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Sammanfattning 

Deklarationen om nordisk språkpolitik syftar till att stärka grannspråksförståelsen i Norden 

och i det arbetet spelar skolan en roll genom svenskundervisningen. Trots deklarationen har 

grannspråksundervisningen i svensk skola kallats svensklärarens dåliga samvete och Sverige 

har fått kritik för att inte arbeta nog med detta inom skolan för att möta målen. Denna studie 

undersöker hur fyra svensklärare på gymnasiet arbetar med grannspråksundervisning utifrån 

kursplanen i Svenska 2. Även lärarnas attityder till grannspråksundervisning samt hur de ser 

på sin egen kompetens att bedriva den behandlas. Resultatet visar att lärarna arbetar utifrån 

det som konkret står formulerat styrdokumenten men också att tre av dem även inkluderar 

moment utöver kursplanen. Den generella attityden till grannspråksundervisning hos lärarna 

är positiv trots att två av dem väljer att prioritera andra moment i kursplanen högre. Endast en 

av de intervjuade lärarna anser sig ha kompetens nog för att bedriva grannspråksundervisning 

trots att allas lärarutbildning har inkluderat grannspråk. Resultatet visar vidare att det finns en 

diskrepans mellan skolans uttalande roll i arbetet att stärka grannspråksförståelsen och 

grannspråksundervisningen i praktiken. 

Nyckelord: Grannspråk, grannspråksundervisning, nordiska språk, lärarattityder, 

gymnasieskolan 

 

Abstract 

The declaration of Nordic language politics aims to strengthen neighbouring language 

comprehension in the Nordic countries and in that work, schools play an important part. 

Despite the declaration the teaching of neighbouring languages in Swedish schools has been 

called “the bad conscience of the Swedish teacher” and Sweden has received criticism for not 

doing enough within the schools to meet the aims. This study investigates how four Swedish 

teachers in upper secondary school work with teaching neighbouring languages according to 

the syllabus for Swedish 2. The study will also deal with the teachers’ attitudes towards 

teaching neighbouring languages and how they perceive their own competence to teach it. 

The results show that the teachers work according to what the curriculum says concretely but 

also that three of them also extend their teaching outside of the syllabus. The teachers’ general 

attitude towards teaching neighbouring languages is positive even though two of them choose 

to prioritize other parts of the syllabus. Only one of the interviewed teachers considers 

themselves to acquire the competence to teach neighbouring languages even though all the 



teachers’ education included neighbouring languages. Furthermore, the results show there is a 

discrepancy between the schools outspoken role in strengthening neighbouring language 

comprehension and the teaching of neighbouring languages in practice. 

Key words: Neighbouring languages, teaching neighbouring languages, Nordic languages, 

teacher attitudes, high school, upper secondary school 
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1 Inledning 

Svenska, norska och danska är så kallade grannspråk och härstammar från urnordiskan. Trots 

att de klassificeras som tre olika språk delar de en stor del ordförråd och grammatik vilket 

bidrar till att det finns en viss förståelse språkbrukarna emellan. Forskning visar dock att 

grannspråksförståelsen försämrats med tiden, bland annat i Lars-Olof Delsing och Katarina 

Lundin Åkessons rapport Håller språket ihop Norden? En forskningsrapport om ungdomars 

förståelse av danska, svenska och norska från 2005. Det finns ett nordiskt samarbete kring 

språk där många parter hjälps åt för att stärka förståelsen där bland andra Nordiska rådet, 

Nordiska ministerrådet och Föreningen Norden deltar. Anledningarna till att arbeta för stärkt 

grannspråksförståelse är många. Att lära sig ett språk är ofta en ingång till att lära sig fler och 

när det gäller just grannspråk får man mycket gratis eftersom språken är så lika. 

Grannspråksförståelse kan alltså stödja vidare språkinlärning vilket i sin tur bidrar till en 

större koppling till den internationaliserade värld vi lever i idag. Dessutom bor dryga 20 

miljoner människor i Norden och att kunna kommunicera med varandra via sitt modersmål 

skapar en gemenskap som stärker hela det nordiska området. 

De nordiska länderna skrev 2006 under en deklaration om nordisk språkpolitik som bland 

annat syftar till att alla som bor i Norden ska kunna kommunicera med varandra genom främst 

de skandinaviska språken svenska, norska och danska. I deklarationen formuleras att de 

nordiska länderna ska stärka sin grannspråksundervisning i skolan som en del av arbetet 

(Nordisk språkdeklaration 2006, s. 66ff). I Sverige nämns grannspråk i 

svenskundervisningens centrala innehåll först i årskurs 4 – 6. Vidare är grannspråken en del 

svenskundervisningen både på högstadiet och i gymnasiet (Skolverket 2011b; Skolverket 

2011c). Trots att grannspråken finns med i skolans styrdokument tyder forskning på att de får 

låg prioritet i skolan. I sin masteravhandling Det nordiske perspektivet er styrket i norskfaget i 

videregående skole. Illusjon eller realitet? lyfter Mette Kristin Østlie att grannspråken inte 

fått nog vikt i de nordiska ländernas läroplaner (Østlie 2009, s. 186). Lis Madsen, Can. mag., 

MPA och utbildningschef för lärarutbildningen vid Professionshøjskolen UCC i Carlsberg, 

menar att det finns en koppling mellan att grannspråken får en så liten del i styrdokumenten 

och att lärare ofta ger dem en låg prioritet (Madsen 2015, s. 113). Per Olov Svedner, 

universitetslektor i svenska, kallar grannspråksundervisningen ”svensklärarens dåliga 

samvete” (Svedner 2010, s. 117). 
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1.2 Syfte 

Det verkar alltså finnas en viss diskrepans mellan skolans uttalade roll i det nordiska 

språksamarbetet och vad som i verkligheten utövas. Denna studie ämnar att reda ut om detta 

stämmer och om det kan ha något med lärarnas inställning att göra. Undersökningen är riktad 

mot svensklärare på gymnasienivå och deras undervisning utifrån kursplanen i Svenska 2. För 

att uppnå syftet har följande frågeställningar använts som grund till undersökningen: 

• Hur arbetar gymnasielärare i svenska med grannspråkundervisning utifrån aktuella 

styrdokument? 

• Vilka attityder har gymnasielärare till grannspråksundervisning? 

• Hur ser gymnasielärare på sin kompetens för att bedriva grannspråksundervisning? 
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2. Tidigare forskning 

Enligt Jørn Lund är den allmänna uppfattningen angående grannspråksförståelse att den 

försämrats med tiden sedan andra världskriget. Flera forskare har styrkt denna teori med 

studier på området. Två av de mest omfattande undersökningarna utfördes av Øivind Maurud 

1976 och Lars-Olof Delsing och Katarina Lundin Åkesson 2005. Sedan 2005 har ingen lika 

extensiv undersökning gjorts på området. Båda undersökningarna fokuserar på 

grannspråksförståelse i Sverige, Norge och Danmark. Delsing och Lundin Åkesson jämför 

även sina resultat med Mauruds. Undersökningarna skiljer sig något åt i bland annat urval av 

testpersoner och geografiska punkter. Maurud använder endast värnpliktiga män i sin 

undersökning medan Delsing och Lundin Åkessons innehåller både kvinnor och män, något 

de tar hänsyn till i sin jämförelse. Maurud utförde sin undersökning endast i områden kring 

ländernas huvudstäder vilket Delsing och Lundin Åkesson också gjorde, men de inkluderade 

även en stad till per land utöver dessa regioner. Trots vissa skillnader är ändå likheterna 

övervägande vilket ger tillfälle till jämförelse. 

Redan 1976 visade Mauruds studie Nabospråksforståelse i Skandinavia. En undersøkelse om 

gjensidig forståelse av tale- og skriftspråk i Danmark, Norge og Sverige att 

grannspråksförståelsen var relativt låg (Maurud 1976, s. 11). Delsing och Lundin Åkessons 

studie Håller språket ihop Norden? En forskningsrapport om ungdomars förståelse av 

danska, svenska och norska visar på en försämring sedan dess, alltså 30 år senare. Båda 

undersökningarna visar att norrmän har en starkare grannspråksförståelse än både svenskar 

och danskar. Delsing och Lundin Åkessons studie visar också att svenskars och danskar 

förståelse för grannspråken är ganska lika och även att de både länderna försämrats sedan 

Mauruds studie (Delsing & Lundin Åkesson 2005, s. 148). Danmark är det land som enligt 

Delsing och Lundin Åkessons studie försämrats allra mest av de tre länderna då danskarna 

uppvisar betydligt sämre resultat i deras studie än i Mauruds (Delsing & Lundin Åkesson 

2005, s. 134). 

Förutom en jämförelse med Mauruds studie tittar Delsing och Lundin Åkesson även på 

skillnaderna i grannspråkförståelse mellan föräldrar och barn. Studien visar att föräldrarna 

överlag presterade bättre än barnen vilket också tyder på att grannspråksförståelsen har 

försämrats med tiden. Delsing och Lundin Åkesson belyser att föräldrarnas språkliga 

erfarenheter visserligen kan ha varit en faktor i resultatet. Dock visar Köpenhamn och 

Stockholm större skillnader föräldrar och barn emellan än Århus och Bergen. Delsing och 
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Lundin Åkesson anser att skillnaden borde vara någorlunda övergripande för alla städer i 

studien om språklig mognad vore en betydande faktor (Delsing & Lundin Åkesson 2005, s. 

133). 

Ytterligare en aspekt som undersöks kring grannspråksförståelsen i Delsing och Lundin 

Åkessons studie är förhållandet mellan språkförståelse och kontakt med grannländerna. 

Resultatet visar att ju mer kontakt personerna som undersökts har med ett grannland, ju bättre 

förstår de språket. I Sverige förstår man danska betydligt bättre i Malmö än i Stockholm och 

malmöbor har också oftare kontakt med Danmark. I Norge är det de som bor i Oslo som 

förstår svenska i större utsträckning än de som bor i Bergen då de sistnämnda har mindre 

kontakt med Sverige (Delsing & Lundin Åkesson 2005, s. 145). Båda undersökningarna visar 

alltså en försämrad grannspråkförståelse generellt, även om Norge klarat sig bra under tiden 

mellan studierna. 
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3 Bakgrund 

3.1 Vad säger styrdokumenten? 

Denna studie utgår ifrån grannspråkundervisning utifrån gällande styrdokument. Följande 

avsnitt ämnar presentera vad rådande styrdokument innehåller kring saken. Avsnittet 

innehåller även en historisk bakgrund kring vad som sagts om grannspråksundervisning i de 

tidigare styrdokumenten; Lgy70 och Lpf94/Gy2000. 

3.1.1 Läroplanerna 

Gy11, den nuvarande läroplanen för gymnasieskolan från 2011, innehåller delar direkt 

kopplat till Norden. Eleverna ska kunna skapa en identitet utifrån både svenskt, nordiskt, 

europeiskt och internationellt perspektiv. Norden ska vara en del i deras personliga 

utveckling. I samma del av Gy11 lyfts även skolans ansvar att stödja internationella utbyten 

med utbildningssyfte (Skolverket 2011a, s. 5). Här skiljer sig den föregående läroplanen för 

gymnasieskolan, Lpf94, inte alls förutom i vissa formuleringar. I Lpf94 uttrycks utlandet 

medan det i Gy11 står andra länder. Innehållet är det samma, förutom att i Lpf94 nämns både 

utbildning och praktik i det internationella utbytessyftet (Skolverket 1994, s. 9ff; Skolverket 

2011, s.9ff). I Lgy70 nämns ingenting alls om Norden eller grannspråk specifikt. Den del där 

det står att eleverna ska bli medlemmar i både det nationella och internationella samhället 

genom att delta i gemenskap med och känna solidaritet gentemot andra skulle eventuellt 

kunna tolkas innehålla grannspråk (Kungliga skolöverstyrelsen 1971, s. 10). Det är dock en 

tolkningsfråga. Det nordiska perspektivet uttalas inte alls i Lgy70 medan det gör det i både 

Lpf94 och Gy11. Det tolkas som att Skolverket ökat vikten av grannspråken med tiden eller 

eventuellt att det var mer självklart förr än nu. 

