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Sammandrag 
 

Denna uppsats handlar om gotländska ungdomars attityder till och bruk av dialekt, samt 

gotländska svensklärares inställning och utformande av dialektundervisningen i skolan. 

Informanterna består av 81 gymnasieelever från två gotländska gymnasieskolor, samt tio 

svensklärare från samma skolor. Informantgrupperna har besvarat varsin enkät.  

Undersökningen visar att majoriteten av de gotländska ungdomarna talar dialekt, och att 

gotländskan är den mest använda. De elever som talar dialekt anger att de brukar variera 

dialektbruket efter situation, och att de pratar mindre dialekt i formella sammanhang. Flera 

upplever att gotländskan har en lägre status i jämförelse med rikssvenska.  

Lärarna i undersökningen använder sig gärna av TV-program och besök utifrån under 

arbete med dialekter. Undervisningens karaktär och omfång speglas ofta av elevernas intresse 

och hur vanligt det är med dialekt bland eleverna.  

 

 

Nyckelord: dialekt, attityd, gotländska, gymnasieelever, gymnasielärare, dialektundervisning 
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1 Inledning 

”Du är inte härifrån va? Jag hör att du pratar dialekt, men jag har svårt att placera den.” 

Detta är en kommentar jag inte sällan får av personer i Uppsala som jag pratar med för 

första gången. I en studentstad som Uppsala är mångfalden i studentkretsarna förhållandevis 

stor, och man träffar under sin studietid människor från många olika delar av Sverige och 

världen.  

I dessa kretsar har det kommit att bli min dialekt som vid första mötet utmärker och 

kännetecknar mig, och den har under studietiden fått, för mig, en förvånande stor 

uppmärksamhet. Tidigare, under nästan hela min uppväxt på Gotland hade jag inte reflekterat 

så mycket över varken hur jag själv eller personer i min omgivning pratade. Det var under 

gymnasietiden som jag för första gången upptäckte att det kunde finnas tendenser till att 

bruket av gotländsk dialekt kunde ses som negativt, och att det inte i alla situationer lämpade 

sig att prata dialekt.  

Under min gymnasielärarutbildning vid Uppsala Universitet har jag kommit i kontakt 

med olika typer av språkliga studier, däribland ämnet språksociologi som behandlar språket i 

den sociala kontexten. Jag har över tid utvecklat ett särskilt intresse för språklig variation, och 

hur det samhälle vi växer upp i formar vårt språkbruk. Hur språket fungerar som 

identitetsmarkör förefaller mig fascinerande, och tror jag kan vara av stor betydelse att vara 

medveten om i mitt framtida yrkesliv. Då jag i min svenskundervisning kommer att undervisa 

om svenska dialekter, är jag intresserad av att se hur dialektundervisningen ser ut i dagens 

skola. Hur mycket utrymme får den och finns risken att den bortprioriteras till förmån för 

exempelvis de delar som verkar förberedande för de nationella proven?  

För att bringa klarhet i detta, bestämde jag mig för att göra denna undersökning. 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats behandlar språklig variation i form av dialekt sett ur ett samhällsperspektiv. 

Mitt syfte är för det första att undersöka gotländska gymnasieungdomars attityder till den 

gotländska dialekten och dialekter i allmänhet. För det andra är syftet att undersöka hur 

gotländska svensklärare prioriterar dialektundervisning i skolan, samt hur de bygger upp 

denna undervisning utefter sin egen tolkning av de punkter i kursplanerna som behandlar 
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dialekt i synnerhet, och språksociologi i allmänhet. Uppsatsen kommer att byggas utifrån en 

rad olika frågeställningar, vilka skiljer sig åt beroende på vilken informantgrupp det gäller. 

Mina frågeställningar är:  

 Vilka attityder har gotländska gymnasieungdomar till dialekter och dialektbruk? Anser 

de själva att de talar dialekt och hur förhåller de sig i sådana fall till detta i olika 

kommunikationssituationer? 

 Hur stort utrymme får dialektundervisningen i svenskämnet på två av de kommunala 

gotländska gymnasieskolorna? Hur lägger lärarna upp sin dialektundervisning? 

 

 

3 Bakgrund 

I detta avsnitt ges en kort bakgrund för de ämnesområden som vidrörs i uppsatsen.  

 

3.1 Språksociologi 

Begreppet språksociologi syftar till den vetenskapsgren som studerar språket. Det finns ett 

alternativt begrepp i form av ordet sociolingvistik, och de ses av många som helt synonyma 

(Einarsson 2009 s. 14). Språkets koppling till samhället är något som centralt behandlas inom 

språksociologin, och det finns huvudsakligen tre olika sätt att studera detta samband.  

För det första talas det om samhällsstrukturens påverkan på det språkliga beteendet. Hur 

språket påverkas inom denna punkt beror på regional, social, könslig, åldersmässig och etnisk 

tillhörighet (Einarsson 2009 s. 17). Inom denna kategori stöter man på de begrepp som 

signalerar dessa tillhörigheters språkliga särdrag. Regionala språkliga varieteter kallas dialekt, 

sociala kallas sociolekt, könslig kallas sexolekt, åldersmässig kallas kronolekt och etnisk 

kallas etnolekt. Den andra typen av studier fokuserar de fenomen där motsatsen sker, alltså 

där språkbruket påverkar samhällsstrukturen. Makt i olika former är centralt förknippat med 

denna företeelse och framförallt är det ordets makt som kan påverka. Att vara en skicklig 

retoriker är en makt som kan nyttjas för att göra ändringar i samhället. Det tredje sambandet 

anses vara det där språket och samhället båda påverkar varandra. Språkliga och sociala 

företeelser är en produkt av varandra och bildas i samverkan (Einarsson 2009 s. 17). 

Inom språket finns det normer, precis som inom alla möjliga former av social 

samverkan. Detta är inte något vi går runt och tänker på dagligen, och minst när personer i vår 

omgivning följer de språkliga normer som gäller inom våra språkliga gemenskaper. Det som 
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däremot kan väcka reaktioner är när det plötsligt är någon som uppvisar ett avvikande 

beteende. I sådana situationer möts dessa avvikelser i regel alltid av negativ respons, vilken 

indirekt uppmuntrar till att följa normen (Dahl 2006 s. 93). 

 

3.2 Dialekt 

I Sverige är det svenskan som är landets nationalspråk. Antalet människor som har svenska 

som modersmål idag beräknas vara omkring 8,5 miljoner, och av dessa är det ungefär 7,8 

miljoner som är bosatta i Sverige (Nationalencyklopedin 2014). När det talas om svenska i 

forskningssammanhang är det ofta det skrivna språket som i första hand åsyftas. Därutöver 

finns det talade språket, som i hög grad är baserat på det skrivna svenska språket (Wessén 

1969 s. 5-9). 

Inom skriftspråket har det under de senare århundradena tillkommit regler och riktlinjer 

för hur svenskan ska brukas. Detta har bidragit till att det i formella, skriftliga sammanhang 

förekommer en enhetlig svenska som är den samma oavsett var man bor i landet. Vad gäller 

talspråket, finns det här en urtyp för uttal, prosodi och formalitet som idag kallas för 

riksspråk, eller rikssvenska. Detta riksspråk är vanligt förekommande inom sociala medier, 

men är emellertid inte det talspråk som de flesta svenskar identifierar sig med. En anledning 

till detta kan vara att denna typ av talspråk successivt har vuxit fram som en effekt av att det 

svenska kulturlivet sakta men säkert har centraliserats. Detta har skett till följd av teknikens 

utveckling, dels för att vi reser och rör oss över större fält än tidigare, dels för att TV, radio 

och andra sociala medier har påverkat våra vardagsliv. Att vi dagligen kan kommunicera med 

människor från andra delar av Sverige och världen gör att vårt sätt att prata kan påverkas i 

större grad än vad som tidigare var möjligt (Wessén 1969 s. 8-11). 

Hur man uttrycker sig på svenska kan skilja sig åt beroende på vilken socialgrupp, 

vilket kön, vilken etnisk bakgrund och ideologisk uppfattning man tillhör. En annan, mycket 

viktig del som i allra högsta grad kan influera människors talspråk är den regionala aspekten, 

det vill säga var i landet man har befunnit sig under sin uppväxt. Det är denna form av 

språklig varietet som kallas dialekt (Einarsson 2009 s. 27).  

 

3.2.1 Den gotländska dialekten 

Enligt forskning som gjorts på svenska dialekter är gotländskan en av de dialekter som har 

påverkats minst av den kulturella centralisering som har skett i landet (Wessén 1969 s. 11). 
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Den gotländska dialekten skiljer sig från det rikssvenska språket på många olika plan. 

Dialekten har ett ljudsystem och en ordböjning som båda skiljer sig från rikssvenskan. Dessa 

varianter har gemensamt att de uppvisar drag som till stora delar liknar fornsvenskan. Dock är 

det från forngutniskan som de gotländska dialekterna har uppkommit. Detta språk var en 

enskild gren i de nordiska fornspråken, och var alltså skilt från den fornsvenska som lagt 

grunden till många andra svenska dialekter (Wessén 1969 s. 48).  

Gutniskan (som i folkmun kallas gutamål) utvecklades ur denna enskilda gren av 

nordiskt folkspråk. Detta språk brukas än idag, men har fått stå tillbaka för de gotländska 

dialekterna, som fortfarande har många drag från gutniskan men formellt räknas som 

dialektvarianter av det svenska språket. 

En företeelse som skiljer gotländskan från andra svenska dialekter är det frekventa 

bruket av diftonger. De diftonger som härstammar från fornnordiskan (och i detta fall från 

forngutniskan) har kommit att bevaras. Dessa är tre till antalet: ai i ordet bain (ben), au i ordet 

auge (öga) och oy i ordet oyre (öra) (Wessén 1969, s. 49). Dessutom finns det vokaler i 

gotländskan som har diftongerats, d.v.s. blivit diftonger där de i andra svenska dialekter 

(förutom t.ex. skånskan) är monoftonger. De vokaler som genomgått denna förändring är alla 

långa vokaler, med undantag för a. De förstnämnda typerna av diftonger kallas primära 

diftonger, och de sistnämnda kallas sekundära diftonger. I Wessén kallas dessa för gamla 

diftonger respektive nydiftonger (Wessén 1969 s. 49).  

I de gotländska dialekterna finns ord som ibland kan skilja sig väsentligt från de svenska 

motsvarigheterna. Det är därför inte omöjligt att gotlänningar använder sig av det gotländska 

ordet i dagligt tal, även om de troligtvis kan den svenska översättningen och därmed kan 

anpassa sig för att underlätta förståelsen för fastlänningar. Exempel på ord som kan dyka upp 

i vardagssituationer är kyndig (kräsen), rabbis (vildkanin) och jåkke (gyttja). 

