
Björk, bjurk eller bjök?
En undersökning om ett möjligt samband mellan dialekt och 

stavning i åk 1-2 i grundskolan

Marika Svala

Specialpedagogiska institutionen

Examensarbete på avancerad nivå 15 hp

Specialpedagogik

AUO 3 (16–30 hp)

Vårterminen 2010

Examinator: Judit Simon

English title: Björk, bjurk or bjök? An examination of the possibility that there is a relationship between 

school childs dialect and their spelling.



Björk, bjurk eller bjök?

En undersökning om ett möjligt samband mellan dialekt och 
stavning hos elever i åk 1-2 i grundskolan

Marika Svala

Abstract
Denna uppsats undersöker huruvida det finns ett samband mellan dialekt och stavning. I 

studien ingår en skola i Småland, Stockholm respektive Ångermanland. Eleverna som 

medverkar går i åk 1-2 och har deltagit i ett stavningstest på enskilda ord samt fritt 

skrivit om ett självvalt ämne. Resultatet har jämförts med de dialektala särdrag som sägs 

vara karaktäristiska för dialekten och visar att de elever som tillämpar fonetisk stavning 

i viss mån påverkas av sin dialekt.
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1. Inledning
Dialekter, ett ämne som berör många. Något som alla har i sitt verbala språk, vare sig 

man vill eller inte. Stavning, något alla skall lära sig. Enkelt för vissa, vanskligt för 

andra. Detta är de två huvudämnena i det som skall komma att bli mitt examensarbete 

på lärarutbildningen. Intresset för dialekter vaknade när jag började på en folkhögskola i 

Norrland där det blandades elever från hela landet. Skåningar, Stockholmare, 

Smålänningar, Östgötar, Göteborgare, Norrbottningar och Ångermanlänningar. Alla med 

sin unika dialekt där jag bidrog inte bara med Norrbottniskan, utan även Tornedalskan. 

Ämnet dialekter blev ofta huvudämnet vid matbordet, till förtjusning för vissa och 

förtret för andra. Två år senare, första året på lärarutbildningen, efter endast ett par 

veckors tidigare erfarenhet av skolans teoretiska värld blev jag varse ett stavfel jag 

aldrig sett förr. ”Jag gick genom duren” hade en pojke skrivit. Hur många gånger jag än 

läste kunde inte förstå vad det var han gick genom? ”Dörren!” svarar pojken och jag 

inser att detta är ett stavfel jag med största sannolikhet inte skulle ha träffat på hemma i 

Tornedalen, där vi uttalar ”dörr” med ett klart, nästan övertydligt ö. Men för pojken, 

som säger durr på sin dialekt, stockholmska, föll det sig naturligt att stava det så. När 

jag ett par år senare hörde en anekdot om en kvinna från Småland som skulle stava till 

”kyrka” insåg jag att det kanske finns ett samband mellan dialekt och stavning. Hon 

stavade nämligen så här: köka. Självklart för henne om hon stavade genom att lyssna till 

hur ordet låter när hon säger det, på småländska, med ö istället för y och utan r. 

Så hur ser det egentligen ut i de olika dialektområdena när eleverna lär sig stava? 

Förknippar skoleleverna i ena änden av detta land bokstäverna i alfabetet med precis 

samma ljud som eleverna i andra änden? 
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2. Bakgrund

2.1 Vad är en dialekt?
Att svenska är ett språk och att skånska är en dialekt kan de flesta som bor i Sverige 

vara överens om. Liksom att svenska och danska är två olika, men liknande, språk. Vad 

är det som skiljer en dialekt från ett språk? Språkliga gränser har till stor del kommit till 

på grund av de gränsdragningar som skett mellan länderna genom historien. Man har 

bestämt sig för vart gränsen ska gå och sedan har staten sett till att människorna på var 

sida om gränsen lärt sig att tala det språk som tillhör landet. Exempel på detta ser vi i 

Skåne, Blekinge och Halland som en gång var danskt och i Tornedalen där man talade 

finska på den tiden då Finland hörde till Sverige. Idag talas dialekter av svenska i de 

områdena, i Tornedalen talas även minoritetsspråket Meänkieli. För att göra det enkelt 

kan man säga att ett språk oftast har gemensamma skriftnormer. I hela landet skall 

riksspråket svenska tillämpas i skrift, och de ”språk” som faller utanför ramen har 

kommit att bli svenska dialekter.1

2.2 Dialekten och självkänslan
Dialekter är ett känsligt ämne på så vis att det är så starkt förknippat med den du är och 

den kultur du bär att minsta kritik mot den kan kännas som ett stort personangrepp. 

Skolan som institution har från mitten av 1800-talet arbetat för att jämna ut dialekterna i 

landet, det ansågs fint och väluppfostrat att inte tala dialekt vilket i sin tur medförde att 

tal på dialekt ansågs fult och obildat. I en handledning i vältalighet och deklamation från 

1820-talet uppmuntras skolorna att motarbeta dialektalt tal och lära ut ett enhetligt 

riksspråk där orden skall uttalas korrekt, dvs så nära skriftspråket som möjligt.2 Det är 

inte svårt att förstå att det för dialekttalande eleverna blev en stor omställning när de 

kom till skolan och inte fick tala så som de blivit lärda hemma. Deras språk och deras 

kultur är plötsligt fel. De lär sig att skilja på när det passar att tala dialekt eller inte. 

Hemma går det bra, men reser de bort, ringer myndigheter eller träffar personer från 

andra orter slätar de ut sin dialekt och använder ett språk som mer liknar riksspråket 

1 Einarsson Jan, Språksociologi (Lund, Studentlitteratur, 2009)
2 Hultgren Sven O. Dialekt, riksspråk och skola i Dialekten – hinder eller resurs (Uppsala Universitet, 

1983)
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svenska så som det ”skall” talas. Varför? De har lärt sig att dialekten är något att 

skämmas för, genom möten med personer från andra delar av landet har de förstått att 

en del av deras vokabulär är obegriplig, de har upplevt tystnaden eller skratten vid 

dialektala missförstånd. De har blivit hånfullt härmade, om än det inte var illa ment. En 

dag får de egna barn, av kärlek till dem väljer de att inte tala dialekt med barnen, och ett 

värdefullt kulturarv har nått sitt slut. Vår senaste läroplan lägger stor vikt vid individens 

utveckling, hennes självkänsla och värdet i att förvalta de kulturarv som finns i vårt 

land.3 Är detta möjligt idag när dialekternas status har ett så mörkt förflutet? 

De dialekter som mest liknar riksspråket har i allmänhet hög status, de övriga 

storstadsdialekterna kommer på andra hand och därefter landsbygdsdialekterna.4 

Många stockholmare jag träffat anser sig inte ha en dialekt, de säger sig tala 

rikssvenska, medan de som flyttar till Stockholm slätar ut sin dialekt för att passa in De 

anpassar prosodi (språkmelodi), rytm, tempo och ordval så att deras tal mer liknar den 

dialekt stockholmarna talar. Detta beskriver Howard Giles mer ingående som en 

divergent ackommodationsprocess. Motsatsen är de dialekttalare som när de träffar 

stockholmare brer på sin dialekt för att visa att de inte hör till samma gemenskap. Detta 

kallar Giles konvergent ackommodation.5 Det är sannolikt denna divergenta 

ackommodation i samspel med dialekternas status som ligger till grund för 

dialektutjämningen som sker i landet. 

2.3 Något litet om fonetik
För att förstå hur människan skapar sitt tal kan det vara lämpligt att vända sig till 

fonetiken. Området behandlar bland annat förhållandet till andra strukturer i språket, 

exempelvis semantik: betydelselära/teckenlära, och pragmatik: vetenskapen om språkets 

användning,6 vilket gör det relevant även inom dialektforskningen.7 Jag kommer i detta 

stycke att beröra det som är nödvändigt för innehållet i denna uppsats, då fonetik som 

ämne är ett omfattande område. När det kommer till nedtecknande finns det inom 

stavning olika regler att följa, dessa regler kommer sällan utan undantag, detta redogör 

jag för ytterligare under nästa rubrik. Inom fonetiken har man dessutom utvecklat ett 

internationellt alfabet för fonetisk skrift, IPA-alfabetet (International Phonetic 

3 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94 (1994)
4 Andersson Lars-Gunnar, Fult språk. Svordomar, dialekter och annat ont (Stockholm, Carlsson, 1985)
5 Einarsson, Språksociologi
6 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (Svenska Akademien 2006) 
7 Engstrand Olle, Fonetikens grunder (Studentlitteratur, Lund 2004)
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Association). Jag kommer inte att gå in på någon djupare beskrivning av det då det 

känns allt för omfattade för denna uppsats. Istället kommer jag att beteckna fonetiska 

ljud med de grafem som gemene man är van att se. Nedan följer en beskrivning av 

begrepp som är relevanta för uppsatsen.