3.1.2 Kursplanerna 

Svenskans kursplaner innehåller mer specifika formuleringar gällande grannspråk. I den 

nuvarande kursplanen för Svenska 2 står att eleverna ska arbeta med språkförhållanden i 

Sverige och Norden. Den preciserar även att både dansk och norsk skönlitteratur ska 

behandlas, dessutom att det ska ske delvis på originalspråk (Skolverket 2011b). Kursens 

kunskapskrav för betyget E lyder: ”Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av 

språksituationen i Sverige och övriga Norden” (Skolverket 2011b). Betygsstegen C och A 

innehåller sedan progressionsuttryck som ”… utförligt redogöra för några aspekter…” samt 

”… utförligt och nyanserat redogöra…” (Skolverket 2011b). Kurserna Svenska 1 och 

Svenska 3 tar inte upp grannspråk alls, förutom att Svenska 3 innehåller ett moment med 
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språkhistoria där släktskap är en del (Skolverket 2011b). Eftersom de nordiska språken är 

släkt bör det beröras i någon form även här. Men tonvikten på grannspråk finns i kursen 

Svenska 2. 

I Lpf94/Gy2000 står att i ämnet svenska ska läraren låta eleverna läsa både svenska, nordiska 

och internationella verk och även träna på att förstå både talad och skriven norska och danska. 

De ska också lära känna språk, språksituation och litteratur från de nordiska länderna 

(Skolverket 2000). I ämnets syfte står även att eleverna ska: ”öka lyhördheten för andras språk 

och sätt att uttrycka sig i tal och skrift”, vilket inte specifikt rör grannspråk men som ändå 

skulle kunna innefatta dem (Skolverket 2000). Inom svenskämnet i Lpf94/Gy2000 är det 

endast kursen Svenska B som överhuvudtaget nämner grannspråk. Kursens mål innebär, 

precis som det står angående svenskundervisningen överlag, att eleverna ska ha kunskaper om 

svenska, nordiska och internationella verk (Skolverket 2000). När styrdokumenten 

Lpf94/Gy2000 var rådande användes fortfarande betygsskalan IG till MVG. För betygssteget 

G i kursen Svenska B krävs ingen kunskap alls om grannspråk utan det krävs först för nästa 

betygssteg, VG. För VG krävs att: ”Eleven redogör för grunddragen i de europeiska språkens 

släktskap, ursprung och deras påverkan på svenska språket samt påvisar utifrån textstudier 

likheter och skillnader mellan de nordiska språken” (Skolverket 2000). Betygskriteriet 

behandlar alltså inte enbart de nordiska språken utan även ett bredare, europeiskt, 

språkhistoriskt perspektiv. 

I de kursplaner för ämnet svenska som föregick Lpf94/Gy2000, alltså Lgy70, ser strukturen 

något annorlunda ut. I Gy11 finner vi Svenska 1, 2 och 3 och Lpf94/Gy2000 innefattar 

Svenska A, B och C. I Lgy70 delas kurserna i stället in efter det dåvarande gymnasiets två-

åriga samt tre- och fyraåriga linjer. På de två-åriga linjerna finns fem huvudmoment varav 

danska och norska är ett. I kursplanens mål för svenskämnet på dessa linjer står att eleverna 

ska kunna förstå norska och danska i tal och skrift (Kungliga skolöverstyrelsen 1971, s.167). I 

kursplanen för svenskämnet för de tre- och fyra-åriga linjerna är norska och danska inget eget 

huvudmoment men återfinns dock under huvudmomenten språkets liv och utveckling, läsning 

av sakprosa och litteraturstudium. Under språkets liv och utveckling står att eleverna ska ha 

tagit del av: ”samnordiska strävanden på det språkliga området” (Kungliga skolöverstyrelsen 

1971, s.174). Huvudmomentet läsning av sakprosa innehåller sakprosa på just norska och 

danska medan litteraturstudium tar upp både läsning av och orientering kring norsk och dansk 

litteratur (Kungliga skolöverstyrelsen 1971, s.174ff). 
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3.2 Nordiskt samarbete 

Bland de samarbeten som finns nordiska länder emellan är språk en sektor där man valt att 

samverka. En gemensam språkhistoria, geografisk närhet och delvis också gemensam 

arbetsmarknad kan ses som argument för detta samarbete. Det finns exempelvis en nordisk 

språkkonvention som styrker alla nordiska medborgares rätt att använda sitt modersmål i 

myndighetssammanhang inom Norden (Proposition 1981/82:13). Samarbetet kring språk sker 

på flera olika plan och i många projekt. Följande avsnitt ämnar presentera de mest 

betydelsefulla. 

3.2.1 Statligt samarbete 

Den nordiska språkdeklarationen utformades i syfte att garantera en enhetlig, nordisk 

språkpolitik. Den är inte lagligt bindande men ämnar stödja nordiskt språkligt samarbete 

(Deklaration om nordisk språkpolitik 2007, s. 79). Deklarationen fastställer bland annat målet 

att alla som bor i de nordiska länderna ska ha rätt att införskaffa kunskaper om och förståelse 

för de skandinaviska språken, svenska, norska och danska. Nordens länders språkpolitik bör 

sträva mot att alla nordiska medborgare ska kunna kommunicera med varandra och det utan 

att använda det engelska språket (Deklaration om nordisk språkpolitik 2007, s. 82). För att 

uppnå dessa mål är det respektive lands kultur- och utbildningsministrars ansvar att arbeta 

utifrån fyra frågeställningar; språkförståelse och språkkunskap, parallellspråkighet, 

mångspråkighet och Norden som språklig föregångsregion (Deklaration om nordisk 

språkpolitik 2007, s. 83). Med parallellspråkighet menas att två flera språk används inom 

olika områden samtidigt, parallellt, utan att eliminera varandra medan mångspråkighet 

innebär att många människor idag är flerspråkiga. Norden som språklig föregångsregion 

behandlar den språkpolitik som arbetar för att bevara den nordiska språkgemenskapen 

(Deklaration om nordisk språkpolitik 2007, s. 67ff).  För denna studie är det första frågan, 

språkförståelse och språkkunskap, som är av störst värde då den behandlar skola och 

grannspråksundervisning. Skolans ansvar för att bidra till att uppnå målen i deklarationen är 

att stärka grannspråksundervisningen (Deklaration om nordisk språkpolitik 2007, s. 83). Den 

nordiska språkdeklarationen skrevs 2006 och har sedan dess följts upp vartannat år sedan 

2009 av de nordiska länderna i samband med Nordiska rådets sessioner. Senast en uppföljning 

gjordes var 2015. 

Helsingforsavtalet, som ibland kallas Nordens grundlag, är en överenskommelse om 

samarbete mellan Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Dessa länder skrev under 

avtalet 1962 och det har sedan dess omarbetats ett antal gånger, senast 1996. I artikel åtta, 
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under rubriken kulturellt samarbete, står att lärarna i de fem ländernas skolor ska undervisa 

om språk, kultur och samhälle i de fyra övriga länderna samt även Färöarna, Grönland och 

Åland som också tillhör Norden (Helsingforsavtalet 2011, s.10). 

Nordiska rådet bildades 1952 och består idag av 87 ledamöter som valts från parlamenteten i 

Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Färöarna, Grönland och Åland räknas in i 

Danmark respektive Finland. Rådet har två möten årligen där de bestämmer vad de vill att 

ländernas regeringar ska ta upp till diskussion kring nordiskt samarbete (Nordiskt samarbete 

u.å.a). Nordiska ministerrådet består av nordiska samarbetsministrar från de olika länderna 

och har av statsministrarna fått ansvar för det politiska samarbetet länderna emellan. De fem 

nordiska länderna turas om årsvis att vara ordförande för ministerrådet och att ansvara för att 

planera det nordiska samarbetet (Nordiskt samarbete u.å.b). Nordisk språkkoordination är 

nordiska ministerrådets verkställande organ och utgör ett hjälpmedel för de som arbetar inom 

språksamarbetet. De vill bland annat utöka användandet av de kulturella influenserna som 

film, litteratur och teater för att stärka förståelsen av svenska, norska och danska. Det finns 

också en strävan efter en ökad dialog med grundskolor, gymnasieskolor och även de nordiska 

ländernas lärarutbildningar. Dessutom arbetar man med att vidareutveckla 

undervisningsplattformen Norden i skolan (Nordisk sprogkoordination 2014, s. 5). 

Mellan åren 2010 – 2011 fördes en nordisk språkkampanj startad av nordiska ministerrådet. 

Syftet var att stärka den sjunkande grannspråksförståelsen genom olika projekt. Ett exempel 

på projekt som innefattar hela Norden är sprogpilotene. Det är ett projekt som syftar till att 

fortbilda lärare inom nordiska språk och det är fortfarande aktivt. Som språkpilot genomgår 

lärare utbildning samtidigt som de också arbetar med att implementera det de lärt sig och på 

så vis stärka grannspråksundervisningen på sin arbetsplats (Madsen u.å.). Vad gäller projekt 

drivna av de separata länderna under kampanjen var Sveriges enda bidrag att Skolverket 

samlade en sida med tips och material för grannspråksundervisning på sin hemsida (Nordiska 

ministerrådet u.å.). 

3.2.2 Exempel på andra samarbeten 

Föreningen Norden arbetar för en gemenskap i de nordiska länderna och har funnits sedan 

1919. Egentligen utgörs den av många lokala föreningar i de respektive länderna. Föreningen 

är politiskt obunden och välkomnar alla, exempelvis privatpersoner, organisationer och 

företag, som vill vara medlemmar och stödja dess syfte. Genom projekt som utbyten, kurser, 

tillställningar, föreläsningar etcetera vill de stärka gemenskapen de nordiska länderna emellan 

(Föreningen Norden u.å.a). Föreningen Norden driver undervisningsplattformen Norden i 



9 
 

skolan med stöd av nordiska ministerrådet. På dess hemsida finns gratis 

undervisningsmaterial om och på de nordiska språken som kan nyttjas av både lärare och 

elever. 

3.3 Uppföljning av svenska initiativ kring deklarationen om nordisk 

språkpolitik 

Deklarationen om nordisk språkpolitik följs, som tidigare nämnts, upp vartannat år sedan 

2009. De nordiska länderna ansvarar för att rapportera hur de arbetat kring de fyra frågor som 

presenterades ovan: språkförståelse och språkkunskap, parallellspråkighet, mångspråkighet 

och Norden som språklig föregångsregion. Detta avsnitt fokuserar på den svenska 

uppföljningen av grannspråksundervisning tillhörande första frågan, språkförståelse och 

språkkunskap. 

Vid den första uppföljningen, 2009, riktades kritik mot Sverige av bland andra ordföranden 

för Nordiska rådets kultur- och utbildningsutskott, Bente Dahl. Helsingborgs Dagblad 

rapporterade om att Dahl uppmanat Sverige att jobba hårdare kring den nordiska 

språkdeklarationen (Helsingborgs Dagblad 2009). I dokumenteringen av uppföljningen av det 

nordiska språksamarbetet från 2009 gällde frågeställningen generellt hur man stärkt 

grannspråksundervisningen. Sverige svarade att man inte gjort någonting särskilt alls för att 

stärka grannspråksundervisningen sedan 2006. Att en översyn av den svenska skolans 

kursplaner för grundskolan hade startats, samt att detsamma var planerat för gymnasieskolan, 

påpekades dock (Nordiska rådet 2009, s. 11). 

I 2011 års uppföljning hade frågeställningen kring grannspråksundervisning utökats till tre 

delfrågor som också användes vidare. De behandlade vilka föreskrifter som råder kring 

grannspråksundervisningen och om grannspråksundervisningen på något vis stärkts sedan 

senaste uppföljning och hur ländernas myndigheter kontrollerar att det som nämns om 

grannspråksundervisningen i läroplanerna efterföljs (Nordiska rådet 2011, s. 2). I den svenska 

uppföljningen 2011 svarade man inte separat på de tre delfrågorna men belyste att nya 

läroplaner för både grundskolan och gymnasieskolan lanserats där man berör nordiska språk. 

