. Genom ett sådant resonemang blir avlägsna dialekter 
lättare att tycka om, anser Andersson (1985). 

Figur 2. ”Det egocentriska mönstret” (Andersson 1985:141) 
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3 Metod 
Uppsatsen utgörs av en surveyundersökning i syfte att kunna besvara forskningsfrågorna 
genom en bred och omfattande täckning vid en given tidpunkt. Undersökningens 
tillvägagångssätt ingår i samlingsbegreppet kvantitativ metod eftersom insamling av material 
ingriper ett större antal respondenter vars svar bearbetas med statistisk metod (Denscombe 
2009). Detta kapitlll är indelat i följande avsnitt: insamlingsmetod, genomförande, 
analysmetoder, urval av deltagare, presentation av deltagarna och etiska avväganden. 
 

3.1 Insamlingsmetod 
Denscombe (2009) menar att surveyundersökning är en forskningsstrategi som beskriver 
forskningens tillvägagångssätt. De vanligaste strategierna inom surveyundersökningar är 
postenkäter, survey via Internet, intervjuer ansikte mot ansikte och telefonintervjuer. Utifrån 
dessa valdes survey via Internet då detta tillvägagångssätt både är ett snabbt och billigt 
alternativ (Dillman 2007, Denscombe 2009). Det finns tre huvudsakliga sätt vid 
genomförande av undersökningar på Internet: frågeformulär med epost, frågeformulär som 
skickas som en bifogad fil till e-brevet och webb-baserat frågeformulär (Denscombe 2009). 
Dessa tre har alla för- och nackdelar men trots detta valde jag att samla in material till 
undersökningen genom ett webb-baserat frågeformulär. Denscombe (2009) beskriver att 
nackdelen med denna typ av frågeformulär är att det är beroende av att respondenter besöker 
webbsidan och att de har ett tillräckligt tekniskt kunnande för att förstå hur den ska besvaras. 
Trots denna nackdel valde jag att använda ett webb-baserat frågeformulär eftersom fördelen 
med att använda en enkät på webben är att det finns goda förutsättningar till att skapa en fin 
och inbjudande utformning av enkäten. Enkätens design är något som människor lockas av 
och därför är webb-baserade frågeformulär på Internet gynnsamma då knappar, ikoner, ramar 
etc. går att arbeta med (Denscombe 2009). 
 
Det svåraste momentet med konstruktionen av föreliggande enkät var formuleringen av 
frågorna, vilket är något som även Denscombe (2009) beskriver som en utmaning: formuläret 
måste vara både kort och koncist eftersom det enbart ska innehålla frågor som är centrala för 
forskningen. Frågorna i ett frågeformulär kan ställas på en mängd olika sätt och det finns 
olika fördelar med att använda en varierande och enhetlig frågestil. Det finns två möjliga 
fördelar med varierande frågor genom att de dels förhindrar att respondenten blir uttråkad och 
dels förhindrar att respondenten blir fast i ett visst svarsmönster, exempelvis att respondenten 
på en skala 1-5 börjar svara 2 på samtliga frågor. Frågeformulär bestående av en enhetlig 
frågestil tillåter respondenten å andra sidan att vänja sig vid frågetypen vilket minskar risken 
för förvirring och missförstånd (Denscombe 2009). Undersökningens frågor i den webb-
baserade enkäten valdes att vara varierande för att kunna samla in material som är avgörande 
för forskningen. Med avgörande material omfattas frågor som besvarar undersökningens 
frågeställningar samt uppger information om deltagarnas bakgrund, det vill säga så kallade 
kontrollfrågor som utesluter att icke önskvärda variabler påverkar utgången av resultatet eller 
försvårar tolkningen. 
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Enligt Denscombe (2009) finns det två huvudinriktningar vid utformningen av frågor till 
frågeformulär: öppna och fasta frågor. Strukturen för öppna frågor är att respondenten själv 
får formulera svaret och därmed ha makten över längd och innehåll av svaret. Fördelen med 
öppna frågor är därmed att den insamlade informationen med stor sannolikhet kommer att 
återspegla komplexiteten i respondentens synpunkter. Det finns dock två nackdelar med 
denna typ av frågor: det krävs en större ansträngning hos respondenterna samt att materialet 
som insamlas är tämligen ”rå” data vilket kräver mycket analyserande av forskaren innan 
materialet kan användas. Vid fasta frågor har forskaren istället strukturerade svar där 
respondenten tillåts att ge ett svar som passar in i de kategorier som forskaren angett i förväg. 
Fördelen med denna typ av frågor är att respondentens svar är av enhetlig längd och i en form 
som forskaren sedan kan kvantifiera och jämföra på ett enkelt sätt (Denscombe 2009). Som 
tidigare nämnts valdes det att använda en varierande frågestil vilket med andra ord innefattar 
både öppna och fasta frågor. Valet att använda varierande frågestil grundades i att det fanns 
både för- och nackdelar med båda frågestilarna samt för att kunna besvara undersökningens 
syfte och frågeställningar. Undersökningens enkät bestod totalt av 24 frågor (se bilaga 4), och 
de frågor som har analyserats i direkt relation till frågeställningarna är 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 
12, 19 och 21. Frågorna 1, 3, 4 och 6 representerar öppna frågor och frågorna 2, 8, 9, 10, 12, 
19 och 21 utgörs av fasta frågor med varierande antal angivna svarsalternativ. De första 
frågorna (1-4, 6, 8-10) handlar om respondenternas bakgrund vilket innefattar information om 
ålder, utbildning, antal år som verksam lärare, uppväxtort, nuvarande undervisningsort, 
talande av dialekt, talande av bred dialekt och dialektbruk på fritiden. Frågorna 12, 19 och 21 
handlar om lärarattityder gentemot dialektbruk, medveten påverkan på elevers 
dialektanvändning och undervisning om dialekter i klassrummet vilket utgör de frågor som är 
direkt kopplade till undersökningens syfte och frågeställningar. 
 

3.2 Genomförande 
Med inspiration av tidigare forskning och avstamp i undersökningens syfte formulerades 
frågorna till den webb-baserade enkäten. Frågor och medhörande instruktioner gick igenom 
en formuleringsfas med ändringar och tillägg efter respons från kandidatuppsatsens 
handledare. Andersson (2001) belyser vikten av att både instruktioner och frågor måste vara 
klara och tydliga i enkäter. När undersökningens enkät var fastställd fick därför tre 
testpersoner svara på enkäten och därefter komma med synpunkter på innehåll och struktur. 
Detta är ett tillvägagångssätt som Bryman (1997) kallar för pilotstudie vilket enligt honom är 
något som genomförs för att testa frågornas relevans och funktion gentemot syftet. Ändringar 
i enkäten gjordes efter testpersonernas återkoppling för att sedan kunna publicera enkäten för 
allmänheten. 
 
Den webb-baserade enkäten formulerades med hjälp av Google-drive som på ett enkelt sätt 
ger de medverkande anonymitet samt att deras svar automatiskt rapporteras in i ett Excel-
dokument. Som tidigare nämnts kräver det att respondenter besöker hemsidan för enkäten 
(Denscombe 2009). För att motverka att frågeformuläret endast besvaras av individer som av 
en eller annan anledning hamnar på webbsidan valdes därför att publicera frågeformulärets 
Internetlänk i en Facebook-grupp där svenska som andraspråkslärare ingår. Motiveringen till 
varför detta tillvägagångssätt valdes grundas på att urvalet gjordes genom ett klusterurval och 
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för att spara in tid och pengar då enkäten inte skrevs ut i pappersform samt att inga personliga 
resor behövde göras. Coomber (1997) belyser att Internet erbjuder alltmer möjligheter till 
forskningsvärden än vad som tidigare har erbjudits. Han nämner att denna möjlighet även har 
ökat tillgången till att få tag i och diskutera med människor som arbetar inom liknande 
områden vilket därmed sågs som en påfallande och styrkande fördel för undersökningens 
tillvägagångssätt. 
 
