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Sammandrag 
Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen i och om övriga nordiska språk 

är organiserad på ämneslärarutbildningen i svenska. Ett delsyfte är att undersöka 

universitetslärares erfarenhet av att ge sådan nordisk undervisning. Materialet för studien är 

kursplaner från samtliga 28 ämneslärarutbildningar i svenska. Dessutom har intervjuer via 

mejl med universitetslektorer som representerar olika typer av kursupplägg genomförts.  

Resultatet visar att undervisning i och om nordiska språk med undantag för två lärosäten 

ges på samtliga ämneslärarutbildningar. Den nordiska undervisningen är oftast begränsad till 

ett enstaka kursmål eller moment inom kurser i andra ämnen. Vanligast är att det ingår i 

kurser i språkhistoria eller språksociologi. I själva inriktningen på den nordiska 

undervisningen är variationen stor: vissa kurser fokuserar på kunskaper om språksituationen i 

Norden, andra på färdigheter i grannspråken danska och norska.  

Mejlintervjuerna med universitetsföreträdare visar att erfarenheterna generellt är goda, 

men att stoffträngsel är ett stort problem i svenskkurserna och att fördjupade perspektiv inte 

hinns med i undervisningen.  

Slutsatsen blir att undervisningen i övriga nordiska språk inte är likvärdig för alla 

svensklärarstudenter, vilket rimligtvis får negativa konsekvenser för 

grannspråksundervisningen i skolan och i förlängningen för den nordiska språkgemenskapen.  

 

Nyckelord: grannspråk, grannspråksundervisning, nordiska språk, lärarutbildning, 

lärarstudenter, svenskämnet, grannspråksdidaktik, nordisk språkgemenskap  
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1 Inledning 
Håller språket ihop Norden? Denna fråga ställdes i den senaste stora undersökningen av 

skandinavers grannspråksförståelse, Delsing & Lundin Åkesson (2005), och resultatet var 

nedslående: på 30 år hade en avsevärd försämring skett. Särskilt dåliga var resultaten i 

Sverige. De elever som fått grannspråksundervisning presterade dock bättre än de som inte 

hade fått det (Delsing & Lundin Åkesson 2005:106). Mycket tyder emellertid på att just 

grannspråksundervisningen är bristande i Sverige idag. I Delsing och Lundin Åkesson 

(2005:144) angav till exempel bara en fjärdedel av de svenska ungdomarna att de hade fått 

någon typ av grannspråksundervisning i skolan. 

Aktiv behandling av nordiska frågor i skolundervisningen har omnämnts som ”den 

viktigaste förutsättningen för den nordiska språkförståelsen” (Hannesdóttir & Mose 2003:13). 

För detta krävs lärare som är intresserade av ämnesområdet och som har tillräckliga 

kunskaper. En förutsättning för detta är att nordisk undervisning ingår på lärarutbildningen. 

När undervisningen i och om nordiska språk på Nordens universitet kartlades av Hannesdóttir 

och Mose (2003) var dock den nordiska undervisningen på just lärarutbildningen begränsad, 

särskilt på högskolorna och de dåvarande lärarhögskolorna:  

 
Den kontakt som dagens lärarstudenter får med de andra nordiska ländernas språk och litteratur är i 

många fall starkt begränsad och av ganska ytlig karaktär. Det finns en uppenbar risk för att det blir allt 

fler modersmålslärare som inte har något nordiskt perspektiv i sin utbildning. (Hannesdóttir & Mose 

2003:52) 

 

I den nya läroplanen för gymnasiet som kom 2011, Gy11, fick grannspråken en starkare 

ställning än vad de hade haft i Lpf94. Samma år infördes också en ny lärarutbildning. Det 

finns alltså flera skäl att fråga: håller grannspråken egentligen ihop svensklärarna? Vilken 

undervisning i nordiska språk får svensklärare idag? Det ämnar jag undersöka i denna studie. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen i nordiska språk ser ut på de 

olika ämneslärarutbildningarna i svenska och att undersöka undervisande lektorers erfarenhet 

av denna undervisning.  

Med undervisning i nordiska språk menas här kursinnehåll som på något sätt anknyter till 

läroplanens formulering ”språkförhållanden i […] övriga Norden” (Gy11:169). Detta tolkar 
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jag som undervisning som antingen berör något av de nordiska språken (alltså danska, norska, 

isländska och färöiska) eller den allmänna språksituationen i de nordiska länderna (även 

inbegripet Finland och Grönland). När jag i det följande använder undervisning i nordiska 

språk syftar jag alltså på de övriga nordiska språken danska, norska, isländska och färöiska 

och inte på all undervisning i universitetsämnet nordiska språk. 

Uppsatsen har följande frågeställningar: 

1. Vilken omfattning och utformning har undervisningen i och om nordiska språk på 

ämneslärarutbildningarna i svenska i Sverige?  

a. Har de nordiska språken en egen kurs, eller ingår de som moment i andra 

kurser? 

b. Ingår skönlitteratur på danska och norska i kurserna? 

c. Ingår grannspråksdidaktik i kurserna? 

d. Hur förhåller sig kurserna till rådande styrdokument i grund- och 

gymnasieskolan? 

e. Finns det skillnader i omfattningen på de nordiska kurserna beroende på om 

lärarutbildningen ges på ett universitet eller på en högskola? 

f. Finns det skillnader mellan gymnasie- och högstadielärarutbildningarna? 

2. Har det skett några förändringar sedan Hannesdóttir och Moses rapport från 2003? 

3. Vilken erfarenhet har universitetslektorer av att undervisa i och om nordiska språk på 

lärarutbildningen? 