Den samling tips och material Skolverket tagit fram i samband med den nordiska 

språkkampanjen 2010 – 2011 nämndes även (Nordiska rådet 2011, s. 12ff). På frågan om 

grannspråksundervisningen på något vis stärkts gavs inget svar. Detsamma gäller frågan om 

hur myndigheter kontrollerar att det som står i läroplanen följs. 
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Från och med 2013 omformulerades den första frågan något. Länderna ombads nu redogöra 

för vilka mål som finns uttryckta i styrdokumenten kring grannspråksundervisning, både för 

språk och för kultur. Angående första frågan upprepade Sverige 2013 sina svar från tidigare 

år. På andra frågan kunde inget svar ges. I stället påpekades att fokus legat på införandet av de 

nya styrdokumenten. På fråga nummer tre svarade man att ansvaret för att följa upp 

momenten i läroplanerna i praktiken ligger dels hos kommunerna och de fristående skolorna 

och dels hos Statens skolinspektion. Eftersom läroplanerna var helt nya gav man som svar att 

framtiden fick utvisa hur just grannspråksundervisningen kommer följas upp (Nordiska rådet 

2013, s. 18). I den senast publicerade uppföljningen från 2015 återkom samma svar som 

tidigare år mycket kortfattat och nedskuret. Som tidigare nämnts finns i skrivande stund ingen 

uppföljning från 2017 att tillgå trots att Nordiska rådets session ägt rum. 

3.4 Grannspråksundervisning 

Läroplanen, Gy11, belyser ett nordiskt perspektiv och kursplanen för Svenska 2 nämner både 

nordisk språksituation samt norsk och dansk litteratur. Norden består av Sverige, Norge, 

Danmark, Finland och Island. Även Grönland, Färöarna och Ålands räknas in, men som 

underordnade Danmark och Finland. När man talar om grannspråk menas endast svenska, 

norska och danska. Färöarna, Grönland och Island räknas även in eftersom dessa länder 

bedriver obligatorisk undervisning i danska (Ask 2012, s. 79). När man talar om begreppet 

grannspråk menas att språken i fråga dels är släkt med varandra och dels delar typografiska 

likheter (Rekdal 2002, s.14). I min studie kommer grannspråksundervisning för enkelhetens 

skull fungera som ett paraplybegrepp som innefattar både litteraturdelen och 

språkförhållanden i Norden i kursplanen för Svenska 2. 

Alla de nordiska ländernas läroplaner innehåller delar om grannspråk men det finns skillnader 

i fokus på olika färdigheter. I den svenska läroplanen lyfts medvetenhet om likheter och 

skillnader mellan det egna språket och grannspråken. I Norges och Ålands läroplaner står 

utskrivet att eleverna även ska träna på att faktiskt förstå de andra språken, vilket inte står 

utskrivet i den svenska läroplanen (Sylvin 2016, s.10). Svedner menar att de svenska 

styrdokumentens del om grannspråk kan anses relativt smal. Dock finns ett visst 

tolkningsutrymme som gör att man skulle kunna innefatta texter från massmedia, film och tv i 

undervisningen till exempel. Men egentligen, anser Svedner, bör kultur och samhällsliv 

inkluderas och skrivas in i styrdokumenten eftersom det så skulle bli helt rimligt att inkludera 

de aspekterna i undervisningen (Svedner 2010, s. 121ff). Han menar vidare att man i Sverige, 
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trots en uttryckt god inställning, i praktiken försummat grannspråksundervisningen och kallar 

den ”svensklärarens dåliga samvete” (Svedner 2010, s. 117). 

3.4.1 Argument för grannspråksundervisning 

Förutom att möta villkoren i den nordiska språkdeklarationen finns en rad argument för varför 

grannspråksundervisning är av värde. I och med att över 20 miljoner människor talar språk 

som liknar det egna är det en fördel att förstå grannspråken ur syften som jobb, handel, 

studier, kultur och samhällsliv (Ask, 2012, s.79). Att lära sig ett grannspråk leder dessutom 

gärna till att man enklare kan lära sig ytterligare språk och kunskaper i fler språk är en fördel. 

Utöver att lära sig andra språk ökar även insikten i det egna språket i och med att man ser 

svenska utifrån ett utomstående perspektiv med hjälp av likheter och skillnader (Lannvik 

Duregård 2011). Det finns alltså starka argument för att stärka grannspråksförståelsen i och 

med det nordiska samarbetet men också rent språkvetenskapliga anledningar såsom ökad 

språkförståelse. 

En ytterligare anledning till att stärka grannspråksförståelsen genom undervisning är 

anglifieringen av de nordiska språken. Anglifieringen i svenskan kan delas upp i tre delar: 

engelska låneord, kodväxling mellan svenska och engelska samt domänförlust (Jospehson 

2005, s. 69). Med domänförlust menas att man inom vissa sektorer och områden i samhället 

väljer att byta ut svenskan mot engelskan som arbetsspråk. Detta stör svenskans roll som 

samhällsbärande språk (Sylvin 2016, s. 5). Enligt forskning har nordiska ungdomar 

övergripande bättre kunskaper i engelska än i sina grannspråk (Delsing & Lundin Åkesson 

2005, s. 145). Inom Norden finns en oro över att engelskan ska ta över och att 

domänförlusterna ska bli för stora och forskare ser en lösning i att dryga 20 miljoner talare av 

skandinaviska, liknande språk lättare kan stå emot anglifieringen (Sylvin 2016, s. 5; Svedner 

2010, s. 118). 

3.4.2 Att arbeta med grannspråk 

För att stärka grannspråkförståelsen är undervisning ytterst central och för att nå skolans 

arbete krävs stöd från politiken. Politikerna måste vara villiga att låta 

grannspråksundervisningen väga tyngre i skolans styrdokument och även att fortbilda lärarna i 

ämnet (Madsen 2015, s. 107). Madsen menar att det finns en koppling mellan lite utrymme i 

kursplanen och låg prioritet i undervisningen. Hon menar också att skolledarna bör spela en 

central roll i grannspråksundervisningens plats i skolan och att om den fick större plats i 

styrdokumenten hade skolledarna, precis som lärarna, gett den en högre prioritet (Madsen 

2015, s. 113). Madsen menar vidare att de projekt som handlar om nordiskt samarbete 
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behöver pågå under längre tid, minst två, tre år, för att vara av värde för skolan. Under kortare 

projekt tas inte den kunskap som utvinns till vara på (Madsen 2015, s.112). 

Undervisning i grannspråk bör behandla likheter och skillnader mellan språken och även 

problematiken och hur man kan komma förbi språkliga spärrar och missöden (Rekdal 2002, 

s.14). Som i all undervisning är det av största vikt att nå fram till eleverna. Lund beskriver tre 

faktorer som underlättar språkinlärningen; motivation, behov och attityd (Lund 2015, s. 98). 

Det är alltså upp till läraren att klargöra dessa faktorer för eleverna exempelvis via att 

diskutera i vilka sammanhang grannspråk kan tänkas behövas. En annan faktor som är viktig 

när lärare arbetar med granspråken är positiv inställning. Om läraren lyckas göra 

undervisningen intressant och kul ökar chansen att eleverna får en positiv attityd till 

granspråksundervisningen och därmed ökar inlärningen (Svedner 2010, s.117). 

Förutom politiker och skolväsendet spelar också forskningen en roll i grannspråksförståelsens 

framtid. Lund föreslår att det bör forskas på vilka faktorer som är avgörande på de områden 

där språkgemenskapen fungerar mellan grannländerna (Lund 2015, s. 103). 

3.4.3 Skam 

Skam är en norsk TV-serie som sändes mellan åren 2015-2017 och som blev mycket populär 

bland nordiska ungdomar. Serien producerades av NRK (Norsk rikskringkasting), den norska 

motsvarigheten till svenska SVT, som också sände serien. Skaparen, Julie Andem, arbetade 

fram handlingen och karaktärerna genom att intervjua ungdomar runtom i Norge för att få ett 

verklighetstroget drama (Skarstein 2017, s. 88). Föreningen Norden tilldelade Skam Nordens 

språkpris 2016 för att serien hjälpt nordisk språkförståelse och skapat god inställning 

grannspråken emellan (Laurell 2016). Den norska tidskriften Samtiden kommer att öppna en 

egen hemsida under 2018, skamtiden.no, i syfte att skapa en plattform där unga kan skriva om 

och diskutera serien (Kjelstrup 2017, s. 5). 

På Norden i skolan, den undervisningsplattform som riktar sig mot grannspråksundervisning, 

har pedagogerna Trine Ferdinand och Dorte Haraldsted utarbetat ett material kring Skam. De 

kallar serien ”en gåva till grannspråksundervisningen” (Föreningen Norden u.å.b.). De menar 

att den belyser områden som är väsentliga för unga att diskutera. Programchef för Skam, 

Thomas Henriksen, menar att serien kan bli ett verktyg för lärare att arbeta med eleverna i 

deras verklighet (Föreningen Norden u.å.b.). Materialet består av sju klipp med tillhörande 

uppgifter som kan användas i olika syften beroende på vad man arbetar med. De olika klippen 

fokuserar på två typer av lärande: språkförståelse och nordisk kulturförståelse. Sidan erbjuder 
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också en lärarhandledning (Norden i skolan u.å.b.). Ett exempel på innehåll är ett av klippen 

som behandlar seriens referenser till Henrik Ibsens Et dukkehjem, en parallell mellan TV-serie 

och litteratur. Uppgiften går delvis ut på att diskutera och jämföra kvinnosynen i Skam och Et 

dukkehjem (Norden i skolan u.å.b.). 

Synnøve Skarsbø Lindtner forskar om och har både skrivit och föreläst om serien Skam. 

Tillsammans med John Magnus Ragnhildson Dahl har hon studerat vad som förekommit i 

medierna angående serien och även intervjuat ungdomar. Skarsbø Lindtner och Ragnhildson 

Dahl skriver att ungas diskussioner kring serien är ett gott tillfälle att träna på debatt. De lyfter 

också det faktum att unga genom serien kan ta del av mänskliga problem som skapar insikter 

kring sina egna liv (Skarsbø Lindtner & Ragnhildson Dahl 2016). Detta kopplar tydligt 

samman med svenskämnets syfte som säger att eleverna ska: ”[…] möta olika typer av 

skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, 

intressen och den egna utbildningen.” (Skolverket 2011b). I kursplanen för Svenska 2 står 

också skrivet att eleverna ska kunna argumentera både muntligt och skriftligt, vilket passar 

ihop med Skarsbø Lindtner och Ragnhildson Dahls inlägg och kommentar om att träna debatt 

(Skolverket 2011b). 

3.4.4 Grannspråk i lärarutbildningen 

Lärarnas riksförbund utförde 2012 en undersökning om lärares inställningar till nordiska 

språk i undervisningen. Sammantaget deltog cirka 900 lärare på nivåerna årskurs 4-6, årskurs 

7-9 och på gymnasienivå varav 414 lärare arbetade på gymnasiet. En klar majoritet, 96 %, av 

de deltagande gymnasielärarna var behöriga för att undervisa i svenska. Målet var att 

undersöka om lärarna ansåg sig ha kompetens för att undervisa i grannspråk samt om de ansåg 

att den egna undervisningen erbjöd chansen att nå styrdokumentens mål i nordiska språk 

(Lärarnas riksförbund 2012, s. 6). Resultatet av Lärarnas riksförbunds undersökning redovisas 

nedan i tabellform: 

Fråga: Hur väl upplever du att du har kompetens att undervisa utifrån kursplanens innehåll 

och kunskapskrav för ”nordiska språk”? 

Helt Delvis Inte alls 

36 % 57 % 6 % 

Tabell 1: Lärares upplevda kompetens i grannspråksundervisning (Lärarnas 

riksförbund 2012, s. 15). 
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Fråga: Hur väl upplever du att du i undervisningen lyckas täcka in det centrala innehållet när 

det gäller ”nordiska språk”? 

Helt Delvis Inte alls Vet ej 

23 % 62 % 10 % 4 % 

Tabell 2: Lärares upplevda förmåga att täcka det centrala innehållet gällande 

grannspråk (Lärarnas riksförbund 2012, s. 16). 

Fråga: Hur väl upplever du att eleverna genom undervisningen ges möjlighet att nå de 

angivna kunskapskraven när det gäller ”nordiska språk”? 