Vid publiceringen av Internetlänken till undersökningens enkät gavs det information i enlighet 
med Denscombes (2009) sex grundförutsättningar gällande utformning av information vid 
utgivning av frågeformulär. Han beskriver att det måste finnas information om vem/vilka det 
är som står bakom undersökningen, syftet med frågeformuläret och undersökningen, 
svarsadress och svarsdatum, hantering av den information som samlas in (konfidentiell 
hantering), frivillighet till att deltaga och avslutningsvis ett tack eftersom deltagarna 
vanligtvis deltager frivilligt vilket gör att forskaren därmed står i tacksamhetsskuld till de som 
medverkat i undersökningen. Informationen som publicerades i samband med enkäten 
beskrev forskaren bakom undersökningen, syftet med insamlingen av enkäten, deltagarnas 
anonymitet och frivilligheten till att deltaga men även till att kunna avbryta sitt deltagande, 
sista svarsdatum samt ett avslutande tack för deras medverkan. I bilaga 5 finns den 
formulerade versionen av informationen som publicerades i Facebook-gruppen tillsammans 
med undersökningens Internetlänk. När deltagarna klickade på Internetlänken hamnade de 
direkt på den webb-baserade enkäten med följande rubrik: Förhållningssätt till dialekter vid 
uttalsundervisning. Under rubriken gavs information om undersökningens syfte, antal frågor 
som enkäten bestod av samt en beskrivning av vilka frågor som var obligatoriska. Frågorna 
och tillhörande information av undersökningens enkät finns tillgänglig i bilaga 4. En av de sex 
grundförutsättningar som Denscombe (2009) belyser var att deltagarna måste få information 
om frågeformulärets svarsadress för att svaren skall kunna rapporteras till forskaren/forskarna 
bakom undersökningen. Undersökningens frågeformulär kräver inte någon svarsadress på 
grund av att svaren som tidigare nämnts rapporteras och organiseras automatiskt av Google-
drive och därmed ansågs det inte relevant att lägga vikt på denna aspekt.  
 

3.3 Analysmetoder 
Det insamlade materialet analyserades genom statistiska konventioner för att undersöka om de 
mönster som fanns i respondenternas svar låg utanför felmarginalen för tillförlitlighet och 
därmed kunde anses som statistiskt signifikanta. Frågeställning 1 handlar om kursplanernas 
påverkan och därför delas materialet in i lärargrupper efter respondenternas utbildning: 
grundskol-, högstadie-, gymnasie- och SFI-lärare. Analysen syftar till att se om det finns en 
signifikant skillnad mellan de fyra lärargrupperna. Denscombe (2009) beskriver att forskaren 
behöver göra en grundläggande faktoranalys som till exempel ANOVA (Analysis of 
Variance) för att kunna se skillnader mellan tre eller fler grupper/kategorier. ANOVA:s 
uppgift är att jämföra gruppernas medelvärden för att indikera om värdena ligger inom 
felmarginalen eller inte. Felmarginalen ligger i statistisk analys på 5% (vilket innebär att i 1 
av 20 fall kan det erhållna resultatet vara falskt), och skrivs ut som p = 0,05. 
Sannolikhetsvärden (p-värden) som är under 0,05 anses därför påvisa statistisk signifikans. 
Om p<0,05 erhålls i ANOVA är det dock inte en garanti på att det finns en skillnad mellan 
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grupperna som jämförs, och därför genomförs ett efterföljande Post-Hoc test. Post-Hoc testet 
specificerar mellan vilka grupper som den indikerande skillnaden finns, och om denna är 
statistiskt signifikant eller inte.  
 
Den sista frågeställningen handlar om lärarattityders influens där syftet är att se hur nära två 
variabler är sammanbundna. Den statistiska analys som därmed är relevant i detta 
sammanhang är så kallade korrelationer (Denscombe 2009). Pearson är ett test som anger 
korrelationer mellan två variabler och används enligt Denscombe (2009) för att få ut en 
korrelationskoefficient, ”r”, som varierar från -1 till +1. Får korrelationskoefficienten ett 
negativt värde (till exempel -0,67) innebär det att korrelationen mellan de två variablerna som 
jämförs är negativ och tvärt om gäller vid positiva värden (till exempel 0,58), det vill säga 
korrelationen är då positiv. Om korrelationskoefficientens värde är 0 anger det att det inte 
finns någon korrelation alls mellan variablerna. Ju längre bort från 0, desto starkare är 
korrelationen. För att läsa ut huruvida en erhållen korrelationskoefficient är statistiskt 
signifikant räknas det ut ett p-värde på den (då gäller samma princip, det vill säga p<0,05). 
 

3.4 Urval av deltagare 
Inom samhällsforskning finns det två huvudsakliga typer av urvalstekniker: sannolikhetsurval 
och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att forskaren har en föreställning om att 
de valda människorna eller företeelserna som ska ingå i urvalet kommer med sannolikhet att 
utgöra ett representativt tvärsnitt av den population som studeras. Icke-sannolikhetsurval har 
en annan utgångspunkt eftersom detta urval inte bygger på kunskap om att de människor eller 
företeelser som ingår i studien kommer att ge ett representativt resultat för populationen som 
helhet (Denscombe 2009). I denna undersökning gjordes urvalet genom ett sannolikhetsurval 
eftersom syftet med undersökningen var att belysa två aspekter som skulle kunna påverka 
andraspråkslärares förhållningssätt gentemot dialekter i uttalsundervisningen. Denscombe 
(2009) beskriver att ett sannolikhetsurval kan ske på flera olika sätt: slumpmässigt-, 
systematiskt-, stratifierat-, kvot-, kluster- och genom ett flerstegsurval. Det valdes att inte 
använda ett slumpmässigt-, systematiskt, stratifierat-, kvot- eller flerstegsurval till 
undersökningen eftersom dessa mer eller mindre innebär att urvalet sker slumpmässigt utifrån 
de redan valda deltagarna till undersökningen. Undersökningens sannolikhetsurval utgjordes 
istället av ett klusterurval vilket enligt Denscombe (2009) innebär att forskaren fokuserar på 
naturligt förekommande kluster av den speciella sak som vill studeras. Denscombe (2009) 
beskriver ett exempel på denna urvalsteknik: 
 

Ett bra exempel på ett naturligt förekommande kluster är en skola. Om forskaren vill 
studera ungdomar i åldern 11 till 16 år så ger grundskolorna möjlighet att använda 
klusterurval, eftersom de har en koncentration av ungdomar i denna ålder på en och samma 
plats. Forskaren behöver inte organisera och samla in ungdomar på en plats – de befinner 
sig redan där – och är i den bemärkelsen som skolan erbjuder ett naturligt förekommande 
kluster. (Denscombe 2009:36) 

 
I denna undersökning består det naturligt förekommande klustret av en Facebook-grupp där 
svenska som andraspråkslärare från hela Sverige är samlade för att dela med sig av sina 
kunskaper till varandra. En stor fördel med klusterurval som Denscombe (2009) även nämner 
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är att forskaren dessutom sparar en hel del tid och pengar genom att fokusera på speciella 
kluster istället för att söka och resa fram och tillbaka mellan olika undersökningsplatser. 
Dessa två fördelar ansågs både passande och lämpliga att använda till undersökningen med 
tanke på den tidsbegränsning som kandidatuppsatsen förhöll sig till.  
 
Urvalet av deltagare till undersökningen baserades alltså på ett sannolikhetsurval genom ett 
klusterurval. Urvalsramen bestod i sin helhet av undervisande svenska som andraspråkslärare 
för grundskolan, högstadiet, gymnasiet och SFI. Enligt Denscombe (2009) är det mycket 
viktigt att konstruera och använda en urvalsram som innehåller en komplett och aktuell 
förteckning över undersökningens deltagare. Undersökningens kompletta och aktuella 
förteckning över deltagarna presenteras i kap 6. Resultat. 
 