Grafem – fonem – allofon – Svenska alfabetet består av 28 grafem (bokstäver) som 

motsvaras av minst ett fonem (ljud), oftast fler. Vokalerna är till antalet nio stycken, 

varje vokal kan sedan vara lång och kort. När ett fonem har flera varianter, kallas dessa 

för allofoner. 

Långa och korta vokaler – I exempelvis finskan tecknas långa vokaler och konsonanter 

genom dubbla grafem. Oavsett om a är långt eller kort tecknas det i svenskan med ett 

grafem, i finskan blir långt a → aa, långt l → ll. Jag kommer att använda mig av ”:” för 

att beteckna långa vokaler. 

Främre-, centrala- och bakre ljud – Utöver vokalens och konsonanternas längd 

behöver man även ta hänsyn till vilken position läppar, tunga och den övriga 

talmekanismen innehar. Man talar om främre, centrala och bakre ljud. Vid främre 

vokaler är tungan framskjuten medan den vid bakre vokaler är tillbakadragen.8

Trycksvag stavelse – En stavelse utan betoning, ex. huset har två stavelser hus-et, 

betoningen ligger på u → hu´set.9

Trycksvag vokal – En obetonad vokal.

L-ljud – har två övergripande svenska varianter, tjockt och tunt l-ljud. Vid det tunna 

ljudet befinner sig tungan långt fram, vid det tjocka l-ljudet långt bak i munhålan.

R-ljud – förekommer huvudsakligen i två varianter i de svenska dialekterna. Tungspets-

r är det mest förekommande och tecknas [r]. Tungrots-r förekommer i de sydsvenska 

dialekterna och tecknas [R]. 

2.4 Skrivundervisning 

2.4.1 Stadier i skrivutvecklingen 
Skrivutvecklingens olika stadier delas in i fem nivåer, vilka jag nu kommer att beskriva 

kort. Det första intresset för skrivning som vi ser hos små barn kallas för 

pseudoskrivning, (även preskrivning och lekskrivning). Denna yttrar sig bland annat 

8 Engstand, Fonetikens grunder
9 Wessén, Elias, Våra folkmål (Stockholm, Fritze, 1969)
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genom att barnet ritar krumelurer på papper som senare i fasen kan börja likna 

bokstäver eller siffror. Barnet har sett hur vuxna gör när de skriver och försöker göra 

likadant. Därefter följer logografisk skrivning, barnet kan skriva av ord men uppfattar 

inte att det består av olika grafem, hen ser ordet som en ”bild” som hen lär sig att rita. 

Barnets eget namn brukar vara det första de lär sig ”skriva”. Nästa steg är alfabetisk-

fonemisk skrivning, barnet har nu förstått att ett grafem skall kopplas samman till ett 

fonem. De förstår att hur /a/ låter och hur det skall skrivas. De skriver genom att ljuda 

sig genom orden och lyssna på vilka fonem som ingår. Dock har hen inte anammat 

ljudstridig stavning, exempelvis att j-ljudet i djur och ljus skriv olika. Vägen till nästa 

nivå, ortografisk skrivning, är lång. Stavningen är nu automatiserad och innebär att 

barnet inte behöver stanna upp och fundera över vilka bokstäver som skall ingå i ordet. 

Det är något hen ”vet”. Det sista stadiet i skivutvecklingen är morfologisk skrivning,  

barnet känner till de morfologiska regler som skriftspråket innehar. De vet att orden är 

uppbyggda av en stam och förstår när det har tillkommit prefix eller suffix (förstavelser 

och ändelser). Detta gör också att de kan stava rätt. Om man vet att stammen i ordet 

byggt är ”bygga”, förstår man att det stavas med g och inte med k → bykt10. 

2.4.2 Metoder inom skrivinlärning 
Fridolfsson drar paralleller mellan läsinlärning och skrivinlärning och menar att detta är 

processer som påverkas av varandra. Genom att läsa lär man sig skriva och skrivningen 

hjälper till med läsinlärningen och läsförståelsen. Inom läsinlärningen talar man främst 

om två huvudmetoder: Whole Language och Phonics. I Whole Language-metoden utgår 

man från hela texter. Precis som barn lär sig tala genom att vistas i miljöer med tal, utan 

direkt ”talundervisning”  förväntas eleverna knäcka koden för läsning genom att ”läsa” 

elevnära, meningsfulla texter. Phonics kan sägas vara tvärtom, man utgår från delarna, 

fonem och morfem, och bygger utav det ord, meningar och texter. Skrivundervisningen 

påverkas av läsinlärningen, i grupper där Whole Langugage-metoden är den 

dominerande värderas den fria skrivningen högt. Man menar att det kan vara till stor 

hjälp för elevernas läsande att skriva egna texter. Huvudsaken är här att eleverna 

skriver, inte om det stavas rätt eller fel. Inom Phonics-kulturen bearbetas en bokstav i 

taget, bokstaven skall sammankopplas med ett ljud och bokstäverna bildar sedan ord. 

Ofta används en gemensam läsebok för hela gruppen och man tränar på att skriva 

bokstaven samtidigt som man läser den. Eleverna skriver ord med bokstäver som de 

10 Fridolfsson Inger, Grunderna i läs- och skrivinlärning (Studentlitteratur, Lund, 2008)

9



redan kan.11 

Den läs- och skrivundervisning som sker i landet är till största delen en blandning av 

Phonics och Whole Language. Detta innebär i praktiken att de allra flesta svenska elever 

deltar i undervisning där de lär sig att koppla samman fonem och grafem. Om eleven 

ska ljuda sig till hur ett ord ska stavas, och ljuder på sin dialekt, bör det hen skriver bli 

dialektalt.

2.4.3 Stava rätt 
De flesta elever har en vilja att göra rätt och därmed stava rätt. För att tillmötesgå sina 

elever har lärare runt om i landet utvecklat den ena minnesregeln efter den andra när det 

gäller stavning. Vad sägs om ”Aldrig stavas aldrig med två L, alltid stavas alltid med två 

L”?12 För att få en inblick i hur stavningsundervisningen går till idag har jag studerat ett 

läromedel från Natur & Kultur.13 Läromedlet är visserligen avsett för åk 4-9, men det är 

ändå min övertygelse att några ambitiösa elever kan ha kommit i kontakt med dylika 

regler inom stavning. I boken förklaras till exempel begrepp som lång och kort vokal. Vi 

får också veta att efter lång vokal skriver man bara en konsonant, medan man efter kort 

vokal skriver minst två konsonanter. Vidare tar boken upp stavning av ng-ljudet, j-

ljudet, tj-ljudet, k-ljudet framför t och s, e- och ä-ljuden, sj-ljudet och å-ljudet. När det 

gäller e- och ä-ljuden poängterar författarna att det för elever med dialekt där e och ä 

ibland låter likadant kan vara extra svårt att lära sig stava rätt.  

2.4.3.1 Ytterligare några minnesregler
Ng-ljudet – stavas på tre sätt: 1) med ng som i kung 2) med n framför k som i bänk 3) 

med g framför n som i lugn

J-ljudet – stavas oftast med j framför hårda vokaler (a o u å), ex. jakt, jobb, jubel. 

Stavas med g framför mjuka vokaler (e i y ä ö), ex. ge, gick, gympa, gäng, gök.

Tj-ljudet – stavas vanligast med tj framför hård vokal, ex. tjafsa, tjoa, tjuta.

Stavas med k framför mjuk vokal: kika, köra, kyssa.

K-ljudet framför t – stavas på fyra olika sätt: 1) med gt som i soligt 2) med ggt som i 

snyggt 3) med kt som i typiskt 4) med ckt som i kvickt. Författarna ger ytterligare ett 

tips om att det är lättare att stava rätt om man tänker på vilket grundordet är.

