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Sammandrag 

År 2016 vann den norska Tv-serien Skam Foreningen Nordens språkpris på grund av sin 

förmåga “[...] til å engasjere et ungt nordisk publikum, styrke forståelsen av skandinaviske 

språkvariasjoner og bygge opp positive holdninger til nabospråkene i Norden”. Men i vilken 

grad stämmer då detta?  

      Denna uppsats har genom en enkätstudie i tre högstadieklasser i Uppsala undersökt 

niondeklassares norska ord- och läsförståelse, norska språkbruk och vilka attityder de har till 

Norge och norskan. Svaren har satts i förhållande till deras uppgivna konsumtion av tv-serien 

Skam.  

      Resultaten bekräftar Foreningen Nordens påstående om Skams effekter. De som sett 

Skam har som grupp bättre norsk ord- och läsförståelse, använder till viss del norska 

ungdomsslang och har mer positiva attityder till Norge och norskan. Undersökningen har 

även visat att de informanter som inte talar svenska hemma eller som både talar svenska och 

ett annat språk hemma överlag har sämre norsk läsförståelse än de informanter som bara talar 

svenska hemma. Denna skillnad i språkförståelsen finns dock inte bland de informanter som 

sett Skam oavsett deras språkliga bakgrund. 

     Uppsatsen har även ett didaktiskt perspektiv då den undersöker hur Skam kan användas i 

skolans norskundervisning i svenskämnet.  

 

Nyckelord: Grannspråk, grannspråksundervisning, läsförståelse, språkattityder, lånord, 

norska 
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1 Inledning 

År 2016 vann den norska tv-serien Skam, skriven av Julie Andem, Nordens Språkpris för sin 

förmåga att bygga språkbroar mellan de nordiska länderna (Foreningen Norden, 2016). 

Juryns motivering var att Skam vunnit på grund av sin förmåga “[...] til å engasjere et ungt 

nordisk publikum, styrke forståelsen av skandinaviske språkvariasjoner og bygge opp 

positive holdninger til nabospråkene i Norden”. Motiveringen fortsätter med följande citat. 
 

Dyktige skuespillere formidler et dagligdags ungdomsspråk på en realistisk og troverdig måte. 

Overbevisende dialog suppleres med chat-tråder, bilder, videoklipp og kommentarer på 

nettsiden og i sosiale medier. Et ungt nordisk publikum får uvurderlig trening i å forstå 

variasjoner av skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig, gjennom plattformer som kan 

regnes som deres egne. 
 

Skam har enligt Foreningen Norden bidragit till bättre språkförståelse och till att upprätthålla 

positiva inställningar till och emellan de nordiska länderna och språken. Frågan kvarstår 

dock: I vilken utsträckning, om alls, har konsumtionen av Skam påverkat språkförståelsen 

och inställningen till Norge hos svenska ungdomar? 

     I denna uppsats undersöker jag  i vilken mån högstadieelevers (hädanefter informanter) 

norska språkförståelse har eller inte har blivit påverkad av konsumtionen av Skam. De 

områden som undersöks är informanternas läsförståelse, huruvida informanterna förstår och 

använder sig av norska lånord och deras inställning till Norge och norskan. Uppsatsen har 

även en didaktisk prägel då jag utefter uppsatsens resultat resonerar om användningen av 

Skam i skolans norskundervisning i svenskämnet.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens primära syfte är att utröna huruvida det finns kopplingar mellan konsumtionen av 

tv-serien Skam och svenska högstadieelevers norska språkförståelse. Jag har även ett bi-syfte 

där jag vill diskutera vilka effekter implementerandet av Skam i svenskämnets 

norskundervisning kan få. Mina frågeställningar är: 

1. Finns det kopplingar mellan svenska högstadieelevers konsumtion av Skam och deras 

norska ord- och läsförståelse? 

2. Har Skam påverkat informanternas språkbruk?  
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3. Skiljer sig attityderna till det norska språket mellan de som sett och se som inte sett 

Skam? 

4. Hur kan Skam användas i undervisningen? 

1.2 Tidigare forskning 

Under rubrik 1.2.1-1.2.3 presenteras den forskning och annat material som ligger till grund 

för undersökningen. Under rubrik 1.2.4 redovisas norskundervisningens del i den svenska 

högstadieskolans styrdokument.  

1.2.1 Angående internordisk språkförståelse 

Lars-Olof Delsing och Katarina Lundin publicerade år 2005 en omfattande studie av 1283 

nordiska gymnasieungdomars grannspråksförståelse och attityder till varandra (2005, s. 7–9 

& s. 28). Studiens material inhämtades i likhet med denna delvis genom en enkätstudie och 

genom olika provliknande språktester som informanterna fick utföra . Informanterna 1

hämtades från olika gymnasieklasser i de nordiska ländernas huvudstäder och även från 

ytterligare en eller två städer i vart land, förutom på Färöarna, Åland och Grönland. Ett av 

Delsings och Lundins huvudresultat är att grannspråksförståelsen tycks öka ju mer man 

utsätts för grannspråken (2005, s. 8). Detta kom de fram till genom att jämföra sina 

informanternas språkförståelse med deras tidigare språkerfarenheter. Alltså lär ökad kontakt 

med ett språk bidra till ökad förståelsen för det språket. Delsings och Lundins resultat visar 

vidare att invandrare, som kommer från andra länder än de nordiska länderna har sämre 

grannspråksförståelse än infödda nordbor  (2005, s. 138–139). Delsing och Lundin ger ingen 2

förklaring till varför det är så men konstaterar att god förståelse för ett skandinaviskt språk 

underlättar förståelsen för de andra nordiska språken (2005, s. 140).  

     Arne Torp (1998, s. 115) menar att det största språkliga hindret mellan svensk och norsk 

språkförståelse är ordförståelsen och hänvisar till en undersökning av Olaug Rekdal från 1981 

(a.a., s. 106). Rekdal undersökte hur stor del av de 1000 vanligaste orden i norskan och 

svenskan som överensstämmer med varandra. Hon kom fram till att det går att dela upp det 

svenska och det norska ordförrådet i tre kategorier. Först finns det ord som ser likadana ut 

1 Se kapitel 2.1 för ytterligare information om Delsing och Lundins metod och dess likheter med denna uppsats 
metod. 
2 Som invandrare räknar Delsing och Lundin informanter som talar ett icke-nordiskt språk hemma (2005, s. 60). 
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och som betyder samma sak på båda språken. Därefter finns det ord som betyder och ser 

nästan likadan ut, t ex leilighet ‘lägenhet’ och tallerken ‘tallrik’. Sist finns det en grupp ord 

som inte finns i båda språken, t ex nabo ‘granne’ och støv ‘damm’. Det som främst borde 

kunna skapa språkförbristningar hos informanterna är denna sista ordgrupp. Tursamt nog 

uppgår den gruppen av ord som är helt olika bara till 10 % av de 1000 vanligaste orden.  

1.2.2 Angående språkattityder 

Enligt Nationalencyklopedin avser begreppet attityd en ”inställning till viss [en] person el. 

företeelse” (Nationalencyklopedin 2016). När jag i denna uppsats använder mig av begreppen 

inställning och attityd avser jag denna begreppsförklaring. Vidare definierar Ellen Bijvoet 

(2007, s. 119) begreppet språkattityder som ”värderande inslag i människors reaktioner 

gentemot språkliga varieteter och deras talare”. När jag i denna uppsats skriver om 

språkattityder eller attityder till språk avser jag denna begreppsförklaring. De “värderande 

inslagen”  syftar i det ovan nämnda citatet på mer eller mindre klart uttalade eller medvetna 

inställningar och handlingar i vilka attityder kan skönjas enligt Bijvoet (2007, s. 119). En 

sådan inställning kan vara att uttrycka sin beundran eller avsky för ett språk och en sådan 

handling kan vara att favorisera eller diskriminera talarna av ett språk. En persons attityder 

bör således kunna skönjas både från både mer eller mindre medvetna handlingar så väl som 

uttalanden. 

     Bijvoet skriver även om hur språket kan användas som en gruppmarkör för att stärka den 

egna eller andra språkgemenskaper (2007, s. 120). Användandet eller undvikandet av olika 

språkliga variationer kan således skapa eller förstärka ett “vi” såväl som det kan användas för 

att skapa eller ett förstärka ett “dom”. Vidare menar Bijvoet att attityderna till ett språk främst 

hänger samman med de attityder som hyses till talarna av det språket snarare än till språket i 

sig (2007, s. 121–122). Således kan en persons inställning till en viss språklig variation 

förtälja något om dennes inställning till talarna av den variationen.  

     Inge Bøs undersökte år 1978 (s. 180) 1666 norska, svenska och danska elevers 

inställningar till de norska, svenska och danska språken. Vid frågan om vilket av de tre 

språken som var finast ansåg 91 % av de svenska informanterna att svenskan var finast. Bara 

7 % av svenskarna ansåg norskan vara finare än svenskan. Vidare i undersökningen 

efterfrågades informanternas syn på sin egen språkförståelse. Där svarade 59 % av de svenska 

informanterna att de förstod norska från “medelmåttigt väl” till “mycket dåligt”. Bøs kom 
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även fram till att skandinaviska elever överlag är omotiverade till att studera 

grannspråksundervisning (1978, s. 140).  