I denna uppsats kommer inte göras någon skillnad mellan de olika typerna av gotländsk 

dialekt, utan de omnämns i fortsättningen som en och samma. 

 

3.3 Dialektundervisning i dagens skola 

Idag ingår dialektundervisning i skolans läroplan och svenskämnets kursplaner, både på 

högstadiet och på gymnasiet. Skolverkets läro- och kursplaners formuleringar kan emellertid 

skifta i konkretisering, och kan därför ibland riskera att generera olika tolkningar. Jag har här 

sammanfattat och sammanställt vad som, enligt min tolkning, har med dialektundervisning att 

göra inom svenskämnets ramar.  
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3.3.1 Dialektundervisning i högstadiet 

I läroplanens centrala innehåll gällande svenskämnet för årskurs 7-9 i grundskolan läggs 

särskild vikt vid att eleverna ska tillägna sig kunskap inom ”(…) språkets betydelse för att 

utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen”. Språket eller dialekten hör alltså 

ihop med elevens personliga identitet. Under rubriken ”Språkbruk i Sverige och Norden”, 

uppmanas läraren även att se till att eleven får ta del av ”(…) några varianter av regionalt 

färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp 

samt skillnader och likheter mellan de olika språken” (Skolverket 2011a).  

 

3.3.2 Dialektundervisning i gymnasiet 

Under svenskämnets syfte i läroplanen står det att undervisningen ska ge eleverna en 

språkhistorisk bakgrund, och vidare en möjlighet att reflektera över olika typer av språklig 

variation. I kursen Svenska 1 ska eleven efter avslutad kurs ha tillägnat sig kunskaper om: 

Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt 
tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor 
(Skolverket 2011b). 

Samt: 

Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel 
ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt 
attityder till olika former av språklig variation (Skolverket 2011b). 

 

I kursplanen för svenska 2 på gymnasiet nämns dialekt bokstavligen och området lyfts därmed 

fram som en specifik del av språklig varietet. Eleven ska tillägna sig kunskap om ”(…) 

språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk 

och dialekter”. 

I Svenska 3 är det den språkhistoriska aspekten av dialekt som lyfts fram. Eleven ska i 

den här kursen tillägna sig kunskaper om ”(…) det svenska språkets ursprung, historiska 

utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring” (Skolverket 2011b).  
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4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt sammanställs ett urval av den tidigare forskning som har gjorts på de områden 

som berörs i min uppsats.  

 

4.1 Språk i samverkan och språkliga varieteter 

Forskningsgrenen språksociologi uppkom under den senare halvan av 1900-talet och var från 

början av en proteströrelse mot den tidigare språkforskningen som inriktade sig enbart på 

språkets struktur. En av de främsta föregångarna för forskningsgrenen var William Labov, 

som menade att denna sociologiska inriktning egentligen är det man åsyftar med termen 

språkvetenskap eller lingvistik (Einarsson 2009 s. 18-19). 

Språket är en betydelsefull identitetsmarkör och en viktig del i det sociala samspelet 

mellan människor. De frekvent använda språksociologiska termerna språkgemenskap, 

talgemenskap och skriftgemenskap antyder att det är just tillhörigheten till grupper som är 

viktigt för, samtidigt som den påverkar, vårt språkbruk. Inom gemenskapen är ett av dess 

bindemedel att gruppens normer följs av medlemmarna. Dessa normer kan vara både 

språkliga och icke-språkliga (Einarsson 2009 s. 27-34).  

I en kommunikationssituation görs alltid val som påverkar både det verbala och det 

icke-verbala språkbruket. Forskare refererar till s.k. ackommodation. Denna kan ske antingen 

medvetet eller omedvetet, eller i kombination med varandra.  

I en konversation mellan två individer finns det alltid åtminstone en eller flera saker 

som skiljer de båda personernas kommunikationssätt åt. Båda personerna kan i 

konversationen antingen närma sig samtalspartnerns kroppsspråk och muntliga språkbruk, och 

visar därigenom sitt gillande. Detta kallas för konvergent ackommodation. Om de istället vill 

visa sitt ogillande kan de ta avstånd från varandras kommunikationsmönster. Detta kallas 

divergent ackommodation (Einarsson 2009 s. 43-45).  

Forskning som har gjorts särskilt på ungdomars språkbruk visar att en individs livsstil 

ofta är avgörande för hur den förhåller sig till dialekt. Anna Gunnarsdotter Grönberg har i sin 

avhandling Ungdomar och dialekt i Alingsås kommit fram till att den viktigaste faktorn som 

påverkar de ungas språkbruk är, inte helt oväntat, den geografiska aspekten. Den näst 

viktigaste visade sig i henne undersökning vara livsstilen. I detta ingår bland annat individens 

fritidsintressen, sociala umgänge och framtidsplaner. Gunnarsdotter Grönberg har kunnat 

konstatera att det är vanligare att individer som har planer att flytta från det dialektområde de 
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bor i, också har en tendens att närma sig rikssvenskt talspråk i kommunikationssituationer. 

Förmodligen fungerar detta dels som en förberedelse för en eventuell flytt, dels som ett sätt att 

i någon mån ta avstånd från de dialekttalande ungdomarna som har för avsikt att bo kvar i 

området (Gunnarsdotter Grönberg 2004).  

Att mäns och kvinnors språkbruk skiljer sig från varandra har konstaterats utifrån 

vetenskapliga studier som har gjorts över de senare årtiondena inom ämnet språksociologi.                             

Det har även gjorts forskning som handlar specifikt om mäns och kvinnors dialektbruk. I 

Språk och kön skriven av bl.a. Ann-Catrine Edlund presenteras tre olika språksociologiska 

undersökningar som alla tre samstämmer vad gäller två aspekter. För det första pratar kvinnor 

generellt sett mer standardsvenska, alltså en neutral form av svenskan som inte visar upp 

några dialektala drag, än männen. För det andra talar männen generellt sett mer dialekt än 

kvinnor (Edlund m.fl.  2007 s. 167-173).  

 

4.2 Attityder till dialektbruk och den gotländska dialekten 

En del tidigare språksociologiska undersökningar har undersökt människors attityder till språk 

av olika slag. Det finns även uppsatser som undersöker attityden till just gotländskan, där 

informanterna har bestått av ungdomar som bor på Gotland.  

1981 genomfördes en omfattande undersökning av gotländska ungdomars attityder till 

gotländsk dialekt av tre forskare på Avdelningen för forskning och utbildning i modern 

svenska (FUMS) på Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Informanterna 

bestod av 570 gymnasieelever, uppdelade på tre olika program: tvåårig praktisk linje, tvåårig 

teoretisk linje och treårig gymnasielinje. Rapportens titel, ”Vi har inte lust att prata nån jäkla 

rikssvenska” säger mycket om vilka resultat som undersökningen visade. De elever som anser 

sig tala dialekt tycks känna sig trygga i detta och skillnader mellan exempelvis socialgrupp 

och kön var inte särskilt utmärkande. Forskarna konstaterar att ungdomarna har ett starkt band 

till Gotland och att de är stolta över sin dialekt. (Hammermo m.fl. 1981). 

Lovisa Öhlund har i sin D-uppsats vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala 

universitet ”Några enstaka raubär på ladingen” (2007) genomfört en enkätundersökning där 

hon undersöker gotländska ungdomars attityder till dialekt. Hon har använt sig av den tidigare 

nämnda FUMS-rapporten och fokuserat på att göra en jämförelse mellan resultatet i 

undersökningarna, dels den från 80-talet, dels en mindre uppsats skriven av Jessica Jonsson 

(2002) som behandlar samma ämne, och slutligen sin egen genomförda undersökning. 

Jonsson har efter sin undersökning kunnat konstatera att elevernas attityder till dialekter har 
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förändrats under de 26 år som har gått sedan Hammermos undersökning gjordes. I hennes 

undersökning anger de flesta ungdomarna att de talar en blandning mellan rikssvenska och 

gotländska, och att deras känsla för samhörighet genom språket inte länge är lika tydlig som i 

undersökningen från 1981. Informanterna anser dock inte att det skulle vara opassande för en 

gotlänning att tala sin dialekt, och inte heller att det skulle anses opassande om denna skulle 

vilja tala rikssvenska i diverse situationer (Öhlund 2007 s. 12-25). 

 

4.3 Dialektundervisning i skolan 

Forskningen på området som har att göra med lärares dialektundervisning i skolan är nästintill 

obefintlig. Det finns dock ett fåtal uppsatser i ämnet, däribland en uppsats som Jonathan 

Holmgren under vårterminen 2014 har skrivit vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala 

universitet1. Han har genom att låta gymnasielärare från tre delar av landet besvara en enkät 

undersökt vilken omfattning dialektundervisningen får i praktiken, hur stor vikt som läggs vid 

detta område samt hur den utformas. En granskning av hur stort utrymme dialekter har i 

läromedel för svenskämnet utgör också en del av undersökningen. 

I sin undersökning finner Holmgren att de lärare som deltagit i undersökningen i snitt 

ägnar 5,27 lektionstimmar åt att undervisa om dialekter i 100-poängskursen Svenska 1 på 

gymnasiet. Flera lärare anger att de ibland bortprioriterar dialektundervisningen till förmån 

för andra områden. Vilka områden som får företräde går inte att fastställa, men konstaterat är 

att facklig textproduktion är något som lärarna skattar högt. I undersökningen syns även ett 

samband mellan hur stort intresse läraren har för dialekter och hur stort utrymme 

dialektundervisningen får. Om eleverna dessutom visar ett stort intresse för ämnet tenderar 

också undervisningsutrymmet att öka. Upplägget för dialektundervisningen skiljer sig mycket 

mellan lärarna, men ofta tar lärarna hjälp av olika slags TV-program och låter elever fördjupa 

sig i en valfri dialekt (Holmgren 2014 s. 19-25). 

Vad gäller dialekternas utrymme i läromedel för svenskämnet, konstateras att det är 

litet. I den lärobok som har störst utrymme för dialekter utgör detta område endast 2,16 % av 

sidorna med kunskapsinnehåll. De övriga har alltså lämnat mindre utrymme för dialektdelen. 

Fyra av de elva undersökta läromedlen har inte ett enskilt kapitel som enbart handlar om 

dialekter, utan området utgör en del av andra kapitel (Holmgren 2014 s. 25-28). 

 

                                                           
1 Ett stort tack till Jonathan Holmgren för sitt bidragande av resultat. 
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5 Metod och material 

I detta avsnitt redogörs för vilka metoder och material som används i undersökningen.  

 

5.1 Informanter 

Det primära material som uppsatsen baseras på är två enkäter, varav den ena har besvarats av 

gymnasieelever på de två gymnasieskolor vilka båda är belägna i Visby. Den andra enkäten 

har besvarats av svensklärare som arbetar på dessa skolor. 