2 Forskningsbakgrund 
I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning med relevans för denna studie. Jag 

inleder med några avgränsningar (avsnitt 2.1) och definitioner (avsnitt 2.2). I avsnitt 2.3 

redovisas de nordiska inslagen i läroplanerna för grundskolan och gymnasiet. I avsnitt 2.4 

presenterar jag forskning om grannspråksundervisning i grund- och gymnasieskolan. Till sist 

presenteras i avsnitt 2.5 forskning om nordisk undervisning på svensklärarutbildningen med 

ett särskilt fokus på Hannesdóttir och Mose (2003, 2011). 

2.1 Nordiska språk – språken i Norden  

I de nordiska länderna talas mer än 200 olika språk (Deklaration om nordisk språkpolitik 

2007:81). Alla dessa språk är dock inte nordiska språk. De nordiska språken syftar på de fem 
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nordgermanska språken svenska, danska, norska, isländska och färöiska. Av dessa uppvisar 

svenska, danska och norska stora likheter och är till stor del inbördes förståeliga. I Norden 

finns det också flera inhemska språk som inte är en del av den nordgermanska språkgruppen. 

De olika språken i Norden beskrivs i Deklaration om nordisk språkpolitik, som definierar 

ramarna för det nordiska språkpolitiska samarbetet. Där används termen samhällsbärande 

språk: ”Att ett språk är samhällsbärande betyder att det i ett givet språksamhälle används för 

officiella ändamål, t.ex. undervisning och lagstiftning” (Deklaration om nordisk språkpolitik 

2007:81). I Norden finns åtta samhällsbärande språk: de fem nordiska språken samt finska, 

grönländska och samiska. Därtill finns det i Norden icke samhällsbärande språk med särskild 

status: de nationella minoritetsspråken jiddisch, kvänska, meänkieli, tyska och olika former av 

romani samt de olika nordiska teckenspråken.  

2.2 Den nordiska språkgemenskapen 

I detta avsnitt kommer jag att definiera begrepp och redovisa forskning med anknytning till 

grannspråken. I avsnitt 2.2.1 gäller det termerna grannspråk och nordisk språkgemenskap. 

Därefter följer i avsnitt 2.2.2 en kort genomgång av de viktigaste nordiska språkpolitiska 

dokumenten. Till sist presenteras i avsnitt 2.2.3 den senaste stora undersökningen av 

grannspråksförståelsen i Norden, Delsing & Lundin Åkesson (2005). 

2.2.1 Grannspråken och nordisk språkgemenskap 

De tre skandinaviska språken svenska, danska och norska är potentiellt förståeliga och kallas 

traditionellt för grannspråk. Danska är ett obligatoriskt skolämne på Island, Grönland och 

Färöarna; svenska är obligatoriskt skolämne i Finland. Grannspråken kan alltså sägas vara 

sammanbindande för hela Norden (Delsing & Lundin Åkesson 2005:6). Det ovan nämnda 

ligger till grund för varför vi i de nordiska länderna talar om den nordiska 

språkgemenskapen.1 Såväl Delsing och Lundin Åkesson (2005:6) som Hannesdóttir och Mose 

(2003:11) betonar att den nordiska språkgemenskapen inte är unik på så sätt att skandinaver 

kan kommunicera på sina egna modersmål. Det är tvärtom vanligt förekommande att talare av 

närbesläktade språk kan göra sig förstådda utan språkbyte. Det unika med den nordiska 

 
1 Man kan för det första tala om en primär språkgemenskap mellan Danmark, Norge och Sverige, där ett 
skandinaviskt språk är huvudspråk. Sedan är det även möjligt att tala om en sekundär språkgemenskap som 
inkluderar Finland, Grönland, Färöarna och Island, där ett skandinaviskt språk ingår i skolundervisningen och 
fungerar som främmande språk eller andraspråk (jfr Theilgaard Brink 2016:23). 
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språkgemenskapen är istället att det finns en politisk vilja att stärka och bevara densamma. 

Denna vilja manifesteras till exempel genom en gemensam nordisk språkpolitik, där en viktig 

del är att grannspråksundervisning ingår i alla de nordiska ländernas läroplaner. 

2.2.2 Nordisk språkpolitik 

Den nordiska språkgemenskapen är inte bara en språklig realitet utan även en politisk sådan. 

Den regleras i flera avtal mellan de nordiska länderna. Olle Josephson (2016) lyfter fram tre 

överenskommelser som han menar ”definierar den nordiska språkgemenskapen på politisk 

nivå”. Den första är Helsingforsavtalet 1962, som Gregersen m.fl. (2019:12) kallar 

”grundloven for det nordiske samarbejde”. Avtalet omfattar flera artiklar, varav Artikel 8 rör 

utbildning: ”undervisningen och utbildningen skall i skolorna i de nordiska länderna i lämplig 

omfattning innefatta undervisning om språk, kultur och allmänna samhällsförhållanden i de 

övriga nordiska länderna, inbegripet Färöarna, Grönland och Åland” (citerad efter Josephson 

2016). Den andra är den Nordiska språkkonventionen från 1987, som ger nordbor rätt att 

använda sitt eget språk vid kontakten med myndigheter i alla de nordiska länderna. Den tredje 

är Deklaration om nordisk språkpolitik. Denna är en avsiktsförklaring och därför inte juridiskt 

bindande, betonar Josephson (2016). I deklarationen stadgas under rubriken Nordbors 

språkliga rättigheter att nordisk språkpolitik utgår från att ”[alla nordbor har rätt] att tillägna 

sig förståelse av och kunskaper i ett skandinaviskt språk och förståelse av de övriga 

skandinaviska språken, så att de kan ta del i den nordiska språkgemenskapen” (Deklaration 

om nordisk språkpolitik 2007:82). Deklarationen innehåller fem mål, av vilka det andra och 

det tredje handlar om nordisk språkgemenskap: ”att alla nordbor kan kommunicera med 

varandra, i första hand på ett skandinaviskt språk” samt ”att alla nordbor har grundläggande 

kunskaper om språkliga rättigheter i Norden och om språksituationen i Norden” (Deklaration 

om nordisk språkpolitik 2007:82). För att uppnå målen rekommenderar deklarationen bland 

annat en förstärkning av grannspråksundervisningen i skolan. 