     Inställningen till ett språk kan vara en faktor som påverkar förståelsen för språket enligt 

Torp (1998, s. 112). En person som har en positiv inställning till ett språk bör således vara 

mer motiverad till att lära sig språket likväl lär en person som är negativt inställd till ett språk 

vara mindre motiverad till att lära sig det språket.  

1.2.3 Angående lånord  

Enligt Mall Stålhammar (2010, s. 22–23) kan man dela upp lånord i flera olika kategorier, t 

ex behovslån och statuslån m.fl.. I kategorin behovslån finns t ex ord till nya företeelser, 

såsom en dvd, eller ett mail, som inte är namngivna på svenska. I kategorin statuslån finns 

ord för förseelser som redan finns namngivna på svenska men som ändå inhämtas för att de 

anses ge en annan nyans eller vara mer statusfylld är det ursprungliga svenska ordet. Exempel 

på statuslån är second hand (begagnat), och singel (ensamstående). Vidare skriver 

Stålhammar att det främst är utländska substantiv och verb som införlivas i svenskan. 

Formord, såsom prepositioner och konjunktioner m.fl., byts å andra sidan sällan ut. 

   Lars-Erik Edlund och Birgitta Hene (1996, s. 99–101) menar att lånords chanser att 

etableras i svenskan ökar eller minskar beroende på olika faktorer. Dessa faktorer är bl.a. 

vilken status det avsändande språket har i Sverige eller hos de grupper eller individer som 

använder orden, vilken status spridarna av lånordet har och i vilka arenor ordet sprids. Andra 

faktorer som enligt Edlund och Hene starkt påverkar etableringen är huruvida ordet fyller en 

viktig funktion och hur ofta ordet används. Värderande ord och ord som kan fungera som 

gruppmarkörer är även de ord som lättare tycks fastna i svenskan. Således löper ord som är 

användbara vid många tillfällen, stammar från högstatusspråk, sprids av personer med hög 

status och som fyller en ny funktion i språket enligt Edlund och Hene störst chans att 

etableras i svenskan. Vidare menar Edlund och Hene (1996, s. 99–101) att specifika lånord 

kan användas för att markera ens identitet.  

1.2.4 Skolans styrdokument 

Här följer en kortare redogörelse om den svenska skolans norskundervisningen i 

högstadieskolans årskurs sju till nio. Detta för att både få ett perspektiv på hur mycket 
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informanterna i denna undersökning förväntas veta och kunna om det norska språket i slutet 

av årskurs nio som samt för att få en bild av vilken ställning norskundervisningen har i 

skolan.  

     I läroplanens centrala innehåll för grundskolans årskurs 7–9 i svenska står det att eleverna 

ska arbeta med “Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk 

i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader 

och likheter mellan de olika språken” (2011, s. 227). I kursplanens syftesbeskrivning står 

följande: “Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl 

de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken” (2011, s. 222). 

Kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 9 lyder: “Eleven kan föra enkla och till viss 

del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt 

jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader” 

(2011, s. 238).  

     Eleverna ska alltså under högstadietiden få viss kännedom om hur norskan och svenskan 

skiljer sig ifrån varandra och hur språken har utvecklats. Det står inte explicit att eleverna ska 

lära sig att förstå norska. Snarare står det att eleverna ska kunna förklara likheter och 

skillnader mellan språken samt att de ska förstå några kännetecknande norska ord och 

begrepp.  

 

2 Metod och material 

Under rubrik 2.1–2.5 presenteras valet av metod och informanter samt vilken utformning 

själva undersökningstillfällena hade. 

2.1 Val av metod enkätens utformning 

Denna undersöknings enkät är inspirerad av den enkät som Delsing och Lundin använde i sin 

forskningsrapport Håller språket ihop Norden? (2005). Främst två delar ur Delsings och 

Lundins undersökningen har stått som inspiration till denna. Dels den enkät som Delsings och 

Lundins informanter fick besvara som efterfrågade information om informanterna attityder, 

bakgrundinformation och vana med norskan (2005, s. 17). Dels har jag valt att i likhet med 

Delsing och Lundin pröva informanternas läsförståelse genom att låta dem läsa ett par artiklar 
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och med tillhörande ord- och läsförståelsefrågor (2005, s. 19–20). Den främsta skillnaden 

mellan våra båda undersökningar är att denna undersökning riktats mot att utröna huruvida de 

informanter som sett Skam uppvisar annorlunda attityder och språkfärdigheter än de som inte 

sett Skam. Jag har även, till skillnad från Delsing och Lundin, valt att avgränsa mig till att 

endast undersöka informanternas skriftliga ord- och läsförståelse. Sist har jag valt att 

undersöka niondeklassare, i stället för andraklassare på gymnasiet som Delsing och Lundin 

gjorde (2005, s. 21–27). Detta eftersom att fler sociala grupper torde finnas representerade 

inom en högstadieklass än i en gymnasieklass där elevernerna delat upp sig bland annat 

utefter deras social bakgrund. 

      Ett större antal informanter är i undersökningar som dessa nödvändiga för att både kunna 

finna och beskriva större företeelser. Enkätundersökningar som dessa är därför brukliga inom 

fältet då de lämpar sig väl till att använda i insamlandet av information från ett större antal 

informanter, vilket även Jan Trost menar (2001, s.16). 

2.2 Enkätens utformning 

Enkäten är uppdelad i fyra delar (se bilagan). I enkätens första del efterfrågades information 

om informanternas bakgrund, bl. a. deras ålder och om de konsumerat norsk kultur förut (se 

fråga 1–10 i bilagan). Den andra delen efterfrågade informanternas attityder till Norge och 

norskan (se fråga 11-14 i bilagan). I den tredje delen prövades informanternas förståelse av 

norska ungdomsslang och deras bruk av dessa ord (se fråga 15-17 i bilagan). I den fjärde 

delen fick informanterna läsa två tidningsartiklar vilka handlar om Skam. Till de artiklarna 

fick de svara på några ord- och läsförståelsefrågor (se fråga 19–25 i bilagan).  

      Frågorna i uppsatsens andra del, som efterfrågade informanternas attityder till Norge och 

norskan, syftar till att utröna direkt uttalade attityder samt outtalade attityder hos 

informanterna. I utformandet av frågorna och i analysen av svaren från dem har jag utgått 

från Bijvoet definition av språkattityder som “värderande inslag i människors reaktioner 

gentemot språkliga varieteter och deras talare” (2007, s. 119). Jag har även i analysen utgått 

från Bijvoets påstående om att en persons attityd till en språklig variation speglar den 

personens attityd gentemot talarna av den variationen (2007, s. 121–122). Enkätfråga 13, som 

lyder “ Hur fint är norska jämfört med svenska?”, efterfrågar informanternas direkt uppgivna 

språkattityd. Och utifrån Bijvoets ovan nämnda definition och påstående förtäljer svaren till 
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enkätfråga 11, som lyder “Önskar du undervisning i norska?”, även något om informanternas 

attityder gentemot Norge och norskan. Enkätfråga 14, som lyder “Vill du resa till Norge?”, 

säger således även något om hur attraktivt Norge som land är för informanterna.  

    Ordförståelsetestet i enkätens tredje del är uppdelad i två kategorier som jag kallar för 

ordförståelsedelen (enkätfråga 19 & 22) och ungdomsspråksdelen (enkätfråga 15) som 

prövade informanternas norska ordförståelse.  I ordförståelsedelen kunde informanterna gissa 

vad orden betydde eftersom orden var tagna ur artiklarna de läste. Alltså kunde de lista ut 

ordens betydelse ur det sammanhang orden stod i. Orden ur ordförståelsedelen är även mer 

vanliga vardagsord, som trenger (behöver), seer-opplevelse (se-upplevelse) och nabo 

(granne). Vissa av orden i ordförståelsedelen, så som trenger, är dock lite svårare då ordet 

inte används i svenskan och andra ord, som seer-opplevelse, är lättare då det är samma ord på 

svenska. Skillnaden är alltså stor från ungdomsspråksdelen som testade informanternas 

passiva förståelse av typiska ungdomsslang som flera av karaktärerna i Skam använder, 

såsom lættis (roligt), vors (förfest) och sveis (frisyr). För att förstå orden i 

ungdomsspråksdelen kan man inte använda sina svenskkunskaper då orden inte finns i 

svenskan. Totalt kunde var informant få 18 rätt på ordförståelsen, 4 rätt på läsförståelsen och 

12 rätt på ungdomsspråksdelen.  