Helt Delvis Inte alls Vet ej 

25 % 60 % 9 % 6 % 

Tabell 3: Lärares upplevda förmåga att ge eleverna möjlighet att uppnå kunskapskraven 

gällande grannspråk (Lärarnas riksförbund 2012, s. 16). 

Majoriteten av lärarna håller sig till svarsalternativet delvis på frågorna vilket signalerar att 

många åtminstone känner sig kapabla att bedriva grannspråksundervisning, men samtidigt 

finns det mycket att önska. Andelen lärare som svarat att de inte alls har kompetens, inte alls 

undervisar utifrån centralt innehåll eller inte alls ger eleverna möjlighet att uppnå 

kunskapskraven är förhållandevis låg i denna undersökning. 

Mette Kristin Østlie behandlar förhållandet mellan norska lärares erfarenheter av grannspråk i 

den egna utbildningen och den undervisning de sedan själv bedriver på området i sin 

mastersavhandling Det nordiske perspektivet er styrket i norskfaget i videregående skole. 

Illusjon eller realitet? När lärarna i hennes undersökning svarar på frågan om sin upplevelse 

av grannspråksundervisning under sin egen studietid svarar 19,1 % att de upplever den som 

”god”, 54,3 % anser den vara ”acceptabel” och 25,9 % tycker att den var ”dålig” (Østlie 2009, 

s. 110). Østlie skriver vidare att alla de lärare som anser sin grannspråksundervisning under 

sin egen studietid vara god också upplever sig säkra i att bedriva grannspråksundervisning 

själva. Av de som upplever grannspråksundervisningen under sin studietid som dålig svarar 

26,7 % att de känner sig osäkra i att lära ut grannspråk för egen del. Detta visar på ett 

sammanhang där de som själva har goda upplevelser av grannspråksundervisningen under 

sina egna studier anser sig ha kompetens för egen undervisning i ämnet och de som har dåliga 

upplevelser anser sig inte ha full kompetens (Østlie 2009, s. 111). I undersökningens resultat 

går även att utläsa att de lärare som har haft positiva upplevelser av grannspråk under 
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studietiden också är något mer aktiva i sin egen grannspråksundervisning (Østlie 2009, s. 

114). 

I sin mastersavhandling Lærerkursing og nabospråksdidaktikk: Hva rapporterer lærere om 

når det gjelder praktiseringer etter kursing i nabospråksdidaktikk? undersökte Silje Jerpstad 

vad lärare som deltagit i Madsens sprogpiloter hade att säga om projektet. Projektet syftar, 

som tidigare nämnts, till att fortbilda lärare inom grannspråk och grannspråksundervisning. 

Jerpstad skriver att alla sju intervjuade lärare i undersökningen anser att fortbildningen lett till 

utökat förråd av resurser och metoder inom området (Jerpstad 2014, s. 57). Vidare säger fem 

av de sju intervjuade lärarna att de i och med deltagandet i projektet sprogpiloter blivit mer 

aktiva inom grannspråksundervisningen. Sex av de sju lärarna anser sig också bedriva 

grannspråksundervisning i högre grad än sina kollegor (Jerpstad 2014, s. 60). 

Undersökningens resultat antyder alltså att en koppling finns mellan fortbildning och aktivitet 

inom området. 
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4 Metod & material 

Valet av metod för genomförandet av undersökningen begrundades och övervägdes noggrant 

och utgick från studiens syfte och frågeställningar (Trost 1997, s. 17). I denna undersökning 

användes en kvalitativ metod för att uppnå syftet att reda ut om det existerar en diskrepans 

mellan skolans roll i nordisk språkpolitik och vad som undervisas i praktiken. 

4. 1. Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa metoder präglas av flexibilitet och i intervjuer finns chansen att ställa följdfrågor 

(Lagerholm 2010, s. 31). Vid utformandet av intervjufrågorna fanns undersökningens syfte 

och frågeställningar i åtanke. En annan aspekt jag beaktade var vikten av att skriva tydliga, 

raka frågor för att inte skapa förvirring för den intervjuade och för att uppnå tydliga svar 

(Trost 1997, s. 73). Ett dokument med elva huvudfrågor, varav fem hade följdfrågor, 

formulerades, se bilaga 1. Tanken var att även kunna frångå manus, ställa fler relevanta 

följdfrågor och göra eventuella förtydliganden (Lagerholm 2010 s. 56). Intervjuerna 

påbörjades dock inte med första frågan utan med avstämning av ämneskompetens, antal 

yrkesverksamma år etcetera. samt småprat om ämnet grannspråk, detta för att inte avskräcka 

den intervjuade med vad som kan upplevas som en svår fråga. Hela intervjun riskerar att 

påverkas om den intervjuade reagerar negativt på första frågan (Trost 1997, s. 60). 

I urvalet av intervjupersoner valdes lärare som undervisar gymnasiekursen Svenska 2 då det 

är den kurs vars kursplan uttalat innehåller grannspråksundervisning och därför är av värde 

för undersökningen. För att minimera risken för att intervjupersonerna inte skulle kunna svara 

på vissa av frågorna på grund av minne begränsades urvalet till lärare som undervisat i kursen 

inom de senaste två läsåren (pågående läsår borträknat). Att jag är yrkesverksam på en 

gymnasieskola underlättade letandet efter lärare att intervjua något. Två av de intervjuade 

lärarna arbetar på samma skola som jag själv, en var min handledare under min tid som 

lärarkandidat och en fick jag kontakt med via en kollega. Jag skickade även ut en efterfrågan 

om intervjupersoner i ett mail som gick ut till skolor över hela landet. Dock föll det sig så att 

de fyra lärarna i denna studie var de som gav svar och kunde ställa upp. Av de fyra 

intervjuade lärarna har tre en relativt lång arbetslivserfarenhet, vilket gav många erfarenheter 

att utgå ifrån. Samtidigt kunde den lärare med mindre erfarenhet, bättre minnas sin 

utbildningstid och hade även mer inblick i modernare material. Spridning vad gäller 

yrkesverksamma år gav ett bredare perspektiv i resultatet. 
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Alla fyra lärarna arbetar i Värmland, något som inte var planerat eller eftersträvat. För att 

spara tid kan vara gruppintervjuer ett alternativ men det valdes bort på grund av nackdelar 

som att intervjupersonerna kan påverka varandras svar. Individuella intervjuer erbjuder mer 

råa svar (Lagerholm s. 57). I intervjuerna eftersträvade jag en behaglig, enkel och naturlig ton 

för att försöka få intervjupersonen att känna sig bekväm i situationen (Lagerholm 2010, s. 54). 

Som yrkesverksam lärare upplevde jag en fördel då intervjuerna mer liknade samtal kollegor 

emellan. Två av de intervjuade lärarna är dessutom just kollegor från samma skola jag arbetar 

på. Detta kan också ha skapat ett visst förtroende i rollen som intervjuare (Lagerholm 2010, s. 

56). Det kan också ha inneburit en mer avslappnad stämning då det redan fanns en vana att 

samtala kring undervisning. Eventuella nackdelar skulle kunna varit att en personlig relation 

påverkat objektiviteten i svaren. Den personliga relationen skulle eventuellt kunnat öka 

önskan om att vara överens mellan intervjuare och intervjuad. 

För att försöka bidra till en mer avslappnad situation gjordes valet att spela in intervjuerna. 

Att rikta uppmärksamheten till intervjupersonen bidrar till att kunna delta i samtalet fullt ut 

och fokus kan ligga på att lyssna och ställa relevanta följdfrågor (Lagerholm 2010, s. 56). 

Genom att inte anteckna kan större fokus läggas på medhållande läten, att uttrycka ett lättsamt 

ansiktsuttryck och med hjälp av kroppsspråk försöka skapa en så bekväm situation som 

möjligt. Inspelning av intervjuerna ger också möjligheten att gå tillbaka och lyssna igen i 

stället för att förlita sig på minnet och anteckningar (Lagerholm 2010, s. 33).  

4.1.1 Strukturering och standardisering  

Termen strukturering kan tolkas i flera bemärkelser. Det kan innebära att frågorna i en 

undersökning har fixerade svarsalternativ. Dessutom kan det betyda att frågorna i en intervju 

har en bestämd ordning utifrån en struktur och att man inte frångår ämnet. Håller man sig till 

ämnet i intervjun är den strukturerad medan om man frångår ämnet i stor utsträckning är 

intervjun i stället ostrukturerad (Trost 1997, s. 20-21). I denna undersökning har den senare 

betydelsen använts. Intervjuerna i denna studie kan tolkas som strukturerade då en lista med 

fasta frågor var utgångspunkt. Standardisering innebär hur lika intervjusituationerna inom en 

undersökning är. När alla intervjuer är mycket lika med tanke på frågor, tillvägagångssätt, 

ordning, plats och miljö har de hög standard medan motsatsen innebär låg standard (Trost 

1997, s. 19). I denna undersökning har intervjuerna en låg grad av standard. Trots att en fast 

lista av frågor efterföljdes anpassades följdfrågor efter varje intervjuperson. Dessutom 

varierade platserna och miljön för intervjuerna. Graden av strukturering tenderar att vara hög 
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inom kvalitativa intervjuer medan graden av standardisering tenderar att vara låg (Trost 1997, 

s. 22). Intervjuerna i denna studie följer alltså normen. 

4.2 Bearbetning 

Bearbetningen av de kvalitativa intervjuerna började med transkribering av inspelningarna. 

För tydlighetens skull innefattades exempelvis talspråkselement som skratt och pauser för att 

underlätta tolkningen av resultatet (Trost 1997, s. 113ff). Eftersom det var innehållet och inte 

språket i inspelningarna som utgjorde materialet lades ingen fokus på fonetisk korrekthet i 

transkriptionen utan den anpassades efter det svenska skriftspråket för effektivitet (Lagerholm 

2010, s. 35). Efter transkriptionerna sållades det material som var av intresse för 

undersökningens syfte ut och skrevs in i studiens resultat. Utdrag ur transkriptionen användes 

för att belysa särskilt intressanta delar. Både inspelningarna och transkriptionerna behölls 

även efter utfört arbete då de utgör källan och kan vara av värde (Lagerholm 2010, s. 35). I 

resultatet renskrevs lärarnas citat genom att jag tog bort talspråkselement och skrev ihop 

fragmenterade meningar, detta för att få ett läsbart och översiktligt material för läsaren. 

4.3 Etik 

Vid intervjuer måste intervjupersonens integritet och värdighet tas i beaktning från hela 

studiens början till dess slut. Eftersom personerna i fråga tackat ja till att delta i denna 

undersökning antogs att de gett sitt samtycke till att medverka. Jag försäkrade mig också 

muntligt om samtycket på plats innan varje intervju. Då informerades även intervjupersonen 

om sin rätt att avbryta och sin rätt att inte svara på alla frågor. De som intervjuades 

underrättades dessutom om att de i undersökningen inte kommer att kunna identifieras (Trost 

1997, s. 92ff). Vid dessa intervjuer råder tystnadsplikt vilket innebär de deltagandes rätt att 

förbli anonyma (Trost 1997, s. 40). Intervjupersonerna döptes till L1 etcetera för att undvika 

att avslöja namn, kön, ålder, ort eller liknande. I denna studie är dessa faktorer inte av 

intresse. Däremot presenteras intervjupersonernas år som yrkesverksamma eftersom faktorer 

som erfarenhet och tidsmässig närhet till sin utbildning kan vara av intresse för 

undersökningen. 

Före påbörjad intervju ombads intervjupersonerna om godkännande av ljudinspelning av 

samtalet då hemligt ljudupptagande är ett lagbrott (Lagerholm 2010, s. 33). Vid planeringen 

av undersökningen gjordes ett övervägande kring huruvida intervjupersonerna skulle låtas ta 

del av inspelningarna vid förfrågan. Inga tydliga regler finns för detta (Trost 1997, s. 90). 
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Ingen av de intervjuade lärarna bad om att få ta del av inspelningarna vilket gjorde att jag inte 

behövde ta ställning till detta. 