2.2.3 Grannspråksförståelse 

Nordisk grannspråksförståelse, det vill säga hur väl nordbor förstår varandra i skrift och tal 

har undersökts i ett flertal studier de senaste årtiondena. Den senaste stora undersökningen, 

Håller språket ihop Norden? (Delsing & Lundin Åkesson 2005) genomfördes 2002–2003. 
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Detta var en upprepning av en 30 år äldre studie av Øivind Maurud, den första större studien 

av grannspråksförståelsen i Skandinavien.2 

Delsing & Lundin Åkessson (2005) undersökte hur gymnasister i alla de nordiska länderna 

förstod de tre skandinaviska grannspråken i skrift och tal, och i mindre utsträckning även hur 

elevernas resultat stod sig gentemot barnens egna föräldrar och Mauruds undersökning. 

Förutom detta undersöktes även deras attityd till grannländerna, och – vad som har störst 

relevans för denna studie – huruvida de hade fått grannspråksundervisning. Resultaten visade 

att grannspråksförståelsen i Norge var högre än i Sverige och Danmark. Särskilt hade danska 

elever problem med talad svenska och svenska elever problem med talad danska. Lägst var 

resultaten i huvudstäderna Stockholm och Köpenhamn. Grannspråksförståelsen verkade ha 

sjunkit i Skandinavien de 30 åren sedan Mauruds undersökning, främst i Danmark och 

Sverige (Delsing & Lundin Åkesson 2005:143f.). Det var i synnerhet hörförståelsen mellan 

svenskar och danskar som hade försämrats (Delsing & Lundin Åkesson 2005:119). Möjliga 

förklaringsfaktorer menade författarna kunde vara ett minskat fokus på Norden på grund av 

Sveriges EU-medlemskap och den mer allmänna globaliseringen. En mer konkret orsak de 

lyfte fram var brister i grannspråksundervisningen (Delsing & Lundin Åkesson 2005:144).3 

Särskilt i Sverige stack resultaten ut – endast en fjärdedel av de svenska gymnasisterna 

svarade att de erhållit grannspråksundervisning. Det fanns dock en klar korrelation mellan 

grannspråksundervisning, även begränsad sådan, och bättre resultat på testerna (Delsing & 

Lundin Åkesson 2005:106). Detta märktes särskilt i de städer i undersökningen som låg längst 

från grannländerna (Bergen, Århus och särskilt Stockholm), vilket författarna menar gör att 

grannspråksundervisning till viss del tycks kunna kompensera för avsaknad av interaktion 

med grannspråken. 

Resultaten i Delsing och Lundin Åkesson 2005 visar alltså att grannspråksförståelsen i 

Norden har varit på nedgång de senaste decennierna. Under de senaste åren har konkurrensen 

från engelskan tilltagit; i Delsing och Lundin Åkesson (2005) har alla elever med undantag 

för färingarna mycket bättre resultat på engelska än på grannspråken. Detta har fått vissa 

forskare att ifrågasätta om det egentligen fortfarande är relevant att tala om grannspråk eller 

nordisk språkgemenskap. Exempelvis diskuteras i Zola Christensen och Bacquin (2013) 

huruvida grannspråken danska och svenska snarare borde betraktas som främmande språk. En 

 
2 En sammanfattning av Mauruds studie och resultat finns i Delsing & Lundin Åkesson (2005:120–125). 
3 Bland skandinaverna var det endast lite mindre än 5 % som svarat ja på frågan om de fått 
grannspråksundervisning, en synnerligen låg siffra. De andra svarsalternativen var bara lite och nej, som fick 
ungefär lika stor andel svarande (Delsing & Lundin Åkesson 2005:105). 
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nyare undersökning av den praktiska grannspråksförståelsen hos nordiska ungdomar bosatta i 

ett grannland, Theilgaard Brink (2016), visar dock att de nordiska språken i allra högsta grad 

används i internordisk kommunikation och att de skattas högre än engelskan. Engelska ses av 

deltagarna i studien som alltför formellt för sociala situationer och förknippas med 

nybörjarstadiet. Det krävs bara några månader för att uppnå en hög förståelse av grannspråken 

och tillägna sig strategier för att göra sig själv förstådd. Detta gäller även personer från den 

sekundära språkgemenskapen (finnar och islänningar), även om det för dem tar lite längre tid. 

2.3 Nordiska språk i Lgr11 och Gy11 

I detta avsnitt presenterar jag vilket utrymme nordiska språk får i läroplanerna för högstadiet 

(avsnitt 2.3.1) och gymnasiet (avsnitt 2.3.2).  

2.3.1 Läroplanen för högstadiet, Lgr11 

I den första allmänna delen av Lgr11 nämns uttryckligen att eleven ska få insikt i det nordiska 

kulturarvet och ”grundläggande kunskaper om de nordiska språken” (Lgr11:14). 

I ämnesplanen för svenskämnet på högstadiet omnämns grannspråken i 

syftesbeskrivningen: ”Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig 

med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken” (Lgr11:257). I det 

centrala innehållet finns det tre skrivningar med anknytning till Norden. Den första finns 

under rubriken Språkbruk: ”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.” (Lgr11:262). De två andra finns under 

rubriken Berättande texter och sakprosatexter: en formulering om nordisk skönlitteratur och 

en om författare från Norden (Lgr11:261–262). 