   Artiklarna som valdes till enkätens fjärde del togs från den norska internettidningen 

Aftenpostens kultursida. De handlar om Skam och bedömdes av mig som lättlästa och 

lättillgängliga då de har ett vardagligt språk och då ingen bakgrundsinformation krävs för att 

hänga med i texten. Bedömningen har gjorts i från min egen språkkänsla .  3

      För att få ett mått på artiklarnas svårighetsgrad räknade jag ut deras LIX-värde. LIX är en 

metod skapad av pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson för att beräkna en texts 

svårighetsgrad (1968, s. 66). Genom att beräkna textens genomsnittliga meningslängd och 

andel längre ord, det vill säga ord med fler än sex bokstäver, kan ett LIX-värde beräknas. 

Förstås finns det fler faktorer än enbart en texts meningslängd och andel längre ord som 

påverkar textens svårighetsgrad. Lix-metoden bör därför inte ses som ett exakt mått över hur 

svår en text faktiskt är, utan bör ses som en indikator eller som en fingervisning om hur svår 

texten kan upplevas vara.  

3 Eftersom jag bott i Norge i ett år och konsumerar norsk kultur på samma sätt som jag konsumerar svensk 
kultur förstår jag norska lika obehindrat som jag förstår svenska och anser mig därför ha en god norsk 
språkkänsla. 
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     Den första artikeln i enkäten, Nordens språkpris til skam, skriven av Norsk telegrambyrå 

(2016) har läsbarhetsindexet 41, vilket indikerar att texten precis kvalificerade sig till att bli 

en medelsvår text. Den andra artikeln av Amalie Lereng, De kommer fra New Zealand, 

Angola og Filippinene (2016) har läsbarhetsindex 33, vilket indikerar att texten är lättläst .  4

2.3 Val av informanter 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar (se rubrik 1.1) behövde jag jämföra elever 

som har sett Skam med elever som inte har sett Skam. Därför kontaktade jag en bekant som 

arbetar som svensklärare på en kommunal skola i Uppsala och blev inbjuden att genomföra 

enkätundersökningen hos en av hens niondeklasser. Skam hade inte fått ett stort genomslag i 

den klassen vilket nödgade mig till att finna ett par klasser där Skam fått ett större genomslag. 

De andra två klasserna kommer från en friskola med en kristen profilering i Uppsala centrum. 

Enligt en bekant som går på den skolan hade många av eleverna där sett Skam. 

Niondeklassarnas svensklärare kontaktades och jag blev inbjuden att genomföra 

undersökningen hos två av skolans niondeklasser. 

2.3.1 Indelning av grupper 

För att generalisera enkätsvaren och göra dem hanterliga har jag delat in informanterna i tre 

grupper vilka jag kommer att återkomma till genom resten av uppsatsen. Gruppindelningen är 

ämnad till att underlätta läsarens orientering i texten. Indelningarna är: 

1. De som sett mindre än en säsong av Skam eller som inte sett Skam alls. Hädanefter 

Grupp brons. 

2. De som sett minst en säsong av Skam med undertext. Hädanefter Grupp silver. 

3. De som sett minst en säsong av Skam utan undertext. Hädanefter Grupp guld. 

Gruppernas namn relateras till gruppernas förutsättningar till god norsk språkförståelse 

utefter resultatet i Delsing och Lundins undersökning som antyder att språkförståelsen lär öka 

ju mer man utsätts för ett språk (2005, s. 8). Utifrån dessa resultat lär de som sett Skam ha 

bättre norsk språkförståelse än de som inte sett Skam i och med deras antydda större vana 

med norskan. Under genomgången av resultaten fann jag att de som sett Skam utan undertext 

4 Lixvärdet 40–50 anger en medelsvår text, typiskt en normal tidningstext. Lix-värdet 30–40 anger en lättläst 
text, typiskt skönlitteratur eller populärtidningar. (Björnson, 1968, s. 89)  
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som grupp svarat annorlunda än de som sett Skam med undertext (se rubrik 3.1–3.3). Detta 

står som grund för uppdelningen av de som sett Skam till två separata grupper, dels grupp 

guld som sett Skam utan undertext och dels grupp silver som sett Skam med undertext. Grupp 

guld lär även ha något bättre förutsättningar än grupp silver till att nå en god norsk 

språkförståelse. Detta eftersom att grupp guld lär ha behövt ta större notis om språket i serien 

än grupp silver som kunnat förlita sig på undertexterna för att förstå konversationerna i 

serien.  

2.3.2 Informanternas bakgrund 

Som tidigare nämnt kommer undersökningens deltagare från tre niondeklasser från två skolor 

(se rubrik 2.3). Klassen från den kommunala högstadieskolan består av 30 elever varav 20 var 

närvarande vid undersökningen. Elva elever är pojkar och nio är flickor. Sex av eleverna talar 

bara svenska hemmavid, fyra talar ett eller flera andra språk än svenska hemmavid, tio elever 

talar både svenska och ett annat språk hemmavid. Fyra av eleverna i klassen går även i en 

förberedelseklass där de fortfarande håller på att lära sig svenska. Den kommunala klassen 

kännetecknas alltså av att vara en heterogen klass. 

      De andra två klasserna som undersöktes kommer från en friskola i centrala Uppsala med 

en kristen profilering. 48 av 50 elever i de båda klasserna var närvarande vid genomförandet 

av undersökningen. De båda klasserna består av totalt 28 killar och 20 tjejer, varav fyra har 

dyslexi och sex talar ett annat språk vid sidan av svenska hemmavid. 

   Angående klassernas bekantskap med Skam var intresset betydligt större hos de två 

klasserna på friskolan, där 30 av 48 hade sett Skam, än i den kommunala klassen där endast 

tre av tjugo sett Skam. Totalt sett har alltså 33 av urvalets 68 informanter sett Skam. 13 av 

dessa 33 hade sett minst en säsong utan undertext och resterande 20 hade sett minst en säsong 

med undertext. I den kommunala klassen är det alltså 17 elever som inte sett Skam och i de 

två friskoleklasserna är det 18 som inte sett Skam, vilket totalt blir 35 stycken informanter 

som inte sett Skam. 

2.4 Utförandet av undersökningen 

Klasserna fick information i förväg om undersökningen så att de visste att de skulle få 

genomföra den vid en bestämd tidpunkt. På grund av sjukdom kunde jag bara utföra två av 

11 



tre undersökningar. Den tredje undersökningen utfördes av klassens svensklärare som varit 

närvarande under den tidigare undersökningen på friskolan. Läraren fick instruktioner för hur 

undersökningen skulle utföras för att öka likvärdigheten mellan undersökningarna. 

Informanterna delgavs muntligen hur de skulle ta sig an enkäten och de fick därefter 40 

minuter på sig att svara på hela enkäten. Enkäten var i pappersform för att slippa tekniska 

problem.  

2.5 Avgränsningar 

Uppsatsens begränsningar är dels att uppsatsen endast ser till bokmålet då det är det mest 

förekommande skriftspråket i Norge. Undersökningen tar ej heller hänsyn till informanternas 

sociala eller geografiska bakgrund. Undersökning begränsas även till att endast undersöka 

informanternas läsförståelse, deras passiva ordförråd och deras inställning till Norge och 

norskan. Informanternas hörförståelse, talförmåga och förmåga att själv skapa text på norska 

undersöks således inte.  
 

3 Resultat  
Under rubrik 3.1–3.3 presenteras och analyseras de svar som enkätundersökningen erhöll 

som relateras till uppsatsens frågeställningar. Procenttalen i kapitlets tabeller är beräknade 

utifrån resultaten från enkätundersökningen och är avrundade till heltal. Övrig information 

om hur tabellerna ska tolkas finns i direkt anslutning till var tabell. 
 

3.1 Språkförståelsetesten 

Nedan redovisade resultat relateras till frågeställningen ”Vilka kopplingar finns det mellan 

svenska högstadieelevers konsumtion av Skam och deras norska språkförståelse?” 

     Enkäten prövade informanternas förståelse av ord i en kontext tagna ur två norska artiklar, 

deras läsförståelse och deras passiva ordförråd av norska ungdomsslang (se bilagan, fråga 15 

& 19 - 25 och kapitel 2.2). Nedan i tabell 1 presenteras de totala resultaten i 

språkförståelsetesten för grupp brons, silver och guld.  

    För varje enskild fråga i tabellens tre delar (ordförståelse, läsförståelse och ungdomsspråk) 

har de olika grupperna (grupp brons, silver och guld) fått ett poäng för varje rätt svar (se 

tabell 1). Totalt kunde var informant få 18 rätt på ordförståelsen, 4 rätt på läsförståelsen och 
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12 rätt på ungdomsspråksdelen. Grupp brons fick t ex totalt rätt på 164 av 630 möjliga i 

ordförståelsedelen eller 26 % (164 / 630 x 100 = 26 %). Bronsgruppen består av 35 

informanter och var och en av dessa kunde få som mest 18 rätt på ordförståelsedelen alltså 

blir det totala antalet rätt gruppen kunde få 630 (18 x 35 = 630).  