3.4.1 Presentation av deltagarna 
I undersökningen deltog det 58 svenska som andraspråkslärare varav alla var medlemmar i 
den Facebook-grupp som den webb-baserade enkäten publicerades i. Av dessa 58 svarade 46 
”Ja” på fråga 8 (”Anser du att du talar med någon dialekt?”) vilket innebär att ca 80% av 
lärarna anser att de talar med någon dialekt. Medelåldern för de deltagande lärarna är 41,6 och 
standardavvikelsen (STDAV) från medelåldern är 10,9. Lärarna har ett medelvärde på 11,7 år 
som verksamma lärare (STDAV = 9,35 år). En sammanfattning av deltagarnas medelålder 
och standardavvikelse går under benämningen deskriptiv statistik vilket Denscombe (2009) 
beskriver som ett enkelt och noggrant sätt att organisera data på.  
 
Av dessa 58 svenska som andraspråkslärare uppgavs det information om att 15 har utbildning 
för arbete mot grundskolan, 16 för högstadiet, 14 för gymnasiet och 13 för SFI. Denscombe 
(2009) beskriver att en viktig aspekt som kan tänkas vilja genomföras med kvantitativ data är 
att kontrollera om det finns någon koppling mellan två eller flera datauppsättningar, det vill 
säga att undersöka om det finns något samband mellan datauppsättningarna. I undersökningen 
framkommer det att lärarnas uppväxtort och nuvarande undervisningsort har ett starkt 
samband då cirka 80% arbetar i samma ort som de själva har vuxit upp i. Den geografiska 
spridningen av deltagarnas uppväxtort och nuvarande undervisningsort är jämn mellan 
grupperna vilket innebär att det till exempel inte finns någon geografisk skillnad mellan 
grundlärarnas och gymnasielärarnas uppväxtort. Deltagarnas geografiska spridning redovisas 
genom figuren nedan. 
 
Figur 5. Sverigekarta med respondenternas nuvarande undervisningsort med tillhörande 
symbolförteckning. 

 
 
Symbolförklaring: 
 
Grundlärare –  
Högstadielärare –  
Gymnasielärare –  
SFI-lärare –  
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3.5 Etiska avväganden 
Undersökningen följde samtliga fyra forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Vid publiceringen av undersökningens 
Internetlänk till den webb-baserade enkäten informerades deltagarna om undersökningen 
utifrån informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet (se bilaga 4 och 5).  
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4 Resultat 
Resultatet redovisas utifrån undersökningens två frågeställningar om kursplanens- och 
lärarattityders influens. En förklaring av tabellernas innehåll presenteras i anslutning till varje 
redovisningsområde för att förtydliga de mått som används. 

 
4.1 Kursplanens influens 
Inledande tabeller (2–6) redovisar en kontrollanalys som genomfördes med hjälp av ANOVA. 
Kontrollanalysen användes för att säkerställa att lärargrupperna inte skiljde sig åt från 
varandra i andra avseenden (till exempel ålder och verksamma år som lärare) som kunde 
påverka deras förhållningssätt till dialekter i undervisningen.  
 
De mått som används i tabellerna 2–6 är medel, STDAV, variationsvidd, Sig. mellan 
grupperna och, i relevanta fall, Post-Hoc. Nedan följer en förklaring av de mått som 
presenteras.  
 
Medel (medelvärde – aritmetiskt medelvärde) beskriver ett genomsnittligt värde för ett urval. 
STDAV (standardavvikelse) mäter spridningen av data i förhållande till medelvärdet. 
Variationsvidd beskriver också spridningen av data men räknas ut genom att subtrahera 
minimivärdet från maximivärdet och därigenom ge ett mått på skillnaden mellan det lägsta 
och det högsta värdet. Sig. mellan grupperna (signifikans mellan grupperna) räknas ut med 
hjälp av ANOVA som jämför gruppernas medelvärden för att ta reda på om värdena ligger 
inom felmarginalen eller inte. ANOVA anger sannolikhetsvärden (p-värden) och i enlighet 
med statisk konvention anses värden som är under 0,05 påvisa statistisk signifikans. Post-Hoc 
(Post-Hoc test) är ett test som specificerar mellan vilka grupper som den indikerande 
skillnaden finns samt att visa om denna är statiskt signifikant eller inte (Denscombe 2009). 
 
Tabell 2. Kontrollanalys av lärargruppernas ålder. 
 Fråga 1. Ålder 
Lärargrupp Medel STDAV Variationsvidd Sign. mellan 

grupperna (p) 
Grundlärare 44 10,1 40–60 0,696 
Högstadielärare 43,25 10,56 26–59 
Gymnasielärare 40,57 13,48 25–62 
SFI-lärare 37,9 8,92 27–57 
 
Tabell 3. Kontrollanalys av lärargruppernas verksamma år som lärare. 
 Fråga 3. Antal verksamma år som lärare  
Lärargrupp Medel STDAV Variationsvidd Sign. mellan 

grupperna (p) 
Grundlärare 13,96 7,8 1,5–30 0,440 
Högstadielärare 12,25 11,16 1–38 
Gymnasielärare 12,17 11,71 0,5–30 
SFI-lärare 8,23 4,53 2–16 
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Tabell 4. Kontrollanalys av lärargruppernas talande av dialekt. 
 Fråga 8. Anser du att du talar med någon dialekt? 
Lärargrupp Medel STDAV Variationsvidd Sign. mellan 

grupperna (p) 
Grundlärare 0,80 0,41 0–1 0,272 
Högstadielärare 0,94 0,25 0–1 
Gymnasielärare 0,64 0,50 0–1 
SFI-lärare 0,77 0,44 0–1 
 
Tabell 5. Kontrollanalys av lärargruppernas talande av bred dialekt. 
 Fråga 9. Anser du att du talar med en bred dialekt? 
Lärargrupp Medel STDAV Variationsvidd Sign. mellan 

grupperna 
(p) 

Post-Hoc 
(p) 

Grundlärare 2,75 1,29 1–5 
Högstadielärare 2,93 0,96 1–4 
Gymnasielärare 1,89 0,78 1–3 
 
 
SFI-lärare 

 
 

2,00 

 
 

0,82 

 
 

1–3 

0,036 Statistisk 
trend 

mellan 
Hög. och 

Gym. 
p = 0,08 

 
Tabell 6. Kontrollanalys av lärargruppernas dialektanvändning på fritiden. 
 Fråga 10. På min fritid talar jag 
Lärargrupp Medel STDAV Variationsvidd Sign. mellan 

grupperna (p) 
Grundlärare 2,07 1,16 0–3 0,184 
Högstadielärare 2,50 0,82 0–3 
Gymnasielärare 1,57 1,28 0–3 
SFI-lärare 2,08 1,26 0–3 
 
Tabellerna 2–6 fastställer att det inte finns skillnader mellan de fyra lärargrupperna gällande 
deras ålder, antal verksamma år som lärare, talande av dialekt, talande av bred dialekt och 
dialektbruk på fritiden. Fråga 9 gav dock ett signifikant värde på 0,036 vilket indikerar att det 
skulle kunna finnas en skillnad mellan lärargrupperna. Det genomfördes därför ett Post-Hoc 
test på fråga 9 för att fastställa mellan vilka grupper den indikerade skillnaden fanns. Det 
lägsta p-värdet på Post-Hoc testet var mellan högstadielärarna (Hög.) och gymnasielärarna 
(Gym.), p = 0,08. Detta innebär att det finns en statistisk trend som visar att högstadielärarna 
anser sig tala med en bredare dialekt än vad gymnasielärarna gör, men denna trend ligger 
inom felmarginalen och är därför inte helt tillförlitlig. 
 