I kunskapskraven för slutet av årskurs 9 (betyg E) anknyts endast till den första av 

skrivningarna ovan. Det står ”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.” (Lgr11:266).4 

Vilka närliggande språk som menas specificeras inte, men det syftas rimligtvis på de nordiska 

grannspråken.  

 
4 För betygen C och A byts de fetstilta orden ut mot utvecklade och relativt väl för C och välutvecklade och väl 
för A. 
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2.3.2 Läroplanen för gymnasiet, Gy11 

I den allmänna värdegrunden i Gy11 finns två skrivningar om det nordiska. För det första  

nämns att eleven ska kunna koppla sin identitet till ”det nordiska” (Gy11:5). För det ska 

eleven få ”kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska 

kulturarvet” (Gy11:10). Notera att de nordiska språken till skillnad mot läroplanerna för 

grundskolan inte nämns alls. 

Det gör de inte heller i ämnesplanen för svenska, varken i syftet eller i kursinnehållet.5 Vad 

gäller de enskilda svenskkurserna, finns inslag som på olika sätt anknyter till nordiska språk i 

det centrala innehållet för kurserna Svenska 2 och Svenska 3. Endast kursen Svenska 1 är 

obligatorisk för elever på yrkesförberedande program, så ett stort antal elever på gymnasiet 

får alltså ingen nordisk undervisning överhuvudtaget.6 I Svenska 2 ingår skrivningen 

”Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, 

minoritetsspråk och dialekter” i det centrala innehållet (Gy11:169). Detta är 

huvudformuleringen för momentet nordiska språk på gymnasiet. I kunskapskraven anknyts 

till detta centrala innehåll med formuleringen: ”Eleven kan översiktligt redogöra för någon 

aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.” (betyget E; Gy11:).7 Dessutom 

återfinns formuleringen ”Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk” i det 

centrala innehållet (Gy11:170), men inte i kunskapskraven.  

I Svenska 3 ingår momentet språkhistoria. I centrala innehållet ingår bland annat 

formuleringen ”Svenska språkets släktskapsförhållanden” (Gy11:176) , vilket rimligtvis 

inkluderar de övriga nordiska språken.  

2.4 Nordiska språk i skolan 
I detta avsnitt redovisas forskning om nordisk undervisning i gymnasieskolan. Det är nästan 

uteslutande undervisning i grannspråken danska och norska det här är tal om, och 

grannspråksundervisning är sedan länge det vedertagna begreppet för den nordiska 

undervisningen i skolan.  

 
5 Men i kunskapsmålen, som omfattar vad eleverna ska ges förutsättningar att utveckla under alla tre 
svenskkurser, ingår nordiskt innehåll i det nionde målet. ”Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga 
Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.” 
(Gy11:161). 
6 Detta till skillnad mot Lpf94, där kursen Svenska B, som momentet grannspråk då ingick i, var obligatorisk för 
alla elever (Andersson 2013:22) 
7 Fetstilen är i originalet. För betygen C och A byts de fetstilta orden ut mot utförligt och några (aspekter) för C 
respektive utförligt och nyanserat och några (aspekter) för A. 
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Grannspråken har länge setts som en åsidosatt del av svenskämnet. Redan 1955 skriver 

Karin Tarschys: ”Enligt en i både Sverige och Danmark gängse uppfattning har den svenska 

skolan i hög grad försummat studiet av grannländernas språk och litteratur” (Tarschys 

1955:340). Tarschys, vars avhandling behandlar svenskämnets historia, ägnar förutom ett 

kapitel åt danska och norska (Tarschys 1955:340–364) även ett helt eget kapitel åt 

(forn)isländska (Tarschys 1955:319–339), som under 1800-talet stundtals hade starka 

förespråkare på universiteten. Danska och norska har haft en lagstadgad plats inom 

skolundervisningen i svenska sedan Läroverksstadgan 1856 (Tarschys 1955:341). Under 

samma tid försökte man även införa isländska på schemat, men det stannade vid enstaka 

initiativ på enskilda skolor (Tarschys 1955:324–325;332–333). Utmaningar för ämnet runt 

sekelskiftet var otydliga anvisningar i läroplanerna, tidsbrist med tanke på studentexamen och 

ett minskat kulturellt intresse för Norden (Tarschys 1955:352–353). Avhandlingskapitlet om 

danska och norska avslutas med en iakttagelse om att den samtida grannspråksundervisningen 

inte får den omfattning den ska ha enligt läroplanen, bland annat på grund av 

”disproportionen mellan kursernas omfång och den tillbuds stående tiden” (Tarschys 

1955:362). Denna upplevda ämnesträngsel till grannspråkens nackdel verkar ha varit konstant 

genom svenskämnets historia och återkommer även i dagens beskrivningar av 

skolverksamheten. Så till exempel i Lärarnas Riksförbunds enkätundersökning Nordiska 

språk i svenskundervisningen (2012), som undersökte inställningen till 

grannspråksundervisning hos verksamma svensklärare på alla skolstadier. Endast en minoritet 

av lärarna upplevde att den egna kompetensen var tillräcklig, att de lyckades täcka in det 

centrala innehållet i undervisningen och att de gav eleverna möjlighet att uppfylla 

kunskapskraven. Särskilt bland obehöriga lärare var de självupplevda bristerna stora. Många 

av de lärarkommentarer som ingår i rapporten är mycket negativa till området. En vanligt 

förekommande synpunkt bland lärare är att nordiska språk är ett moment som det inte finns 

tid och plats för i undervisningen.  

Denna upplevda stoffträngsel framkommer även i lärarstudenters uppsatser om grannspråk. 