 

Tabell 1: Totalresultat för språkförståelsen 
Variabler 
/grupper 

Ordförståelse Läsförståelse Ungdomsspråk Antal 
informanter 

Brons 164/ 630 st  (26 %)   81/140 st  (58 %)   25/420 st  (  6 %) 35 st 

Silver 158/ 360 st  (44 %)   57/  80 st  (71 %)   60/240 st  (25 %) 20 st  

Guld 106/ 234 st  (45 %)   38/  52 st  (73 %)   50/156 st  (32 %) 13 st  

Totalt 428/1224 st (35 %) 176/272 st  (65 %) 135/816 st  (17 %) 68 st 

 

Grupp silver och guld presterade nästan helt likvärdigt i ord- och läsförståelsedelen. 

Guldgruppen presterade dock bättre än silvergruppen i kategorin “ungdomsspråk” där grupp 

guld visste vad 32 % av orden betydde mot att grupp silver visste vad 25 % av orden betydde. 

Guldgruppen är alltså marginellt bättre än silvergruppen i ord- och läsförståelseövningarna. 

Dock har guldgruppen totalt förståelse för ett större passivt norskt ordförråd än silvergruppen.  

      Skillnaden mellan grupp brons och de andra två grupperna är större. För att förstå 

bronsgruppen bättre har jag delat upp den i tre utmärkande grupper efter vilket eller vilka 

språk informanterna talar hemmavid (se tabell 2 på nästa sida). Första gruppen i tabell två 

talar något eller några andra språk än svenska hemma vid. Den andra gruppen talar både 

svenska och ett annat språk hemma och den tredje gruppen talar bara svenska hemma. De tre 

gruppernas resultat presenteras på samma sätt som i tabell 1 här ovanför i tabell 2.  
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Tabell 2. Uppdelning av grupp brons 
Variabler/ 
grupper 

Ordförståelse Läsförståelse Ungdomsspråk Antal 
informanter 

Inte svenska alls     3/  90 st (  3 %)   3/  20 st (15 %)   3/  60 st (5 %)  5 st 

Svenska och ett / 
flera andra språk  

  16/162 st (10 %) 13/  36 st (36 %)   6/108 st (6 %)  9 st 

Bara svenska  140/378 st (37 %) 60/  84 st (72 %) 18/242 st (7 %) 21 st 

Brons totalt 164/630 st (26 %) 81/140 st (58 %) 25/420 st (6 %) 35 st 

 

Om vi ser till de som endast talar svenska hemma ur bronsgruppen och jämför dem med guld- 

och silvergruppen kan vi se att deras resultat i ordförståelsedelen är lägre än guld- och 

silvergruppen (jfr tabell 1 och 2). Skillnaden är dock inte mer än att de som talar svenska 

hemma ur bronsgruppen fick 37 % rätt och att silver- och guldgruppen fick 45 % rätt. I 

läsförståelsen fick både de som bara talar svenska ur bronsgruppen och guld- och 

silvergruppen nästan lika bra resultat (jfr tabell 1 och 2). Den största skillnaden återfinns 

istället i ungdomsspråksdelen där bronsgruppen, oavsett vilket språk informanterna talar 

hemma, inte svarade på vad mer än ca 6 % av orden betyder. Detta står i kontrast mot silver- 

och guldgruppen som fick 25 % respektive 32 % rätt. Sammanfattningsvis har de som sett 

Skam och de som bara talar svenska hemma ur bronsgruppen nästan lika god 

läsförståelseförmåga på norska. De som sett Skam har dock ett större passivt norskt ordförråd 

än de som inte sett Skam.  

      Ser vi endast till tabell 2 kan vi konstatera att skillnaden mellan de tre indelningarna av 

bronsgruppen är stora. De som bara talar svenska hemma presterade, som i ovan stycke 

nämnt, inte mycket olikt från guld- och silver gruppen i ord- och läsförståelsedelen men 

betydligt sämre i ungdomsspråksdelen. De ur bronsgruppen som bara talar svenska hemma 

presterade lika i ungdomsspråkdelen som de som talar andra språk än svenska hemma ur 

bronsgruppen. Därefter blir skillnaderna i resultaten mer uppseendeväckande mellan 

bronsgruppens tre indelningar.  

     De som talar andra språk än svenska hemma ur bronsgruppen svarade rätt på 3 % 

ordförståelsedelen. Kanske kan denna, mot sina klasskamrater, lägre prestation förklaras med 

att flera av de fyra eleverna som fortfarande lär sig svenska lär finnas i denna grupp (se rubrik 
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2.1). Dock är dessa elever fyra till antalet och samtliga fem som talar andra språk än svenska 

hemma fick någorlunda likvärdiga resultat. De som både talar svenska och ett annat språk 

hemma ur gronsgruppen fick 10 % rätt i ordförståelsedelen och de informanter som bara talar 

svenska hemma ur bronsgruppen fick 37 % rätt. De tre gruppernas svar skiljer sig således 

starkt åt.  

     Vidare svarade de som talar både svenska och ett annat språk hemma rätt på 36 % av 

läsförståelefrågorna. De som inte alls talar svenska hemma svarade rätt på 15 % av 

läsförståelsefrågorna. De som talar andra språk än svenska hemma ur bronsgruppen verkar 

alltså som grupp ha haft stora svårigheter med att förstå norskan i enkäten. De som både talar 

svenska och ett annat språk hemma ur bronsgruppen verkar även de ha haft svårt för norskan 

i enkäten jämfört med de som bara talar svenska hemma ur bronsgruppen.  

     Tilläggas bör att de som både talar svenska och ett annat språk hemma men som sett Skam 

varken presterat märkbart bättre eller sämre än de som bara talar svenska hemma och som sett 

Skam.  

3.2 Informanternas bruk av norska lånord 
Nedan redovisade resultat relateras till frågeställningen “Har Skam påverkat informanternas 

språkbruk?” 

      I tabell 3 och 4 redovisas svaren från fråga 16 och 17 i enkäten (se bilagan) där 

informanterna fritt uppgav om de använder några norska ord och vilka dessa då är. Svaren i 

tabell 3 och 4 kommer från enkätfrågan 16 och 17 som frågade informanterna om de 

använder några norska lånord (se bilagan). I tabell tre redovisas hur stor andel av varje grupp 

som använder sig av ett eller flera norska lånord. Procenttalen anger hur stor andel av varje 

grupp som använder norska ord. T ex är det 3 av 35 informanter i bronsgruppen som 

använder norska lånord vilket totalt är 9 % av informanterna i bronsgruppen.  

  

Tabell 3. Antal informanter som använder ett eller flera norska ord 

Grupper/ variabler Brons Silver Guld Totalt 

Antal informanter  3/35 st  (9 %) 8/20 st  (40 %) 8/13 st  (62 %) 21/68 st  (31 %) 
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Tabell 3 visar en stark hierarki mellan de tre gruppindelningarna. 40–62 % av silver- och 

guldgruppen använder något eller några norska ord och endast 9 % av bronsgruppen 

använder något eller några norska lånord. Guld- och silvergruppen har alltså en långt större 

andel informanter som använder norska ord. Det föreligger även en skillnad mellan silver- 

och guldgruppen gällande utsträckningen av deras bruk av norska ord. En större andel av 

guldgruppen än silvergruppen använder alltså norska lånord.  

     I tabell 4 redovisas hur många informanter ur var grupp som använder orden drittsekk 

‘skitstövel’, serr ‘seriöst’ och kødde ‘skämta’ samt om de använde andra norska ord . Ord i 5

kategorien “Andra ord” är ord som inte användes av fler än en av informanterna. 

Informanterna fick uppge vilka norska ord de använder direkt efter att de gjort ett norskt 

språkförståelsetest med tolv vanliga norska ungdomsslang och uttryck (se fråga 15 i bilagan 

och rubrik 2.2). Alltså kunde de lätt uppge ifall de använde något ord från den listan. Flera 

informanter använder sig av fler än ett norskt lånord. T ex är det åtta personer ur guldgruppen 

som använder sig av ett eller flera norska ord (se tabell 3) och samtidigt är det bara sex av 

dessa som använder ordet drittsekk (se tabell 4).  

 
Tabell 4. Använder du några norska ord? 

Variabler 
/grupper 

Drittsekk Serr Kødde Andra ord Antal 
informanter 

Brons   3/35 st  
 (  9 %)  

 0/35 st  
(  0 %)  

 0/35 st  
(  0 %) 

  0/35 st  
( 0 %) 

35 st 

Silver   6/20 st  
  (30 %) 

 3/20 st  
(15 %) 

 1/20 st 
(  5 %) 

  4/20 st  
(20 %) 

20 st 

Guld   6/13 st 
  (46 %)  

 4/13 st  
 (31 %)  

 3/13 st  
(23 %)  

  3/13 st  
(23 %)  

13 st 

Totalt  15/68 st  
  (22 %) 

 7/68 st  
 (10 %) 

 4/68 st 
(   6 %) 

  7/68 st  
( 10 %) 

68 st 

 

Från tabell 4 kan vi konstatera att inte något enskilt norskt låneord fått starkt fäste bland 

informanterna totalt. Även om ordet drittsekk är vanligt i guldgruppen är det bara 22 % av 

alla informanter totalt som använder ordet. Användandet av norska ord är även i stort 

5De norska orden som räknas under ‘andra ord’ i tabell 4 är dritt ‘skit’, kul ‘cool’, gøy ‘roligt’, ass ‘alltså’, pikk 
‘snopp’ och sykt ‘sjukt’. 
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begränsat till silver- och guldgruppen och är därför i stort begränsat till de som sett Skam. 