 

5.2 Elevenkäter 

Enkäten (se bilaga 1) inleds med en rad s.k. kategoriseringsfrågor, som gör att jag kan 

undersöka de kommande attitydfrågorna ur ett perspektiv där jag grupperar informanterna 

efter olika egenskaper, vilka samtliga kan ha en påverkan på elevernas attityder till dialekt 

samt deras eget dialektbruk. Till dessa frågor hör kön, gymnasieprogram, årskurs, uppväxtort, 

föräldrarnas uppväxtort, hur deras inställning till att flytta från Gotland ser ut, huruvida det 

har talats dialekt i hemmet under uppväxten samt huruvida eleven själv anser sig tala dialekt.  

Antalet elever som deltar är 81, varav 38 går på ett studieförberedande 

gymnasieprogram (22 kvinnor och 16 män), och de resterande, 43 elever, på ett 

yrkesförberedande program (34 kvinnor och 9 män). Eleverna på ett studieförberedande 

program går samtliga på Naturvetenskapsprogrammet, och de på ett yrkesförberedande 

program går på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet samt 

Vård- och omsorgsprogrammet. Samtliga elever som går på yrkesförberedande program går i 

årskurs 1, medan de två klasserna på studieförberedande program består av en klass som går 

andra året på gymnasiet, och en klass som går det tredje året.  

På frågan som gäller elevernas uppväxtort (vilken redovisas i tabell 1) finns det fyra 

olika svarsalternativ: ”Visby”, ”utanför Visby”, ”fastlandet” och ”utomlands”.  
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Tabell 1. Elevernas uppväxtort. 

___________________________________________________________________________ 

Ort Alla 
 
N 

 
 
% 

Flickor 
 
N 

 
 
% 

Pojkar 
 
N 

 
 
% 

Visby 26 32,1 14 25,0 12 48,0 
Utanför Visby 46 56,8 37 66,1 9 36,0 
Fastlandet 7 8,6 5 8,9 2 8,0 
Utomlands 2 2,5 0 0,0 2 8,0 
       
Totalt 81 100 56 100 25 100 

___________________________________________________________________________ 

 

Av samtliga informanter kommer över hälften från den gotländska landsbygden. Dock är det 

vanligare bland flickorna (66,1 %) än bland pojkarna (36,0 %). Bland pojkarna är det istället 

vanligast att vara uppväxt i Visby. Inom samtliga grupper är det ungefär var tionde person 

som kommer antingen från det svenska fastlandet eller utlandet.  

En annan kategori som kan tänkas påverka elevernas förhållningssätt till ämnet är deras 

föräldrars (alt. vårdnadshavares) uppväxtort. Eleverna fick därför ange sina föräldrars eller 

vårdnadshavares uppväxtort i enlighet med de kategorier som använts angående elevernas 

egen uppväxtort. Jag har här delat upp svaren i 3 olika grupper: de vars båda föräldrar har 

växt upp på Gotland (G), de med en förälder från Gotland och en från fastlandet eller utlandet 

G & F/U), samt de vars båda föräldrar är uppvuxna på fastlandet eller utomlands (F/U). De 

elever som endast har angett en förälder/vårdnadshavare har jag placerat i den kategorin som 

föräldern tillhör. Svaren har sammanställts i tabell 2.  

 

Tabell 2. Elevernas föräldrars uppväxtort. 

___________________________________________________________________________ 

Ort Alla 
 
N 

 
 
% 

Flickor 
 
N 

 
 
% 

Pojkar 
 
N 

 
 
% 

G 32 39,5 26 46,4 6 24 
G & F/U 33 40,7 21 37,5 12 48 
F/U 16 19,8 9 16,1 7 28 
       
Totalt 81 100 56 100 25 100 

___________________________________________________________________________ 
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Totalt sett är det lika vanligt att båda föräldrarna är från ön som att endast en av dem är det. I 

flickornas fall är det dock nästan hälften av alla vars båda två föräldrar är från Gotland, medan 

det i pojkarnas fall är vanligast med en förälder från ön och en utifrån.  

På frågan som handlar om hur eleverna tänker kring att eventuellt flytta från Gotland 

var det en elev som svarade att den under inga omständigheter skulle vilja flytta från ön. Det 

följande alternativet, att eleven skulle kunna tänka sig att flytta från Gotland, angavs av 31 

elever. De två senare alternativen, att de gärna skulle vilja flytta från Gotland samt vill och 

eventuellt har planerat en flytt, uppgav 15 respektive 33 elever. En elev har inte besvarat 

frågan.  

34 elever angav att det har talats dialekt i hemmet under uppväxten. Därtill kommer 20 

elever som har svarat att det har talats dialekt, men att dess form och omfattning har påverkats 

av situationen. 15 av eleverna anger att de inte har pratat dialekt i hemmet och 12 har kryssat i 

svarsalternativet ”annat”.  

På den sista kategoriseringsfrågan, som gäller huruvida eleven anser sig tala dialekt, har 

59 kryssat i svarsalternativet ”Ja”. Således är det 22 elever som inte anser sig tala dialekt.  

Vidare följer de frågor som har att göra med elevernas attityder till ämnet dialekter, med ett 

visst fokus på den gotländska dialekten. Om eleven har angett att den talar dialekt, ombeds 

den att svara på vilken dialekt eller dialekter det gäller. I samband med detta får eleven ange 

på en tiogradig skala på ett ungefär var den ligger gällande mängden dialekt den tycker sig 

tala. De som talar dialekt frågas även huruvida de varierar hur mycket dialekt de pratar 

beroende på situation, och sådana fall i vilka situationer detta sker, samt vad de tror kan vara 

anledningen till att de ändrar sin dialekt.  

Därefter får samtliga informanter ge svar på 18 frågor utformade som s.k. semantiska 

differentialskalor, varav nio handlar om gotländskan och de återstående nio avser 

rikssvenskan. Skalorna bygger på två kontrasterande adjektiv, exempelvis ”fin” och ”ful”, och 

eleverna anger på den tiogradiga skalan var de tycker att gotländskan respektive rikssvenskan 

befinner sig.  

Ytterst relevant när det gäller att ta reda på elevernas attityder är frågan om eleven anser 

att det finns tillfällen och situationer då man bör undvika att prata dialekt. Om eleven svarar 

jakande ombeds den ange vilken eller vilka situationer som den tycker att detta gäller.  

De följande tre frågorna handlar om skolans dialektundervisning. Först får eleven ange 

hur mycket dialektundervisning den har fått hittills under sin skolgång. Om 

dialektundervisning har förekommit, ombeds eleven att kryssa i vilka alternativ på olika 

ingångsvinklar av dialektundervisningen som har undervisats. Därefter ställs frågan om 
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eleven känner till att dialektundervisningen är obligatorisk eftersom den står med i 

Skolverkets kursplaner för ämnet svenska på både högstadie- och gymnasienivå. Slutligen ges 

utrymme för övriga kommentarer angående ämnet dialekter och de delar som har tagits upp.  

 

5.3 Lärarenkäter 

Även lärarenkäterna (se bilaga 2) börjar med s.k. kategoriseringsfrågor. Dessa avser kön, 

ålder, på vilken av de två gymnasieskolorna de har anställning, hur många år de har arbetat 

som lärare, uppväxtort och huruvida de anser sig tala dialekt.  

Vidare följer frågor som har dels med lärarnas egen attityd till dialekt och sitt eget 

språkbruk att göra, dels med hur de upplever att läro-och kursplaner kan ha ändrats vad gäller 

dialektundervisningens omfång. En fråga behandlar huruvida lärarna har märkt av några 

insatser från kommunpolitiskt håll för gotländskans bevaring. Sist följer frågor om hur läraren 

urformar sin dialektundervisning och hur de förhåller sig till dialektbruk vid muntliga 

framträdanden.  

Antalet lärare som besvarat enkäten är tio. Av dessa är sju av dem svensklärare på den 

ena av de två gymnasieskolorna och de övriga tre på den andra. Åtta av dem är kvinnor och 

två är män. Samtliga lärare är över 30 år gamla, och sedan är de förhållandevis jämnt 

fördelade över åldersspannen som finns i enkäten. Fyra lärare är uppvuxna på fastlandet, och 

de övriga sex är uppvuxna antingen på den gotländska landsbygden eller i Visby. De flesta 

har jobbat som lärare under hela sitt arbetsliv, men tre lärare har tidigare arbetat inom andra 

områden. Sju av dem anser sig prata dialekt, medan de övriga tre inte gör det. Av de sju som 

anser sig tala dialekt är det sex som identifierar sig med gotländskan, och en med stockholmsk 

dialekt.  

 

5.4 Analysmetod 

För att analysera de svar som givits i enkäterna använder jag mig av både en kvantitativ och 

kvalitativ analysmetod. Vad gäller den kvantitativa metoden hör den hemma mest i 

elevenkäterna, då deras enkät består till hög grad av ”kryssfrågor”. Eftersom elevenkäterna är 

relativt sett många till antalet är det också passande att utforma frågor av den typen, och i sin 

tur lämpligt att analysera dem enligt en kvantitativ metod.  

På de frågor där eleverna svarar med att skriva själva, använder jag mig av en kvalitativ 

analysmetod. Eleven ger oftast ett svar som kan kategoriseras till viss mån och kan därför 
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delas in i grupper efter liknande svar. Dock är det en fördel för analysen att ta med elevens 

svar i det sammanhang det står i. I de fall där svaren är särskilt starkt anknutna till syfte och 

frågeställningar redovisas dessa mer noggrant.  

I lärarenkäterna kommer svaren till allra största del att analyseras efter en kvalitativ 

metod. I denna enkät har frågorna formulerats mer öppet än i elevenkäten, och har därför ofta 

”fylligare” svar än de svar som skrivits av eleverna. Lärarenkäterna är även få till antalet, 

vilket ger utrymme för mig att göra en djupare analys.  

 

5.5 Sammanställning av resultat 

När de båda enkäterna sammanställs har vissa aspekter särskilt beaktats. I kapitlet ”Metod och 

material” (5) redovisas elever och lärare enligt kategoriseringsfrågor, vilka sedan hjälper mig 

att uttyda vilka tendenser som kan finnas kring dialektbruk och attityder detta. I den följande 

resultatdelen, utreds sedan de frågor som har att göra med just attityder och som är 

sammankopplade med mitt syfte och mina frågeställningar. Resultaten för de frågor som 

redovisas varken i avsnittet ”Metod och material” (5) eller ”Resultat” (6) har jag bortsett från 

då de inte anses relevanta för min huvudsakliga undersökning.  

De tabeller som används i elevenkätsdelen syftar till att inleda den följande 

redovisningen av frågan, och beskriver oftast eleverna sett utifrån grupperna ”kön” och 

”gymnasieprogram”. Denna översiktliga bild av svaren ges som inledning innan jag, i vissa 

fall, tittar på vilka andra parametrar som är intressanta för undersökningen. 