Tabellerna 7 och 8 redovisar frågorna 19 (”Försöker du medvetet att påverka dina elevers 
dialektanvändning?”) och 21 (”Undervisning om dialekter i klassrummet”) genom ANOVA 
för att se om det finns en statistisk signifikans mellan lärargrupperna i avseendet influens från 
kursplanerna. 
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Tabell 7. Lärargruppernas medvetna påverkan av elevernas dialektanvändning. 
 Fråga 19. Försöker du medvetet att påverka dina elevers 

dialektanvändning? 
Lärargrupp Medel STDAV Variationsvidd Sign. mellan 

grupperna (p) 
Grundlärare 1,26 0,70 1–3 0,346 
Högstadielärare 1,43 0,81 1–3 
Gymnasielärare 1,00 0,00 1–1 
SFI-lärare 1,30 0,75 1–3 
 
 
Tabell 8. Lärargruppernas undervisning om dialekter i klassrummet. 
 Fråga 21. Undervisning om dialekter i klassrummet 
Lärargrupp Medel STDAV Variationsvidd Sign. mellan 

grupperna (p) 
Grundlärare 3,00 0,65 2–4 0,854 
Högstadielärare 2,93 0,77 1–4 
Gymnasielärare 3,00 0,96 1–4 
SFI-lärare 2,77 0,72 2–4 
 
Tabellerna 7 och 8 visar att p-värdet inte gav ett statistiskt signifikant värde, vilket innebär att 
det inte finns någon påvisbar skillnad mellan lärargrupperna på frågorna 19 och 21.  

 
4.2 Attityders influens 
Den statistiska analysen om lärarattityder påverkar lärarnas förhållningssätt gentemot 
dialekter i uttalsundervisningen baseras på sambandsmått, det vill säga korrelationer. En 
kontrollanalys genomfördes genom korrelationer mellan fråga 12 (”Jag anser det är positivt 
när mina elever talar dialektalt”) och lärarnas ålder, verksamma år som lärare, talande av 
dialekt, talande av bred dialekt och dialektbruk på fritiden (det vill säga samma 
kontrollvariabler som i avsnitt 4.1). Korrelationen mellan fråga 12 och frågor om lärarnas 
bakgrund genomförs för att se att svaren på fråga 12 inte samverkar med någon annan 
bakgrundsvariabel. Efter kontrollanalysen redovisas korrelationen mellan frågorna 12 och 19 
(”Försöker du medvetet att påverka dina elevers dialektanvändning?”), samt 12 och 21 
(”Undervisning om dialekter i klassrummet”) för att se lärarattityders influens till dialekter i 
uttalsundervisningen.  
 
De sambandsmått som används i tabellerna är Pearson och Sign. Pearson är ett test som anger 
korrelationer mellan två variabler. Testet får ut en korrelationskoefficient (r) som varierar från 
-1 till +1. Sign. (signifikans) räknas ut genom ett p-värde för att ta reda på om en erhållen 
korrelationskoefficient är statistiskt signifikant eller inte (det vill säga p<0,05) (Denscombe 
2009).  
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Tabell 9. Kontrollanalys mellan fråga 12 och lärarnas bakgrund. 
Variabler Pearson (r) Sign. (p) 

 
Fråga 12 – Ålder -0,211 0,112 
Fråga 12 – Antal verksamma 
år som lärare 

 
-0,184 

 
0,168 

Fråga 12 – Talande av dialekt -0,048 0,722 
Fråga 12 – Bred dialekt -0,168 0,265 
Fråga 12 – Dialektbruk på 
fritiden 

 
0,000 

 
1,000 

 
Kontrollanalysen i tabell 9 visar att fråga 12 (positiv inställning till elevers dialekta uttal) inte 
samvarierar med respondenternas ålder, antal verksamma år som lärare, talande av dialekt, 
talande av bred dialekt och dialektbruk på fritiden.  
 
Tabell 10. Korrelation mellan fråga 12 och lärarnas påverkan samt undervisning om dialekter. 
Variabler Pearson (r) Sign. (p) 

 
Fråga 12 – Försöker du 
medvetet att påverka dina 
elevers dialektanvändning? 

+0,265 0,045 

Fråga 12 – Undervisning om 
dialekter i klassrummet 

0,000 1,00 

 
Tabellen visar att det finns ett samband mellan fråga 12 och lärarnas medvetna påverkan på 
elevers dialektanvändning, p = 0,045. P-värdet är statistiskt signifikant och r-värdet +0,265 
visar att det handlar om en medelsvag korrelation. R-värdet är positivt vilket innebär att lärare 
som är mer positiva till elevernas dialektala uttal försöker också medvetet påverka sina elever 
att oftare använda dialekt. 
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5 Diskussion 
Diskussionen av undersökningens resultat kopplas till den litteratur som lyfts fram i 
uppsatsens bakgrund, tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter. Dispositionen för 
diskussionen följer resultatredovisningen vilket innebär att den därmed även följer ordningen 
av uppsatsens två frågeställningar. Värt att nämna är att följande diskussioner har sin 
utgångspunkt utifrån dialektdefinitionen som finns inom språksociologin vilket innebär att det 
finns två olika typer av dialekter: regional och social dialekt. Uppsatsen gör även en tydlig 
fördelning mellan lärargrupperna: grundskol- (årskurs 1-6), högstadie- (årskurs 7-9), 
gymnasie- och SFI-lärarna trots att grundskolans kursplaner omfattar årskurserna 1-9. 
 
5.1 Kursplanens influens 
Nedanstående avsnitt innehåller diskussion angående resultatet av de frågor som besvarar 
uppsatsens frågeställning 1: Hur påverkar kursplaner lärares förhållningssätt gentemot 
dialekter i uttalsundervisningen? 
 
Kontrollanalysen (tabellerna 6–10) fastställde att det inte finns skillnader mellan 
lärargrupperna gällande lärarnas ålder, antal verksamma år som lärare, talande av dialekt, 
talande av bred dialekt och dialektbruk på fritiden. Trots att fråga 9 (”Anser du att du talar 
med bred dialekt?”) fick ett signifikant värde på 0,036 genom ANOVA visade Post-Hoc testet 
att det endast handlar om en statistisk trend som visar att högstadielärarna anser sig tala med 
en bredare dialekt än vad gymnasielärarna gör. P-värdet på Post-Hoc testet (p = 0,08) ligger 
inom felmarginalen (p<0,05) och är därför inte tillförlitligt vilket innebär att det inte heller 
finns skillnader mellan lärargrupperna angående bruk av bred dialekt. Utgångspunkten för 
vidare analys om kursplanens influens på lärargrupperna är därmed bra eftersom 
bakgrundsvariabler inte påverkar lärarnas förhållningssätt gentemot dialekter i 
uttalsundervisningen. 
 
Hypotesen som ställdes gällande kursplanens influens hade följande formulering: Kursplaner 
påverkar lärares förhållningssätt gentemot dialekter i uttalsundervisningen, i det avseendet att 
lärare som undervisar på lägre nivå kommer att fästa mindre vikt vid dialekter. Tanken och 
motiveringen grundas av fler olika aspekter vilket nu ska framföras mer grundligt för att 
sedan se om den ställda hypotesen stämmer överens med undersökningens resultat. I 
bakgrunden redovisas de delar av grundskolans, högstadiets och gymnasieskolans kursplan 
som berör uppsatsämnet. I grundskolans kursplan nämns språkliga varieteter endast i det 
centrala innehållet för Tala, lyssna och samtala för årskurs 7–9 genom följande formulering 
”Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av 
talad svenska” (Skolverket 2011a). Språkliga variationer är därmed något som svenska som 
andraspråksundervisningen för årskurs 7–9 ska behandla eftersom det står skrivet i det 
centrala innehållet (Pedagogstockholm 2011). Detta innebär alltså att språkliga variationer av 
talad svenska inte förekommer i det som uppsatsen benämner som grundskola (årskurs 1–6) 
utan tidigast på högstadienivå. Lärarnas riksförbund (2014) skriver att skolans alla kursplaner 
bland annat beskriver verksamhetens riktlinjer och mål för arbetet. Kursplanens centrala 
innehåll är i sin tur uppdelat i olika kunskapsområden som anger vad undervisningen i ämnet 
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ska behandla (Pedagogstockholm 2011). Eftersom det inte står något i stil med ”variationer av 
talad svenska” ska grundskollärarna därför inte behandla detta i sin undervisning. Detta 
utgjorde således basen av hypotesen, det vill säga att lärare som undervisar på lägre nivå 
kommer att fästa mindre vikt vid dialekter. 
 