Dock är det tre informanter från bronsgruppen från friskoleklasserna som använder ordet 

drittsekk. Gissningsvis har dessa tre elever tagit efter språkbruket till sina klasskamrater som 

sett Skam.  

     Det är en större andel av guldgruppen än av silvergruppen som använder sig av ett eller 

flera norska lånord (se tabell 3). I tabell 4 ser vi även att guldgruppen använder fler lånord än 

silvergruppen. Alltså tycks det föreligga en skillnad mellan guld- och silvergruppens 

användning av norska lånord. Guldgruppen har fler informanter som använder norska lånord. 

De ur guldgruppen som använder norska lånord använder sig även av fler lånord än vad de i 

silvergruppen som använder låneord gör. 

     I enkätfråga 18 (se bilagan), som lyder “Önskar du att tillägga övrig information?”, angav 

fem informanter i de två friskoleklasserna att de endast använde norska lånord i skämtsamma 

sammanhang. 

3.3 Informanternas språkattityder 

I tabell 3 till 5 redovisas resultaten från frågorna 13, 11 och 14 ur enkäten som efterfrågade 

information om informanternas attityder till Norge och norskan (se bilagan). 

       I tabell 5 redovisas svaren från fråga 13 i enkäten (se bilagan) där informanterna antingen 

fick kryssa i om de ansåg norska vara finare än, lika fint som eller mindre fint än svenska. 

Procenttalen är beräknade genom att dela antalet informanter ur var enskild grupp som ansett 

norskan vara finare, lika eller mindre fint än svenskan med gruppens totala antal informanter.  

 

Tabell 5. Hur fint är norska jämfört med svenska? 

Variabler 
/grupper 

Finare än sv. Lika fint sv.  Mindre fint än sv. Antal 
informanter 

Brons    2/35 st   (  6 %)  10/35 st   (29 %)  23/35 st   (66 %) 35 st  

Silver    5/20 st   (25 %)  10/20 st   (50 %)    5/20 st   (25 %) 20 st  

Guld    4/13 st   (31 %)    2/13 st   (15 %)    7/13 st   (54 %) 13 st  

Totalt  11/68 st   (16 %)  22/68 st   (32 %)  35/68 st   (51 %) 68 st  
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I Bøs undersökning år 1978 framkom det att bara 7 % av de svenska ungdomarna i 

undersökningen ansåg norska vara finare än svenska (1978, s. 180). I tabell 5 kan vi se att 

endast 6 % av bronsgruppen anser att norska är finare än svenska. Bland dem som inte sett 

Skam verkar således inställningen till norskan inte ha förändrats märkbart sedan Bøs 

undersökning år 1978 . 6

     Svaren blir istället mer häpnadsväckande i guld- och silvergruppen som både kraftigt 

skiljer sig från Bøs resultat men även från varandra. Om vi först ser till silvergruppen kan vi 

konstatera att det är den neutralaste gruppen. Detta eftersom att de inte tagit stark ställning för 

något av språken. Visserligen anser 25 % att norska är finare och 25 % anser att norskan är 

mindre fin än svenskan, men 50 % anser ändå att språken är lika fina. I guldgruppen å andra 

sida tycks det ha skett en polariseringen där den neutrala mittgrupperingen som anser norskan 

vara “lika fint som svenska” nästan tömts. Där är det bara 15 % av informanterna som varken 

positionerar sig för eller emot något av språken.  

     Trots att 31 % av informanterna i guldgruppen ansåg norskan vara finast mot 

silvergruppens 25 % blir det ändå silvergruppen som totalt har mest positiva inställningar till 

norskan. 75 % av silvergruppen anser antingen norskan vara finare eller lika fint som 

svenskan. I Guldgruppen är det istället 46 % av informanterna som anser norskan vara lika 

fin eller finare än svenskan. I bronsgruppen är det 34 % av informanterna som anser norskan 

vara lika fin eller finare än svenskan. 

       I tabell 6 redovisas svaren från fråga 11 i enkäten som löd “Önskar du undervisning i 

norska?” (se bilagan). Informanterna fick antingen uppge att de ville ha mycket, lite eller 

ingen norskundervisning alls. Procenttalen är beräknade genom att dela antalet informanter ur 

var enskild grupp som önskat mycket, lite eller ingen undervisning alls i norska med 

gruppens totala antal informanter.  

 

 

 

 

 

 

6 I Bøs undersökningen ställdes frågan om vilket språk av svenska, norska eller danska är finast enligt 
informanterna (se kapitel 1.2.2). Bøs fråga, och därför svaren från frågan, är därför inte fullt jämförbar med min 
fråga där informanterna gick uppge om norska är lika, mindre eller mer fint än svenska (se bilagan). 

18 



Tabell 6. Önskar du undervisning i norska? 
Variabler 
/grupper 

Ja, mycket Ja, lite Nej Antal 
informanter 

Brons   1/35 st  (  3 %)  10/35 st   (29 %)  24/35 st   (67 %) 35 st 

Silver   2/20 st  (10 %)    9/20 st   (45 %)    9/20 st   (45 %) 20 st  

Guld   4/13 st  (31 %)    4/13 st   (31 %)    5/13 st   (38 %) 13 st 

Totalt   7/68 st  (10 %)  23/68 st   (34 %)  38/68 st   (56 %) 68 st  

 

I Bøs undersökning (1978, s. 140) framkom det att skandinaviska elever överlag är 

omotiverade till att studera grannspråk (se kapitel 1.2.2). Denna undersökning bekräftar i 

stort den bilden. Totalt vill 56 % av informanterna inte alls studera norska. De flesta av dem 

kommer från bronsgruppen. Totalt vill 34 % av informanterna studera lite norska och 10 % 

vill studera mycket norska.  

      Bara 3 % av bronsgruppens informanter vill studera mycket norska. Kanske har det aldrig 

varit viktigt för bronsgruppen att förstå norska och därför ser de inte nyttan i 

norskundervisning. I silvergruppen vill 10 % av informanterna studera mycket norska och 45 

% önskar lite norskundervisning. Intresset för att studera norska är således betydligt större i 

silvergruppen där totalt 55 % av informanterna är intresserade av norskundervisning mot 

bronsgruppens 32 %. Mest positiv till att få mycket norskundervisning är guldgruppen där 31 

% vill ha mycket och 31 % vill ha lite undervisning i norska. Totalt vill 62 % av guldgruppen 

ha någon form av norskundervisning mot silvergruppens 55 %.  

      Skillnaden mellan grupperna är alltså mest påtaglig i att bronsgruppen inte alls är 

intresserad av att få mycket norskundervisning och att det är en klar majoritet där som inte 

alls vill studera norska. I silvergruppen vill istället de flesta studera norska men få är 

intresserade av att studera mycket norska. Guldgruppen är mest intresserad. Där vill även en 

tredjedel av informanterna ha mycket undervisning i norska.  
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      I tabell 7 redovisas svaren från fråga 14 i enkäten som löd “Vill du resa till Norge?” (se 

bilagan). Informanterna fick antingen uppge om de ville, kanske/inte visste om de ville eller 

om de inte ville resa till Norge. Jag har slagit samman de som både kanske ville med de som 

inte visste om de ville resa då båda svaren visar på att informanterna inte har en bestämd 

uppfattning i frågan. Procenttalen är beräknade genom att dela antalet informanter ur var 

enskild grupp som ville, kanske ville/inte visste eller inte ville med gruppens totala antal 

informanter.  

 
Tabell 7. Vill du resa till Norge? 

Variabler 
/grupper 

Ja Kanske / vet ej Nej Antal 
informanter 

Brons  12/35 st (34 %)  20/35 st (57 %)    3/35 st  (  7 %) 35 st 

Silver    9/20 st (45 %)    7/20 st (35 %)    4/20 st  (20 %) 20 st 

Guld    9/13 st (69 %)    1/13 st (  8 %)    3/13 st  (23 %) 13 st 

Totalt  30/68 st (44 %)  28/68 st (41 %)  10/68 st  (15 %) 68 st 

 

Enligt resultaten redovisade i tabell 7 kan vi se att andelen som både vill och inte vill resa till 

Norge är större i grupp silver och guld än i grupp brons. I bronsgruppen är det i stället en stor 

del av informanterna som inte vet om de vill eller inte vill resa till Norge. De som sett Skam 

tycks alltså vara mest benägna till att vilja resa till Norge.  