Andersson (2013) är en kvalitativ intervjustudie av verksamma lärares inställning till 

grannspråksundervisning. De intervjuade lärarna uttryckte tvivel både om sitt egna 

engagemang och om elevernas intresse. Även i Nilsson (2013), en enkätundersökning av 

elevers attityd till grannspråksundervisning, framkom att en majoritet av eleverna inte ser 

området som relevant. Det var dessutom endast en minoritet av eleverna i undersökningen 

som själva fått grannspråksundervisning (Nilssson 2013:29), vilket bekräftar uppgifterna i 

Delsing och Lundin Åkesson 2005. 
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Även i de andra nordiska länderna verkar grannspråksundervisningen vara lågt prioriterad. 

Efter att den norska läroplanen gjorts om år 2006 med bland annat fler kunskapsmål om 

Norden undersökte Østlie (2011) om detta verkligen hade inneburit att det nordiska 

perspektivet i norskämnet hade blivit starkare. Trots utökningen tydde hennes resultat på 

mindre grannspråksundervisning än vad som föreskrevs i läroplanerna på alla 

undervisningsnivåer (Østlie 2011:69). 45 % av gymnasielärarna upplevde 

grannspråksundervisningen som problematisk, främst på grund av tidsbrist, oklara 

målsättningar och bristande elevintresse (Østlie 2011:67). De lärare som inte var nöjda med 

Nordenundervisningen på lärarutbildningen kände mer osäkerhet i sin egen undervisning 

(Østlie 2011:66). 

2.5 Nordenundervisning på lärarutbildningen 
Jag kommer här att redovisa forskning om den nordiska undervisningen på 

svensklärarutbildningen. Istället för grannspråksundervisning används här begreppet 

Nordenundervisning för att särskilja undervisningen på lärarutbildningen från den i skolan. På 

lärarutbildningen består undervisningen ofta av en allmän orientering om Norden snarare än 

undervisning i grannspråken. I avsnittet 2.5.1 redogör jag för Hannesdóttir och Mose 2003 

och 2011. I avsnitt 2.5.2 presenterar jag sedan annan relevant forskning.  

2.5.1 Hannesdóttir & Mose (2003, 2011) 

Hannesdóttir och Mose kartlade 2003 undervisningen i universitetsämnet nordiska språk i de 

nordiska länderna (Hannesdóttir & Mose 2003). Trots att rapporten behandlar all akademisk 

undervisning i nordiska språk, upptar lärarutbildningen en stor del av undersökningen och 

diskuteras ingående av författarna. En stor del av studenterna som läser nordiska språk är 

nämligen lärarstudenter i svenska, eller blivande universitetslärare och lärarutbildare. 

Författarna betonar lärarutbildningens grundläggande betydelse för den nordiska 

språkgemenskapen: 

 
Lite tillspetsat kan man säga att vi här presenterar de nu aktuella förutsättningarna för det nordiska 

samarbetets framtid. […] Det är där, inom ramen för universitets- och (lärar)högskoleutbildningen, som 

grunden läggs för att de nordiska ambitionerna skall uppfyllas (Hannesdóttir & Mose 2003:14) 
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Lärarutbildningen fyller alltså en viktig funktion för den nordiska språkpolitiken. Att 

Nordenundervisningen tycktes vara på tillbakagång var därför oroande för författarna. I 

resultatet identifierades både positiva och negativa tendenser. De nordiska språken var på 

tillbakagång, kanske inte främst med hänsyn till kursutbudet utan genom tillgången på 

nordiska lektorer och de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten. Även om nästan alla 

lärosäten erbjöd undervisning i de nordiska språken dominerade korta introduktionskurser 

utan möjlighet till fördjupning. Detta, menade Hannesdóttir och Mose, skulle kunna påverka 

grannspråksundervisningen i skolan negativt, och därmed på sikt den nordiska språk- och 

kulturgemenskapen.  

Vad gäller undervisningsutbudet i Sverige redovisas inte resultaten för lärarutbildningen 

separat i rapporten, men utifrån framställningen verkar det som att undervisning i danska och 

norska förekom på svensklärarutbildningar vid alla sex universitet som ingick i 

undersökningen (Göteborgs, Linköpings, Lunds, Stockholms, Umeå och Uppsala universitet 

(Hannesdóttir & Mose 2003:41).8 Med undantag för Umeå universitet bedrevs 

Nordenundervisningen av nordiska lektorer, det vill säga modersmålstalare av danska eller 

norska som undervisar på sina egna språk. Vad gäller högskolorna verkar det vid tiden för 

undersökningen ha funnits nordisk undervisning på samtliga. Men den verkar ha varit mycket 

begränsad jämfört med universiteten: ”Nogle steder er undervisningen ’reduceret’ til 

delkurser (2 p.) og valgfrie emner (3 p.), og oftest foregår undervisningen som ’lynkurser’ 

typisk på 2 x 3 timer i modsætning til timeantallet på universiteterne (Hannesdóttir & Mose 

2003:45)”.9 På ingen av högskolorna bedrevs undervisningen av nordiska lektorer.  