Viktigt att ha i åtanke vid sammanställningen av enkäterna är att informanternas svar 

måhända inte alltid helt och hållet speglar verkligheten. Detta beror sannolikt inte på att de 

skulle ha för avsikt att ge felaktiga uppgifter, utan snarare på att svaren är subjektiva.  

 

6 Resultat 

I detta avsnitt redovisas de resultat som enkätundersökningarnas attityd- och 

undervisningsfrågor gav. Först redovisas elevenkäten, och därefter lärarenkäten. Varje 

enkätfråga redovisas var för sig, men frågorna kan sedan, där detta är relevant för 

undersökningen, kopplas till varandra. Resultatdelen för både elev- och lärarenkät avslutas 

med en kort sammanfattning. 
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6.1 Elevenkäten 

Elevenkäternas attitydfrågor (elevenkätens fråga 8 b och framåt) kommer att redovisas i 

samma ordning som de dyker upp i enkäten. Observera att fråga 1 till 8 a är 

kategoriseringsfrågor och redovisas därför i ”Metod och material”, avsnitt 5.2.  

 

6.1.1 Fråga 8 

Alla elever ombads att svara på huruvida de anser sig tala dialekt. På denna fråga anger 22 av 

eleverna att de inte talar dialekt, och 59 anser sig tala någon form av dialekt. Av de 59 elever 

som talar dialekt är det ungefär hälften, 29, som tycker sig tala enbart gotländsk dialekt. Tre 

elever identifierade sitt tal som Visbymål, men ingen anser sig tala endast gutamål. (Se tabell 

3). 

 

Tabell 3. De dialekttalande elevernas dialekter. 

__________________________________________________________________________________________ 

Dialekt Alla 
 
N 

 
 
% 

Flickor 
 
N 

 
 
% 

Pojkar 
 
N 

 
 
% 

Gutamål 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Gotländska 29 49,1 21 46,7 8 57,2 
Visbymål 3 5,1 2 4,4 1 7,1 
Blandning av flera dialekter 20 33,9 17 37,8 3 21,4 
Annat 7 11,9 5 11,1 2 14,3 
       
Totalt 59 100 45 100 14 100 

___________________________________________________________________________ 

 

De 20 elever som uppgav att de talade en blandning av dialekter definierade sina svar med att 

ange vilka dialekter dessa var. Många svarade att de pratade gotländska i kombination med en 

annan dialekt, till exempel gutamål eller visbymål, och flera beskrev också hur andra 

dialekter, tillsammans med gotländskan, påverkade deras tal. De vanligaste dialekterna som 

då angavs var främst stockholmska, men även skånska, uppländska, norrländska, sörmländska 

och ”amerikansk brytning”.  

Totalt sju elever uppgav svaret ”annat” på denna fråga, och preciserade sina svar till 

dialekterna stockholmska, östgötska och ”amerikanska”. De flesta svaren slutar dock i att 

dessa elever pratar en blandning av dialekter eller en enskild dialekt i mycket liten 

utsträckning. En elev definierar svaret med att den pratar ”vanlig svenska, men med lite mer e 
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i alla ord”. Tydligt är att ungefär hälften av alla dialekttalande informanter talar enbart 

gotländska. Flera av dem som talar en blandning av dialekter använder även gotländskan.  

På fråga 8 c fick de elever som talar dialekt i uppgift att ge ett gradvärde för hur mycket 

dialekt de talar. Detta anges med ett kryss på en tiogradig skala. Fördelningen av svaren ges i 

tabell 4. 

 

Tabell 4. De dialekttalande elevernas bruk av dialekt/er/. 

___________________________________________________________________________ 

Kategori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totalt 
 

Medelvärde 

Alla                N 
                    

1 5 11 7 7 8 10 6 2 2 59 5,3 

Flickor           N 
                    

1 4 8 5 6 6 8 5 2 0 45 5,2 

Pojkar            N 
                    

0 1 3 2 1 2 2 1 0 2 14 5,6 

Studieförb.   N 
                    

1 2 8 2 2 1 4 1 1 1 23 4,7 

Yrkesförb.     N 
                     

0 3 3 5 5 7 6 5 1 1 36 5,6 

___________________________________________________________________________ 

 

Det som kan utläsas av tabell 4 är att det är en relativt jämn fördelning av hur mycket dialekt 

eleverna anses tala vad gäller kön och gymnasieprogram. Dock är det en nämnvärd skillnad 

mellan de studieföreberedande programmens medelvärde på 4,7 i jämförelse med de 

yrkesförberedande programmens 5,6.  

Tabell 5 visar på huruvida uppväxtorten har en påverkan på hur mycket dialekt eleven 

talar. Här kan också små men nämnvärda skillnader urskiljas. Är man uppvuxen på den 

gotländska landsbygden och talar dialekt ligger snittet på 5,2, och i Visby har de 

dialekttalande eleverna ansett att de ligger på i snitt 3,4 på en tiogradig skala. Vad gäller de 

som är uppväxta på fastlandet eller utomlands, som i de flesta fall har angett att de talar en 

blandning av dialekter, anser sig dessa elever ha kvar sin dialekt i relativt hög grad. 

Enkätsvaren visar att dessa ungdomars tal även tenderar att ha färgats av gotländskan. 
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Tabell 5. De dialekttalande elevernas användning av dialekt i förhållande till uppväxtorten. 

___________________________________________________________________________ 

Uppväxtort 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot.  Medelvärde 

Visby 0 2 2 1 2 4 0 2 1 1 15 3,4 
Utanför Visby 1 3 7 5 5 4 9 3 1 1 39 5,2 
Fastland/Utland 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 5 5,0 

___________________________________________________________________________ 

 

På fråga 8 d får de dialekttalande eleverna ange huruvida de varierar hur mycket dialekt de 

talar i olika situationer. Tabell 6 visar att det är en stor majoritet som anpassar sitt dialektbruk, 

nämligen 83,1 procent av alla dialekttalande elever. En skillnad kan ses vad gäller kön, där 

28,6 procent av pojkarna anger att de aldrig ändrar sin dialekt, mot flickornas 13,3 procent. 

Störst skillnad ses i jämförelse mellan eleverna på studieförberedande respektive 

yrkesförberedande program, där hela 91,2 procent på det studieförberedande programmet 

ändrar sin dialekt efter situation, medan det är 77,8 procent av eleverna på yrkesförberedande 

program som gör det samma.  

 

Tabell 6. Huruvida eleverna ändrar dialektbruk efter situation. 

___________________________________________________________________________ 

Kategori Ja 
 
N 

 
 
% 

Nej 
 
N 

 
 
% 

Totalt 
 
(N)  

 
 

% 

Alla 49 83,1 10 16,9 59 100 
Flickor 39 86,7 6 13,3 45 100 
Pojkar 10 71,4 4 28,6 14 100 
Studieförb. 21 91,3 2 8,7 23 100 
Yrkesförb. 28 77,8 8 22,2 36 100 

___________________________________________________________________________ 

 

De som i den tidigare frågan angav att de varierar sin dialekt efter situation ombads i fråga 8 e 

att svara på i vilka sammanhang de frångår sin ursprungliga dialekt. I en parentes fanns 

förslag på situationer eller platser som skulle kunna tänkas påverka dialektbruket.  

En majoritet av dem som svarat på denna fråga menar att deras dialektbruk i mycket 

hög grad påverkas av hur deras samtalspartner pratar. I de fall de pratar med någon som har 

en utpräglad dialekt, exempelvis nära släkt i allmänhet (och mor- och farföräldrar i 

synnerhet), ackommoderar de sitt dialektbruk efter samtalspartnerns dialekt, och den blir 

därför mer utpräglad än ursprungsdialekten. Några anger att de till och med börjar prata en 
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blandning av gutamål och ”grov” gotländska när de pratar med äldre personer från den 

gotländska landsbygden.   

En annan tydlig tendens är att många elever beskriver skillnaden i dialektbruk mellan 

hur man pratar i hemmet i kontrast till hur man pratar i skolan. Hit hör även de svar som 

tydligt skiljer på vardagliga situationer, där eleverna tillåter sig att prata dialekt, och mer 

formella situationer, i t.ex. en arbetsintervju, där en mer utjämnad dialekt används. Många 

beskriver också hur de i ”avslappnade situationer” är mer bekväma med att prata dialekt än i 

”trängda situationer”, där många elever skriver att rikssvenskan får ”rycka in”. 

I svaren på denna fråga kan också i någon mån uttydas hur elevens attityd och 

förhållningssätt till sin dialekt ser ut. I enkätsvaren syns en strävan att i de sociala 

sammanhang som sker utanför hemmet försöka anpassa sin dialekt till en mer neutral variant. 

En elev skriver t.ex. att den automatiskt pratar gotländska hemma, men i övriga situationer 

pratar utan dialekt ”så gott det går”.  En annan förklarar att den endast pratar dialekt när den 

”antar en oseriös roll”, vilket tyder på att dialektbruk inte anses passande i formella 

sammanhang. Ett tecken på att dialektbruk är ett laddat ämne kan ses i ett svar där eleven 

beskriver hur den ibland kan använda sig av mycket utpräglad gotländska i konversationer, 

”bara för att irritera fastlänningar”! 

I fråga 8 f fick de elever som ändrar sin dialekt efter situation även i uppgift att förklara 

varför de tror att de anpassar sin dialekt. Några av eleverna skriver att de inte kan motivera 

varför de ändrar sitt tal, att det i de allra flesta fall sker omedvetet, och att det ”bara blir så, 

helt enkelt”.  

Ett tydligt mönster i många svar är att man i valet av språkform vill underlätta för 

kommunikationen. Eleverna menar att en utjämnad dialekt medför att parterna förstår 

varandra bättre och att fokus då istället kan läggas helt på konversationens innehåll.  

Att språkligt sett passa in är något som verkar vara viktigt hos de dialekttalande 

eleverna. Vidare beskriver några hur man lätt kan bli missförstådd om man pratar för mycket 

dialekt, och att den ”bonniga klang” som enligt några kännetecknar gotländskan inte passar i 

alla konversationer. Ett fåtal berättar att de inte tycker sig bli tagna på allvar om de pratar 

gotländska, och att folk i allmänhet anmärker på deras språkbruk om det är alltför dialektalt 

färgat. Flera av eleverna drar en tydlig gräns mellan dialektbruk och vad en elev beskriver 

som ”ett välvårdat språk som passar i formella sammanhang”.  
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6.1.2 Fråga 9 och 10 

I fråga 9 och 10 markerar eleverna ut var på en semantisk differentialskala de anser att 

gotländska respektive rikssvenska befinner sig. Jag har sammanställt svaren genom att mäta 

värdet i den högra spalten så att kryssets placering kan mätas som på en tiogradig skala.  