     I tabell 8 redovisas svaren från fråga 12 i enkäten som löd “Tycker du att det norska 

språket är lätt eller svårt att förstå?” (se bilagan). Informanterna fick kryssa i en skala från 1 

till 5 där 1 är lätt och 5 är svårt. Nummer 1 och två har översatts av mig till “lätt till tämligen 

lätt” i tabell 8 för att lättare kunna tala om svaren. Nummer 3 har översatts till “Medelsvårt” 

och nummer 4 till 5 har översatts till “Tämligen svårt till svårt”. Procenttalen är beräknade 

genom att dela antalet informanter ur var enskild grupp som anser norska vara lätt, 

medelsvårt eller svårt att förstå med gruppens totala antal informanter.  

 

 

 

 

20 



 
Tabell 8. Tycker du att det norska språket är lätt eller svårt att förstå?  

Variabler/
grupper 

Lätt till tämligen 
lätt 

Medelsvårt Tämligen svårt 
till svårt 

Antal 
informanter 

Brons     8/35 st  (23 %)  16/35 st  (46 %)   11/35 st  (31 %) 35 st 

Silver   10/20 st  (50 %)     8/30 st  (40 %)     2/20 st  (10 %) 20 st 

Guld     7/13 st  (54 %)     4/13 st  (31 %)     2/13 st  (15 %) 13 st 

Totalt   25/68 st  (32 %)   28/68 st  (41 %)   15/68 st  (13 %) 68 st 

 

Till att börja med kan vi från tabell 8 konstatera att det inte föreligger någon större skillnad 

mellan silver- och guldgruppen än att det är något fler i silvergruppen än i guldgruppen som 

anser norska vara medelsvårt. Tabellens största kontrast finns istället mellan bronsgruppen 

och de två andra grupperna. Bronsgruppen anser överlag att norska är svårt och silver- och 

guldgruppen anser norska vara lite lättare.  

     En tredjedel av bronsgruppen anser att norska är svårt. I silver och guldgruppen är det i 

stället strax över en tiondel som anser att norska är svårt att förstå. Kontrasten blir även 

påtaglig bland de som anser norska vara lätt att förstå där andelen är ca 50 % i silver och guld 

grupperna och 23% i bronsgruppen. Konsumtionen av Skam tycks således ha bidragit till ett 

större språkligt självförtroende. Men det kan vara så att flera av de som sett Skam redan hade 

ett gott språkligt självförtroende innan de började se på Skam. 

 

4 Diskussion 

Under rubrik 4.1–4.3 diskuteras och kopplas resultaten som redovisades under rubrik 3.1–3.3 

till tidigare forskning som redovisades under rubrik 1.2-1.2.4. Diskussionen tar avstamp i 

uppsatsens frågeställningar och i uppsatsens syften. 

     Det bör förtydligas och påpekas att informanternas norskkunskaper, språkbruk och 

inställningar inte undersöktes före Skam publicerades. Alltså kan vi inte säkert veta om dessa 

faktorer påverkas av informanternas konsumtion av Skam. Dock bör det även påpekas att det 

snarast är ett undantag att någon informant över huvud taget konsumerat någon annan norsk 

kultur än Skam. Några informanter, både bland de som sett och inte sett Skam, uppgav att de 
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har släkt och vänner i Norge. Dessa uppgav dock inte märkvärdigt annorlunda svar än någon 

annan i sin respektive guld-, silver- eller bronsgrupp. Samtliga informantgrupper tycks därför, 

totalt sett, ha haft väldigt liten kontakt med det norska språket och norsk kultur innan Skam 

publicerades. Därför är det troligt att Skam är en betydande faktor i förklarandet av 

skillnaderna i enkätsvaren mellan grupp brons, silver och guld. 

4.1 Skam och norsk språkförståelse 

Här diskuteras resultaten från frågeställningen “Finns det kopplingar mellan svenska 

högstadieelevers konsumtion av Skam och deras norska läsförståelse?”.  

      Delsings och Lundins antagande om att språkförståelsen lär öka ju mer man utsätts för ett 

språk (2005, s. 8) blir i denna undersökning stärkt (se kolumn 1). De som sett Skam har som 

grupp bättre norsk läsförståelse än de som inte sett Skam. De som sett Skam utan undertext 

har något bättre läsförståelse än de som sett med undertext. Det tycks alltså finnas ett 

samband mellan grad av konsumtion av Skam och informanternas norska läsförståelse.  

      De som sett Skam tycks ha en högre norsk ordförståelse än de som inte sett Skam. 

Särskilt svårt tycks det ha varit för dem som inte sett Skam att förstå de norska 

ungdomsslangen i enkätfråga 15 där de svarade rätt på vad 6 % av orden betyder. Detta 

förvånar dock inte då då ingen av de norska orden i enkätfråga 15 som informanterna skulle 

översätta används i svenskan. När informanterna fick utläsa ordens mening från en kontext i 

enkätfrågorna 19 och 22 lyckades informanterna ur bronsgruppen svara på vad 26 % av orden 

betyder. Detta indikerar på att de som inte sett Skam ändå kan skapa mening av främmande 

ord i en kontext. De som sett Skam har något bättre ord- och läsförståelse än de som inte sett 

Skam. Men de svarade bara rätt på vad 44–45 % av orden i undersökningens kontextbundna 

ordförståelsedel betyder, vilket ändå är en klar skillnad från gruppen som inte sett Skam. När 

det kommer till det icke kontextbundna ungdomsslangstestet fick de som sett Skam utan 

undertext 32 % rätt och de som sett Skam med undertext 25 %. Samtliga informantgrupper i 

denna undersökning har alltså låg till väldigt låg förståelse för vad norska ord betyder 

samtidigt som att de ändå har en skaplig läsförståelse (se tabell 1). Detta bekräftar Torps 

hypotes (1998, s. 115) om att det främst är ordförståelsen som skapar 

kommunikationsproblem mellan svenskar och norskar.  
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     I stort föreligger det alltså en stor skillnad i ord- och läsförståelsen mellan de som sett 

Skam och de som inte sett Skam. Bland dem som sett Skam är de som sett utan undertext lite 

bättre än de som sett med undertext på att förstå skriven norska. Den främsta skillnaden 

mellan de som sett utan undertext med de som sett med undertext är att de som sett Skam 

utan undertext tycks ha ett större passivt norskt ordförråd (se tabell 1).  

     Undersökningen har 14 informanter som inte har sett Skam och som både talar svenska 

och ett annat språk hemma eller som bara talar något eller några andra språk hemma än 

svenska. Dessa informanter fick som grupp betydligt lägre resultat i läsförståelsedelen av 

enkäten än de andra informanterna som inte heller sett Skam men som endast talar svenska 

hemma (se tabell 2). De som inte sett Skam men som bara talar svenska hemma har nästan 

lika god läsförståelse som de som sett Skam även om de har klart sämre kontextbunden och 

något sämre icke kontextbunden ordförståelse än de som sett Skam.  

      Skillnaden mellan dessa två informantgrupper är alltså stor. Detta bekräftar Delsing och 

Lundins resultat som pekar på att invandrare  till Norden generellt sett har en lägre 7

grannspråksförståelse än infödda nordbor (2005, s. 138–139). Nämnas bör att de som talar ett 

annat eller flera andra språk än bara svenska hemma och som sett Skam har högre resultat i 

enkätens språkförståelsedelar (se rubrik 3.1). Denna grupps resultat skiljer sig inte nämnvärt 

från sina skolkamrater, som endast talar svenska hemma och som sett Skams, resultat. Alltså 

tycks det inte finnas en självklar kausalitet mellan låg norsk språkförståelse och att tala andra 

språk än svenska hemma. Anledningen eller anledningar till att denna grupp informanter 

presterat förhållandevis lågt i enkätens språkförståelsedelar kan alltså troligtvis inte direkt 

härledas till vilket eller vilka språk de talar eller inte talar hemma.  

4.2 Informanternas bruk av norska lånord 

Denna rubrik knyter an till frågeställningen “Har Skam påverkat informanternas språkbruk?”. 