Dubbelteckning av m-ljudet – m-ljudet dubbeltecknas inte när det står sist i ord, 
11 Fridolfsson, Grunderna i läs-och skrivinlärning
12 Minnesregel från min (Marikas) egen skolgång, 1992
13 Frennberg Sten & Sondén Marianne, Grugga stavning 2 (Natur och Kultur, Stockholm 2003)
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undantag är lamm, damm och ramm. M- och n-ljudet dubbeltecknas inte framför -d och 

-t.

E- och ä-ljuden – här presenterar författarna inte någon regel, utan menar att vissa ord 

måste man lära sig utantill. Eleven får sedan träna sig på sammansatta ord som sätts i 

hop med fest, fäst, verk, värk, egg, ägg osv.  

Sj-ljudet – stavas med sj framför hård vokal, ex. sja-, sjo-,  sju-, sjå-.

Stavas med sk framför mjuk vokal, ex. ske-, ski-, sky-, skä-, skö-.

K-ljudet framför s – stavas oftast x, men inte i sammansatta ord.

Å-ljudet – Långt å-ljud stavas i de flesta fall med å. Kort å-ljud stavas i de flesta fall 

med o.

2.5 Forskning inom ämnet

Det finns en hel del litteratur och forskning kring de svenska dialekterna. Att ämnet 

varit omdiskuterat och intresseväckande under en längre tid vittnar bland annat 

kartläggningsrapporter över olika dialekter som upptecknats redan under 1800-talet. 

Särskilt stort verkar intresset för dialekter varit under 1960- och -70-talen. Efter denna 

period finner jag endast enstaka publikationer som behandlar ämnet. Sven O. Hultgren 

gör i sin avhandling från 1983 en undersökning i övre Dalarna kring dialektens 

användning inom skolan och lärares och elevers attityder till denna.14 I undersökningen 

framkommer att den största andelen lärare uttrycker en positiv attityd till användandet 

av dialekten i skolsammanhang, dock finns en liten andel som menar att användandet av 

dialekt kan försämra elevens svenska. Här bör man observera  avhandlingens ålder, det 

dalmål som talades då var sannolikt mer utpräglat än det som dalaungdomarna talar 

idag. En av de undersökta dialekterna är Älvdalsmålet, vilken jag menar är mer 

utpräglad än de dialekter som ingår i min undersökning med tanke på att debatten pågår 

huruvida Älvdalsmålet bör klassas som ett minoritetsspråk eller ej.15 Denna debatt 

förekommer inte så vitt jag vet angående norrländska och småländska och definitivt inte 

om stockholmskan. Hultgrens avhandling är en av många som behandlar attityder till 

dialekter, det är främst inom det området dialektforskningen rör sig idag. 

Jag hittar ingen studie som undersöker sambandet mellan dialekt och stavning, så som 

jag ämnar göra, däremot har undersökningar gjorts kring stavning och ordens 

14 Hultgren, Skola i dialektal miljö. 
15 http://www.dt.se/nyheter/alvdalen/article242163.ece   
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meningsfullhet. Kenneth Björnehäll16 testar elever i årskurs tre i Mjölby kommun (i 

Östergötland) med hypotesen att ordets meningsfullhet ökar antalet rättstavade ord, 

medan nonsensord torde innebära att stavfelen ökar. Han kommer fram till att hypotesen 

stämmer, men resultatet visar också att när eleverna fått associera till ett nonsensord har 

fler associationer uppkommit än när de ombads associera till verkliga ord. 

Det senaste inom dialektologin är en kartläggning av svenska dialekter som 

avdelningarna för fonetik vid Lund, Stockholm och Umeås universitet står bakom, 

SweDia 2000. Mellan 1998-2000 har de arbetat med att spela in svenska dialekter. Detta 

har resulterat i en webbplats där det går att lyssna till inte mindre än 107 svenska 

dialekter, varje dialekt representeras av en yngre man och en yngre kvinna, samt en 

äldre man och en äldre kvinna.17

Under 1800-talet har fokus legat på att kartlägga dialekter samt fastställa deras särdrag 

och kännetecken, detta kan vara en anledning till att jag inte hittar nyare litteratur som 

belyser dialekternas särdrag så som de ser ut idag. Fredrik Lindström har försökt belysa 

våra dialekters unika drag och väckt stort intresse för dialekter hos det svenska folket. 

Dock bedriver han ingen allvarligare forskning inom området och tillåts knappt att 

kallas för språkvetare av somliga. Jag ställer mig frågade till varför intresset för 

forskning inom dialektologi har svalnat när det är ett ämne som berör så många. Detta 

kan vara en grund i mitt intresse för dialekter och dess påverkan på människorna. 

2.6 Dialekternas skiljaktigheter
Jag har i huvudsak använt mig av Elias Wesséns ”Våra folkmål” i arbetet med att utröna 

de särdrag som finns i de aktuella dialekterna.18 Dialekterna i Sverige brukar delas in i 

sex dialektområden vilka är: 1) Sydsvenska mål 2) Götamål 3) Sveamål 4) Norrländska 

mål 5) Östsvenska mål 6) Gotländska mål. I min undersökning rör jag mig kring 

götamål och till viss del sydsvenska mål (småländskan i centrala Småland), sveamål 

(stockholmska) samt ett norrländskt mål (ångermanländska) och redogör härefter för 

särdragen i just dessa dialekter. Dock får läsaren ha i åtanke att Wesséns bok trycktes 

första gången 1935, jag hänvisar till tidigare nämnd dialektutjämning när jag säger att 

dialekterna har förändrats under de senaste 75 åren. Nyare litteratur i samma omfattning 

som Wesséns bok har inte gått att hitta. 

16 Björnehäll Kenneth, Stavning. Några experimentella studier (Göteborgs Universitet, 1970)
17 http://swedia.ling.gu.se/  
18 Wessén, Våra folkmål
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2.6.1 Småländska
Till sydsvenska mål hör Skåne och Blekinge samt de södra delarna av Halland och 

Småland. Centrum för götamålen är Västegötland, Dalsland, norra Småland och 

sydvästra Östergötland. Till viss mån också Värmland. Således finner vi småländska 

både i sydsvenskan och i götamålen, därför fokuserar jag på de drag som rör 

småländskan i sig och som är relevanta för undersökningen.

Småländska i sydsvenska mål:

1) R-ljudet: smålänningarna har inte samma skorrande tungrots-r [R]som de övriga 

sydsvenska dialekterna. De har snarare två r-ljud. Ett vokaliserat r-ljud som mer 

liknar de omkringliggande vokalerna än [r]. Ex. far → faɚ, stort → stoɚt.

I ord där r förekommer i början av ord och när ljudet är långt kan man urskilja 

ett ljud som är mer av tungspetskaratär än tungrotskaraktär. Ex. röra → Röra, 

fara → fara.

2) Bortfall av r-ljud: framför dental konsonant (t, s, n) faller r-ljudet bort helt. Ex. 

Svart → svatt, barn → ban.

3) De sydsvenska målen har, från nordsvenskan, bevarat n i ord som solen, boken, 

hästa(r)na.

4) g → j efter främre vokal. Ex. egen → ejen, väg → väj.

5) De sydsvenska målen har det tunna l-ljudet 

Småländska i götamål:

1) Låter e → i och ö → y. Ex. kyrka → kö(r)ka, middag → medda, mycket → möe.

2) Bindevokal används för att binda samman ord. Ex. vedlass → vealass.

3) Bortfall av r i pluralformer. Ex. hästar → hästa, fiskar → fiska.

I både de sydsvenska dialekterna och i götamålen finner vi följande: de → di, den här/ 

den där → denna/detta/desse, skulle → sulle. I småländskan finner vi inte diftonger på 

samma sätt som i exempelvis skånskan. 

2.6.2 Stockholmska
Centrum för sveamålen är Uppland. Gästrikland och södra Hälsingland ansluter sig 

också till denna grupp, liksom södra Dalarna, östra Västmanland samt norra och östra 
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Södermanland. Den norra delen av Stockholms län tillhör Uppland medan den södra 

tillhör Södermanland.

1) a-ljudet [a] från fornnordiskan är bevarat framför nd, md, ld. Ex. band och hand. 

Ekollon → ekallan.