___________________________________________________________________________ 

Exempel: 

Gotländskan är: 

(VARM)   ---------------------------------------------------------------  KALL 

Resultat: På en tiogradig skala över hur kall gotländskan är, är värdet 3. Gotländskan ligger i 

detta fall närmare motsatsen till kall, d.v.s. varm.  

___________________________________________________________________________ 

 

I svaren skiljer det sig mycket hur högt eleverna värderar dessa olika egenskaper hos 

gotländskan och rikssvenskan. I stort sett alla egenskaper gavs värden som representerade 

hela skalan, alltifrån 1 till 10. I min sammanställning av dess medelvärden hamnar 

följaktligen värdet mer eller mindre i mitten på skalan. Dock utmärker sig några av resultaten, 

och det är dessa som här fokuseras.  

 

I tabell 7 sammanställs medelvärdet för elevernas svar utformat på samma sätt som i 

föregående exempel: 

  

Tabell 7. Eleverna värderar gotländska. 
___________________________________________________________________________ 
Gotländskan är: Medelvärde 

Alla 
Medelvärde 
Flickor 

Medelvärde 
Pojkar 

Medelvärde 
Studieförb. 

Medelvärde 
Yrkesförb. 

Ful 4,7 4,7 4,8 4,5 5,0 
Långsam 6,3 6,2 6,6 6,9 5,8 
Dum 6,3 6,3 6,3 6,6 6,2 
Töntig 5,5 5,7 4,9 5,2 5,7 
Låg status 5,8 5,8 5,8 5,9 5,7 
Mjuk 6,4 6,6 6,1 7,1 5,8 
Kall 3,7 3,6 3,4 3,1 4,2 
Slarvig  7,3 7,2 7,5 7,4 7,2 
Klumpig 6,2 6,4 5,8 6,1 6,3 

___________________________________________________________________________ 

 

Sammantaget kan här konstateras att gotländsk dialekt är relativt slarvig (7,3) enligt 

ungdomarna, men att den är desto varmare i sin karaktär (kall: 3,7). De övriga egenskaperna 
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har i sammanställningen för alla svarande ett värde som är lite högre än 5, vilket signalerar att 

de ligger närmare den egenskapen som utskrivits i tabellen, än dess motsvarighet. Enda 

undantaget är ”ful”, som ligger strax under medianen.  

I en jämförelse mellan könen tycker flickorna att gotländskan är något fulare än 

pojkarna (5,7 respektive 4,9). Flickorna anser dessutom att den är klumpigare än vad pojkarna 

gör (6,4 respektive 5,8). De skillnader som är tydligast mellan gymnasieprogrammen är att 

elever på studieförberedande program tycker att gotländskan är mjukare (7,1) än elever på 

yrkesförberedande program (5,8). Värdet för ”långsam” är högst på studieförberedande 

program (6,9 i jämförelse med 5,8). Slutligen kan också konstateras att elever på 

yrkesförberedande program tycker att gotländskan är kallare än de på studieförberedande 

program (4,2 respektive 3,1). 

 

Eleverna ombads sedan att värdera den rikssvenska dialekten. Elevernas svar redovisas i 

tabell 8.  

 

Tabell 8. Eleverna värderar rikssvenska. 
___________________________________________________________________________ 
Rikssvenskan är: Medelvärde 

Alla 
Medelvärde 
Flickor 

Medelvärde 
Pojkar 

Medelvärde 
Studieförb. 

Medelvärde  
Yrkesförb. 

Ful 4,7 4,9 4,3 4,1 5,2 
Långsam 4,0 4,0 4,0 3,4 4,5 
Dum 3,8 4,1 3,3 3,3 4,4 
Töntig 5,8 5,8 5,6 5,5 6,0 
Låg status 4,5 4,7 4,0 4,1 4,9 
Mjuk 4,9 4,6 5,5 4,4 5,4 
Kall 6,5 6,6 6,3 6,8 6,3 
Slarvig 3,1 3,2 2,8 2,6 3,6 
Klumpig 3,9 4,1 3,6 3,6 4,2 

___________________________________________________________________________ 

 

I jämförelse med gotländskan anses sammantaget att rikssvenskan är betydligt mindre slarvig 

än gotländskan (3,1 i jämförelse med 7,3). Dock har rikssvenskan fått ett högre värde vad 

gäller hur kall den är (6,5 i jämförelse med 3,7). Rikssvenskan skiljer sig även från 

gotländskan gällande hur långsam den är. Medelvärdet för rikssvenskans ”långsam” är 4,0 i 

jämförelse med gotländskans 6,3.  

I en jämförelse mellan könen kan inte några större skillnader uttydas. Anmärkningsvärt 

är dock att flickorna anser att rikssvenskan är dummare (4,1) än pojkarna (3,3). Aningen 

större skillnader ses mellan studie- och yrkesförberedande program, där elever på 
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yrkesförberedande program värderar rikssvenskan som slarvigare (3,6) än vad de på 

studieförberedande (2,6) gör. De på ett yrkesförberedande program tycker även att 

rikssvenskan är långsammare och dummare (4,5 respektive 4,4) än vad de på 

studieförberedande program (3,4 respektive 3,3) gör. 

 

6.1.3 Fråga 11 

I denna fråga uppmanades eleverna att ta ställning till och diskutera kring huruvida de anser 

att det finns situationer där dialektbruk inte är passande.  

I likhet med de svar som gavs på fråga 8 f, är tydligheten i kommunikationen något som 

anses försämras vid bruk av dialekt. De flesta av eleverna tycker att man bör undvika att prata 

en alltför utpräglad dialekt i situationer där det är viktigt att bli förstådd, eller som en elev 

skriver, ”där tydlighet går före charm”. Många exemplifierar sådana situationer genom att 

referera till media som radio och TV, men att det också som lärare och föreläsare är viktigt att 

ha en neutral dialekt. Särskilt nämns att det i konversationer med personer som har knappa 

kunskaper i svenska är onödigt att prata en utpräglad dialekt, eftersom den kan tänkas försvåra 

kommunikationen ytterligare.  

Många av de som lyfter fram tydlighetsaspekten är samtidigt noga med att poängtera att 

det är positivt med en mångfald när det gäller hur människor pratar. De kan alltså tänkas vilja 

minimera sitt ”ja” på frågan till att utesluta dialektbruk till endast de tillfällen då man måste 

göra sig så förstådd som möjligt.  

Ett fåtal elever håller starkt fast vid att man ska prata sin dialekt, och motiverar detta 

med att den är sammankopplad med personers identitet. Några som är inne på detta spår 

framhåller även att dialekten kan ses som en klar tillgång i vissa sammanhang. En skriver att 

”dialekt tyder på mångfald och variation. Att alla pratar likadant är som att alla har likadana 

kläder”.  

En annan märkbar tendens som kan urskiljas är återigen den där det skiljs mellan det 

formella och det informella språkbruket, där dialekt anses vara mer tillåtet i det senare.  

 

6.1.4 Fråga 12 

Den första delen av denna fråga inleder avsnittet om skolans dialektundervisning. Eleverna 

ombeds att ange hur mycket dialektundervisning, då inte bara om gotländskan utan också i 

allmänhet, som de har fått hittills under sin skolgång.  
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Tabell 9. Elevernas tidigare erfarenheter av dialektundervisning – omfång. 
___________________________________________________________________________ 
Kategori Mycket 

 
N (%) 

Ganska 
mycket 
N (%) 

Litegrann 
 
N (%) 

Väldigt lite 
 
N (%) 

Ingen alls 
 
N (%) 

Totalt 
 
N (%) 

Alla 1 (1,3) 10 (12,5) 23 (28,8) 26 (32,4) 20 (25,0) 80 (100) 
Flickor 0 (0,0) 7 (12,7) 16 (29,1) 18 (32,7) 14 (25,5) 55 (100) 
Pojkar 1 (4,0) 3 (12,0) 7 (28,0) 8 (32,0) 6 (24,0) 25 (100) 
Studieförb. 0 (0,0) 2 (5,3) 12 (31,6) 17 (44,7) 7 (18,4) 38 (100) 
Yrkesförb. 1 (2,4) 8 (19,1) 11 (26,1) 9 (21,4) 13 (31,0) 42 (100) 
Åk. 1 1 (2,4) 8 (19,1) 11 (26,1) 9 (21,4) 13 (31,0) 42 (100) 
Åk. 2 0 (0,0) 1 (6,7) 4 (26,7) 5 (33,3) 5 (33,3) 15 (100) 
Åk. 3 0 (0,0) 1 (4,8) 8 (38,1) 12 (57,1) 0 (0,0) 21 (100) 

 

Kommentar: Totalt antal svar: 80. Ej svar: Flicka på yrkesförberedande program, årskurs 1.  

__________________________________________________________________________________ 

 

Utan att göra en ingående granskning av tabell 9 kan konstateras att det är mycket få elever 

som anser att de har fått en omfattande dialektundervisning under sin skolgång. Totalt är det 

en fjärdedel av alla informanter som anser att de inte har fått någon dialektundervisning alls, 

och allra högst är siffran på de yrkesförberedande programmen, samt bland de elever som går 

i årskurs 2. De som går i årskurs 3 på gymnasiet är den enda gruppen där alla individer anser 

sig ha fått dialekundervisning, men samtidigt anger de flesta av dessa att den undervisningen 

har varit av väldigt liten omfattning.  

I fråga 12 b får de 60 elever som har angett att de har fått någon form av 

dialektundervisning i uppgift att kryssa i ett eller flera alternativ för vilket innehåll denna 

undervisning har haft. Det gavs även möjlighet att lägga till egna kommentarer i alternativet 

”annat”. Elevernas svar redovisas i tabell 10.  

 

De 7 alternativ som fanns att välja och kombinera var: 

1: Vilka olika dialektgrupper som finns i Sverige 

2: Hur språket hänger samman med samhället och människors identitet 

3: Vad dialekter är och hur de skiljer sig från svenskt riksspråk 

4: Dialekter i förhållande till andra språkliga varieteter (t.ex. kronolekt, sexolekt, etnolekt och 

sociolekt) 

5: Språkvård  

6: Skillnaden mellan talat och skrivet språk 

7: Skillnaden mellan formellt och informellt språk 

8: Annat 
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Tabell 10. Elevernas tidigare erfarenheter av dialektundervisning – typ av undervisning. 

___________________________________________________________________________ 

 Alla 
 
N (%) 

Åk 1 
 
N (%) 

Åk 2 
 
N (%) 

Åk 3 
 
N (%) 

Studieförb. 
 
N (%)  

Yrkesförb. 
 