      Cirka hälften av de som sett Skam, till skillnad från ca var tionde av de som inte sett 

Skam, använder medvetet något eller några norska lånord (se tabell 3). De vanligaste 

lånorden är orden drittsekk (skitstövel) och serr (seriöst) (se tabell 4). Dessa är två av de ord 

som även flera som inte sett Skam vet vad de betyder. I den kommunala klassen som 

undersöktes där Skam bara setts av fyra elever visste väldigt få av dem som inte sett Skam 

7  Som invandrare har Delsing och Lundin räknat informanter som talar ett ickenordiskt språk hemma (2005, s. 
60). 
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vad orden betyder. I de två friskoleklasserna som deltog i undersökning visste även de som 

inte sett Skam i stort vad drittsekk och serr betyder. Det var även tre elever från dessa två 

friskoleklasser som använder ordet drittsekk trots att de inte sett Skam. Detta indikerar att 

orden delvis fått ett fäste i språket inom vissa kretsar. Lars-Erik Edlund och Birgitta Hene 

(1996, s. 99–101) skriver om flera olika kriterier som kan påverka lånords chanser till att 

kunna etablera sig i svenskan. Bland annat skriver de att ord som fungerar som 

gruppmarkörer löper större chans att få etableras då de fått en viktig funktion. I 

friskoleklasserna tycks drittsekk och serr ha blivit en del av båda klassernas gruppspråk så till 

den grad att även de som inte sett Skam i de klasserna vet vad orden betyder och att tre av 

dessa använder orden. Genom att använda dessa norska lånord med sina klasskamrater kan 

informanterna bidra till att skapa ett internt gruppspråk som kan stärka gemenskapen i 

klassen (Bijvoet, 2007, s. 120). Måhända är det delvis på grund av denna anledning som 

orden tycks ha fått fäste i friskoleklasserna.  

      Användandet av lånord hänger enligt Edlund och Hene (1996, s. 99–101) samman med en 

persons inställning till språket man lånar från och orden kan även användas för att markera 

ens identitet. Utifrån detta antagande lär en del av de som lånat vissa ord från norskan se 

norskan som ett högstatusspråk. En del av dessa kan då tänkas se det som positivt att 

associeras med Norge och norskan genom användandet av vissa norska lånord.  

      Fem stycken av informanterna på friskolan uppgav även att de främst använder norska 

lånord som ett humoristiskt verkningsmedel (se rubrik 3.2). Orden tycks alltså användas 

bland annat som en gruppmarkör i grupper där Skam fått ett starkt genombott och då i 

skämtsamma sammanhang. Om orden kommer att fortsätta användas efter att Skam slutat 

sändas återstår att se. Klart är att användandet av orden inte tycks ha spridits särskilt utanför 

de grupper som sett Skam.  

4.3 Attityder till Norge och norskan  

Denna rubrik knyter an till frågeställningen “Påverkar konsumtionen av Skam inställningen 

till det norska språket?”.  

      Låt oss konstatera att de som sett Skam har mer positiva inställningar till Norge och 

norskan, har ett större språkligt självförtroende och är mer motiverade till att studera norska 

(se kapitel 3.3). Återigen vill jag påminna om att de som sett Skam som grupp redan kan ha 
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haft mer positiva inställningar till Norge innan de såg Skam. Om så är fallet är det en viktig 

faktor att räkna med i denna framställning. Dock förtäljer inte denna undersökning om det är 

så. Resultaten är dock så pass kraftiga att det är troligt att Skam varit en betydande faktor i 

upprätthållandet och skapandet av positiva inställningar till Norge och norskan.  

      Bijvoet hävdar att en persons inställning till en språk eller en annan språklig variation 

speglar personens syn på talarna (2007, s. 119). Utifrån resultaten redovisade i tabell 5 tycks 

de som sett Skam i högre utsträckning än de som inte sett Skam anse att norska är ett fint 

språk. Enligt Bijvoet lär då de som sett Skam som grupp hysa mer positiva inställningar till 

norskar än de som inte sett Skam. Bland dem som inte sett Skam är det 6 % av informanterna 

som anser att norska är finare än svenska (se tabell 5). 25 % av de som sett Skam med 

undertext anser att norska är finare än svenska och 31 % av de som har sett Skam utan 

undertext anser att norska är finare än svenska.  

     Angående Torps påstående om att positiva inställningar till ett språk kan öka viljan att lära 

sig det språket tycks här bli stärkt (1998, s. 112). Detta eftersom att de som sett Skam som 

grupp har positivare inställningar till norskan och då de är mer intresserade av att studera 

norska (se tabell 6). Bland dem som inte sett Skam önskar 32 % mer norskundervisning. 

Bland dem som sett Skam med undertext är det  55 % som önskar mer norskundervisning och 

bland dem som sett Skam utan undertext är det 62 % som önskar det. Alltså tycks Skam 

bland sina åskådare ha bidragit till att både skapa ett intresse för norskan.  

     De som sett Skam vill även i betydligt större utsträckning resa till Norge än de som inte 

sett Skam (se tabell 7). 34 % av de som inte sett Skam uppgav att de vill resa till Norge. 

Bland dem som sett Skam med undertext är det 45 % som vill och bland dem som sett Skam 

utan undertext är det 69 % som skulle vilja resa till Norge. Skillnaden mellan de som sett 

både med och utan undertext blir särskilt påtaglig i just tabell 6 och 7, men skillnaden finns 

även i alla andra tabeller jag redovisat. De som sett Skam utan undertext tycks vara lite mer 

engagerade och de verkar känna lite starkare för Norge och norskan än de som sett Skam med 

undertext. Alltså tycks denna grupp redan innan de började se på Skam i större mån hysa 

positiva inställningar till Norge och norskan. 

      Det är inte helt otroligt att några av de som sett Skam utan undertext valt att se Skam utan 

undertext av just den anledning att de redan innan de började se Skam var intresserade av det 

norska språket och kanske även av Norge (se tabell 6 & 7). Detta kan förklara varför gruppen 

som sett Skam utan undertext har en större andel informanter som är väldigt positivt inställda 
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till Norge och norskan än de som sett Skam med undertext. För de som sett Skam med 

undertext tycks Skam ha varit en betydande faktor i att få informanterna att anse att norska är 

fint. Detta med tanke på hur mycket positivare denna grupps svar är mot norskan jämfört med 

gruppen som inte sett Skam. Skam tycks alltså ha varit med och påverkat sina tittares syn på 

huruvida norska är fint eller inte och då främst åt det positiva hållet.  

4.4 Skam i skolan 

Här knyts resultaten samman med uppsatsens bi-syfte och dess frågeställning “Hur kan Skam 

användas i undervisningen?”. Diskussionen kretsar kring vilka effekter implementerandet av 

Skam i svenskämnets norskundervisning kan få.  

     Enligt Bøs var skandinaviska elever 1978 överlag omotiverade till att studera grannspråk 

(se rubrik 1.2.2). Bland informanterna i denna undersökning stämmer detta fortfarande i stort 

då det totalt bara är 34 % av informanterna totalt sett som är intresserade av 

norskundervisning (se tabell 6). Siffran är dock betydligt högre bland de som sett Skam där 

ca 60 % av eleverna vill studera norska. Alltså tycks Skam för denna undersöknings 

informanter ha varit en starkt bidragande faktor till att öka intresset för norskan hos dessa.  

     Resultatet från tabell 8 visar att de som sett Skam tycks ha större tilltro till sin förmåga att 

förstå norska. De som sett Skam är visserligen bättre på att förstå norska än de som inte sett 

Skam enligt resultaten i denna undersökning (se tabell 1). Därför är det inte heller 

överraskande att de har större tilltro till sin förmåga. Med tanke på hur lite tid de som sett 

Skam borde ha lagt ner på att just se Skam tycks förmånerna från att ha sett serien vara stora. 

Efter att ha sett en norsk serie i några timmar tycks informanterna som grupp ha mycket 

större tilltro till sin förmåga att förstå norska. Snarare än att Skam skulle vara en fantastisk 

språkinlärningsserie tänker jag att denna tilltro främst kommer ifrån att informanterna som 

sett Skam i större grad insett att norskan inte är särskilt olik svenskan och därigenom fått 

större tilltro till sin förmåga.  

      Som tidigare redovisats (se rubrik 1.2.2) kan positiva inställningar till ett språk öka 

motivationen till att lära sig det språket (Torp 1998, s. 112). Och troligen är det just detta som 

är Skams största fördel ur ett didaktiskt perspektiv om en avser att använda serien i 

svenskämnets norskundervisning (se rubrik 3.3). Detta eftersom att Skam enligt denna 

undersökning tycks ha varit med och förbättrat inställningen till Norge och norskan för de 
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som sett serien. Skam tycks även ha, som ovan antytts, bidragit till att skapa ett intresse hos 

flera informanter till att vilja lära sig mer norska och skapat en större tilltro hos eleverna till 

deras förmåga att förstå norska. Alltså bekräftar denna undersökning den bild som 

Foreningen Norden har av att Skam stärkt förståelsen av norska språkvariationer och byggt 

upp positiva inställningar till norskan (se rubrik 1).  

      De elever som bara talar svenska hemma har som grupp en skaplig norsk läsförståelse och 

för dessa har inte de språkliga fördelarna från att ha sett Skam varit särskilt stora (se tabell 1 

& 2). Snarare kan Skam fungera som en inkörsport till vidare norskstudier och som en 

intresseväckare för norskan och Norge för dessa elever (se rubrik 3.3). Rent språkligt har 

Skam varit till större fördel för de elever som talar andra språk hemma än bara svenska. De 

av denna grupp elever som inte sett Skam har i denna undersökning visat sig ha svårt att 

förstå norska (se tabell 2). De av denna grupp som sett Skam har å andra sidan visat sig vara i 

nivå med de elever som bara talar svenska hemma och som sett Skam. För de elever som talar 

andra språk än bara svenska hemma verkar Skam ha varit en faktor som bidragit starkt till att 

bygga en språkbro till norskan. För denna grupp elever tycks alltså Skam ha varit en 

språngbräda till förståelsen av norskan.  