2) d uttalas i förbindelse med nd. Ex. hund → hund (i götamål: hunn).

3) Hårt g i ex. varg och älg. I götamål → varj, älj.

4) Bortfall av h när det befinner sig initialt i ord. Ex. häst → äst. 

5) Lång vokal framför m i ex. lim och rem (i götamål: limm, remm).

6) Bortfall av t i ord med trycksvag stavelse på slutet. Ex. huset → huse, målat → 

måla.

7) Kort n kvarstår från fornnordiskan i slutljud efter trycksvag vokal, precis som i 

sydsvenskan. Ex. pigan och husen. 

8) Diftongering av de flesta långa vokaler. Ex. sten → stien, lova → loåva, hård → 

håard.

9) e- och ä- ljuden har sammanfallit till ett mellanljud så att ex. orden leva och 

läsa har samma vokalljud.19 På samma sätt kan ä-ljudet användas istället för e, 

ex i orden sett och sätt där stockholmarna uttalar orden på samma sätt: [sät:]20

2.6.3 Ångermanländska
Wessén ger i sin bok en beskrivning av var norrländska dialekter talades vid tiden för 

bokens tryck och räknar bort i stort sett hela Lappland och halva Norrbotten, som vid 

den tiden var finskspråkiga med undantag för de större samhällena. Ångermanland 

ingår dock i Wesséns upptagningsområde vilket gör att jag ändå behåller honom som 

källa till dialekternas särdrag. 

1)  Ändelsevokalen är försvagad, ex. bita → bit, kasta → kast, hästarna → hästa.

2)  Framför konsonantförbindelsen rd har a bevarats. Ex. hård → hard.

3)  g → j, k → tj och sk → sj. Ex. skogen → skojin, ryggen → ryddjin, fisken → 

fisjin. 

4)  Bortfall av -er i presens. Ex. han sover → han sov, springer → spring.

5)  Betoning på slutleden i sammansatta ord. Ex. fö´nsterbräde → fönsterbrä´de, 

     ka´ffepanna → kaffepan´na.

6)  Sammansättning av ord där adjektivet kommer först. Ex. det långa håret → 

långhåre, blåa ögon → blåögon. 
19 Wessén, Våra folkmål
20 Engstand, Fonetikens Grunder

14



7)  Bortfall av n i ex. solen → sola, boken → boka.

3. Syfte och frågeställningar

3.1 Syfte
Syftet med uppsatsen är att se om och i så fall på vilket sätt dialekten påverkar 

stavningen hos elever i grundskolans tidigare år.

3.2 Frågeställningar 
Finns det vissa drag inom dialekter som förefaller ha större inverkan på stavningen? 

Vilka är dessa och går det att beskriva dem fonetiskt eller fonologiskt?

4. Metod
Studien genomförs på tre skolor i tre olika delar av landet. För att jag ska få fatt i 

elevernas stavning har de fått deltaga i ett stavningstest och sedan skrivit fritt en kort 

text. De dialekter som ingår i undersökningen är småländska, stockholmska och 

ångermanländska, således har jag dialekter i götamål, sveamål och norrländska mål 

vilket jag hoppas skall ge undersökningen en större bredd än att bara testa två dialekter. 

Jag har valt skolor där jag tror att dialekten visar sig tydligt, på landsbygden när det 

gäller småländskan och ångermanländskan, men en stadsdel med relativt hög 

sociokulturell ställning när det gäller Stockholmskan. I undersökningen deltar totalt 47 

elever varav åtta går i åk 1 och övriga 41 i åk 2. De 17 elever som medverkar i 

Ångermanland är indelade i två grupper med 7 respektive 10 elever. Samtliga elever har 

minst en förälder med svenska som modersmål.

När testerna är genomförda kommer jag att analysera dem för att se vilka stavfel som 

finns samt vilka av dem som kan vara påverkade av dialekten. Jag kommer att jämföra 

resultatet med de källor jag har för vad som är utmärkande för respektive dialekt.
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Mitt val av metod grundar sig i att jag vill se hur eleverna stavar, jag bör således låta 

dem stå för det empiriska materialet. Att överhuvudtaget tala med människor om deras 

dialekt på ett objektivt sätt är svårt, på grund av att det ligger så nära personen. Jag 

befarar att det kan svara svårt för informanten att, på ett objektivt sätt, tala om sin 

dialekt. Detta är en anledning till att jag uteslutit intervjuer i denna studie. 

4.1 Val av dialekter 
Sverige är ett land med många dialekter och var dialekt har sina egenheter. Helst skulle 

jag vilja undersöka alla dialekter men till det finns det inte tid, jag blir därmed tvungen 

att avgränsa mig på något sätt. Därför har jag valt tre relativt olika svenska dialekter 

från olika landsändar. Småländska, stockholmska och ångermanländska. Skolan jag valt 

i Småland ligger centralt i landskapet ute på landsbygden och hör till götamålet. Den 

ångermanländska skolan ligger utanför en av landskapets mindre tätorter. 

Stockholmarna anser sig själva ofta tala rikssvenska, men jag kommer även i 

fortsättningen att kalla deras dialekt för stockholmska. Av de tre dialekterna jag valt är 

stockholmska den som ligger närmast rikssvenskan, det vill säga, dess uttal liknar mest 

det skiftspråk vi har.21 Med mina tidigare beskrivna observationer som grund tror jag 

ändå att Stockholmskan har egna dialektala särdrag som inte visar sig i de andra 

dialekterna men som inte heller hör ihop med skriftspråket och riksspråket. 

Stockholmskan är den dialekt som är mest i förändring med avseende på den invandring 

som sker till staden, både från andra länder och andra delar av landet. Därför har jag valt 

en skola i en del med relativt låg invandringsfrekvens.

4.2 Testernas utformande
Förutom att jag utgår från Wesséns särdag vid val av ord är jag även intresserad av att se 

om några dialektala särdrag jag själv observerat finns med i dialekterna. Dessa är

1) i stockholmskan: ö → u, i ord som ex. dörr [dur:], 

2) i samtliga dialekter: förväxling av e- och ä-ljuden. E → ä och ä → e.

Det finns anledning att tro att eleverna koncentrerar sig extra noga på att stava rätt vid 

ett så pass uppstyltat stavningstillfälle som testet har risk att bli, därför vill jag se hur de 

21 Wessén, Våra folkmål 
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använder sig av ord och hur de stavar i ett mer avslappnat sammanhang. Jag låter 

således dem skriva några rader helt fritt för att se om stavningen kan skilja sig, samt för 

att eventuellt upptäcka fler intressanta stavfel. 

4.2.1 Val av ord
Den första delen av testet behandlar ett ord i taget. Jag har försökt välja ut ord som kan 

visa på egenheter i flera av dialekterna. Här följer orden samt en motivering till varför 

jag valt att ha det ordet i testet.

Bebis – uttalas i vissa delar av landet [bä:bis], alltså förväxling av e/ä som enligt min 

hypotes kan förekomma i samtliga dialekter. 

Huset – Ändelsen -t kan falla bort i småländskan och stockholmskan.

Fisken – hur stavar ångermanlänningarna ordet? Fisjin eller kanske fiskn? 

Solen – vilken dialekt behåller n:et? 

Sover – risk för att r faller bort i småländskan och att ändelsen -er helt uteblir i 

ångermanländskan. 

Björk – faller r bort för smålänningarna och vad händer med ö hos stockholmsbarnen? 

Hund – risk för att slutljudet d försvinner i småländskan och ångermanländskan.

Berg – vad händer med e som här låter som ett /ä/? Risk för att smålänningarna tappar r. 

Enligt Wessén kommer smålänningarna i högre grad att använda sig av j än de två andra 

dialekterna. 

Dörr – Stavar stockholmsbarnen med ö eller u? Vad gör smålänningarna med så många 

r på en gång?

Älskar – risk för e/ä förväxling för samtliga, och att ändelsen -r försvinner i 

norrländskan och götamålet.

Hästar – h-ljudet kan försvinna för stockholmsbarnen och r-ljudet för smålänningarna. 

I Ångermanland kan ändelsen -ar försvinna. Även här kan en e/ä-förväxling komma att 

ske.

Liten –  Tar de norrländska barnen helt bort vokalen e i slutet? Åter ett ord med risk för 

e/ä-förväxling. 