N (%)  

Alt. 1 31 (51,7) 21 (50,0) 4 (26,7) 6 (28,6) 10 (26,3) 21 (50,0) 

Alt. 2 21 (35,0) 8 (19,1) 4 (26,7) 9 (42,9) 13 (34,2) 8 (19,1) 
Alt. 3 29 (48,3) 12 (28,6) 4 (26,7) 13 (61,9) 17 (44,7) 12 (28,6) 
Alt 4. 14 (23,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 14 (66,7) 14 (36,8) 0 (0,0) 

Alt. 5 5 (8,3) 1 (2,4) 0 (0,0) 4 (19,1) 4 (10,5) 1 (2,4) 
Alt. 6 33 (55,0) 13 (40,0) 9 (21,4) 11 (52,4) 20 (52,6) 13 (40,0) 

Alt. 7 24 (40,0) 4 (9,5) 8 (19,1) 12 (57,1) 20 (52,6) 4 (9,5) 
Alt. 8 4 (6,7) 2 (4,8) 0 (0,0) 2 (9,5) 2 (26,3) 2 (4,8) 
 
Totalt antal 
Informanter 
i kategori 

 
 
60 

 
 
42 

 
 
15 

 
 
21 

 
 
38 

 
 
42 

___________________________________________________________________________ 

 

På det hela taget är det alternativen 1, 3 och 6 som är de vanligaste områdena som ingått i 

undervisningen. Dock utgör de grupper som har angett dessa alternativ endast ungefär hälften 

av de svarande.  

Något som syns tydligt i resultatet är att endast de elever som går årskurs 3 på 

gymnasiet, och som alla dessa går ett studieförberedande program, har kommit i kontakt med 

begreppen för de språkliga varieteter som används inom språksociologin. På det hela taget 

syns det också att det är eleverna i årskurs 3 som procentuellt sett har kryssat i flest alternativ 

och därmed anses ha fått mest dialektundervisning.  

De elever som har angett alternativet ”annat” är endast fyra till antalet och har definierat 

svaret med att de antingen inte kommer ihåg vilken typ av undervisning som genomfördes, 

eller att dialekterna endast hade nämnts i förbigående i undervisningen och därför inte 

fördjupats. 

 

6.1.5 Fråga 13 

Eleverna blev tillfrågade huruvida de var medvetna om att dialektundervisning är en 

obligatorisk del av skolans svenskundervisning, eftersom det står med i skolverkets läroplaner 

för både högstadie- och gymnasieskolan. Det utgör dessutom en del av svenskkursernas 

ämnesinnehåll och kursmål och bör därför ha kommit till elevernas kännedom. 
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Av de 79 elever som svarade på frågan har endast 14 uppgett att de känner till 

dialektundervisningens utrymme i läro- och kursplaner, medan hela 64 elever svarat att de 

inte har någon kännedom om detta.  

 

6.1.6 Fråga 14 

Eleverna gavs avslutningsvis utrymme att tillägga kommentarer om enkäten, ämnet dialekter 

och språksociologin. Majoriteten av eleverna ville inte ge några extra kommentarer, men de 

som kommenterade hade några intressanta synpunkter. 

Kommentarerna kan dela upp eleverna i två grupper som gör skilda ställningstaganden 

vad gäller skolans dialektundervisning. Några av dem vill ha mer dialektundervisning, och ett 

förslag konkretiseras med att eleven tycker att det ska vara en naturlig fortsättning på 

undervisningen i språkhistoria. En annan lyfter fram den språksociologiska aspekten där språk 

och samhälle påverkar varandra. Den andra gruppen informanter tycker att 

dialektundervisnigen är, som en elev beskriver det, ”för specifik för gymnasiet” och att det är 

andra delar av svenskämnet som bör få ta mer plats.  

Några elever påpekar det positiva i språkliga varieteter, och att man ska våga prata sin 

dialekt. Ett par av dem kommenterar att inställningen till gotländsk dialekt har försämrats. En 

elev skriver att den tycker att det är pinsamt att prata gotländska, och att det kan vara svårt att 

göra sig förstådd. En annan, som inte pratar dialekt, säger sig märka att många vänner som 

ursprungligen pratar dialekt medvetet försöker att träna bort den.  

 

6.1.7  Sammanfattning av resultat - elevenkäten 

 Av de elever som talar dialekt är majoriteten brukare av gotländskan. Även de som 

pratar en blandning av dialekter anser att gotländskan utgör en av dessa. 

 Dialekttalande elever som är uppvuxna i Visby anser sig tala mindre utpräglad dialekt 

än de som är uppvuxna på den gotländska landsbygden. 

 Generellt sett tycker ungdomarna att gotländskan är mjuk, varm, slarvig och långsam. 

Rikssvenskan däremot är ordentlig, relativt snabb men något kallare än gotländskan. 

 De flesta anser att en alltför utpräglad dialekt är opassande i formella sammanhang där 

tydlighet är viktigt. I andra sammanhang är det okej att tala dialekt, även om man då 

kan riskera att inte bli tagen på allvar. 
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 Var fjärde elev anser sig inte ha fått någon dialektundervisning under sin skolgång. De 

övriga anser att de har blivit introducerade i ämnet, men i liten utsträckning. Den 

vanligaste erfarenheten av dialektundervisning har att göra med dialektgrupper i 

Sverige, dialekt kontra riksspråk samt skillnaden mellan talat och skrivet språk. 

 

6.2 Lärarenkäten 

Lärarenkäternas attitydfrågor (lärarenkätens fråga 7 c och framåt) kommer att redovisas i 

samma ordning som de dyker upp i enkäten. De frågor som anses relevanta för syfte och 

frågeställningar (fråga 7, 10, 12, 13 och 14) är de som kommer att redovisas. Observera att 

fråga 1 till 7 b är kategoriseringsfrågor och redovisas därför i ”Metod och material”, avsnitt 

5.3. 

 

6.2.1 Fråga 7 

I frågans a- och b-del anger lärarna för det första huruvida de talar dialekt, och i sådana fall 

vilken dialekt de talar. Som tidigare har redovisats är det sju stycken av de tio lärarna som 

anser att de talar dialekt, och alla dialekttalande förutom en person identifierar sig med den 

gotländska dialekten.  

Därefter ombads de dialekttalande lärarna att ange om de ändrar sin dialekt under 

tiden de undervisar elever. Fem stycken av lärarna anger att de aldrig ändrar sin dialekt i 

undervisningen, medan de övriga två ändrar dialekten så att den bli mindre utmärkande. De 

senare motiverar sin ändring med att det å ena sidan under deras lärarutbildning inte var 

accepterat att prata dialekt, å andra sidan att dialekt undviks för att läraren ska slippa repetera 

om någon inte skulle förstå.  

 

6.2.2 Fråga 10 

I och med den nya läroplanen som infördes från och med hösten 2011, är det intressant att 

undersöka huruvida lärarna tycker att dialektundervisningens utrymme inom svenskämnet har 

ändrats. Lärarna svarade på om de tycker att den har fått mer, mindre eller lika stort utrymme. 

De anger även om de inte har undervisat under LPF-94. Av de nio som har svarat på frågan är 

det sex av dem som inte tycker sig märka någon större skillnad i omfång. En tycker att det ges 

mer utrymme och de övriga två har inte undervisat under tidigare läroplaner.  
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6.2.3 Fråga 12 

Lärarna svarade på frågan huruvida de tycker att det görs insatser från kommunpolitiskt håll 

för att bevara den gotländska dialekten. Om svaret var jakande ombads de sedan att ange vilka 

insatser de vet eller tror har genomförts, och vid ett nekande svar uppmanas de ange vad de 

själva tycker skulle kunna göras, om de anser det nödvändigt.  

Fyra lärare anser att kommunen arbetar för dialektens bevaring. En av dessa är inte 

säker på om det verkligen görs insatser, med att den tror det. De andra beskriver hur 

Gutamålsgillet utgör en viktig del av detta arbete, och pekar främst på ”Gutamålsdagen” som 

anordnas av gillet varje år. Av de sex lärare som har svarat nej på frågan är det en lärare som 

tycker att det borde kunna göras fler insatser för att väcka intresset, och att Gutamålsgillet 

ibland kan upplevas som aningen oseriöst.  

 

6.2.4 Fråga 13 

Lärarna ombads att berätta om hur de utformar sin undervisning och det finns främst två 

återkommande mönster i deras svar. För det första är det att Gutamålsgillet, föreningen som 

arbetar för gutamålets bevaring, får komma till klassen och hålla i ett föredrag, och att sedan 

lärarens dialektundervisning tar vid därifrån. Gutamålsgillet har enligt några lärare färdiga 

lektioner som är utformade efter syftet att verka intresseväckande för eleverna. För det andra 

använder sig lärarna av Fredrik Lindströms ”Värsta språket!”, som är en TV-serie i två 

säsonger som sändes i SVT under åren 2002 och 2003. De står i Utbildningsradions regi och 

tar upp många olika sidor av hur dagens språkbruk ser ut och vilka attityder som kan finnas 

till olika språkliga varieteter, däribland dialekter. Några vill även väcka intresse genom att 

lyfta fram de dialekter som finns i klassen, och fördjupa sig i just dessa dialekter.  

Av de flesta svaren att döma verkar det som att det är inom ämneskategorin 

språksociologi som läraren tar upp ämnet dialekter. De tas därför upp i samband med andra 

språkliga varieteter och fokuserar på hur dialekt och identitet hör samman. 

 

6.2.5 Fråga 14 

Fråga 14 ställs i syftet att få en inblick i hur lärarnas attityder kring dialektbruk i formella 

sammanhang ser ut, och om det på något sätt speglar det som lärs ut inom dialektundervisning 

eller inom arbete med formellt kontra informellt språkbruk. 
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Svaren på denna fråga var mycket spridda. Några av dem lyfter vikten av dialekten som 

identitetsmarkör, och tycker att dialekt är passande och en tillgång i formella sammanhang. 

Att dialekt gör eleverna trygga är också något som poängteras. Några tycker däremot att det 

inte är passande att prata en alltför utpräglad dialekt, då det kan flytta fokus från innehållet 

och därmed störa kommunikationen. ”Tar inte ens upp det” skriver en lärare. 

 

6.2.6 Sammanfattning av resultat - lärarenkäten 

 Av de lärare som pratar dialekt är det två av fem som ändrar sin dialekt till en mer 

utjämnad variant i klassrumsundervisingen.  

 Det flesta av lärarna anser att dialektdelens utrymme inte har blivit större efter 

läroplansskiftet 2011. 

 Mindre än hälften anser att det görs insatser från kommunpolitiskt håll i att bevara den 

gotländska dialekten.  

 Majoriteten av lärare använder sig av TV-program eller besök från Gutamålsgillet för 

att inleda arbetet med dialekter. Undervisningens karaktär och omfång speglas ofta av 

elevernas intresse och hur vanligt det är med dialekt bland eleverna.  

 Hur dialekt kan räknas som en tillgång eller belastning verkar inte vara något som 

lärarna har reflekterat särskilt över, och det är heller inget som uppges ha diskuterats i 

klassrummet.  