      Angående det att ha med undertext eller inte till serien i klassrummet har de elever som 

inte använt undertext uppvisat något bättre resultat i enkätens språkförståelsedelar än de som 

haft undertext. Alltså bör undertext undvikas för optimal inlärningseffekt. Om det dyker upp 

svåra ord i serien som står i vägen för förståelsen av innehållet kan då hellre läraren och 

klassen arbeta med dessa ord före och efter varje avsnitt.  

      Av ovan nämnda orsaker tycks Skam i dagsläget kvalificera sig väl som en möjlig 

utgångspunkt i svenskämnets norskundervisning för att motivera eleverna och skapa ett 

intresse för Norge och norskan.  

 

5 Avslutande kommentar 

I detta kapitel ges en kortfattad sammanställning av uppsatsens viktigaste resultat. 

Avslutningsvis föreslår jag ingångar till vidare forskningsområden.  

     I denna uppsats har jag utgått från Foreningen Nordens påstående om att Skam engagerat 

en ung nordisk publik, stärkt förståelsen för skandinaviska språkvariation och byggt upp 

positiva attityder till grannspråken i Norden. Påståendet förefaller stämma på samtliga tre 
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punkter. Serien tycks även lämpa sig väl som en intresseväckande utgångspunkt i skolans 

norskundervisning i svenskämnet. 

      Vidare har denna undersökning gett upphov till en rad nya frågor. Grannspråksförståelsen 

hos elever som har svenska som andra språk vore efter denna undersökning ett intressant 

område att undersöka vidare. Detta eftersom att informanterna i denna (se tabell 2) och i 

Delsings och Lundins undersökning (2005, s. 138–139) som både talar andra språk än bara 

svenska hemmavid, och som inte sett Skam i denna uppsats fall, har betydligt lägre norsk läs- 

och ordförståelse än sina klasskamrater som bara talar svenska hemma. För att förstå deras 

underprestation och hur man lättast kan överkomma den vore vidare forskning angående detta 

relevant.  

      Ett annat studieområde som vore intressant att undersöka vidare är undertexternas nytta 

eller onytta för den som önskar att lära sig ett nytt språk eller nya språkvariationer. I denna 

undersökning tycks det inte finnas en stor språklig fördel med att inte använda undertext. De 

som sett Skam med undertext har ändå lärt sig nästan lika många norska ord som de som sett 

Skam utan undertext. Alltså tycks det vara så att informanterna som sett Skam varit mer 

medvetna om språket i Skam än vad jag först trodde att de skulle vara. Det verkar som att 

informanterna som sett Skam med undertext ändå lyssnat till norskan i serien trots att de inte 

behövt göra det för att förstå handlingen. Alltså vore det intressant med vidare studier med en 

didaktiskt utgångspunkt om vilken nytta undertexter gör i språkundervisning.  
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Bilaga - Enkätundersökningen 

“Enkätundersökning  

På sida 1 och 2 efterfrågas främst information om dina tidigare erfarenheter med det norska 

språket och din inställning till norskan. 
 

1.  Födelseår ___________________  

2. Kön  ___________  
 

3. Vilket/vilka språk talar du hemma?   Svenska ____    Annat ________________________  
 

4. Har du sett tv-serien Skam? 

Nej ____     Något enskilt avsnitt ____     En hel säsong ____     Alla avsnitt ____  
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5. Har du sett Skam med undertext? 

Nej  ____     Något enskilt avsnitt ____     En hel säsong ____     Alla avsnitt ____  
 

6. Läser du på norska?  

Ofta ____     Ibland ____     Sällan ____      Aldrig ____  
 

7. Lyssnar du på norsk musik? 

Ofta ____     Ibland ____     Sällan ____      Aldrig ____  
 

8. Hur ofta är du i Norge?  

Ofta ____     Ibland ____     Sällan ____      Aldrig ____  
 

9. Hur har du kommit i kontakt med det norska språket på annat sätt? Svara fritt 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

10. Har du fått någon undervisning i norska i skolan?  

Ja, mycket ____    Ja, men bara lite ____    Nej ____  
 

11. Önskar du undervisning i norska?  

Ja, mycket ____    Ja, men bara lite ____    Nej ____  
 

12. Tycker du att det norska språket är lätt eller svårt att förstå?  

Lätt   1 ____    2 ____    3 ____     4 ____     5 ____    Svårt  
 

13. Hur fint är norska jämfört med svenska? 

Finare än svenska ____     Lika fint som svenska ____     Mindre fint än svenska ____  
 

14. Vill du resa till Norge? 

Ja ____    Kanske ____    Nej ____    Vet ej ____  
 

15. Översätt följande ord och uttryck till svenska 

Kødde _________________ Ass _________________ Lættis _________________ 

Sveis _________________ Klina ________________ Teit ___________________ 

Klein _________________ Dust _________________ Vors __________________  

Drittsekk ______________ Serr  _________________ Rart ___________________ 
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16. Använder du några av orden i föregående fråga? Vilken/vilka? 

____________________________________________________________________ 

17. Använder du några andra norska ord till vardags? 

____________________________________________________________________ 

 

18. Önskar du att tillägga övrig information? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Läs artiklarna på sida 3 och 4 och svara på de tillhörande ord- och 

läsförståelsefrågorna efter varje artikel. 
 

“TV-serien «Skam» mottar Nordens språkpris 2016 for blant annet å engasjere et ungt 

nordisk publikum og for å bygge opp positive holdninger til nabospråkene i Norden. 
 

«Skam» er et godt eksempel på at dubbing av skandinaviske filmer og serier ikke er 

nødvendig, sier juryen i sin begrunnelse. 

 

«Originalspråket er med andre ord en viktig del av seer-opplevelsen, en identitetsmarkør som 

er annerledes, men likevel så kjent og lik ens egen at den enkelt kan tas opp i eget repertoar», 

heter det i begrunnelsen. 
 

– Jeg mener også at det er veldig fortjent, all den tid «Skam» har fått skandinavisk ungdom til 

å interesse seg for norsk og innse at vi tilhører samme språkfamilie. «Skam» bygger språkbro 

til resten av Norden. Det er utrolig gøy, sier redaksjonssjef Håkon Moslet i NRK P3. 
 

«Skam», som er en nettbasert dramaserie i tre sesonger produsert av NRK P3, handler om 

livet til en rekke ungdommer på Hartvig Nissens skole i Oslo. [...]”  
 

19. Vad betyder följande ord? 

Nabo ________________ Kjent _______________     Seer-opplevelse _______________ 

Begrunnelse ___________ Gøy _______________       Rekke _______________________ 
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Läsförståelsefrågor 

20. Varför vann Skam priset? ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

21. Vad anser Håkon Moslet? 

___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
“Aftenposten har snakket med tolv unge mennesker fra seks forskjellige verdensdeler 

om deres kjærlighet til Skam. 

NRK-serien Skam tar ikke bare Norge med storm. Fans over hele verden oppdaterer 

hjemmesiden hver dag. Lenger nede på siden kan du lese hvorfor de gjør det. 
 

– Den internasjonale interessen startet så smått i Sverige og Danmark i sommer. I august 

skrev den danske avisen Politiken om Skam for første gang, og da eksploderte tallet på 

danske brukere, sier Håkon Moslet, redaksjonssjef i P3. 
 

– Den digitale buzzen i resten av Europa – og verden - har kommet i kjølevannet av Isaks 

forelskelse i Even, sier han. 

[...] 

“Moslet mener interessen rundt kjærlighetsforholdet mellom Isak og Even viser at ungdom i 

mange andre land enn Norge åpenbart trenger, og ønsker, å se kjærlighet mellom to gutter 

uten at det er påtrengende. 
 

– En homofil forelskelse behøver ikke bare å være vond, den kan også være vakker. Jeg tror 

det er på høy tid at de absolutte skillene mellom homo og hetero brytes ned. Mange unge er 

ikke så opptatt av å definere seg i den ene eller andre filen. Her fanger Skam tidsånden. 
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– Jeg tror det er mange unge som føler seg sett i disse dager, enten de er en Isak, en Even 

eller en Jonas, sier Moslet og understreker at serien først og fremst er laget med tanke på et 

norsk publikum.”  

 
 

22. Vad betyder följande ord? 

Forskjellige __________ Till felles _______________   Lenger _________________

Tallet _______________ Kjølevannet ____________    Trenger ________________ 

Vond _______________ Gutter _________________  Føler __________________  

Er laget _____________ Publikum ______________  Understreker _____________ 

 

Läsförståelsefrågor 

23. Vad skedde i somras? ______________________________________________________ 

24. Vad anser Håkan Moslett om priset? ________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

25. Hur fångar Skam tidsandan? _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________” 
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