4.4 Problematisering 

Under planeringen av undersökningen beaktades dess validitet och reliabilitet. Validitet 

handlar om att kontrollera att undersökningen är utformad och genomförd på så vis att den 

stämmer överens med syftet och svarar på frågeställningarna (Lagerholm 2010, s. 29). Efter 

noggrann övervägning och diskussioner med ämneskompetenta anser jag att validiteten i 

denna studie är hög. Dessutom ger resultatet svar på studiens frågeställningar och uppfyller 

dess syfte. Reliabilitet syftar till undersökningens tillförlitlighet, exempelvis hur väl resultatet 

överensstämmer med tidigare forskning (Lagerholm 2010, s. 30). Studiens resultat är förenlig 

med tidigare forskning och uppvisar därför även en hög reliabilitet. 

Vid genomförandet av kvalitativa intervjuer är valet av plats och miljö en viktig del för att 

göra situationen avslappnad (Lagerholm 2010, s. 34). Som tidigare nämnts är även samspelet 

mellan intervjuaren och den intervjuade en viktig aspekt för att få ett rättvisande resultat utan 

störande faktorer som exempelvis att känna sig ifrågasatt eller dömd. Av intervjuerna i denna 

undersökning genomfördes två via telefon. På grund av vikten av ovan nämnda faktorer är 

telefonintervjuer inte optimala för kvalitativa intervjuer (Trost 1997, s. 23). Med detta i åtanke 

genomfördes dessa intervjuer ändå via telefon utifrån ett bekvämlighetsurval. Att kunna 

intervjua två av de lärare som var villiga att ställa upp på plats hade inneburit resor som vid 

tidpunkten för undersökningen inte var möjliga (Trost 1997, s. 108). Den eventuella bristen på 

större djup och miljön och samverkans påverkan var så pass marginell att fler intervjuer 

ansågs vara mer gynnsamt för undersökningens resultat än dessa faktorers negativa inverkan. 

I de två telefonintervjuerna i denna studie anser jag inte att kontakt via telefon var ett 

problem. I den ena intervjun fanns redan en relation till intervjupersonen eftersom hen varit en 

av mina handledare under studietiden. Det bidrog till en redan avslappnad stämning eftersom 

vi redan var vana att diskutera undervisning med varandra. Den andra telefonintervjun var 

med en intervjuperson jag inte träffat förut men som jag upplevde som välvilligt inställd och 

visade intresse för frågorna. Att jag själv är yrkesverksam tror jag underlättar diskursen 

eftersom det mer efterliknar ett samtal kollegor emellan. Jag upplever att jag fick minst lika 

utförliga svar via telefonintervjuerna. 
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5 Resultat 

Nedan presenteras de intervjuade lärarnas arbetssätt kring och attityder till 

grannspråksundervisning baserat på kvalitativa intervjuer. För att de deltagande lärarnas 

identiteter ska förbli anonyma har de tilldelats en kod där L1 står för ”lärare 1”, L2 för ”lärare 

2” etcetera. Viss information om lärarna delges här eftersom det kan vara av intresse för 

läsaren och den efterföljande diskussionen av resultatet. Alla fyra lärare i undersökningen är 

yrkesverksamma och innehar lärarlegitimation. L1 har varit yrkesverksam i 2 år och L3 i 11 

år. L2 och L4 har båda varit yrkesverksamma i 18 år. 

Resultatet kommer att presenteras utifrån frågeställningar från intervjuerna. Några av frågorna 

från intervjuerna, som finns att läsa i bilaga 1, har lagts ihop till mer övergripande frågor i 

denna del för att undvika ett alltför fragmenterat resultat. Svaret på en fråga kan exempelvis 

ha kommit upp under diskussionen av en annan, därför visar resultatet en sammanställning. I 

transkriptionen finns talspråkselement som ”eh” och skratt men de har eliminerats i lärarnas 

citat här eftersom de inte fyller någon funktion. Jag har även skrivit ihop meningar som i 

transkriptionen delats i flera delar, exempelvis på grund av medhållande inskjutningar av mig, 

för att få ett mer översiktligt och lättläst resultat. 

5.1 Hur arbetar du med grannspråksundervisning? 

De intervjuade lärarna beskrev hur de arbetar med grannspråksundervisning med 

utgångspunkt i kursplanen för Svenska 2. Vi diskuterade de två moment som berörs: litteratur 

delvis på originalspråk och språkförhållanden i Norden. Dessutom talade vi om eventuella fler 

moment som inte nämns konkret i kursplanen som exempelvis TV-serien Skam. 

5.1.1 Hur arbetar du med norsk och dansk litteratur delvis på originalspråk? 

Den del av kursplanen för Svenska 2 som behandlar skönlitteratur uttrycker att kursen ska 

innehålla norsk och dansk skönlitteratur som ska vara delvis på originalspråk (Skolverket 

2011b). Alla fyra lärare har på något vis behandlat någon form av text på originalspråk, men 

inte nödvändigtvis skönlitteratur. Tre av lärarna använder skönlitteratur och håller sig då 

mestadels till klassiska verk av väletablerade författare.  L1 arbetar med både norska och 

danska verk och nämner danska H.C. Andersens Den lille pige med svovlstikkerne och norska 

Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter och Henrik Ibsens Et dukkehjem. L1 nämner att de inte 

läser hela verk utan enbart utdra. L2 arbetar också med just Andersens Den lille pige med 

svovlstikkerne samt Ibsen men då med utdrag ur Gengangere. 
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Det ingick. Vi läste texter på originalspråket, danska och norska. Vi lyssnade inte, utan 

vi fokuserade på att läsa. ’Läs tillsammans en dansk respektive norsk skönlitterär text-

resonera kring frågeställningarna.’ Det fanns ett avsnitt där som hette diskutera. 

Diskutera, anteckna svaren och redovisa skriftligt och skicka in stod det (L2). 

L2 utgår från kursboken Upplev litteraturen 2, en antologi över litteratur från antiken till idag 

(Markstedt & Eriksson 2011). Ett exempel på frågorna i kursboken kring Den lille pige med 

svovlstikkerne  är ”Hur märks det att berättaren känner starka sympatier för den lilla flickan?” 

(Markstedt & Eriksson 2011, s. 192). Ur Gengangere ombeds eleverna exempelvis att samtala 

kring ”Vad menar läkaren med att ’fedrenes synder hjemøkes på børnene?’” (Markstedt & 

Eriksson 2011, s. 220). 

Den tredje av lärarna som arbetar med just skönlitteratur berättar att hen jobbat betydligt mer 

med det under tidigare år i sin karriär och att hen idag bara som hastigast kommer in på det. 

Danska, jag är inte så bra på det. Norska kan de möjligen få titta på någon sådan här 

gammal Ibsen eller något sådant. Och man kan väl ha någon Fula ankungen och sådant 

där också. Alltså, det känns inte sådär jättebra för det är ju ändå så gammalt (L4) 

L4 förklarar vidare att hen inte hunnit eller tagit sig tid att leta upp mer modern litteratur 

lämpliga för gymnasienivå. Hen menar att området blir ”styvmoderligt behandlat” i och med 

att andra saker än ta fram nya skönlitterära texter på grannspråken har fått högre prioritet. 

Tidigare i sin karriär har dock L4 arbetat med både norska och danska noveller men gav med 

tiden upp det momentet. Hen uttrycker vidare att anledningen till att ha nästan helt slutat 

arbeta med noveller är delvis elevernas negativa inställning och delvis distansen till sin egen 

utbildning. L4 upplevde att eleverna blev arga när de ombads arbeta med norskt eller danskt 

material. Hen nämner även distans till sin egen utbildning som en orsak till att ha minskat 

grannspråksmomentet som innehåller litteratur: 

Det är att det har gått många år, så det var väl därför jag tog upp det mer när jag var ny 

då för jag kände att det där var lite nyare eller lite närmare för mig på något sätt. Och 

nu har jag känt att det har glidit iväg (L4). 

Förutom noveller har L4 också arbetat med andra typer av texter som inte är skönlitterära, 

vilket kommer presenteras senare i resultatet i följande avsnitt, 4.1.2. 

5.1.2 Hur arbetar du med språkförhållanden i Norden? 

I kursplanen i Svenska 2 står i det centrala innehållet att språkförhållanden i Sverige och 

Norden ska beröras. I samma moment innefattas även språklagstiftning, minoritetsspråk och 



22 
 

dialekter (Skolverket 2011b). Fokus i resultatet ligger på delen om just nordiska 

språkförhållanden i detta moment. Termen ”språkförhållanden” ger utrymme till tolkning och 

jag har valt att tolka den på två olika sätt: dels hur språken förhåller sig till varandra rent 

språkligt sett kring exempelvis ordförråd, grammatik och språkhistoria och dels de olika 

språken sett i förhållande till sina respektive samhällen och kulturer. Alla intervjuade lärare 

arbetar med språkförhållanden i Norden på något sätt men på något varierande nivåer och 

med hjälp av olika arbetssätt. 

L1 presenterar språksituationen i Norge med bokmål och nynorsk och den språkstrid som 

ägde rum samt de nordiska språkens släktskap. Efter det får eleverna också arbeta med 

frågeställningen varför grannspråksundervisningen bör stärkas i skolan. 

Och sen examinerade jag, då får de hålla ett argumenterande tal om varför vi bör stärka 

grannspråksundervisningen i skolan. Och så har vi läst en massa texter om varför det är 

viktigt att kunna grannspråk och diskutera och så (L1). 

På så vis slår L1 samman olika delar av kursplanen i Svenska 2 eftersom det också innehåller 

argumenterande tal (Skolverket 2011b). Grannspråk får på så vis bli innehållet och utförandet 

blir ytterligare ett undervisningsmoment. L2 arbetar på ett liknande sätt med att sammanfoga 

flera moment i kursplanen. 

Och vi jobbade med våra språkliga grannar som det står här. Då jobbade vi i grupp för 

att samtidigt försöka utveckla det som står också i kunskapskraven om samtal och 

diskussioner och muntlig framställning (L2). 

Där innefattades bokmål och nynorsk i Norge och attityder till grannspråk. L2 hade även 

genomfört ett prov med sina elever som täckte alla delar i det moment språksituationen i 

Norden finns med. 

Vi hade ett avslutande prov också. Där de här olika minoritetsspråk, dialekter och 

danska, norska var det fokus på då. På en E-nivå, det var ren fakta, övergripande frågor 

som handlade om de bitarna. Och sen så var det tre fördjupningsfrågor där de fick, en 

var om svenska, norska, danska och isländska. Och en annan var om dialekter och den 

tredje var om minoritetsspråk (L2). 

På så vis var nordisk språksituation inte en egen del men ändå en del av området och provet. 

L4 inkluderar också bland annat minoritetsspråk och dialekter när hen arbetar med 

språksituationen i Sverige och Norden. Dennes elever får undersöka varsitt område inom 

språkförhållanden i Norden, språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter varpå de får 
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skriva en utredande text och därefter presentera muntligt. L4 belyser några exempel på vad 

eleverna kan arbeta med: 

Och då är det, grannspråk. Det är ju också, det kan ju vara de som vill skriva om de 

baltiska språken. Och det kan ju vara lite grönländska och det kan vara allt möjligt, det 

som finns i det stora vida Norden. Även ett och annat minoritetsspråk i Sverige. Om att 

danska barn lär sig sitt språk något senare än svenska barn påstås det. Och i Norge så är 

det väl norskan där så är det väl litegrann det här med nynorskan och bokmål och hur 

man lever med det, på något sätt (L4). 

Återigen finns alltså språkförhållanden i Norden med men som en del i något större. Och 

precis som i de två föregående lärarnas svar innefattas fler moment ur kursplanen i samma 

uppgift, alltså en utredande text och muntlig presentation (Skolverket 2011b). 

L3 anser själv inte att hen lyfter något särskilt kring språkförhållanden i Norden. Hen arbetar 

mer med språkhistoria och släktskap men inte särskilt djupgående. Hen anser att vad gäller 

språkförhållanden i Norden räcker det att förstå släktskapsförhållanden språken emellan. I 

övrigt arbetar inte L3 mer med den punkten i kursplanen. Även L2 belyser språkens släktskap 

genom att resonera kring deras ursprung med start i indoeuropeiska. Två utav lärarna väljer 

också att ta upp skillnader i språken och främst då så kallade ”falska vänner”, alltså ord i de 

respektive språken som är liknande eller likadana men som betyder olika saker. 