4.3 Utförande
Eftersom syftet är att se om dialekten påverkar stavningen vill jag inte att eleverna ska 

påverkas av min dialekt. För att de inte ska få möjlighet till det väljer jag istället att visa 
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bilder på alla ord utom liten, vilket jag förklarar med motsatsordet. På så sätt hoppas jag 

att de skriver ordet så som de skulle sagt det själva. Före de ord som skall skrivas i 

bestämd form har jag sagt en mening för att undvika att de skriver ”hus” istället för 

”huset”. Ex. ”I havet simmar den här...” (fisken). Före övriga ord har jag sagt ”här ser vi 

en/ett/flera...”

Vid testtillfället har samtliga grupper utom smålandsgruppen vistats i sitt hemklassrum 

och suttit på sina ordinarie platser. Jag har börjat med att tala med dem om dialekter och 

vi har lyssnat på skillnaden mellan min och deras dialekt. Instruktionen för testet var att 

skriva så som man tror att det stavas även om man inte vet. Om någon har problem att 

se vad bilden jag visar föreställer meddelar den personen det genom handuppräckning 

och någon annan i gruppen får säga vad de ser och jag bekräftar jakande om det 

stämmer. Återigen låter jag barnen tala, eftersom jag inte vill att min egen dialekt och 

mitt uttal ska påverka eleverna. Jag uppmanar barnen att inte titta på vad de andra 

skriver. Vidare har vi fortsatt med det fria skrivandet. Eleverna får veta att uppgiften är 

att berätta om någonting och att de ska skriva ca 10 minuter. Jag ger tillsammans med 

läraren exempel på vad de kan skriva om. Att jag låter läraren vara delaktig beror på att 

hon känner till vad eleverna är vana att skriva om. Återigen uppmanar jag dem att stava 

så som de tror att det stavas om de är osäkra. 

4.4 Etiska överväganden
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kan samtycke kring medverkan i en 

undersökning inhämtas av lärare om undersökningen inte rör frågor av etiskt känslig 

natur.22 Detta innebär att trots att eleverna i undersökningen är minderåriga behöver 

vårdnadshavare eller målsmän inte kontaktas för godkännande. Jag gör bedömningen att 

stavningstestet jag kommer att utföra inte är av etiskt känslig natur. Att skriva och stava 

är en av skolans grundmoment och något som eleverna är väl förtrogna med redan i åk 

1. När jag träffar eleverna inför testet informerar jag dem om att de kommer att vara helt 

anonyma och att det de skriver endast kommer att användas i min undersökning.  

22 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002)
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5. Resultat och analys
I följande avsnitt presenteras, i tabellform, de stavningsvarianter som förekommer i 

stavningstestet och i den fria texten. Därefter sammanfattar jag resultaten och gör en 

analys av vad de olika stavningsvarianterna kan bero på. Jag kommer att jämföra 

stavningsvarianterna med de särdrag hos dialekterna som jag tidigare presenterat för att 

kunna utröna om stavfelen kan bero på dialekten.

5.1 Resultat av stavningstest
Nedan följer en presentation av de olika stavningar som förekom på orden i 

stavningstestet. De är rangordnade så att den stavning som flest elever använt sig av 

kommer först till vänster (variant 1). Inom parentes visas hur stor andel av eleverna i 

testgruppen som använt sig av den stavningen, observera att procentsatsen inte alltid ger 

en rättvis bild då 50% i den småländska skolan representerar fyra elever, medan det på 

den stockholmska skolan står för 11 elever.
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5.1.1 Skolan i Småland
I undersökningen medverkade åtta elever i åk 1.
 

Bild på... Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4
bebis bäbis (50%) bebis bäjby
huset husett (62,5%) huset hustä (ett) hus
fisken fisken (87,5%) fiskän
solen solen (87,5%) solän
sover såver (50%) sover sovär
björk bjök (62,5%) björk
hund hund (100%)
berg bärj (50%) baj börj
dörr dör (100%)
älskar älskar (62,5%) elskar älska
hästar hästar (87,5%) hästa
liten liten (75%) litäen liteen
Tabell över stavningsvarianter på skolan i Småland.

5.1.2 Skolan i Stockholm
I undersökningen medverkade 22 elever i åk 2. 

Bild på... Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4
bebis bäbis (72%) bebis baby bebbis
huset huset (85,5%) ett hus
fisken fisken (94,5%) fisck
solen solen (100%)
sover såver (58,5%) sover
björk björk (94,4%) bjurk
hund hund (94,4%) hun
berg berg (49,5&) bärg (45%) bärjg
dörr dörr (76,6%) dör
älskar älskar (81%) älska(r) ällskar hälskar
hästar hästar (90%) hestr hässt
liten liten (94,4%) stor
Tabell över stavningsvarianter på skolan i Stockholm.
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5.1.3 Skolan i Ångermanland
Totalt deltog17 elever i två grupper. En av eleverna är under utredning för dyslexi. I 

grupp 2 sa jag ”här ser vi...” när jag visade bilden på hunden, istället för att säga ”en...” 

som jag gjort i de andra grupperna. Detta gjorde jag för att se om någon då skriver 

hunden i bestämd form vilket enligt Fredrik Lindström är vanligt förekommande i 

norrländskan.23

Bild på... Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5
bebis bäbis

(53,1%)
bebis baby bebbis bådis

huset huset 
(76,7%)

husett (ett) hus

fisken fisken 
(76,7%)

fisk fesk fisck

solen Solen 
(100%)

sover sover 
(82,6%)

såver

björk björk 
(94,4%)

bjöjk

hund (grupp 
1)

hund (100%)

hund (grupp 
2)

hund 
(81,8%)

hunden 

berg berg (53,1%) bärj bärg bei berj/berjet
dörr dörr (82,6%) dör
älskar Älskar 

(82,6%)
elskar kär huu

hästar hästar 
(88,5%)

hestar häst

liten liten (94,4%) stars
Tabell över stavningsvarianter på skolan i Ångermanland.

23 Svenska Dialektmysterier del 2, SVT 2006.
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5.2 Den fria texten
Här presenteras de stavfel som förekommer i de fria texterna. Orden är kategoriserade 

utifrån de olika slags stavfel som förkommer, därför kan ett ord finnas i flera kategorier. 

Detta ord är alltså felstavat på flera ställen. De ord som är markerade med * är 

stavningar som eleven som är under dyslexiutredning gjort. 

Småländska Stockholmska Ångermanländska
Konsonantbortfall 
vid dubbelteckning

afärän
tänis
karajöma
apåt (apport)
lilebror
til
inebandi

sture (större)
fulstendigt
mit
ögonblik
skule
lopet
åta (åtta)
bode
anan
van
alsvenskan
komer
skafat
spesiel
fins 
sät
fotboll
benskyd

klapade
kros 
fylde
såmalåvet
mit
intrese
gåg (gång)
gede (gedde/gav)
sat (satt/sattit)*
titad (tittade)*

e/ä – förväxling mäd
hadä
afäfän
ät (ett)
tänis
dä (det)
hktä (åkte)
åtä (åkte)
sän

lengtar
seja (säga)
lexan
simtäst
legga
lengdhopp
vilkät
fulstendigt
lemna
förelskade
e (är)
mässt
bäbisar

hesa (hälsa)

b/d-förväxling bag
bricker

Frebrik (Fredrik)

J-ljudet karajöma
jik (gick)

jick
seja
säjer
gort

gag (jag)
jik (gick)
jick (gick)*
jode (gjorde)*
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Småländska Stockholmska Ångermanländska
Å-ljudet posklovet

losades
do (då)
mondas

idråttshall
reckård
gong
sont
låtter

såmalåvet
såm
nogonting

i/y-förväxling inebandi
ö/u-förväxling öppvisning

sture (större)
öpp*

y/u-förväxling Stucken (stycken) suster
S-ljud syklade
Tj-ljudet
Sj-ljudet 

skoksmaki 
(skogsmaskin)
rusekana 
(rutschkana)

skikärtsbiff
skälv
schowdans
dvärjkorsin 
(dvärgkochin) 

karse (kanske)
töra (köra)
sjhurarna (tjurarna)

K-ljud jik
skoksmaki

reckård
vekan
slaks

cyckla
jik
äkclig
ochså
okså

 R-bortfall morfa
lödas
apåt (apport)

ban

Övrigt ok – och
da – där
fasna
rolit
hopad (hoppade)
stsmata (studsmatta)
trainsformens 
(tranformers)

mässt
hella (hela)
hoockey (hockey)
skellet
hlvtimme
hegen (helgen)
sor (stor) 
bor (bort)
böhövde
köpä
fräckar (fläckar)
värden (världen)
Piratesofthekarebien
(Pirates of The 
Caribbean)

kamer – kommer
saman- sommar
fär (för) 
kannin 
hljen (helgen)*
stusmtd 
(studsmatta)*
tier – tior
men (min)

5.3 Sammanfattande resultat samt analys

5.3.1 Stavningstestet
Utifrån mina val av ord samt de egenheter för dialekterna som jag presenterat tidigare 
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skall jag nu sammanställa och analysera testresultatet. 