I kursplanen för gymnasieskolans svenska som andraspråkskurser beskrivs det att 
undervisningen ska behandla följande centrala innehåll: ”Språklig variation i Sverige och i 
det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel 
ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation” (Sva 
1), ”Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. [...] dialekternas ställning och 
status” (Sva 2) och ”Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social 
bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva och hur språket 
kan användas för att uttrycka maktförhållanden” (Sva 3). Ovan har endast valda delar av det 
centrala innehållet om språkliga varieteter lyfts fram, se information om gymnasieskolans 
samtliga centrala innehåll i bilaga 2 alternativt tabell 1 som lyfter fram det centrala innehåll 
som behandlar språkliga varieteter. Samtliga tre kurser för gymnasieskolans svenska som 
andraspråk ska behandla språklig variation samt hur denna variation hänger samman med 
Sverige (ursprung, språkförändringar, social tillhörighet etc.). Kurs 2 (Sva 2) är den enda 
kursen som nämner dialekter i form av synlig och konkret text. Inom språksociologin talas det 
om två olika typer av dialekt: regional och social dialekt. Det beskrivs att regional dialekt 
innebär ett visst avgränsat område och social dialekt motsvarar en specifik social klass 
(Andersson 1985). Med tanke på denna dialektindelning omfattar språklig varietet flera olika 
aspekter eftersom individer enligt Språk och folkminnen (2014b) dessutom har individuella 
och unika språkvarieteter, det vill säga dennes unika sätt att tala vilket innefattar både idiolekt 
och kronolekt. Kursplanerna som använder begreppet ”språklig varietet” är därmed öppen för 
tolkningar om vad som ska behandlas eftersom begreppet innehåller flera olika aspekter. 
Däremot ska all undervisningen i ämnet svenska som andraspråk på gymnasiet behandla 
språklig varietet eftersom det står skrivet i kursplanernas centrala innehåll.  
 
Vid en närmare jämförelse av hela grundskolans (årskurs 1–9) och gymnasieskolans 
kursplaner visar detta tydligt på att gymnasielärarna bör behandla språklig variation mer än 
grundskollärarna eftersom språklig variation behandlas avsevärt mer i kursplanerna för 
gymnasieskolan. Gymnasielärarnas medelvärde på fråga 23 (”Undervisning om dialekter i 
klassrummet”) är 3,00 vilket motsvarar svarsalternativet ”Jag har vid naturliga tillfällen lyft 
fram och diskuterat dialekter i klassen ett flertal gånger”. Detta är ett positivt resultat eftersom 
de därmed har behandlat språkliga variationer vilket ska göras enligt kursplanernas centrala 
innehåll. Medelvärdet för grundlärarnas svar på samma fråga resulterade också i 3,00 vilket 
både är intressant och positivt. Einarsson (2009) anser att människors förstaspråk och dialekt 
utgör en kraftig identitetsmarkör som bidrar till tillhörighetkänsla. Det kan därmed ses som 
positivt att även grundskollärarna talar om dialekter när naturliga tillfällen ges i klassrummet 
eftersom forskare som Einarsson (2009), Røyneland (2005) m.fl. belyser sambandet mellan 
individers dialekt och identitet. 
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Den fjärde lärargruppen som deltog i undersökningen var SFI-lärare. I kursplanen presenteras 
tre övergripande mål som beskriver vad eleven ska utveckla genom SFI-utbildningen, 
däribland nämns ”Ett gott uttal” (Skolverket 2012). Vid en genomgående granskning av 
kursplanens innehåll för kunskapskrav för Muntlig interaktion och Muntlig produktion nämns 
det ingenting om dialekter alternativt språklig variation. Kunskapskraven för dessa innehåll 
som behandlar elevernas uttal innefattar generellt desto mer om att eleverna ska kunna 
”kommunicera med viss anpassning till syfte och mottagare” (Skolverket 2012). En tolkning 
som kan göras utifrån benämningen ”kommunicera med viss anpassning till mottagare” är till 
exempel att anpassa sitt språk när man talar med människor som anses tillhöra den äldre 
generationen. Det nämndes tidigare att det finns två olika typer av dialekter, regional och 
social dialekt, inom språksociologi. Genom exemplet ovan skulle detta kunna innebära att 
eleverna kan kommunicera med viss anpassning av social dialekt till den äldre mottagaren. 
SFI-lärarnas medelvärde på fråga 23 (”Undervisning om dialekter i klassrummet”) gav 
medelvärdet 2,77 vilket är lite lägre än vad de andra lärargrupperna har. Detta är dock inte ett 
resultat som visar att det finns någon påvisbar skillnad mellan lärargrupperna eftersom p-
värdet inte gav ett statistiskt signifikant värde. Det innebär därmed att den ställda hypotesen 
inte stämmer överens med undersökningens resultat. 
 
Det är intressant att det inte finns någon skillnad mellan lärargrupperna med tanke på att det 
finns skillnader i kursplanerna gällande vad undervisningen ska behandla med avseende för 
språklig variation. Vilka aspekter kan då ha påverkat resultatet? Kan man förvänta sig att 
kursplanerna ska inverka och ge utslag på det som enkäten mäter? Dessa frågor ställs nu i 
efterhand och ger funderingar om att dela in fråga 23 (”Undervisning om dialekter i 
klassrummet”) efter den distinktion som görs inom språksociologin (regional och social 
dialekt) kanske hade visat en skillnad mellan lärargruppernas svar på frågan. Lärarnas 
kunskaper om att dialekter till exempel inte enbart handlar om en språkvarietet som talas 
inom ett viss grafiskt område kan varken förutsägas eller antas. Resultatet hade kanske blivit 
annorlunda om en beskrivning av begreppen hade framförts i samband med frågorna. 
Kursplaners centrala innehåll beskriver som många gånger tidigare nämnts vad 
undervisningen ska behandla men värt att nämna är att det inte står hur tiden ska fördelas 
inom varje undervisningsinnehåll. Detta gör det därför rimligt att jämföra resultatet mellan 
lärargrupperna men samtidigt kan svarsalternativen till fråga 23 tolkas olika av 
respondenterna eftersom ”ett fåtal gånger” respektive ”ett flertal gånger” kan innebära x antal 
minuter/timmar för en lärare och något helt annat för en annan. En lösning skulle kunna vara 
att lärarna får en följdfråga där de till exempel får skriva hur stor del av den totala 
uttalsundervisningen som viks åt om dialekter. 
 
5.2 Attityders influens 
Följande diskussion utgår ifrån uppsatsen frågeställning 2: Hur påverkar lärarattityder lärares 
förhållningssätt gentemot dialekter i uttalsundervisningen? 
 