Hannesdóttir och Mose 2011 är en senare uppföljning till rapporten med specifikt fokus på 

lärarutbildningen. Den kallas där för ”[den nordiska] språkgemenskapens svagaste länk” 

(Hannesdóttir & Mose 2011:56). Denna svaga länk uppkommer genom att det finns en 

”diskrepans mellan de politiska ambitionerna på nordisk nivå och de nationella 

förutsättningarna för att uppfylla dessa” (Hannesdóttir & Mose 2011:53). Det finns nämligen 

inga formella krav på lärosätena att behandla nordiska språk i undervisningen. I Sverige ingår 

exempelvis inte de nordiska språken i examensförordningarna för lärarexamina på någon nivå 

(Hannesdóttir & Mose 2011:53).10 Det finns endast en indirekt styrning genom att 

 
8 Vid Linköpings universitet hade undervisningen i danska och norska dock lagts ner år 2002, och det såg ut som 
att undervisningen i norska vid Lunds universitet och i danska vid Umeå universitet även de skulle komma att 
läggas ned framöver. 
9 I Hannesdóttir & Mose 2003 används det gamla svenska poängsystemet. 2 poäng motsvarar med dagens 
system 3 högskolepoäng, 5 poäng motsvarar 7.5 högskolepoäng osv. 
10 Så är fallet även i Norge. I Danmark har däremot området en starkare plats i lärarutbildningen (Hannesdóttir & 
Mose 2011:52–53). 
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grannspråken föreskrivs i skolans styrdokument. Hannesdóttir och Mose (2011:53) menar att 

detta ”torde vara den viktigaste orsaken till att de nordiska ambitionerna inte förverkligats i 

större utsträckning än vad som har varit fallet”. Författarna argumenterar vidare för att 

grannspråken borde få en garanterad plats i utbildningen av dansk-, norsk- och svensklärare 

och att undervisningen borde fokusera på praktisk kommunikation och förståelse snarare än 

teoretiska kunskaper om språken eller språkförhållandena. 

2.5.2 Övrig forskning om lärarutbildningen 

Det är inte bara i Sverige som grannspråken och det nordiska perspektivet är begränsat på 

lärarutbildningen. Gregersen m.fl. (2019), som undersökt förutsättningarna för en samnordisk 

masterutbildning i ”nordisk sprog- og tekstdidaktik”, anser liksom Hannesdóttir och Mose 

(2011) att lärarutbildningen är en svag länk i den nordiska språkgemenskapen. Forskarna 

menar sig ha ”lokaliseret en lakune i det nordiske samarbejde ved at fokusere på 

læreruddannelserne set som en helhed” (Gregersen m.fl. 2019:12, kursivering i originalet). 

De menar att det nordiska perspektivet inte prioriteras vare sig inom skolan eller 

lärarutbildningen och att det tvärtemot vad man skulle kunna tro skett en nedgång efter 

Helsingforsavtalet, vars åttonde artikel de menar är för bred och vag. I praktiken blir det helt 

upp till den enskilda läraren hur stor omfattning det nordiska ska få i undervisningen 

(Gregersen m.fl. 2019:14). En annan konkret utmaning är att lärarutbildningarna i de nordiska 

länderna är organiserade på olika sätt och har olika mycket nordiskt innehåll (Gregersen m.fl. 

2019:14). Det nordiska är försummat på lärarutbildningarna i alla nordiska länder, som 

snarare satsar på enskilda specialkurser för intresserade, menar Gregersen m.fl. (2019:15).  

Att Nordenundervisningen på lärarutbildningen spelar stor roll för lärares motivation är väl 

omvittnat (jfr Nordiska språk i svenskundervisningen 2012 och Østlie 2011 ovan). Jakobsson 

(2013) undersökte i sitt examensarbete hur lärarstudenter på olika lärosäten uppfattade 

ämnesområdet grannspråk och fann nordisk undervisning på lärarutbildningen vara den 

starkaste positiva faktorn för lärarstudenters intresse för ämnesområdet. De lärarstudenter som 

hade läst separata kurser i grannspråken (28 %) var mer positivt inställda till ämnesområdet 

(Jakobsson 2013:38). Bara 24 % (16 av 67) av lärarnstudenterna som fått Nordenundervisning 

svarade att det hade ingått grannspråksdidaktiska inslag (Jakobsson 2013:28).  
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3 Metod och material 
I detta avsnitt diskuteras material och metodval. Studien har två delar. För det första kommer 

jag att granska kursplaner på ämneslärarprogrammen i svenska med inriktning mot gymnasiet 

och högstadiet (avsnitt 3.1). För det andra kommer jag att undersöka vilken erfarenhet lärare 

på några representativa institutioner har av Nordenundervisning (avsnitt 3.2). 

3.1 Dokumentstudier 

Materialet består av kursplaner för alla ämneslärarutbildningar i svenska i landet. 

Undersökningen är begränsad till lärarprogrammen i svenska med inriktning mot gymnasiet 

och högstadiet. Studien omfattar totalt 28 utbildningar på 19 olika lärosäten.  

Jag har granskat samtliga kursplaner i svenska på dessa utbildningar. Kursplanerna har 

hämtats från lärosätenas hemsidor. I de fall litteraturlista har ingått i kursplanen eller funnits 

digitalt tillgänglig i anslutning därtill har även den undersökts. Både kursplaner och 

litteraturlistor redovisas i litteraturförteckningen. I största möjliga utsträckning har jag utgått 

från kurser som ges innevarande termin (vårterminen 2020), men har annars valt senast 

reviderade kursplan. Jag har i kursplanerna letat efter formuleringar som på något sätt 

anknyter till de nordiska språken eller Norden, till exempel genom nyckelorden ”Norden”, 

”nordisk”, ”språksitutationen i Norden” eller ”nordiska språk”. Kursplanerna har laddats ner 

och sammanställs i resultatdelen.11  

Jag har främst fokuserat på hur kurserna ifråga är upplagda. Utifrån mina 

delfrågeställningar till fråga 1 har jag sedan undersökt om skönlitteratur på grannspråken 

danska och norska ingår och om det finns didaktiska inslag i kurserna. 