Bebis – Hälften av eleverna i den småländska respektive den ångermanländska skolan 

stavade bebis med ä → bäbis. Dessutom har en av smålandseleverna stavat bäjby, och 

visar därmed att hen väljer ä-ljudet. I Stockholm gjorde 72% av de medverkande 

eleverna det. Detta kan tyda på att ordet uttalas med ä av de flesta i samtliga dialekter. 

Att några ändå stavar med e kan bero på att de uttalar det med e, eller att de lärt sig hur 

det stavas. Några har stavat med två b. Detta beror troligtvis inte på att de uttalar det så, 

utan kan snarare vara ett en försök till att tillämpa en regel gällande två konsonanter på 

rad. Ytterligare några väljer att skriva baby, så som det stavas på engelska. De eleverna 

kan ha nått längre i sin stavning än övriga, eftersom baby inte är fonetiskt stavat. 

Alternativt att de utsatts för text där ordet stavas just så, och att de är visuella till sin 

natur och lär sig hur orden ser ut ortografiskt. Totalt sett är det fler som stavat med ä-

ljudet än med e-ljudet vilket jag tolkar som att de eleverna gjort en fonetisk analys av 

ordet: lyssnat hur de säger, hört ett ä, och skrivit ett ä. 

Huset – Ingen av de medverkande som skrivit det korrekta ordet huset stavar utan -t 

vilket kunde vara en risk. Detta kan tolkas som att dialekterna idag uttalar t tydligare än 

då Wesséns kartläggning ägde rum. Huset är ett relativt vanligt och ofta använt ord, 

eleverna kan ha lärt sig hur det stavas. Några elever stavar med två t på slutet, husett, 

orsaker till detta kan vara att de lyssnar till ordet och hör att ändelsen är samma som 

ordet ett, vilket de möjligtvis vet stavas med två t, och använder sig därmed av den 

stavningen. Eller så provar de att dubbelteckna konsonanter. 

Fisken – De allra flesta stavar rätt på ordet. Intressant är den småländska varianten 

fiskän. Samma elev stavar även solen → solän och sover → sovär. Ingen av de andra 

småländska eleverna gör på detta vis. Detta kan vara en dialektal variant som 

förekommer inom familjen (s. k. sociolekt), det kan också vara så att eleven blandar 

ihop grafemen och fonemen för /e/ och /ä/. Ingen av de ångermanländska eleverna 

antyder i sin stavning att de har ett tj-ljud i ordet när de uttalar det. Detta behöver dock 

inte betyda att de inte har det. Hultgrens avhandling visar att en del elever talar dialekt 

med sina kamrater men inte med lärare. Kanske uttalar dessa elever ordet fisken olika 

beroende på om de är inne i klassrummet eller ute på skolgården?
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Solen – samtliga medverkande utom ”solän-eleven” stavar rätt på ordet. Ingen av de 

ångermanländska eleverna skriver sola så som jag förväntat mig. Solen är ett av de 

första ord barn lär sig, troligtvis också bland de första de lär sig att stava redan i 

förskoleklass. Jag ser att detta kan vara en anledning till att ordet var rättstavat av nästan 

100%.  

Sover – De flesta har valt stavningen såver, vilket inte är någon konstighet om man 

lyssnar på ordet [så:ver]. Detta ord kan vara en ledtråd i att se vilka barn som lyssnar på 

ljuden i orden och vilka som vet hur det stavas. Ingen av de ångermanländska eleverna 

skriver sov så som de troligtvis skulle ha svarat på frågan ”Vad gör lillebror?” ”Han 

sov”. Detta kan vara en indikator på att de redan börjat skilja på talspråk och skriftspråk. 

Anmärkningsvärt är också den höga frekvensen av rättstavning hos samma elever. 

Endast en elev stavar med å medan ca hälften av de småländska och stockholmska 

barnen väljer denna stavning. Kanske har de undervisats i regeln om att långt å-ljud 

stavas med å. Om så är fallet så har de ju egentligen rätt, de har bara inte lärt sig 

undantaget än. Samtliga småländska elever får med -r. Vid en ytterligare avlyssning på 

ordet hör jag att ett litet r existerar långt bak i svalget, till en början ohörbart för en 

utomstående, men troligtvis självklart och hörbart för en smålänning. Inget av de stavfel 

som förekommer på ordet kan jag härleda till dialekten eftersom svårigheten ligger i 

valet av grafem för å-ljudet och det är inte på grund av detta ordet finns med i testet. 

Dock kan eleven som stavar sovär, vilken är samma som stavat solän och fiskän, ha 

gjort detta på grund av sin småländska dialekt, det kan också, som jag tidigare nämnt 

bero på förväxling av grafemen.

Björk – 62,5% av de småländska eleverna stavar björk utan r. Av de övriga deltagande 

eleverna har alla utom en r med i ordet. Den eleven stavar bjöjk och är den elev som är 

under utredning för dyslexi. Med andra ord är avsaknaden av r unik för småländskan. På 

småländska uttalas ordet [bjö:k] och detta är sannolikt orsaken till felstavningen. För de 

elever som lyssnar till fonemen i orden existerar inte /r/. De befinner sig troligtvis i det 

alfabetisk-fonemiska stadiet av sin skrivutveckling och skriver således inte r:et eftersom 

de inte hör att det ingår i ordet. Bland stockholmseleverna stavar samtliga utom en ordet 

korrekt. Felstavningen är bjurk, vilket jag förväntat mig. Det är intressant att det endast 

är en elev som styrker min hypotes. Som jag ser det kan det bero på olika saker. 1) 

Antingen har jag helt fel, de uttalar ordet med ö. 2) De upplever själva att de uttalar 
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ordet med ö och stavar därför med ö. 3) Läraren har varit medveten om detta stavfel och 

uppmärksammat eleverna på det och arbetat med det under skolgången. För att få ett 

svar på frågan behöver jag besöka klassen en gång till, tala med läraren och noggrant 

lyssna hur eleverna talar. 

Hund – Slutljudet försvinner hos en enda elev, och det är en elev i Stockholm. Inte 

Småland eller Ångermanland som man kunde förvänta sig. Även hund är, liksom solen, 

ett ord som barn lär sig tidigt. Att ordet blir rättstavat av så många kan vara ett resultat 

av detta. Hos testgrupp två i Ångermanland gjorde min omformulering inte någon större 

skillnad, två elever skriver hunden istället för (en) hund. Att jag på de tidigare orden 

sagt ”en...” framför kan självklart påverka eleverna att fortsätta skriva i singular trots att 

de har valmöjligheten att skriva i bestämd form.  

Berg – att j-ljudet är hårdare i stockholmskan än ex. småländskan vittnar resultatet om. 

Ingen stockholmselev stavar med j, medan alla småländska elever väljer en stavning 

med j istället för g. Detta behöver inte nödvändigtvis ha med uttalet av j-ljudet att göra, 

även här bör man ha i åtanke att de småländska eleverna gick i åk 1 medan de 

stockholmska gick i åk 2. Att /e/ i ordet inte låter som [e] tyder stockholmselevernas 

resultat på. Ca hälften har valt att skriva med e och hälften med ä. 

Ångermanlänningarna skall enligt Wessén föredra j-ljudet framför g-ljudet, i resultatet 

ser vi att fler elever valt en stavning med g. Jag tolkar det som att stavningen av berg 

kan påverkas av dialekten vad gäller /g/ i ordet. Dock vågar jag inte påstå att det är 

dialekten som gör att hälften av stockholmseleverna stavar med ä respektive e eftersom 

det här är fråga om ljudstridig stavning. 