Inledningsvis genomfördes en kontrollanalys för att fastställa att fråga 12 angående positiv 
inställning till elevers dialektala uttal inte samvarierar med respondenternas 
bakgrundvariabler, det vill säga deras ålder, antal verksamma år som lärare, talande av 
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dialekt, talande av bred dialekt och dialektbruk på fritiden. Kontrollanalysen bestod av en 
korrelationsanalys för att fastställa huruvida det fanns samband mellan relevanta variabler. 
Resultatet av kontrollanalysen visade att så inte var fallet och därmed innebär att fråga 12 inte 
samvarierar med respondenternas ålder, antal verksamma år som lärare, talande av dialekt, 
talande av bred dialekt och dialektbruk på fritiden. Utgångspunkten för vidare analys är god 
eftersom kontrollanalysen inte gav statistiskt signifikanta värden. Trots att det redan finns ett 
resultat på kontrollanalysen är det intressant att diskutera om man hade kunnat förvänta sig att 
det skulle finnas samband mellan lärarnas positiva inställning till elevernas dialekter och 
deras bakgrundsvariabler eftersom det i bakgrunden lyfts fram att dialekten och identiteten 
samverkar. Solheim (2006), Røyneland (2005), Einarsson (2009) och Greggas Bäckström 
(2007) är alla forskare som anser att människors dialekt är en kraftig identitetsmarkör som 
bidrar till att individer känner tillhörighet.  
 
Røyneland (2005) har genom sin studie fått ett resultat som visar att dialekten är det som 
individer använder som uttrycksmedel för att identifiera sig med en viss ort. I undersökningen 
finns det ett starkt samband gällande lärarnas uppväxtort och nuvarande arbetsort då ca 80% 
av dem arbetar i samma ort som de själva har vuxit upp i. Resultatet av fråga 8 (”Anser du att 
du talar med någon dialekt?”) visade även att ca 80% av lärarna anser att de talar med någon 
dialekt. En tänkvärd tolkning utifrån detta skulle kunna vara att lärarna därmed talar samma 
dialekt som orten för att känna tillhörighet med orten men också på grund av att ortens dialekt 
utgör en del av lärarnas identitet eftersom de flesta även har växt upp i samma ort som du nu 
även arbetar i. Røyneland (2005) påpekar dock att dialektanvändning inte alltid innebär att 
människor har eller känner en stark identitet kopplat till orten. Barker och Galasiński (2001) 
belyser att dialekt även kan användas för att ta avstånd från grupper som man inte vill 
identifiera sig med. Detta innebär alltså att det inte går att göra ett utlåtande om huruvida 
respondenterna använder dialekten för att känna tillhörighet till orten eller för att ta avstånd 
från någon annan dialekt alternativt att vilja känna tillhörighet och samtidigt ta avstånd från 
någon annan. Värt att nämna är att detta inte är ett resultat som finns med i direkt anslutning 
till frågeställning 2 utan en diskussion baserad på allmän information om respondenternas 
bakgrund, se avsnitt 4.3.1 Presentation av deltagare samt tabell 4 - Kontrollanalys av 
lärargruppernas talande av dialekt. Sammanfattningsvis är det med andra ord bra att det inte 
finns något samband mellan lärarnas positiva inställning till elevernas dialekter och deras 
bakgrundsvariabler. 
 
Syftet med frågeställning 2 är att se hur nära två variabler är sammanbundna och därför görs 
det inte en indelning efter lärarnas utbildning, vilket det görs vid analys av frågeställning 1. 
Hypotesen som ställdes till attityders influens har följande formulering: Lärarattityder 
påverkar lärares förhållningssätt gentemot dialekter i uttalsundervisningen, i det avseendet att 
lärare som är positivt inställda till dialekter kommer att uppmärksamma dessa mer i 
klassrummet. Hultgren (1984) beskriver att det finns lärare som tror att elever som talar 
rikssvenska klarar sig bättre i skolan än de som talar dialektalt. Detta innebär därmed att dessa 
lärare har en negativ inställning till dialekter eftersom de tror att elevernas dialekter påverkar 
deras skolresultat. I sin studie visar Hultgren (1984) att sambandet mellan dialekttalande 
elever och skolresultat påverkas mest av lärarens förhållningssätt gentemot dialekter. Han 
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belyser därmed att det är viktigt att lärarna har ett medvetet förhållningssätt för att kunna 
hjälpa eleverna att behålla och utveckla sin egen dialekt för att de ska kunna klara sig i skolan 
parallellt med sin dialekt. Liksom Hultgren (1984) menar Dahlstedt (1979), Andersson (1989) 
och Teleman (1991) att det måste skapas en förståelse för dialekter vilket lärarna sedan bör 
förmedla vidare till sina elever för att på så sätt höja statusen till dialekter. Utifrån kunskapen 
ovan skapades därmed uppsatsens hypotes 2, att lärare som är positivt inställda till dialekter 
kommer att uppmärksamma dessa mer i klassrummet. 
 
För att få svar på frågeställning 2 och därmed se om hypotesen överensstämmer med 
resultatet genomfördes en korrelation mellan fråga 12 (”Jag anser att det är positivt när mina 
elever talar dialektalt”) och 19 (”Försöker du medvetet påverka dina elevers 
dialektanvändning?”) samt mellan fråga 12 och 21 (”Undervisning om dialekter i 
klassrummet”). Resultatet av dessa två korrelationer visas i tabell 10 - Korrelation mellan 
fråga 12 och lärarnas påverkan samt undervisning om dialekter. Tabellen visar att det finns ett 
statistiskt signifikant värde (p=0,045) vilket innebär att det finns ett samband mellan fråga 12 
och 19, det vill säga mellan positiv inställning till elevers dialektanvändning och lärarnas 
medvetna påverkan på elevers dialektanvändning. R-värdet på Pearson testet gav +0,265 
vilket betyder att det handlar en medelsvag korrelation eftersom Denscombe (2009) beskriver 
att ju högre R-värdet är bort från 0 desto starkare är korrelationen. Resultatet av R-värdet 
innebär därmed att lärare som är mer positiva till elevernas dialektala uttal försöker också 
medvetet påverka sina elevers dialektanvändning. För undersökningen är detta ett positivt 
resultat eftersom den sammanfaller med hypotesen som ställdes. Trots att det bara innebar en 
svag korrelation visar det ändå på att det finns ett samband mellan dessa två variabler. 
Orsaken till varför det endast blir en svag korrelation skulle kunna vara att svarsalternativen 
till fråga 12 är öppen för tolkningar eftersom respondenterna fick välja mellan alternativen: 
stämmer inte alls, stämmer delvis, stämmer nästan helt och stämmer helt. Återigen kan svaren 
tolkas olika eftersom ”nästan helt” kan motsvara en nivå för en respondent och lite 
annorlunda för någon annan. Däremot anses det inte i denna uppsats som en avgörande aspekt 
eftersom svarsalternativen är vanligt förekommande i likertskalor. Något annat som kan ha 
påverkat resultatet skulle även kunna vara att lärarna tolkar frågan på olika sätt. Fråga 12 är 
relativt öppen eftersom den inte preciserar om det handlar om när eleverna talar dialektalt i till 
exempel klassrumsundervisningen eller på rasterna. Frågan är dock förtydligad genom att 
nämna ”mina elever” vilket avgränsar frågeområdet då den belyser att frågan är avsedd för 
skolsammanhang. Fråga 19 som samverkar med fråga 12 är mer preciserad och chansen till 
egna tolkningar anses som mindre och därför heller inget som kan ha påverkat resultatet av 
respondenternas svar. Orsaken till sambanden har inte analyserats eftersom korrelationer 
enligt Denscombe (2009) enbart visar hur nära två variabler är sammanbundna.  
 