Vi har tittat på skillnad i grammatiken mellan norska och danska, vilka har fler 

stavningar med ä. Och förra året har vi tittat på till exempel falska vänner. Att vi ska 

förstå liksom varandra och ha kunskaper om att roligt betyder inte roligt som på svenska 

i andra länder, att det kan vara ganska viktigt att ha koll på (L1). 

Även L3 arbetar med falska vänner och hen väljer ordet kjol som exempel efter som ”kjole” 

betyder klänning på norska. Falska vänner är en del som kan underlätta förståelsen och undvika 

missöden när det gäller att kommunicera med något från grannländerna. 

Två utav lärarna uttalar att de också tränar färdigheter i grannspråken delvis genom att tala och 

delvis aktivt lyssna. L1 låter sina elever läsa norska och danska texter högt för varandra och L2 

visar filmer och serier utan svensk text. Förutom filmer och serier har L3 även använt musik i 

grannspråksundervisningen och använt låttexter på originalspråken för att träna förståelse. 

Förutom låttexter och skönlitteratur lyfts en tredje texttyp i en av intervjuerna. L4 berättar att 

hen tidigare i sin karriär använt sig av annonser på grannspråken i sin undervisning. Elever hen 

undervisade på byggprogrammet läste danska och norska annonser för semesterstugor och 
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liknande. L4 arbetade, i alla fall tidigare, på så vis in en del av svenskämnets syfte som säger 

att undervisningen ska låta eleverna sätta texters innehåll i relation till bland annat sin utbildning 

(Skolverket 2011b). 

5.1.3 Arbetar du med TV-serien Skam i grannspråksundervisningen? 

Den norska TV-serien Skam är i skrivande stund en modern, populär ungdomsserie som 

sändes mellan 2015 – 2017. Undervisningsportalen Norden i skolan har exempelvis utarbetat 

ett material kring serien komplett med uppgifter och lärarhandledning. Lärarnas svar kan ge 

en indikation på hur väl uppdaterade de håller sig inom material för undervisning inom 

grannspråk. 

Endast en av de fyra intervjuade lärarna har använt Skam i sin grannspråksundervisning och 

det är L1, den lärare som har två års yrkeslivserfarenhet. Dennes elever såg ett avsnitt där 

karaktärerna Nora och William läser ur Ibsens Et dukkehjem för att skapa en övergång till att 

eleverna själva skulle läsa utdrag ur samma verk. L1 upplevde blandad respons från eleverna 

när hen inkluderade Skam i undervisningen då en del tyckte det var roligt medan andra 

suckade och stönade. Hen upplevde vidare att elevers intresse för grannspråk kan ha påverkats 

i viss mån. 

Ja lite faktiskt för att de vill gärna använda ord som ”russebuss”. De tycker att det är 

jättekul och fine, det är väl kanske inte det ordet man använder mest om man skulle 

flytta till Oslo och jobba, men de utökar ju ändå sitt ordförråd. Och det har skapat ett 

intresse för att prata norska. Vilket ju kan föranleda att man lär sig mer sen (L1). 

L4 håller med L1 i att intresset för grannspråk kan ha ökat i och med Skam, åtminstone när 

serien var som störst. Varken L2 eller L3 ansåg sig kunna ge ett klart svar men L3 gissade att 

serien kan ha påverkat elevernas intresse. Hen tror att ungdomar generellt upplevde norskan 

”lite härlig och häftig” i samband med serien. L2 berättade att dennes elever förvisso samtalat 

om serien, men då om innehåll snarare än språk. 

L1 resonerade också kring skillnaden på att använda äldre och modernare kulturella inslag i 

grannspråksundervisningen. Hen upplever att elevers intresse är större när de får arbeta med 

en ungdomsserie än när de läser Kristin Lavransdatter. 

Och sen just det här att våra ungdomar är serietittare. Så jag tror definitivt på en ingång 

till grannspråk genom kultur (L1). 
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Hen ser alltså positivt på att använda en serie som Skam som är riktad mot ungdomar, snarare 

än äldre skönlitterära verk, för att öka intresset för grannspråk hos eleverna. 

De tre lärarna som inte använt Skam i grannspråksundervisningen har alla sett serien och kan 

tänka sig att använda den i framtiden. Anledningen till att inte ha använt Skam är för alla tre 

helt enkelt att serien är så pass ny och att de inte riktigt själva hunnit få upp ögonen för den 

innan de senast undervisade inom grannspråk. L3 anser, precis som L1 att man lättare når 

eleverna genom ungdomskanaler än genom äldre skönlitteratur. De tre lärare som inte använt 

Skam belyser också olika perspektiv på hur serien kan vara positiv att inkludera i 

undervisningen. L2 menar att det Skam kan vara bra för är att låta eleverna lyssna på det 

norska språket och även för att ta del av de olika norska dialekterna. L4 anser att om eleverna 

gillar materialet kan det alltså bidra till ett positivt mottagande i undervisningen. Även L3 

menar att inriktningen mot just ungdomar i serien är en fördel. Dels är det ungdomliga 

språkuttrycket en fördel men dels också andra skäl. 

Dels så tar det ju upp hur det är att komma ut som homosexuell, med problematiken där. 

Du har ju också det här med att vara bipolär. Och sen tar det ju även upp det här med 

att ha en annan etnicitet, en annan religion och hur det fungerar i vardagen. Så man 

skulle kunna se den serien, inte bara rent språkmässigt, utan av andra skäl också (L3). 

L3 menar att Skam faller i linje med skolans värdegrund och kan vara en ingång till att belysa 

ämnen som sexualitet, psykisk ohälsa, etnicitet, religion och acceptans.  

5.2 Vad är din personliga inställning till grannspråksundervisning? 

Ingen av lärarna i undersökningen ställer sig direkt negativ gentemot 

grannspråksundervisning och alla fyra kan se användbarheten för eleverna. Dock skiljer sig 

attityderna åt en del. 

5.2.1 Lärarnas allmänna inställningar 

L1 uttrycker klart att hen är positivt inställd till grannspråksundervisning och att det är viktigt 

att försöka göra det roligt för eleverna genom att laborera och leka med språket och orden. 

Även L4 är positivt inställd men anser att det hade varit roligare att arbeta med om hen själv 

varit bättre på grannspråken. Hen uttrycker vidare att hen ändå väljer att låta området 

grannspråk ta förhållandevis stor del i undervisningen i Svenska 2. De andra två lärarna gör i 

stället ett aktivt val att inte låta grannspråken ta stor del. 

Jag får ju använda de där punkterna precis hur jag vill tidsmässigt. Där kan man väl 

säga att jag själv har tagit ställning genom att inte göra det för långt. Det handlar om 
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att det är så mycket annat att göra på kursen. Så att fokusen för mig som svensklärare 

är inte nordiska språk, det är mer muntlig framställning, argumentation, det handlar 

om litterära analyser, författarskap och sådana saker (L2). 

Både L2 och L3 är överens om att andra moment i kursplanen har högre prioritet än 

grannspråksundervisningen och väljer därför att låta andra moment ta större plats. L3 menar 

att det är en avvägning man som lärare gör, hur djupodlande arbetet blir. 

L2 uttrycker vidare att hen tycker det är svårt att vara kreativ kring grannspråk och göra det 

intressant. En faktor hen tycker påverkar kreativiteten är just tidsaspekten. 

Det kanske går att göra det intressant om man har en längre tid på sig eller tar sig tiden 

som lärare att ägna sig åt det en längre tid. Hade tiden varit längre, hade kursen varit 

längre, då hade jag nog kunnat tänka mig att jobba vidare med det. Men inte så som 

centralt innehåll ser ut (L2). 

L2 kopplar alltså samman utrymmet grannspråk får i det centrala innehållet i kursplanen för 

Svenska 2 med utrymmet det får i undervisningen. 

5.2.2 Lärarnas syn på varför eleverna behöver grannspråksundervisning 

Tre av de fyra lärarna lyfter en del mer generella anledningar till varför grannspråksförståelse 

kan komma eleverna till användning i livet såsom exempelvis arbete och då framförallt i 

Norge. Förutom jobb nämner två utav lärarna också ren allmänbildning som en anledning till 

att lära sig förstå grannspråk. L1 belyser också det faktum att det är en faktisk rättighet att 

som svensk förstå grannspråken utöver att det är allmänbildande. 

Rent generellt diskuterar två lärare också icke-språkliga aspekter kring 

grannspråksundervisning. L1 tar upp förebyggande av främlingsfientlighet som en fördel och 

L3 diskuterar vidare kring värdegrund. 

Det kan jag också tycka är viktigt överlag med språkhistoria, hur språk hänger ihop om 

man tänker på skolans värdegrundsfrågor. Att det finns ingenting som är typiskt svenskt 

och det kan man ju också få in när man visar att språk är släkt med varandra. Då får man 

in en värdegrundsaspekt i det hela (L3). 

L1 och L3 menar alltså att grannspråksundervisning kan kopplas till skolans 

värdegrundsarbete genom att exempelvis påvisa släktskap mellan språken. Det visar sig också 

i intervjun med L4 att man på universitetsnivå i Sverige ibland använt sig utav norsk och 
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dansk kurslitteratur, vilket också gör att det är viktigt att kunna förstå grannspråken. Att förstå 

grannspråken kan alltid vara en fördel vid vidare studier, menar L4. 

Vi smakar litegrann på nordiska språk och deras förförståelse ökar för nästa avsnitt som 

blir språkhistoria, mer ett språkhistoriskt perspektiv i Svenska 3 sen (L2). 

Även L2 är inne på samma spår, men gällande nästkommande gymnasiekurs, Svenska 3. 

Utöver mer generella anledningar som arbete, allmänbildning, värdegrund och vidare studier 

påpekar en av lärarna de rent språkliga fördelarna med att bedriva grannspråksundervisning. 

L1 menar att vi får nyanser i vårt eget språk om vi förhåller oss mer till det egna språket än att 

lyfta in det engelska språket. 

Då kan jag vara en liten språkpolis och tycka att varför använder vi inte oss av 

synonymer från norskan eller danskan i stället för att ta in engelska? (L1) 

L1 anser att vi hellre bör kommunicera på grannspråken än engelska då det ger en starkare 

koppling till vårt eget språk. Sist tar L1 också upp att ju fler språk eleverna lär sig ju enklare 

har de sedan att lära sig ännu fler. Sammanfattat är alla fyra lärare överens om att det finns 

skäl för grannspråksundervisningens existens eftersom det finns ett flertal fördelar för 

elevernas framtid. 

5.2.3 Lärarnas problematisering av grannspråksundervisning 

I tidigare avsnitt beskrevs hur L4 ansåg elevernas negativa inställning till grannspråk vara en 

faktor till att hen minskat området under tidens gång. Även L2 anser att elevernas inställning 

kan vara ett problem. 

Det som är svårt tycker jag, det är att eleverna själva inte riktigt förstår vad vi ska ha det 

till. Det vill säga deras inställning litegrann. Vad ska vi med det här till? Nu säger de 

det inte rakt ut, men jag kan se det när de arbetar, att det finns saker som de kanske 

tycker är viktigare att ägna tid åt än att läsa texter på norska och danska exempelvis 

(L2). 

Två av de fyra lärarna anser alltså att deras personliga inställning till grannspråksundervisning 

delvis påverkas av elevers inställning och att deras arbete försvåras på grund av detta. 

L4 lyfter en annan del i granspråksundervisningen hen anser problematisk och det är elever 

med läs- och skrivsvårigheter som behöver inläst material. L4 menar att man som lärare 

eventuellt många gånger väljer att läsa danska och norska texter översatt till svenska i stället 
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för på originalspråk. Detta eftersom hen tror att elever med läs- och skrivsvårigheter ändå kan 

ha svårt att förstå texten man arbetar med om den läses upp på norska eller danska. 

Sammanfattat lyfts alltså två problem kring grannspråksstudien av lärarna i denna studie: 

elevernas negativa inställning och dess påverkan samt problematik kring läs- och 

skrivsvårigheter.  

5.3 Vad anser du om det utrymme grannspråk får i kursplanen för Svenska 

2? 

Två av de fyra lärarna antyder att grannspråk inte får särskilt stort utrymme i kursplanen för 

Svenska 2, en anser tvärtom att utrymmet de får är ganska stort medan en inte nämner något 

om storleken men ställer sig positiv till att de finns med. 