Dörr – Att samtliga småländska deltagare skriver med ett r kan bero på att de ännu inte 

blivit undervisade i regler om dubbelkonsonanter. Av de elever som gick i åk 2 har de 

flesta stavat med två r, några enstaka med ett r. Inte heller här stavas dörr med u av

stockholmsbarnen och jag hänvisar till samma orsaker som i ordet björk ovan. 

Älskar – Inte heller här visar mer än en av smålandseleverna att de förlorar det sista r:et, 

jag hänvisar till analysen av r i ordet sover. Ångermanlandseleverna gör det samma, alla 

som skrivit rätt ord, älskar, har inkluderat r:et. Kring de övriga stavningsvarianterna gör 

jag inte vidare analys eftersom de stavfelen inte hör samman med kriterierna för 
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dialekternas särdrag. Endast ett fåtal elever stavar med e istället för ä och kan inte styrka 

min hypotes. 

Hästar – Rättstavningsfrekvensen är hög och i alla stavningsvarianter finns 

begynnelsebokstaven h med. Det stora flertalet stavar med ä som sig bör, några väljer 

att stava med e. Återigen ställer jag mig frågan om de väljer e-ljudet på grund av att de 

säger hestar, eller för att de lärt sig att vissa av deras ä-ljud skall stavas med e?

Bland smålänningarna faller -r bort hos en elev och samtliga elever i Ångermanland 

skriver ordet med ändelsen, utom en som skrivit ordet i singular. Slutsaten är att ordet 

hästar inte verkar påverkas av dialekten. 

Liten -  Även här är rättstavningsfrekvensen hög. Lägst är den hos de småländska 

barnen som står för de flesta stavningsvarianterna. Litäen är särskilt intressant, har 

eleven inte kunnat bestämma sig för vilket grafem som skall användas och därför skrivit 

båda, eller uttalar hen faktiskt ordet så? De ångermanländska eleverna skriver alla, utom 

en, klart och tydligt ut alla bokstäver. Men även här kvarstår frågan, uttalar de det så? 

Eller har de lärt sig att det stavas med ett e även om de inte uttalar det? Eleven som 

skrivit stars verkade vid testtillfället bli trött och okoncentrerad, och skrev inte heller 

någon fri text. Bland stockholmsbarnen stavar alla som listat ut det rätta ordet rätt. 

Anledningen till att en elev skriv stor tror jag beror på att hen lyssnat till ordet jag sa, 

och inte uppfattat att det var motsatsordet de skulle skriva. 

5.3.2 Den fria texten
Något som syns tydligt i stavfelen från de fria texterna är e/ä-förväxlingen, som inte 

framkom i stavningstestet i samma högra grad. Det är framför allt stockholmsbarnen 

som har problem med detta och jag får även stöd av författarna till Gnugga Stavning 2 

när jag påstår att detta sannolikt beror på dialekten. Det är också i denna kategori som 

de flesta småländska elevernas stavfel hamnar. Trots att de hamnar i samma kategori gör 

de inte samma fel, stockholmsbarnen skriver e där det ska vara ett ä, medan 

smålandsbarnen skriver ä där det ska vara e. När det gäller j-ljudet finns en liten 

indikation på att ljudet g är hårdare hos stockholmarna än ångermanlänningarna, denna 

finns i ordet gjort/gjorde. En stockholmselev stavar gort, medan en ångermanlandselev 

stavar jode. Jag bedömer ändå att två elever inte är material nog för att dra en slutsats 

om att g-ljudet är hårdare hos stockholmarna. En elev i Stockholm visar prov på ö/u-
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förväxling när hon stavar öppvisning, och ytterligare en annan genom att stava större → 

sture. Ingen av de småländska barnen väljer ö istället för u. En i Ångermanland gör det, 

det är eleven som är under dyslexiutredning. Möjligtvis kan det vara orsaken till 

stavfelet, när jag granskar de två stockholmsbarnens texter ser jag inte några tendenser 

till stavfel som beror på dyslexi, vilket gör att jag vågar påstå att det är dialektalt. 

Tvärtom vad stavningstestet visade verkar det alltså som att stockholmarnas ö låter lite 

u-likt och de elever som stavar fonetiskt väljer då att skriva ö. När det gäller tj- och sj-

ljuden ligger stockholmsbarnen något bättre till. Om det beror på att de är bättre på att 

stava eller på att de inte valt att skriva ord av den karaktären är svårt att säga. Det jag ser 

är att en ångermanländsk stavning på köra är töra. Kanske uttalar den eleven ordet med 

ett svagt t-ljud i början [tjö:ra], vilket är ett norrländskt drag. Även i denna del av testet 

ser vi att r-bortfall är vanligare hos de småländska eleverna. Det förekommer hos en 

ångermanländsk elev på ordet barn, dock är barn ett ord med otydligt r även för andra 

dialekter än småländskan.

Slutligen vill jag här påpeka att stockholmseleverna kan ha ett försprång när det gäller 

stavning på grund av att deras dialekt mest liknar skriftspråket, vilket också är en 

dialektal påverkan på stavningen där dialekten är till fördel för eleverna.

5.4 Slutsats
Utifrån resultatet av stavningstestet att döma kan tre av de 12 ordens felstavningar bero 

på dialekten hos eleverna. Dessa är bebis, björk och berg. Detta visar att det finns ett 

visst samband mellan dialekt och stavning. Särskilt hos elever som är i det alfabetisk-

fonemiska stadiet av sin skrivutveckling då majoriteten av dessa elever kopplar samman 

fonem med grafem genom att lyssna sig till ordet. I analysen av de stavfel som 

förekommer i de fria texterna visar eleverna ytterligare prov på stavfel som kan bero på 

dialekten. I min undersökning ingår endast tre skolor och tre dialekter. Inom dialekterna 

kan det finnas fler skiljaktigheter som inte visas i denna studie. Jag menar att en studie 

på denna nivå inte får stå för en generell bild av sambandet dialekt-stavning inom riket. 

Däremot ger det en indikation på att det finns, åtminstone hos de elever som stavar 

genom att ljuda sig genom ord.
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6. Reflektioner

6.1 ...angående metoden
Testet täcker med sina tre undersökningsskolor upp tre av landets dialektområden, vilket 

jag menar ökar tillförlitligheten på testen, även om det inom områdena finns stora 

dialektala variationer. Genom att låta eleverna genomföra samma test underlättar man 

en eventuell jämförelse dialekterna sinsemellan. Dock finns det en risk att testet kan bli 

fördelaktigt för en dialekt och direkt svårare för en annan. Jag har försökt undvika detta 

genom att välja ord som kan innehålla svårigheter för samtliga dialekter men jag ser i 

efterhand att testet kan ha varit mer ofördelaktigt för de småländska barnen. Avsikten 

med testet var inte att se om eleverna av en viss dialekt är sämre på att stava.

Jag är medveten om att en pilotstudie troligtvis skulle ha gett ett mer tillförlitligt resultat 

eftersom jag då haft möjlighet att upptäcka eventuella brister i testet. Tyvärr gjorde 

tidsbristen att detta prioriterades bort. Det ultimata skulle varit ett test på varje dialekt, 

innan det egentliga testet. Att ha talat med lärare i dialektområdena innan utformandet 

av testerna hade kunnat bidra till att studien blivit mer användbar. Där hade även 

lärarnas hypoteser kunnat testas och jag hade fått en bild av om mina hypoteser som 

utomstående stämmer överens med lärarnas. I efterhand inser jag att testet nog fått ett 

intressantare resultat om undersökningen gjorts i förskoleklass, där barnen i högre grad 

fortfarande sysslar med fonetisk ljudning av ord vid stavning. I åk 1 och 2 har många 

redan hunnit lära sig hur ett ord ska stavas. En utveckling av testet skulle kunna vara att 

börja med att låta eleverna skriva ett antal nonsensord, kanske hade detta gett en bild av 

vilka elever som stavar enligt fonem.