 

7 Diskussion 

I diskussionen kommer mina resultat att jämföras med den tidigare forskningen, men de 

diskuteras också fritt med anknytning till uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

I jämförelse med rapporten skriven av Hammermo m.fl. från 1981 märks en tydlig skillnad i 

hur eleverna värderar dialekten som talas på ön. I likhet med informanterna i Lovisa Öhlunds 

uppsats från 2007 har mina resultat visat att bandet till gotländskan inte är lika starkt som hos 

Hammermos elever. Mina informanter talar dialekt, men de allra flesta anger att de i vissa 

sammanhang frångår sin ursprungliga dialekt. Ibland blir dialekten mer utpräglad, men oftast 

övergår eleverna till ett mer neutralt tal. Detta visar på den anpassning som elevernas tal 

genomgår i olika typer konversationer. I de situationer där elever beskriver att dialektbruket 
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ökar är det i samtal med familj och nära släktingar, och deras tals konvergenta 

ackommodation tyder på att de känner samhörighet med samtalspartnern. En av eleverna 

exemplifierar också hur talet ibland genomgår en divergent ackommodation, då i syftet att 

väcka irritation hos samtalspartnern genom att frångå rikssvenskan och tala utpräglad 

gotländska i samtal med fastlänningar. 

Till skillnad från resultatet i Öhlunds uppsats anser mina informanter att det är 

opassande att tala gotländska i vissa situationer. Deras flexibilitet mellan gotländska och 

rikssvenska tyder även på att dialektbruk förmodligen inte alltid, om någonsin, fungerar som 

den viktigaste identitetsmarkören. Men vad kan då anledningen vara till att dessa elever inte 

har en lika stark anknytning till dialekten som de i undersökningen från 1981, trots att de ju 

också talar dialekt, om än bara i ”avslappnade och informella situationer”?  

Kanske kan svaret kopplas till Anna Gunnarsdotter Grönbergs avhandling. I min fråga 

om huruvida eleverna kan tänka sig att flytta från ön, är det endast en elev som under inga 

omständigheter vill flytta. Det är alltså 80 av mina 81 elever som kan tänka sig, vill eller 

rentav redan har planerat en flytt från ön. Kanske ett samband mellan den stora variationen i 

dialektbruket och den förmodade framtiden på annan ort uppvisas i mina resultat? 

Mina resultat visar även att eleverna har tankar kring vilka konsekvenser språkbruket, 

och däribland även dialektbruket, kan ha i olika sammanhang. Detta är naturligtvis viktigt och 

det står dessutom tydligt i svenskans kursplaner att läraren ska arbeta med det i sin 

undervisning. Mina elever visar en tydlig vilja att underlätta kommunikationen med andra 

människor, och tycker därför att dialektbruket bör anpassas efter sammanhang. Detta kanske 

inte främst har så mycket med just attityden till dialekten att göra, utan mer för den språkliga 

kommunikationens skull. Dock är det förhastat att dra slutsatsen att eleverna inte skulle ändra 

sin dialekt av andra anledningar utöver denna. Det har i några enkäter framförts en känsla av 

att man riskerar att få anmärkningar på dialekten, eller inte bli tagen på allvar vid användning 

av utpräglad dialekt. Då kanske ”tydlighetsargumentet” i själva verket bara är en av flera 

förklaringar. Känslan av att passa in kan många gånger tänkas väga betydligt tyngre än den att 

vara stolt över sin språkliga varietet.  

När det gäller den dialektundervisning som elever tidigare har fått är det viktigt att ha 

några saker i beräkning. Det framgår inte i svaret när denna dialektundervisning har ägt rum. 

Det kan alltså vara både under gymnasie- och högstadietiden, eller kanske rentav ännu 

tidigare. Om man ser på lärarnas svar ska alla elever som undervisats av dem ha fått 

dialektundervisning. I de flesta fall ska denna även utgöra ett enskilt arbete och inte bara tas 

upp i förbigående under arbete med annan språklig varietet. Detta kan dock inte läsas ut av 
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elevernas svar, där en fjärdedel av dem anser att de inte har fått någon dialektundervisning 

över huvud taget. Viktigt är dock att poängtera att alla elever i årskurs 3 anser sig ha 

undervisats i dialekter, och att den överhängande delen av dem som tycker att de inte kommit 

i kontakt med detta i undervisningen går i årskurs 1 på gymnasiet. Att endast 14 av de 79 

svarande eleverna är medvetna om dialekternas utrymme i svenskans kursplaner säger 

emellertid något om dialekternas ringa befintlighet i den faktiska undervisningen. 

I likhet med Jonathan Holmgrens undersökning visar mitt resultat att just det 

ämnesområde som handlar om dialekter inte är det allra högst prioriterade i skolans 

svenskundervisning. Att det bland lärarna i båda våra undersökningar tas hjälp av media, till 

exempel TV-program, i hopp om att väcka intresse hos eleverna, säger kanske något om 

vilken respons lärarna förväntar sig att få från elevernas håll. Kanske är det ett av lärarna 

förmodat ointresse från eleverna som orsakar att dialektundervisningen får ett så litet 

utrymme?  

Vad gäller elevernas egentliga inställning till dialektundervisning kan konstateras att 

det finns spridda tankar om hur mycket plats dialektundervisningen ska få ha i skolan. Kanske 

upplever de elever som tycker att denna del är för ”specifik” att moment som övar och 

förbereder inför de nationella proven väger tyngre i urvalet av arbetsområden. Emellertid är 

inte kursplanernas innehåll något som ska fungera som underlag för urval, utan istället delar 

som alla, teoretiskt sett, är lika viktiga. Lärarna visar ett engagemang på det sättet att de 

använder sig av inslag som ska väcka intresse hos eleverna, oftast med andra medel än 

läroböckernas dialektavsnitt.  

Vad gäller lärarnas undervisning nämns Gutamålsgillets skolbesök som en särskilt 

betydande del i deras undervisningsupplägg. Viktigt att veta är att Gutamålsgillets arbetar för 

gutamålets bevaring. Det är alltså förmodligen inte i huvudsak gotländsk dialekt som 

fokuseras vid dessa besök, utan istället det särpräglade språk som ursprungligen talades på 

Gotland. Kanske är det lärare som inte vet skillnaden mellan gotländsk dialekt och gutamål, 

alternativt tycker de att de har så pass mycket med varandra att göra att de bortser från att de 

är olika saker.  

Sista frågan i lärarenkäten behandlar dels hur lärarna själva tänker kring dialekten och 

dess tillämplighet i formella sammanhang, dels hur de förhåller sig till sina egna tankar när de 

undervisar eleverna i hur muntliga framställningar bör utformas och genomföras. Det som kan 

konstateras är att lärarna har mycket olika uppfattningar om vad en utpräglad dialekt kan 

tillföra och förorsaka. Jag tror att det kan vara stor skillnad mellan olika lärare hur de ställer 
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sig i förhållande till dialektbruk i klassrummet. I enkätsvaren framgår inte heller huruvida 

lärarna öppet diskuterar detta med eleverna. Det resulterar i en ny fråga: bör det diskuteras? 

Å ena sidan kan det vara en idé att som lärare sträva efter att sätta igång elevernas egen 

reflektion kring dialekt och öka deras medvetenhet om hur utpräglade dialekter kan uppfattas 

och vilken respons den kan få. Å andra sidan bör nog inte diskussionen kring dialektbruk 

förstoras upp så att den till slut kanske rentav ses som ett problem. Och om det inte diskuteras 

alls: finns då risken att den dialekttalande ungdomen en dag plötsligt kommer till insikten att 

hans eller hennes tal ses som charmigt och lite exotiskt, men samtidigt skiljer sig väsentligt 

från det språk som förknippas med makt och hög status? 

 

8 Avslutande kommentarer 

Här återanknyts mina resultat till de frågeställningar som presenterats i uppsatsens andra 

kapitel.  

 Vilka attityder har gotländska gymnasieungdomar till dialekter och dialektbruk? Anser 

de själva att de talar dialekt och hur förhåller de sig i sådana fall till detta i olika 

kommunikationssituationer? 

Min undersökning visar att det finns oerhört spridda åsikter om dialekters status och hur man 

ska förhålla sig till dem i kommunikation. Många har otaliga och starka åsikter, medan vissa 

inte verkar ha reflekterat så mycket över de dialektala skillnader som finns på Gotland i 

jämförelse med andra orter i landet. Sammanfattningsvis kan man av elevernas svar säga att 

gotländskan har en underordnad ställning gentemot rikssvenskan när det gäller formalitet, 

professionalitet och status. Å andra sidan kan dialekten tillföra intryck som inte rikssvenskan 

kan anses göra i samma utsträckning. Gotländskan anses, av de allra flesta, vara relativt fin 

och framförallt charmig, och har en varm och mjuk klang som rikssvenskan inte uppnår i lika 

hög grad enligt eleverna.  

Majoriteten av ungdomarna anser sig tala någon form av dialekt, och vanligast 

förekommande är gotländskan. De flesta anpassar sin dialekt efter situation och talar generellt 

sett mer dialekt i informella sammanhang än i formella. I strävan efter att vara tydlig talar 

eleverna en något mer utjämnad variant av ursprungsdialekten.  
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 Hur stort utrymme får dialektundervisningen i svenskämnet på två av de kommunala 

gotländska gymnasieskolorna? Hur lägger lärarna upp sin dialektundervisning? 

 

Något konkret svar på frågan om dialektundervisningens omfattning kan inte fastställas i mitt 

resultat. Dock kan konstateras att samtliga lärare i min undersökning har med dialekter som 

ett ämnesområde i sin undervisning. Dialektundervisningen förekommer oftast i samband med 

språksociologiska studier, som en av flera språkliga varieteter. 

Lärarna inleder ofta ett arbete med dialekter genom att bjuda in representanter från 

Gutamålsgillet. Inte sällan får Fredrik Lindströms programserie ”Värsta språket!” vara en del 

av inledningsdelen. Dessa moment motiverar lärarna med att de vill väcka intresse hos 

eleverna. Därefter bedrivs ofta fältstudier, där eleverna fördjupar sig inom ett valfritt område.  

Min undersökning är tänkt som ett stickprov för de frågeställningar som har undersökts. 

De resultat som visat sig i undersökningen kan därför ses som tendenser, snarare än fastställda 

fakta. En annan sak som bör has i åtanke i de frågor som undersöker elevernas eget språkbruk 

är det faktum att svaren är baserade på deras subjektiva uppfattning. Det är därför svårt att 

avgöra hur mycket dialekt eleverna egentligen talar i och med att uppfattningen man har om 

sitt eget språkbruk, som tidigare nämnts, inte alltid stämmer helt överens med verkligheten. I 

vidare forskning skulle det därför vara intressant att undersöka hur mycket dialekt eleverna 

verkligen talar, en undersökning som i sådana fall skulle utföras med hjälp av inspelade 

intervjuer.  
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Bilaga 1 
 

Enkätundersökning elev 

 
Hej! Jag heter Fanny Larsson och jag studerar till lärare vid Uppsala universitet. Jag gör en 

undersökning om hur gotländska gymnasieelevers attityder och tankar kring dialekter ser ut. 