L1 är den lärare som inte kommenterar direkt om utrymmet grannspråk får i kursplanen är 

stort, litet etcetera. Dock ställer hen sig positiv till att grannspråken finns med i 

styrdokumentet. L1 uttrycker att hen ändå gör ett val att låta grannspråksmomentet få ta ett 

visst utrymme i undervisningen. Att hen också försöker examinera alla kunskapskrav två 

gånger tyder också på att grannspråksundervisningen inte får någon lägre prioritet än andra 

moment. 

L4, som också valt att lägga tid på grannspråken, anser att dess utrymme i kursplanen för 

Svenska 2 är förhållandevis stort. 

Alltså det har ju ändå ett visst utrymme, det är ju bara i Svenska som det nämns tror 

jag? Ja, någorlunda stor är den ju ändå. Eller ja, kanske inte just det här läsandet av 

skönlitteraturen då, men det här med språksituationen i Norden är ju ändå en punkt (L4). 

L2 och L3 håller inte med L4 utan anser snarare tvärtom, att grannspråkens utrymme i 

kursplanen är relativt litet. L2 påpekar igen att hen själv får välja hur mycket tid hen vill ägna 

åt de olika momenten. 

Hade jag tyckt att det var extra viktigt att göra det då hade jag nog valt att förlänga den 

perioden. Alltså jag tycker fortfarande att skrivandet, med tanke på att Svenska 2 tillhör 

högskolepaketet, så tycker jag ändå att det viktigaste är skrivprocessen, den muntliga 

delen, läsförståelse av olika slag. Så jag kan nog tycka att det räcker (L2). 

L3 håller med om att grannspråken ges relativt lite utrymme i kursplanen och dessutom att det 

utrymmet räcker. Hen går också steget längre och ifrågasätter om grannspråken ens bör ha en 

plats i svenskundervisningen överhuvudtaget. L3 säger vidare att nu när det ändå finns med i 
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kursplanen så räcker det med det utrymme grannspråken får i nuläget och att det räcker att 

eleverna har förståelse för hur de är släkt och till viss grad även har en förståelse för hur 

språken fungerar. 

Åsikterna om grannspråkens utrymme i kursplanen för Svenska 2 skiljer sig alltså mellan de 

fyra intervjuade lärarna. Åsikterna korrelerar också med de respektive lärarnas allmänna 

inställning till grannspråksundervisning. L1 och L4 visar en i större grad positiv inställning 

till både undervisningen i sig och till utrymmet i kursplanen. L2 och L3 inte är lika positivt 

inställda till undervisningen, även om de inte är negativt inställda, och anser också att 

utrymmet för grannspråk i kursplanen är förhållandevis litet. 

5.4 Anser du att du har tillräcklig kompetens för att bedriva 

grannspråksundervisning utifrån kursplanen i Svenska 2? 

Vad gäller sin egen kompetens för att bedriva grannspråksundervisning skiljer sig de fyra 

lärarnas svar. Två av dem anser sig ha kompetens varav en vidare anser att den kompetensen 

dock inte är så stor. De andra två lärarna anser sig inte ha adekvat kompetens. 

L1 är den som klart anser sig ha kompetens nog för grannspråksundervisning utifrån 

kursplanen och hen är också den som har tidsmässigt närmast till sin egen utbildning. Vidare 

förklarar L1 att hen dessutom fortsätter att utveckla den kompetensen. Hen beskriver att 

norska och danska har varit en del av hens universitetsstudier. Även L3 nämner att 

grannspråken var en del av hens utbildning. 

Under utbildningen så hade man väl ett par veckor när man fick lära sig lite grunder i 

danska och norska men sen så har det väl inte varit så mycket mer. Det är väl också 

därför det blir lite ytligt kanske, för att man inte har grävt ner sig så mycket i de här 

olika språken (L3). 

L2 och L4 är de lärare som inte anser sig ha kompetens nog för att bedriva 

grannspråksundervisning utifrån kursplanen i Svenska 2. L2 gör kopplingar till sin egen 

utbildning. 

Om man tittar på antalet timmar som jag har lagt ner på det på universitetsnivå så är jag 

ju, nej, så är jag ju inte tillräckligt kompetent då är det fokus på norska och danska. 

Därför kan jag väl säga att nej, jag har ju inte någon gedigen bakgrund egentligen. Min 

egen utbildning var ju fem poäng norska och danska på universitetsnivå (L2).  

L2 beskriver att den egna utbildningen innehöll en norsk och en dansk gästföreläsare och 

läsning av texter. Fem högskolepoäng under den tiden L2 studerade motsvarar idag sju och en 
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halv poäng, alltså en kvarts termin. L2 anser inte att den delen av hens utbildning var 

tillräcklig för att ge kompetens nog att bedriva grannspråksundervisning. Hen gör också en 

koppling mellan sättet hen själv studerade grannspråk och arbetssättet hen använder sig av i 

sin egen undervisning. 

L4 är den lärare som starkast uttrycker sin självupplevda brist på kompetens och samtidigt 

den som verkar ha haft mest grannspråksundervisning i sina egna studier. 

Jag tror att vi hade en vecka med en norsk lektor och en vecka med en dansk faktiskt, 

när jag läste svenska första terminen tror jag. Så det var ju rätt rejält egentligen. Och då 

läste vi rätt mycket, vi läste nog någon hel bok på norska och rätt många noveller och 

dikter och sådär. Och även lite språkhistoria och lite sådana saker (L4). 

L4 anser dock inte att egna kompetensen motsvarar den egna utbildningen då hen är den enda 

av lärarna som påpekar sina självupplevda tillkortakommanden vid ett flertal tillfällen. 

Jag är inte det bästa exemplet på att det är så lätt då, själv (L4). 

Ja, jag känner mig ju inte som att jag är något vidare på det. Det är klart att jag kan väl 

ge dem en norsk text om jag hittar en som är bra men jag känner inte att jag kan, liksom 

hjälpa dem och lära dem något. Som att säga när de frågar att jo men såhär hänger det 

ihop och det där betyder det. Där känner jag mig ganska kass (L4). 

Nej man önskar ju att man var duktig på det här och kände att man jobbade stort och 

säkert med danska och norska men det kan jag väl inte säga att jag gör (L4). 

Sammanfattat har alla fyra lärare haft grannspråksundervisning under sin egen utbildning. 

Den lärare som senast avslutade sin utbildning, L1, är också den enda som anser sig ha en klar 

kompetens. L3 anser sig också ha kompetensen men på en ytlig nivå vilket också avspeglar 

sig i den egna undervisningen. Två av lärarna, L2 och L4, anser sig inte kompetenta nog för 

att bedriva grannspråksundervisning trots att de båda studerat det under sina utbildningar. En 

av de lärare som verkar ha fått ta del av mest grannspråksundervisning i utbildningen, L4, är 

också den som i störst grad anser sig minst kompetent på området. 
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6 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras och jämförs resultatet med bakgrund och tidigare forskning och 

undersökningar. Intervjuerna med lärarna i denna studie verkar stämma relativt bra överens 

med tidigare resultat. Diskussionen av resultatet utgår ifrån studiens tre frågeställningar; Hur 

arbetar gymnasielärare i svenska med grannspråksundervisning utifrån aktuella 

styrdokument? Vilka attityder har gymnasielärare till grannspråksundervisning? Hur ser 

gymnasielärare på sin kompetens för att bedriva grannspråksundervisning? 

6.1 Lärarnas arbetssätt 

Madsen menar att det finns en korrelation mellan storleken på utrymme i kursplanen och hur 

hög eller låg prioritet moment får i undervisningen (Madsen 2015, s. 113). Alla fyra lärare i 

denna studie har tolkat kursplanen i Svenska 2 och planerat sin undervisning därefter. De två 

lärare som anser att grannspråk har en relativt stor plats i styrdokumenten, L1 och L4, är 

också de två lärare som låtit dem få mest utrymme i sin undervisning. L2 och L3 ansåg att 

utrymmet i kursplanen var litet och har också valt att prioritera andra moment högre än 

grannspråksundervinsingen. Oavsett om relativt fri tolkning av skolans styrdokument ses som 

positivt eller negativt visar resultatet av denna studie på effekten av det tolkningsutrymme 

som ges. Som kursplanerna i svenska på gymnasieskolan ser ut idag innebär det att det är 

lärarna som besitter den största möjligheten att påverka grannspråksförståelsen för elever i 

den svenska skolan. 

Alla fyra lärarna arbetar med det som står utskrivet i kursplanen, med undantag för L3 som 

inte behandlar norsk och dansk skönlitteratur. L3 är dock den som verkar arbeta mest med att 

förstå grannspråken även om den färdigheten inte finns utskriven i kursplanen (Sylvin 2016, 

s.10). L1 går också utanför kursplanen i och med att hen belyser skillnader och likheter i 

exempelvis grammatik och stavning samt falska vänner. Likheter och skillnader i språken och 

förebyggandet av eventuella missförstånd är något som är viktigt att behandla (Rekdal 2002, 

s.14). När jag tolkar innehållet i deklarationen för nordisk språkpolitik är förståelsen av de 

skandinaviska språken en framstående del, en del som verkar ha gått förlorad i 

svenskundervisningens styrdokument. 

L1 använder TV-serien Skam i sin undervisning och utrycker att kultur är en god ingång till 

grannspråk. Kultur och samhällsliv är något som bör innefattas grannspråksmomenten i 

kursplanen (Svedner 2010, s. 121ff). I och med att L2 även tränat norsk och dansk 

läsförståelse och L4 tidigare arbetar med norska och danska annonser har alltså alla fyra lärare 
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arbetat med moment utanför det som konkret står utskrivet i kursplanen, mycket i linje med 

vad forskare diskuterat att grannspråksundervisning bör inkludera. Tre av lärarna, alla utom 

L3, diskuterar även frågan om att göra undervisningen intressant inom grannspråk. L2 och L4 

anser sig inte ha kompetens nog för att göra just detta medan L1 förklarar att hen aktivt 

arbetar med det. Forskare anser också att intresset hos eleverna är viktigt för att nå fram och 

skapa en positiv attityd (Svedner 2010, s.117). Utöver attityd, är även motivation och behov 

viktiga faktorer (Lund 2015, s. 98). 

6.2 Lärarnas attityder 

Forskare har lyft olika argument för grannspråksundervisning som exempelvis tyngden i en 

språkgemenskap mellan 20 miljoner människor och handel (Ask, 2012, s.79). De fyra 

intervjuade lärarna lyfter även ytterligare argument som är de samma som inom forskningen. 

L1 resonerar kring hur man enklare lär sig nya språk samt insyn i sitt eget, precis som Madsen 

och Josephson (Madsen 2011 refererad i Lannvik Duregård 2011; Josephson 2011 refererad i 

Lannvik Duregård 2011). Vidare uttrycker L1 även motstånd mot anglifieringen vilket även 

Sylvin och Svedner gör (Sylvin 2016, s. 5; Svedner 2010, s. 118). Tre av de fyra lärarna, alla 

utom L2, påpekar även att framtida arbete i Norge är ett argument till att bedriva 

grannspråksundervisning. L1 diskuterar kulturaspekten och L4 belyser framtida studier, några 

av de aspekter som Ask tar upp (Ask, 2012, s.79). Argumenten från lärarna i denna studie 

ligger i linje med forskningen. 