Jag analyserar endast skrivningarna i kursplanerna (och litteraturlistorna i förekommande 

fall). Dessa ger inte nödvändigtvis en verklig bild av undervisningen. Det är mycket möjligt 

att det kan förekomma inslag av till exempel grannspråksdidaktik på kurser trots att detta inte 

nämns uttryckligen i kursplanen. På samma sätt kan ett inslag eller moment vara mycket 

begränsat trots att det nämns i ett kursmål. För min huvudsakliga frågeställning om hur 

kurserna och undervisningen är upplagda anser jag likväl kursplanerna vara det mest lämpade 

materialet. 

 
11 Vid vissa fall har det funnits oklarheter eller otydligheter, till exempel genom hemsidornas layout, vilka kurser 
som ges innevarande termin eller hur kursupplägget kommer se ut framöver. I dessa fall har jag kontaktat 
ansvarig institution. Dessa mejlkonversationer redovisas i fotnoter. 
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3.2 Mejlintervjuer 

Som ett komplement till analysen av kursplaner har jag genomfört intervjuer via mejl med 

lärare från några utvalda institutioner, för att undersöka deras erfarenhet av 

Nordenundervisningen på lärarutbildningen. Lärosätena har valts ut som representanter för de 

olika typer av kursupplägg som jag kunnat identifiera i min studie.12 Detta för att ge en så 

heltäckande bild som möjligt av undervisningen. Jag har mejlat lärare som undervisar vid 

nordiska kurser på Uppsala, Stockholms, Lunds och Göteborgs universitet.13 Vid Linköpings 

universitet har jag istället för undervisande lärare mejlat en av representanterna för ämnet 

svenska, eftersom vi redan hade kommit i mejlkontakt i och med en annan fråga jag hade. 

Som representanter för de lärosäten som helt saknar nordisk undervisning (se avsnitt 4.3) 

kontaktades företrädare för både Högskolan i Gävle och Södertörns högskola, men de har inte 

svarat.  

Intervjuer är en möjlighet att få en bättre bild av hur undervisningen fungerar i praktiken, 

jämfört med att enbart granska kursplanerna. Företrädarna har fått svara på fyra korta frågor 

om undervisningen i och om nordiska språk. Frågorna skickades via mejl. Med frågorna fanns 

en kort inledning där jag presenterade syftet med min undersökning och beskrev varför jag 

tog kontakt med just personen ifråga. Frågorna behandlar institutionens syfte med 

undervisningen, tidigare och nuvarande erfarenheter och vad lärarna tror kommer hända med 

området i framtiden (se Bilaga). I figur 1 redovisas lärosäte och befattning på de 

universitetsföreträdare som svarat på intervjuerna via mejl. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Universitetsföreträdare som intervjuats via mejl. 

 
12 Grupperna är följande (se avsnitt 4.1.20): de lärosäten som har en egen kurs i nordiska språk (grupp 1), de som 
har en gemensam kurs för språkhistoria och nordiska språk (grupp 2), de som har ett enstaka nordiskt kursmål 
eller moment inom ramen för en annan kurs (grupp 3) och de som inte har någon nordisk undervisning 
överhuvudtaget (grupp 4). Dessutom har jag valt att intervjua företrädare från Göteborgs universitet som har ett 
unikt upplägg.  
13 Vid Göteborgs universitet har jag intervjuat två lärare. Även vid Uppsala och Stockholms universitet 
kontaktades ytterligare en lärare, men de hade inte möjlighet att delta i undersökningen. 

Lärosäte Befattning 
Uppsala universitet Undervisar på kurs med nordiska inslag 
Stockholms 
universitet 

Undervisar på kurs med nordiska inslag 

Linköpings 
universitet 

Universitetslektor  

Lunds universitet Undervisar på kurs med nordiska inslag 
Göteborgs 
universitet 

Undervisar på kurs med nordiska inslag 
Undervisar på kurs med nordiska inslag 
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3.2.1 Etiska överväganden 

Jag har valt att anonymisera företrädarna och endast benämna dem efter deras yrkesroller. 

Detta så att de inte ska kunna identifieras. 

4 Kurser på lärarutbildningen 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vilken undervisning i nordiska språk som erbjuds 

ämneslärarstudenter i svenska runt om i Sverige. Totalt 21 olika lärosäten i Sverige har 

examenstillstånd för ämneslärarprogrammet i ämnet svenska: 19 stycken med inriktning mot 

gymnasieskolan och nio stycken med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9.  

4.1 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan 

I detta avsnitt kommer redovisas vilka inslag av nordiska språk som finns på de olika 

gymnasielärarutbildningarna i Sverige. 19 olika lärosäten har examenstillstånd i ämnet 

svenska, varav elva är universitet och åtta är högskolor. Jag följer Hannesdóttirs och Moses 

(2003) exempel och gör åtskillnad på universitet och högskolor. Först redovisas universiteten 

i bokstavsordning och sedan högskolorna på samma sätt.  

4.1.1 Göteborgs universitet 

På Göteborgs universitet ingår inslag av nordiska språk i två stycken kurser. I den första 

terminens ämnesstudier, Svenska 1 för ämneslärare (30 hp), ges delkursen Språkstruktur och 

språkvariation (7.5 hp), som behandlar grammatik. Kursen innehåller även en introduktion till 

danska och om möjligt en studieresa till Schæffergården norr om Köpenhamn för studenterna 

(Göteborgs universitet 2018a). Ett av kursens mål är att studenten ska kunna förstå talad och 

skriven danska och beskriva skillnader mellan danska och svenska. 

Senare under utbildningen, under den fjärde terminens ämnesstudier, Svenska 4 för 

gymnasielärare, ges kursen Nordiska språk i tid och rum 7.5 hp (Göteborgs universitet 

2018b). Den presenteras som en fördjupning av Svenska 1 och behandlar språksituationen i 

Norden både historiskt och samtida, med fokus på språkpolitik och språkhistoria. Kursen har 

ett särskilt fokus på norska, vars struktur jämförs med danska och svenska. En resa till 
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kursgården Voksenåsen i Norge ingår också om möjligt i kursen.14 Ämnesdidaktik ingår 

genom att läromedel analyseras utifrån hur de behandlar kursens ämnesområden.  