Jag undersöker även hur deras svensklärare prioriterar dialektundervisning i skolan. I den 

enkät som du nu kommer att besvara kommer du att vara helt anonym.  

 

1. Är du 

 Kvinna 

 Man 

 

2. a, Vilket gymnasieprogram går du? 

 

 

b, Vilken årskurs? 

 1 

 2 

 3 

 

3. Var är du uppväxt? 

 Visby 

 Utanför Visby 

 Fastlandet 

 Utomlands 

 

4. Varifrån kommer din ena förälder/vårdnadshavare? 

 Visby 

 Utanför Visby 

 Fastlandet 

 Utomlands. 

 

5.  Varifrån kommer din andra förälder/vårdnadshavare? 

 Visby 

 Utanför Visby 

 Fastlandet 

 Utomlands 

 

6. Hur ser dina tankar ut angående att flytta från Gotland (permanent eller 

tillfälligt) efter din gymnasieutbildning? 

 Jag vill under inga omständigheter flytta från Gotland 

 Jag skulle kunna tänka mig att flytta från Gotland 

 Jag skulle gärna vilja flytta från Gotland 

 Jag vill och kommer (alt. har redan planerat) att flytta från Gotland 

 

7. Har ni talat dialekt i hemmet under din uppväxt?  

 Ja 

 Ja, fast inte hela tiden (beroende på situation) 
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 Nej 

 Annat:_____________________________________________________________ 

 

8. a, Talar du dialekt? 

 Ja 

 Nej 

 

b, Om du svarat ja på fråga 8a:  

Vilken dialekt anser du dig tala? 

 Gutamål 

 Gotländska 

 Visbymål 

 En blandning av flera dialekter.  

Vilka?_______________________________________________________________ 

 

 Annat:_____________________________________________________________ 

 

 

c, Om du har svarat ja på fråga 8a:  

På en skala från 1 till 10, hur mycket dialekt anser du dig tala? (OBS! (1) är 

”väldigt lite” och (10) är ”väldigt mycket”. Ringa in eller sätt ett kryss där du tycker 

att du hör hemma).  

 

1--------2--------3---------4--------5--------6--------7--------8---------9---------10 

 

d, Om du har svarat ja på fråga 8a:  

Varierar du hur mycket dialekt du pratar i olika situationer?  

 Ja 

 Nej 

 

e, Om ja, berätta i vilket/vilka forum du skiftar hur mycket dialekt du pratar! 
(Exempel på forum kan vara: I skolan, på arbetsintervju, med familjen, med 

klasskompisar, med lärare, med mor- och farföräldrar, på resa på fastlandet, på 

fritidsaktivitet såsom inom lagsport osv).  

 

 

 

 

 

 

 

 

f, Om ja på 8d, varför tror du att du anpassar din dialekt efter tillfälle och 

situation? 
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9. Vad tycker du om gotländskan? Sätt ett kryss i varje parameter för var du 

tycker att gotländsk dialekt befinner sig 

 

Gotländskan är: 

 

FIN FUL 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

SNABB LÅNGSAM 

------------------------------------------------------------------------ 

 

INTELLIGENT DUM 

------------------------------------------------------------------------   

 

COOL TÖNTIG 

------------------------------------------------------------------------  

 

HÖG STATUS LÅG STATUS 

------------------------------------------------------------------------ 

 

HÅRD MJUK 

------------------------------------------------------------------------  

 

VARM   KALL 

------------------------------------------------------------------------  

 

NOGGRANN    SLARVIG 

------------------------------------------------------------------------ 

 

SMIDIG KLUMPIG 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

10. Vad tycker du om rikssvenska? Sätt en kryss i varje parameter för var du tycker 

att rikssvenska befinner sig. 

 

Rikssvenskan är: 

 

FIN  FUL 

------------------------------------------------------------------------ 

 

SNABB LÅNGSAM 

------------------------------------------------------------------------ 

 

INTELLIGENT     OINTELLIGENT 

------------------------------------------------------------------------ 
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COOL       TÖNTIG 

------------------------------------------------------------------------ 

 

HÖG STATUS      LÅG STATUS 

------------------------------------------------------------------------  

 

HÅRD    MJUK 

------------------------------------------------------------------------ 

 

VARM KALL 

------------------------------------------------------------------------ 

 

NOGGRANN  SLARVIG 

------------------------------------------------------------------------ 

 

SMIDIG  KLUMPIG 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

11. Tycker du att det finns tillfällen och situationer då man inte bör prata dialekt? I 

sådana fall, vilken/vilka situationer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. a, Hur mycket dialektundervisning (allmän och inte enbart om gotländskan) har 

du fått under din skolgång? 

 Mycket 

 Ganska mycket 

 Litegrann 

 Väldigt lite 

 Ingen alls 

 

b, Om du har kryssat i något av de första fyra alternativen, vad har tagits upp i 

undervisningen? Kryssa i ett eller flera alternativ. 

 Vilka olika dialektgrupper som finns i Sverige 

 Hur språket hänger samman med samhället och människors identitet 

 Vad dialekter är och hur de skiljer sig från svenskt riksspråk 

 Dialekter i förhållande till andra språkliga varieteter (t.ex. kronolekt, sexolekt, 

etnolekt och sociolekt) 

 Språkvård  

 Skillnaden mellan talat och skrivet språk 

 Skillnaden mellan formellt och informellt språk 

 

 Annat:__________________________________________________________ 
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13. Vet du om att dialektundervisning i skolan är obligatorisk och står med i 

Skolverkets kursplaner för undervisning i både högstadiet och gymnasiet? 

 Ja 

 Nej 

 

14. Har du några övriga kommentarer om dialekt, t.ex. attityder kring dem, hur 

man använder dem och hur de undervisas i skolorna?  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Enkätundersökning lärare 

Hej! Jag heter Fanny Larsson och studerar till ämneslärare på gymnasiet vid Uppsala 

Universitet. Under denna termin skriver jag en C-uppsats i svenska som handlar om 

gotländska gymnasieungdomars attityder till och tankar kring dialekt och dialektbruk. Jag 

undersöker även hur deras svensklärare prioriterar dialektundervisning i sitt ämne, samt hur 

de förhåller sig till dialekt och dialektbruk kopplat till de kunskapsmål som gäller för kurserna 

Svenska 1 till 3 på gymnasiet. 

 

Förtydligande av frågor: På fråga 10 och 11 refererar ”läroplan/er/” även till de kursplaner för 

svenska på gymnasiet som är giltiga under samma tid. 

 

1. Är du: 

 Kvinna 

 Man 

 

2. Ålder: 

 -30 år 

 31-40 år  

 41-50 år  

 51- år  

 

3. Vilken gymnasieskola arbetar du på? 

 

 

 

4. Hur många år har du arbetat som lärare? 

 

 

 

5. Var är du uppvuxen? 

 Visby 

 Utanför Visby 

 Fastlandet 

 Utomlands 

 

6. a, Har du alltid arbetat som lärare på Gotland? 

 Ja 

 Nej 

 

b, Om nej, var har du tidigare arbetat? 
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7. a, Anser du att du pratar dialekt? 

 Ja 

 Nej 

 

 

 

 

b, Om ja på fråga 7a, vilken dialekt pratar du? 

 

 

 

c, Om ja på fråga 7a, ändrar du på något sätt hur du pratar i din undervisning med 

elever? 

 Ja, jag pratar mindre dialekt 

 Ja, jag pratar mer dialekt 

 Nej, jag pratar lika mycket dialekt i samtliga situationer 

 Vet ej 

 

 Annat:___________________________________________________________________ 

 

d, Om ja på fråga 7c, varför tror du att du ändrar din dialekt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Rangordna från 1 till 10 dessa utvalda delar av svenskämnet som du personligen 

tycker är intressantast. OBS! 1 är den del du tycker är intressantast och 10 den du tycker är 

minst intressant. 

 

___ Språkhistoria 

 

___ Grammatik 

 

___ Facklig textproduktion 

 

___ Skönlitterär textproduktion 

 

___ Skönlitteraturläsning 
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___ Källkritik 

 

___ Språksociologi 

 

___ Litteratursamtal 

 

___ Retorik 

 

___ Litteraturhistoria  

 

 

 

 

9. Rangordna från 1 till 10 dessa utvalda delar av svenskämnet som du tycker är 

viktigast för eleverna. OBS! 1 är den del du tycker är viktigast och 10 den du tycker är minst 

viktig. 

 

___ Språkhistoria 

 

___ Grammatik 

 

___ Facklig textproduktion 

 

___ Skönlitterär textproduktion 

 

___ Skönlitteraturläsning 

 

___ Källkritik 

 

___ Språksociologi 

 

___ Litteratursamtal 

 

___ Retorik 

 

___ Litteraturhistoria  

 

 

 

10. Tycker du att det ges mer eller mindre utrymme för att undervisa om dialekter och 

andra delar av språksociologi sedan läroplansskiftet 2011? 

 Mer  

 Mindre 

 Ingen större skillnad 

 Jag har inte undervisat under tidigare läroplaner 
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11. a, Har du undervisat under fler läroplaner än LPO -94 och LGY11?  

 Ja 

 Nej 

 

b, Om ja på fråga 11a, märker du någon skillnad i dialektdelens utrymme i tidigare 

läroplan?  

 Ja 

 Nej 

 

 

12. a, Tror/tycker du att det från kommunpolitiskt håll görs insatser för att bevara den 

gotländska dialekten? 

 Ja 

 Nej 

 

 

 

 

 

b, Om ja på fråga 12a, vilka insatser vet du har gjorts? (Om nej, vilka insatser tycker du 

skulle kunna göras?) 

 

 

 

 

 

13. När du planerar inför att arbeta med dialekter med en klass, hur lägger du upp 

arbetet? (Vilka delar väljer du att betona, hur genomförs arbetet och vilka 

undervisningsmetoder och hjälpmedel använder du dig av?) 
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14. Många punkter svenskans kursplaner handlar om att lära eleverna hur de ska anpassa sin 

språkliga kommunikation efter situationen. När det gäller muntligt tal, anser du att 

dialektbruk i formella sammanhang är passande eller att det ger en negativ påverkan på 

det som framförs? Hur förhåller du dig till din ståndpunkt när du undervisar eleverna i 

hur man framför ett muntligt tal? Kan till exempel dialektens tillämplighet vara större i 

olika former av formella framföranden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