Trots olika grader av prioritet är alla fyra lärare i denna studie överens om att det finns 

fördelar med grannspråksundervisning. Tre av de fyra lärarna anser att grannspråk är 

intressant och om de inte redan gör det hade de kunnat tänka sig att arbeta längre med 

området om tid fanns. L4 använder uttrycket ”styvmoderligt behandlat” om 

grannspråksundervisningen vilket kopplar till Svedners uttryck ”svensklärarens dåliga 

samvete”. Hen uppfattas ha dåligt samvete främst över att inte ha kunskaper nog om själva 

språken och därmed inte hjälpa eleverna och inte heller tillhandahålla adekvat material. L2’s 

dåliga samvete skulle snarare speglas i att intressent för grannspråken finns men inte nog med 

tid till undervisning av dem. Jag uppfattar inte att just L2 har dåligt samvete, men andra lärare 

som känner likadant angående tidsaspekten kan tänkas känna av det. En av lärarna går emot 

och ifrågasätter istället om grannspråk verkligen är nödvändigt alls. Överlag är attityden dock 

positiv till grannspråksundervisning och det är alltså graden av prioritet som skiljer lärarna 

mest åt.  
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En annan aspekt är att elevers negativa attityder samt ifrågasättande av varför de behöver 

studera ämnet verkar påverka lärarnas inställning. L4 har gradvis minskat sin 

grannspråksundervisning med negativa attityder från eleverna som en av orsakerna och L2 

upplever ifrågasättande hos eleverna. Endast en av lärarna, L1, verkar förankra arbetsområdet 

hos eleverna genom att läsa texter och diskutera varför man bör stärka 

grannspråksundervisningen i skolan. Att förankra varför man arbetar med det man gör i 

undervisning är en av de viktigaste faktorerna för att skapa motivation och öka inlärningen. 

Kanske finns det här ett problem i att lärare själva inte riktigt vet varför de arbetar med 

grannspråk eller inte anser att det är särskilt viktigt. Det kan så bli svårt att befästa området 

hos eleverna och därmed går de kanske miste om motiverande faktorer. En möjlighet att 

stärka känslan av väsentlighet hos lärare är fler nordiska samarbeten som inkluderar skolans 

värld. Madsens språkpiloter är ett exempel som riktar sig mot lärare och det är även Norden i 

skolan. Frågan är hur många lärare som vet om dessa projekts existens. Kanske skulle varje 

skolan ha en språkpilot, någon som ansvarar för arbetet som med att stärka 

grannspråksförståelsen enligt den nordiska språkdeklarationen. 

6.3 Lärarnas kompetens 

I denna studie upplever en av fyra lärare att hen innehar kompetens nog för att bedriva 

grannspråksundervisning. I Lärarnas riksförbunds undersökning angående självupplevd 

kompetens för grannspråksundervisning hos gymnasielärare i svenska ansåg sig 36 % helt ha 

kompetens, 57 % delvis ha kompetens och 6 % ingen kompetens (Lärarnas riksförbund 2012, 

s. 15). Att jämföra min studie med deras blir något problematiskt då denna studie är kvalitativ 

och deras en kvantitativ enkätundersökning. Att göra om siffrorna i min undersökning innebär 

att 25 % anser sig ha kompetens, men endast fyra personer som underlag är inte statistiskt 

hållbart. Dessutom hade de tre övriga lärarna inte svarsalternativet att ”delvis inneha 

kompetensen” konkret tillgängligt. 

I ett försök att ändå sätta mitt resultat i ett sammanhang blir min tolkning utifrån intervjuerna 

att L1 anser sig helt inneha kompetens för grannspråksundervisning, att L2 och L3 anser sig 

delvis inneha kompetensen samt att L4 inte alls anser sig ha kompetens nog. Även om L2 

uttrycker att hen inte anser sig ha kompetens och L3 anser att hen inte har djupgående 

kunskaper i ämnet diskuterar båda olika arbetssätt och vinklar av grannspråksundervisning 

som indikerar att kunskaper finns om exempelvis släktskap etc. L4 påpekar ett flertal gånger 

hur dålig hen känner sig inom grannspråk och att hen inte skulle vara kapabel att hjälpa 

eleverna om behov uppstod. Man skulle dock även kunna tolka det som att L4 också anser sig 
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delvis inneha kompetens eftersom hen gör ett aktivt val att arbeta med språkförhållanden i 

Norden i ett relativt utökat arbetsområde. Man skulle kunna hävda att både L2, L3 och L4 

anser sig ha kunskap om men inte kunskap att. I vår skola idag, utifrån de styrdokument som 

råder, räcker det inte för eleverna att bara ha kunskap om utan de ska också kunna omsätta 

kunskap till handling. Att kunna förstå och kunna använda grannspråken är en sådan 

omvandling från kunskap till handling och för att nå målet om ökad grannspråksförståelse 

krävs att eleverna får just den kunskapen. För att komma dit är det också nödvändigt att 

undervisande lärare har förmågan att omsätta kunskaper om grannspråken till handlingen att 

förstå och använda dem. 

Østlies studie visar att det finns en koppling mellan upplevelsen av grannspråk i sin egen 

utbildning och sin egen undervisning. De lärare som upplevde sin utbildning som positiv var 

också de som ansåg sig ha kompetens nog att undervisa grannspråk och tvärtom (Østlie 2009, 

s. 111). Resultatet i min studie kan kopplas till detta men också addera en tidsaspekt. L3 

upplevde inte sin egen utbildning i grannspråk särskilt djupgående vilket hen också anser 

reflekteras i sin egen undervisning. L4 ansåg att utbildningen i grannspråk varit grundlig och 

undervisade därefter i början av sin karriär. Med tiden och distansen till utbildningen upplever 

hen dock att de egna färdigheterna försämrats. Samtidigt är L1 den som har kortast tid och 

distans till den egna utbildningen och också den som belyser fler aspekter kring grannspråk i 

sin undervisning. Ser man till Madsens språkpiloter visar Jerpstads undersökning att lärare 

som deltagit i projektet ökat sin kompetens och bedriver grannspråksundervisning i större 

grad än sina kollegor (Jerpstad 2014, s. 57ff). Eftersom språkpiloterna är ett 

fortbildningsprojekt tyder det på att inte bara upplevelsen av men också den tidsmässiga 

närheten till sin egen utbildning påverkar kompetensen. Att två lärare i denna studie samt 

tidigare forskning tyder på att grannspråksundervisning får lite utrymme i undervisningen 

skulle kunna tyda på att den generellt låga prioriteten leder till minskad kompetens med tiden. 

Förutom grader av prioritet verkar kunskapsbrist hos lärare vara en anledning till varför 

grannspråksundervisningen får lite utrymme, alltså hur lärarna arbetar kopplar till hur de ser 

på den egna kompetensen. L4 arbetar tidsmässigt relativt mycket med grannspråk men arbetar 

inte alls med förståelse av norska och danska då hen själv inte har kunskapen. En annan 

koppling verkar vara att upplevelsen, upplägget och innehållet av den egna utbildningen i 

grannspråk påverkar hur man som lärare sedan bedriver sin egen undervisning. Här har 

Sveriges svensklärarutbildningar ett ansvar att dels se till att utbildningen täcker det 
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styrdokumenten tar upp men dels också att inte glömma bort förståelsen med både läs- och 

hörförståelse men också falska vänner och hur man underlättar kommunikationen. 

En fråga som dyker upp i denna studie är förhållandet mellan kompetens, tid och prioritet. 

Påverkas lärares kompetens av tidsmässig distans till den egna utbildningen? Och påverkas 

kompetensen av att grannspråken får lite utrymme i undervisningen? Min gissning är en 

kombination. Oavsett ämne hålls mycket av människors kunskap levande genom att använda 

den och dessutom göra det regelbundet. Dessutom finns risken att det är de mindre och lägre 

prioriterade områdena i en kursplan som inte uppdateras lika ofta. 

6.4 Språkpolitiken och skolan 

Om svenska skolan är ansvarig för en del av arbetet i att stärka grannspråksförståelsen i 

Norden enligt deklarationen om nordisk språkpolitik kanske en del innebär att utöka 

grannspråken plats i styrdokumenten. Tre av de fyra lärarna arbetade på något sätt med 

förståelse av grannspråken i form av läsförståelse, skillnader i grammatik, falska vänner, film 

utan översättning och låttexter, trots att det inte står något om att förstå grannspråken i 

kursplanen. Varför grannspråksförståelse inte är en uttalad del av kursplanen kan tolkas på 

olika sätt. Kanske anses det inte viktigt eller kanske anses det vara underförstått. Här finns 

underlag för diskussion utifrån deklarationen om nordisk språkpolitik och undersökningarna 

om grannspråksförståelse av Maurud och Delsing och Lundin Åkesson. Dessa 

undersökningar, som också jämförts i den senare, från 1976 och 2005 visar att 

grannspråksförståelsen generellt försämrats. Deklarationen om nordisk språkpolitik ämnar att 

stärka förståelsen, dels genom skolan. Man skulle kunna hävda att grannspråkens del i 

kursplanen bör granskas, dels utifrån utrymme men också dels utifrån vilka färdigheter som är 

av störst värde. Både läs- och hörförståelse lär vara viktiga delar för att stärka 

grannspråksförståelsen och ökat utrymme borde kunna öka lärarnas angelägenhet att höja 

prioriteten. 

Frågan är hur grannspråken bäst stärks i skolan. Genom att öka utrymmet för grannspråk i 

kursplanen, genom fortbildning eller genom exempelvis en lärare på varje skola som ansvarar 

för att hålla grannspråksundervisningen levande? Denna studie syftar till att reda ut om det 

finns en diskrepans mellan skolans uttalade roll i nordiskt språksamarbete och vad som utövas 

i verkligheten. Om man utgår från att skolans roll är att svenskundervisningen ska stärka 

grannspråksförståelsen bör resultatet tolkas som att det finns en diskrepans eftersom lärarna 

främst utgår från kursplanen och kursplanen inte fokuserar på förståelse. Att tre av lärarna i 
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denna studie ändå väljer att arbeta, i varierande grad och på olika sätt, med att förstå 

grannspråken är ingen garanti för att andra lärare gör det. Bristande fokus på förståelse i 

styrdokumenten, tillsammans med låg prioritet hos vissa lärare samt bristande kunskaper hos 

andra kan ses som indikatorer på att ett stärkande av grannspråksförståelsen inte fungerar 

optimalt i skolan idag. Frågan är om det dåliga samvetet verkligen bör vara lärarnas. Kanske 

borde det egentligen ligga hos de som beslutar om ämnes- och kursplanerna i 

gymnasieskolan, Skolverket. 

6.5 Förslag på vidare forskning 

Resultatet av denna studie har lett till fortsatta funderingar och därav förslag för vidare 

forskning inom området. Kopplingen mellan utrymme i styrdokument och prioritet i 

undervisning är ett förslag som går att undersöka oavsett skolämne. Stämmer det Madsen 

menar, att lite plats i kursplanen oftast innebär låg prioritet i undervisningen? Vidare vore det 

också intressant att undersöka förhållandet mellan låg prioritet i undervisningen och 

kompetens hos lärarna. Finns det någon korrelation mellan självupplevd låg kompetens och 

låg prioritet i undervisningen och i så fall vilken del föranleder vilken? 

Vidare vore det intressant att ta del av en ny undersökning av grannspråksförståelse i linje 

med Maurud och framförallt Delsing och Lundin Åkesson. Då det i skrivande stund är tolv år 

sedan deras studie kom vore det spännande att se om deklarationen för nordisk språkpolitik 

med syfte att stärka grannspråksförståelsen, som kom året efter deras undersökning, haft 

någon effekt. Det vore även intressant att undersöka hur deklarationens påverkan sett ut land 

för land jämfört med vilka projekt och insatser som gjorts. 
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Bilaga 1: Manus för kvalitativa intervjuer med lärarna 

1. Hur arbetar du med grannspråksundervisning utifrån kursplanen i Svenska 2? 

2. Vilken litteratur arbetar du med? 

- Är litteraturen du använder på originalspråk? 

3. Vad tar du upp inom språkförhållanden i Norden? 

4. Innefattar du moment i grannspråkundervisningen som inte omnämns i kursplanen? 

- Vad tar du, i så fall, upp? 

- Varför/varför inte? 

5. Vad anser du om det utrymme grannspråk ges inom svenskundervisningen? 

- Motivera. 

6. Hur är din personliga inställning till undervisningen? 

- Positiv/negativ? 

7. Vilka för- och nackdelar ser du med undervisning i nordiska språk?  

8. Hur väl upplever du att du har kompetens för att bedriva undervisningen utifrån 

kursplanen? 

9. Har du använt TV-serien Skam i din grannspråksundervisning? 

- Varför/varför inte? 

- Positivt/negativt? 

10. Upplever du att elevers intresse för nordiska språk påverkats av Skam? 

11. Vet du om någon dansk influens som du anser påverkar/har påverkat på samma sätt som 

Skam? 

 

 