Korrelationen mellan fråga 12 och fråga 21 (”Undervisning om dialekter i klassrummet”) gav 
inte ett statistiskt signifikant värde. Detta är mycket intressant eftersom det genom föregående 
korrelation fastställdes att lärare som är mer positivt inställda till elevers dialektanvändning 
också medvetet påverkar sina elever. Frågan som därmed skulle kunna ställas är vad lärarna 
anser vara medveten påverkan? Eriksen Hagtvet (1990) menar att eleverna måste själva få 
växa in i språket genom stöttning av vuxna och inte genom direkt undervisning. Detta skulle 
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kunna vara en tolkning av resultatet, det vill säga att respondenterna har svarat utifrån denna 
aspekt. Det framgår inget tydligt svar på detta i undersökningen, vilket inte heller ses som 
nödvändigt eftersom frågeställning 2 syftade till att belysa hur lärarattityder påverkar lärares 
förhållningssätt gentemot dialekter i uttalsundervisningen. Ett önskvärt resultat utefter den 
hypotes som ställdes vore att det fanns ett samband mellan lärares positiva inställning till 
elevers dialektanvändning och deras undervisning om dialekter i klassrummet, det vill säga att 
de lärare som medvetet lyft fram och diskuterat dialekter i klassrummet också är positivt 
inställda till elevernas dialektanvändning. Sammanfattningsvis stämmer hypotesen, 
lärarattityder påverkar lärares förhållningssätt gentemot dialekter i uttalsundervisningen, i det 
avseendet att lärare som är positivt inställda till dialekter kommer att uppmärksamma dessa 
mer i klassrummet, delvis eftersom det finns ett samband mellan lärares positiva inställning 
till dialekter och lärarnas medvetna påverkan på elevers dialektanvändning. Hypotesen 
stämmer däremot inte fullt ut då det inte finns någon samverkan mellan positiv inställning till 
dialekter och undervisningstillfällen i klassrummet. 
 
5.3 Metodkritik 
Det har varit intressant att forska inom detta område och en vidare forskning är möjlig 
eftersom undersökningen endast tar avstamp i två aspekter: kursplaners- och lärarattityders 
influens. Undersökningens respondenter bör vara medvetna om kursplanens innehåll och vid 
besvarandet av den webb-baserade enkäten finns risken för att de även varit medvetna om att 
analysen av deras svar har genomförts utifrån kursplanerna. Det är därför möjligt att några av 
respondenterna har angett vad de tror är önskvärda svar och därmed inte hur de sannolikt 
tycker och beter sig. Detta är dock svårt att undvika men en viktig aspekt att diskutera 
eftersom undersökningens resultat kan ha påverkats.  
 
Uppsatsen har några begränsningar vilket medför att resultatet är svårt att generalisera. 
Anledningen till detta är att lärargrupperna som medverkade i undersökningen inte omfattade 
ett rikligt antal samt att nästan alla var uppvuxna och arbetar vid undersökningstillfället i 
mellersta Sverige och nedåt. Insamlingen av materialet gjordes genom att publicera 
Internetlänken till undersökningens webb-baserade enkät i en Facebook-grupp avsedda för 
svenska som andraspråkslärare. Fördelen med att sprida enkäten på detta sätt var att kunna nå 
ut med enkäten till just svenska som andraspråkslärare på ett snabbt och ekonomiskt sätt 
(Denscombe 2009). Det svåraste momentet med undersökningens uppbyggnadsarbete var 
formuleringen av frågorna till den webb-baserade enkäten vilket är något som även 
Denscombe (2009) beskriver som en utmaning. Frågornas formulering är något som kunde ha 
preciserats bättre genom att till exempel ge en förklaring till de begrepp som behandlas samt 
utveckla vissa svarsalternativ för att underlätta sammanställning av resultat och därmed även 
underlätta för kommande analys. Det är dock viktigt att poängtera att undersökningen gav ett 
tillförlitligt resultat eftersom det samvarierar med den tidigare forskning som beskrivs i 
uppsatsens Bakgrund. 
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6 Slutsats 
Undersökningen visade att andraspråkslärares förhållningssätt gentemot dialekter i 
uttalsundervisningen inte influeras av kursplanen men att de lärare som är positivt inställda till 
dialekter däremot medvetet påverkar elevernas dialektbruk i skolan. Det skulle vara intressant 
att göra en vidare forskning inom samma område men med avstamp i andra aspekter som 
exempelvis samhällets influens på lärarnas förhållningssätt gentemot dialekter vid 
uttalsundervisning. En annan infallsvinkel för vidare forskning som också skulle underlätta 
och avhjälpa de begränsningar som framgått i undersökningen är att genomföra en jämförande 
undersökning mellan svenska som andraspråkslärare i norra och södra Sverige. Det skulle 
även kunna tilläggas klassrumsobservationer som ett komplement för att jämföra 
respondenternas svar med hur de sannenligt beter sig i klassrumssituationer.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Centralt innehåll: Tala, lyssna och samtala samt språkbruk, 
årskurs 1-9 (Skolverket 2011a) 
 
 Centralt innehåll: Tala, lyssna och samtala 
Årskurs 
1-3 
 
 
 
 

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när 
det egna svenska språket inte räcker till. 
 
Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer 
 
Muntliga presentationer och muntliga berättande om vardagsnära ämnen för 
olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.  
 
Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. 
 
Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd. 
 
Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets. 

Årskurs 
3-6 

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i skolans ämnen när det 
egna språket inte räcket till. 
 
Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. 
 
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om 
ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som 
hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester 
och kroppsspråk kan påverka en presentation. 
 
Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse. 

Årskurs 
7-9 
 
 
 
 
 
 

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i skolans ämnen när det 
egna språket inte räcket till. 
 
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta 
huvuddragen i vad som sagts. 
 
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om 
ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och 
disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala 
verktyg, för att planer och genomföra en presentation. 
 
Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika 
variationer av talad svenska. 
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 Centralt innehåll: Språkbruk 
Årskurs 
1-3 
 
 
 
 

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något 
man talat om. 
 
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter, 
 
Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords 
nyanser. 
 
Vardaliga ords betydelseomgång och kategorisering i jämförelse med elevens 
modersmål, till exempel att fler ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett 
annat språk. 
 
Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas 
genom röstläge och kroppsspråk. 

Årskurs 
3-6 

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och 
stödord. 
 
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 
Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. 
 
Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och 
motsatsord. 
 
Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder – tröja. 
 
Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket 
syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva 
en faktatext. 

Årskurs 
7-9 
 
 
 
 
 
 

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra 
anteckningar. 

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords 
och begrepps nyanser och värdeladdning. 

Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till 
exempel lånord. 

Ordbildning, till exempel avledningar med suffix och prefix. Bildspråk och 
idiomatiska uttryck. 

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med 
vilket syfte man kommunicerar. 

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen. 

Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika 
medier och sammanhang. 
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Bilaga 2. Centralt innehåll för ämnet svenska som andraspråk, kurs 1-3, för 
gymnasiet (Skolverket2011b). 
 
 Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 
 
Svenska 
som 
andraspråk 
1 

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier 
för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i 
samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, 
syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna 
åsikter och bemöta andras argument. 

Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier 
för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation 
och mottagare. 

Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, 
beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt 
hänvisningar till olika källor. 

Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. 

Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och 
arbetsliv. 

Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som 
män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska 
referensramar. 

Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur 
språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, 
ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Skillnader 
mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk. 

Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål. 

Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och 
texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket. 

Svenska 
som 
andraspråk 
2 

Muntliga utredande och argumenterande presentationer i och inför en grupp. 
Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och 
presentationer. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och 
disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att 
tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. 

Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Strategier för 
att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare. 
Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och 
argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika 
källor. 

Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. 

Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och 
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arbetsliv. 

Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män 
från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och 
samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära 
motiv. 

Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Språksläktskap och 
språkförändringar. Svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens, 
teckenspråkets och dialekternas ställning och status. 

Jämförelse mellan svenska, elevens modersmål och andra språk som eleven har 
kunskaper i. 

Svenska 
som 
andraspråk 
3 

Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika 
mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner, 
debatter och föredrag. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och 
övertygande och hur presentationstekniska hjälpmedel kan användas för att 
stödja och förbättra en muntlig presentation. Deltagande i samtal och 
diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och 
mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta 
andras argument. Disposition, språkliga drag och retoriska grepp i olika typer av 
muntlig framställning. 

Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig 
karaktär. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter 
ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och 
språkliga drag. Referat- och citatteknik samt grundläggande kunskaper i 
källkritik. 

Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer. 

Läsning av och samtal om texter av olika slag, med tonvikt på att strukturera, 
referera, värdera och kritiskt granska större textmängder, samt diskutera 
dispositionen, språket och stilen i texter av vetenskaplig karaktär. 

Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män 
från olika kulturer och tider, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och 
referera till texterna. 

Språklig variation och språkanvändning, med tonvikt på hur kön, social 
bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva 
och hur språket kan användas för att uttrycka maktförhållanden. Skillnader 
mellan majoritetssamhällets och minoriteternas språkbruk. 

Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på att utveckla strategier för fortsatt 
lärande. 
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Bilaga 3. Sammanställning av kunskapskrav för utbildning i svenska för 
invandrare 
 
Sammanställning av kunskapskrav för Muntlig interaktion av kurs A-D (Skolverket 2012). 

 Kunskapskrav för Muntlig interaktion 
Kurs A (A1-/A1) Eleven kan etablera social kontakt och med stöd 

kommunicera i konkreta, vardagsnära situationer. 
Kurs B (A1/A2) Eleven kan med stöd kommunicera i vanliga situationer i 

vardagslivet. 
Kurs C (A2/A2+) Eleven kan, med viss anpassning till syfte och 

samtalspartner, kommunicera med ett enkelt språk i vanliga 
situationer i vardags-, samhälls-, och arbetsliv. 

Kurs D (B1/B1+) Eleven kan, med viss anpassning till syfte och 
samtalspartner, kommunicera både i informella och mer 
formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.  

 

Sammanställning av kunskapskrav för Muntlig produktion av kurs A-D (Skolverket 
2012). 

 Kunskapskrav för Muntlig produktion 
Kurs A (A1-/A1) Eleven kan med stöd kommunicera med ett enkelt språk i 

några situationer som rör den egna personen. 
Kurs B (A1/A2) Eleven kan med stöd kommunicera med ett enkelt språk och 

med hjälp av gester i vanliga situationer i vardagslivet.  
Kurs C (A2/A2+) Eleven kan, med viss anpassning till syfte och mottagare, 

kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i 
vardags-, samhälls-, och arbetsliv.  

Kurs D (B1/B1+) Eleven kan, med viss anpassning till syfte och mottagare, 
kommunicera både i informella och mer formella situationer 
i vardags-, samhälls- och arbetsliv.  
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Bilaga 4. Enkät 
 
Förhållningssätt till dialekter vid uttalsundervisning 

Enkäten ingår i en kandidatuppsats vars syfte är att belysa två aspekter som skulle kunna 
påverka andraspråkslärarnas förhållningssätt gentemot dialekter i uttalsundervisningen. 
Uppsatsen tar avstamp utifrån aspekterna: kursplaner och lärarattityder. Som deltagare 
kommer du att vara anonym vilket innebär att dina svar inte kommer att kunna spåras eller 
kopplas till dig. Samtliga svar kommer enbart att användas i denna undersökning. Enkäten 
består totalt av 25 stycken frågor varav 21 är obligatoriska vilka markeras med en röd stjärna. 

 

1. Ålder: 
 

2. Utbildning: 
• Grundlärare (årskurs 1-6) 
• Högstadielärare (årskurs 7-9) 
• Gymnasielärare 
• SFI-lärare 
 

3. Antal verksamma år som lärare: 
 

4. Under större delen av min uppväxt bodde jag i denna ort: 
 

5. Större delen av mitt yrkesverksamma liv som lärare har jag arbetet på denna ort: 
 

6. Nuvarande arbetsort: 
 

7. Nuvarande undervisningsgrupp: 
• Förskoleklass 
• Grundskolan 
• Högstadiet 
• Gymnasiet 
• SFI 

Min dialekt  

8. Anser du att du talar med någon dialekt? 
• Ja 
• Nej 

(Om du svarat Nej hoppa till fråga 11) 

9. Anser du att du talar med en bred dialekt? 
¤ Inte alls  ¤  ¤  ¤ Alltid 
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10. På min fritid talar jag: 

• Mer dialekt än på arbetet 
• Mindre dialekt än på arbetet 
• På samma sätt 

Dialekt i klassrummet 

11. Vilken lokal dialekt anser du att större delen av dina elever talar: 
• _____________________________________________________________ 

 
12. Jag anser att det är positivt när mina elever talar dialektalt 

• Stämmer inte alls 
• Stämmer delvis  
• Stämmer nästan helt 
• Stämmer helt 

 
13. Varför är det positivt med dialekter? 

• Det är viktigt för individers identitet 
• Språkliga nyanser utvecklar svenska språket 
• Eget svar:_________________________________________________________ 
• Det finns inget positivt 

 
14. Varför är det negativt med dialekter? 

• Det kan framkalla fördomar hos lyssnaren som kan få en negativ inverkan på 
talaren 

• Risken finns att talspråket smittar av sig på skriftspråket 
• Eget svar:_________________________________________________________ 
• Det finns inget negativt 

 
15. Tänker du på vilken dialekt du talar med eleverna? 

¤ Aldrig ¤ Sällan ¤Ibland ¤Oftast ¤ Alltid 

16. Vilken dialekt talar du med i klassrummet? 
• Min egen 
• Ortens lokala dialekt 
• Rikssvenska 
• Annan:_______________________________________________________ 

 
17. Arbetar du med uttalsundervisning med dina elever? 

• Nej 
• Ja, hur ofta?____________________________________________________ 

 (Om du svarat Nej hoppa till fråga 19) 

18. Vilken dialekt utgår du ifrån vid uttalsundervisning? 
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• Min egen 
• Ortens lokala dialekt 
• Rikssvenska 
• Annan:_______________________________________________________ 

 
19. Försöker du medvetet att påverka dina elevers dialektanvändning? 

• Nej 
• Ja, genom att uppmuntra eleverna till att använda sitt dialektala uttal 
• Ja, genom att korrigera elevernas dialektala uttal för att eftersträva rikssvenskans 

uttal 
 

20. Anser du att elevernas skriftspråk påverkas av deras dialekt? 
¤ Aldrig ¤ Sällan ¤ Ibland ¤ Oftast ¤ Alltid 

 
21. Undervisning om dialekter i klassrummet: 

• Jag har medvetet lyft fram och diskuterat dialekter i klassen 
• Jag har vid naturliga tillfällen lyft fram och diskuterat dialekter i klassen ett flertal 

gånger 
• Jag har vid naturliga tillfällen lyft fram och diskuterat dialekter i klassen ett fåtal 

gånger 
• Jag har aldrig medvetet lyft fram och diskuterat dialekter i klassen 

 
22.  Anser du att läromedlen behandlar variationer av dialektalt uttal? 

¤ Aldrig ¤ Sällan ¤ Ibland ¤ Oftast ¤ Alltid 

23. Anser du att läromedlen behandlar variationer av dialektalt uttal tillräckligt? 
¤ Nej ¤ Sällan ¤ Ibland ¤ Oftast ¤ Ja 

24. Vilken/vilka läromedel använder du vid uttalsundervisning? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

25. Anser du att denna/dessa behandlar variationer av dialektalt uttal? Motivera ditt svar. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 5. Information om deltagandet i undersökningen 
 
Hej!  
Mitt namn är Elin Persson och studerar fortsättningskursen i ämnet svenska som andraspråk 
på Linnéuniversitet i Växjö. Jag skulle behöva hjälp med din expertis inom ämnet svenska 
som andraspråk. Vilken dialekt använder du dig av vid uttalsundervisning av det svenska 
språket för andraspråkselever? Det har forskats väldigt lite om detta i Sverige och därför är 
jag tacksam om just DU vill bidra med din kunskap. Det finns inget rätt eller fel, enkäten är 
helt anonym och du kan välja avsluta din medverkan när du vill. Enkäten ingår i min 
kandidatuppsats och tar 5-10 minuter att besvara. Enkäten finns tillgänglig till och med xx-xx-
xxxx. Resultatet lägger jag gärna upp i gruppen om det finns intresse för detta. Tack för din 
medverkan!  
 