6.2 ...angående utformandet av testet
Som jag ser det hade mer tid kunnat läggas på utformningen av testet, då hade jag 

tidigare insett att ord som hund och solen troligtvis blir rättstavade av de flesta på grund 

av att det är ord som eleverna redan är väl förtrogna med. Dock ser jag ändå vissa 

indikatorer på att testet gett mig svar på det jag velat undersöka. Att låta eleverna skriva 

fritt har kunnat styrka eller underminera stavfel jag sett i stavningstestet. Till exempel 

skrev en elev ”älskar” på stavningstestet medan hon i sin fria text skrev ”förelskad”. Vid 
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tillfällen då det varit svårt att tyda vilken bokstav eleven har skrivit, har jag kunnat 

jämföra med hens fria text där det oftast gått att tyda bokstaven i ordet med hjälp av 

kontexten. Utifrån detta bedömer jag att den fria texten varit ett bra komplement till 

stavningstestet. 

Att jag använt Wesséns bok som huvudsakligt underlag för utformandet av testet bör tas 

i beaktande. Senaste upplagan trycktes 1969, dialekterna i landet har förändrats sedan 

dess. Dessutom tar Wessén upp drag som är gemensamma inom ett dialektområde, 

medan det inom området förekommer flera olika dialekter. Detta innebär att det kan 

finnas lokala dialektala särdrag som jag inte tagit hänsyn till vid utformandet av testet. 

Att fisken → fisjin i norrländskan behöver inte innebära att det blir det i hela Norrland 

och alla norrländska dialekter. Liksom det finns skillnader i skånska och småländska 

trots att båda hör till sydsvenska mål.

7. Diskussion
Syftet med undersökningen var att se om det finns dialektala drag som kan påverka 

stavningen, samt vilka dessa i så fall är. Resultatet visar att det finns ett samband mellan 

elevens dialekt och stavning. Svårigheten i undersökningen ligger i att veta om stavfelen 

beror på dialekten eller på något annat, självklart kan stavfel ha direkt anknytning till 

den skrivundervisning som eleven medverkar i. En del lärare rättar inte stavfel under de 

tre första skolåren, för sådana elever blir det då omöjligt att stava rätt i mitt test. 

Hur ska jag som lärare förhålla mig till denna undersöknings slutsats? En dag kanske 

jag får en elev med utpräglad dialekt i min klass, då tänker jag att det är viktigt att 

förhålla sig på rätt sätt till denne så att hen inte drabbas av försvagad självkänsla. Det 

gäller också att inte tillskriva eleven personlighetsdrag som i folkmun är förknippade 

med dialekten. Tex sådant som att smålänningar är snåla och norrlänningar långsamma. 

Rolf Helldín skriver att personer som åläggs definitioner gör dessa till sina egna 

konstruktioner.24 Det är detta jag vill försöka undvika, precis som jag vill undvika att 

föra vidare den (låga) status som vissa dialekter förefaller ha.25 Svårigheten med att 

24 Helldin Rolf, Specialpedagogik och sociala problem i gymnasieskolan: en granskning av  
skoldemokratins innebörder och kvalitet. (Lund, Studentlitteratur, 2002)

25 Andersson, Fult språk...
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lyckas med detta kan bland annat ligga i de inre mekanismer för uteslutning som finns 

hos människan och som ”tas över” från en generation till nästa26. Här blir vikten av 

attityden till dialekter åter synlig igen. I media används dialekter för att snabbt tillskriva 

en person vissa personlighetsdrag, tex i reklamfilmer. För att återspegla en lugn och 

harmonisk produkt kan man låta en norrlänning säga replikerna.27 Reklamfilmerna går 

ut över hela landet och därmed får fördomarna vatten på sin kvarn. Det är detta skolan 

har att brottas med för att öka toleransen dialekterna emellan. En bit på vägen är att 

fostra eleverna till en demokratisk värdegrund där alla inkluderas, oavsett kön, hårfärg, 

funktionshinder eller etnisk tillhörighet, och dialekt. Inkludering står, enligt Ann 

Ahlberg för att de som arbetar i den pedagogiska praktiken utgår från att alla är unika, 

man uppskattar mångfalden och tar avstånd från normalitetstänkandet.28 Man uppskattar 

mångfalden av dialekter i sitt klassrum och tar avstånd från det som lärarna i 1800-talets 

skola tvingades göra, sudda ut dialekterna. 

Lärare i områden med stark dialekt har ett större dilemma än andra. Förutom att de skall 

vara ett stöd i elevens personlighetsutveckling och bidra till att bevara deras ursprung 

och kultur, har de samtidigt ett målkrav att uppfylla. Eleverna skall, innan de lämnar 

grundskolan kunna tillämpa skriftspråkets normer samt ha kunskaper om språket som 

gör det möjligt att iaktta sitt eget och andras språkbruk.29 Visserligen kan elever i 

områden med stark dialekt ha det lättare att se språkliga skillnader i sin vardag, till 

exempel om de talar dialekt på skolgården men inte inne i klassrummet, vilket är något 

lärare kan ta fasta vid. Men när skall utbildningen i rättstavning och det svenska 

skriftspråket ta vid? När är det för tidigt och när är det för sent? Riskerar vi att skada 

våra elevers självkänsla och identitet om vi börjar för tidigt, eller riskerar vi att vända 

dem emot sin dialekt och kultur om vi börjar för sent? Genom att börja tidigt kan vi få 

elever som stavar rätt, men är det elever med samma självkänsla som elever med dialekt 

närmare riksspråket? Eftersom den nutida forskningen kring området är relativt fattig, 

skulle man kunna dra slutsatsen att detta inte är något problem i dagens skola och inte 

något man som lärare behöver bekymra sig om. Kanske var problemen större under 

1970-talet, ungefär vid den tid när ut-och inflyttning inom landet börjar ta fart. Det som 

då var uppseendeväckande, att lämna hembygden, är i dag snarare regel än undantag. Vi 

beblandas idag med varandra över sockengränserna, länsgränserna och landsändarna 
26 Helldin, Specialpedagogik och sociala problem i gymnasieskolan
27 Svenska dialektmysterier, del 2
28   Ahlberg Ann, Specialpedagogik av igår, idag och i morgon (2007)
29 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3890/titleId/SV1010%20-%20Svenska
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mer än för bara 40 år sedan. Det är snarare så att den som i dag väljer att bo på samma 

ort är den som väcker uppmärksamhet. In-och utflyttningen gör alltså att dialekterna 

utjämnas. Lärarkåren i Stockholm representerar sannolikt varje dialekt som finns i 

landet. Kanske ökar detta också toleransen för dialektala skillnader? Läraren är ju ofta 

en person att se upp till och istället för att dialekten leder till förakt, är den 

intresseväckande. Kanske har trenden vänt. Visst har jag hört Stockholmare önska att de 

hade en dialekt och visst står vissa dialekter högre upp på önskelistan än andra, liksom 

önskan om att vara tvåspråkig, för att man fått ett språk gratis och kan identifiera sig i 

två kulturer. 

8. Konklusion
Syftet med studien var att undersöka ett eventuellt samband mellan dialekt och stavning. 

Finns det stavfel som kan bero på dialekten? Hur ser dessa i så fall ut? Undersökningen 

visar att det kan finnas ett visst samband mellan dialekt och stavning för de elever som 

tar hjälp av ordens fonem när de ska stava, dvs de som kommit en bit på väg i sin 

skrivutveckling men fortfarande har en bit kvar att gå. Eftersom jag valt ut ord som 

eleverna ska stava kan jag ha gått miste om stavningsvarianter på andra ord. Jag har 

också fokuserat i stor grad på att hitta stavfel som beror på dialekten, man skulle i 

framtiden kunna vända på det och se om dialekten kan ha en fördelaktig påverkan på 

stavningen. För att få ett större undersökningsmateriel kan man ägna sig åt att studera 

längre och fler elevtexter, och kanske få syn på fler ord som är fonologiskt stavade 

utifrån dialekt. Frågan är också hur långt upp i åldrarna dialekten kan vara synlig hos 

eleverna. Kan vi se dialektala stavningar på nationella provet i svenska i åk 9? Min 

uppsats har engagerat många jag mött på vägen och både vänner, familj, studiekamrater 

och verksamma lärare väntar spänt på resultatet. Detta är ett bevis på att dialekter berör 

och det förvånar mig att dialektforskningen inte är större i dag, samtidigt som det 

kanske är just det som gör att den inte är det. Därför att dialekter berör, människans 

innersta, jaget och rötterna, det vill inte utsättas för granskning. 
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