4.1.2 Karlstads universitet 

På ämneslärarprogrammet i svenska vid Karlstads universitet läser alla studenter kursen 

Språkhistoria och nordiska språk (7.5 hp), inom ramen för kursen Svenska III med didaktisk 

inriktning (Karlstads universitet 2016). Kursen behandlar både språkhistoria och nordiska 

språk. De nordiska inslagen är både språkliga och litterära: studenten ska dels kunna beskriva 

centrala språkliga skillnader mellan de nordiska grannspråken, dels känna till några centrala 

danska och norska författarskap. Dessutom ska studenten kunna diskutera hur man kan 

undervisa i språkhistoria och nordiska språk. 

Termin 9 väljer lärarstudenterna i svenska om de ska läsa kursen Svenska med didaktisk 

inriktning 5 med litteratur- eller språkvetenskaplig inriktning. De som väljer 

språkvetenskaplig inriktning läser delkursen Språknormering och språkpolitik 7.5 hp 

(Karlstads universitet 2013). Där behandlas svenska språkets historia under de senaste 200 

åren med fokus på språklagstiftning och engelskans inflytande. Dessutom ingår träning i 

danska och/eller norska. (Karlstads universitet 2013).  

4.1.3 Linköpings universitet  

Vid Linköping universitet finns ingen egen kurs för de nordiska språken. Däremot ingår det i 

kursen Svenska (1–30 hp) ett kursmål om att studenten ska kunna ”redogöra för 

språkförhållanden i Sverige och Norden avseende språklagstiftning, dialekter, minoritetsspråk 

och grannspråk” (Linköpings universitet 2013).15  

4.1.4 Linnéuniversitetet 

På ämneslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet förekommer ingen egen kurs med tema 

grannspråk, men i första terminens ämnesstudier, Svenska 1, ingår delkursen Språklig 

förändring (7.5 hp), som gäller språkhistoria. Ett av kursmålen är att kontrastivt kunna 

identifiera gemensamma drag mellan de nordiska grannspråken (Linnéuniversitetet 2019). 

 
14 Kursgårdarna står inte specificerade i kursplanerna utan uppgifterna är från mejlkonversation med Robert 
Sjöberg 2020-04-24. 
15 Det finns inga namn på delkurserna i kursplanen, men delkursen som kursmålet ingår i heter Språkhistoria och 
språksociologi 7.5 hp (mejlkonversation Suzanne Parmenius-Swärd 2020-05-05) 
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Som kurslitteratur används boken Nabosprogsdidaktik av Lis Madsen, så 

grannspråksdidaktiska inslag verkar finnas. 

4.1.5 Luleå tekniska universitet  

På ämneslärarprogrammet vid Luleå tekniska universitet finns ingen egen kurs för 

grannspråken. Däremot ingår nordiska språk som moment i delkursen Språk och text ur ett 

historiskt perspektiv (7.5 hp) inom kursen Svenska för ämneslärare i gymnasieskolan 3. Detta 

är en kurs i språkhistoria, men skillnader mellan svenska och andra språk i Norden med fokus 

på norska och danska finns med som ett kursmål. Didaktik kopplat till kursmålet nämns inte 

(Luleå tekniska universitet 2019). 

4.1.6 Lunds Universitet  

På ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan vid Lunds universitet finns 

kursmål som anknyter till nordiska språk i två kurser. I kursen Svenska 2 (15 hp) finns ett 

kursmål om att studenten ska kunna ”redogöra för språklagstiftningen i Sverige och ge 

exempel på centrala frågor som rör språkförhållanden i Sverige och Norden med fokus på 

huvudspråk och minoritetsspråk” (Lunds universitet 2019a). Detta moment ingår i delkursen 

Språksociologi – i teori och praktik 7.5 hp, som även innehåller kurslitteratur på danska, dock 

ingen skönlitteratur (Lunds universitet 2019b).16 

Senare under programmet ingår delkursen Litteraturhistorisk fördjupning (12 hp) i kursen 

Svenska 4 (30 hp), som har ett särskilt fokus på dansk litteraturhistoria. Ett kursmål är att 

studenten ska kunna ”förstå, analysera och tolka litterära texter på danska” och koppla dem 

till dansk litteraturhistorisk och samhällelig kontext (Lunds universitet 2018). I litteraturlistan 

(Lunds universitet 2019c) återfinns både äldre och nyare skönlitterära verk på danska. 

Didaktik nämns inte i kursplanen.17  

 
16 I kursplanen listas inte kursmål för respektive delkurs. Det är dock till språksociologikursen som det nordiska 
kursmålet hör (mejlkonversation Marit Julien 2020-05-13). 
17 Danska kan på flera gymnasieskolor i Skåneregionen väljas som modernt språk och också läsas som 
självständigt ämne upp till C-nivå på Lunds universitet, så att det finns ett extra fokus på danska i Lund förvånar 
inte (jfr Zola Christensen & Bacquin 2013:2). Vad som dock är förvånande är att det inte har fått större 
genomslag på lärarutbildningen.  
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4.1.7 Malmö Universitet  

Inom ämneslärarprogrammet i svenska vid Malmö universitet ges ingen egen kurs med 

nordisk inriktning. Däremot ingår Norden i kursmålen för kursen Svenska och lärande: Äldre 

texter i en föränderlig värld (15 hp, avancerad nivå). Kursen behandlar språk- och 

litteraturhistoria, men i kursens innehåll ingår ”några aktuella artiklar som behandlar 

språksituationen i Norden” (Malmö universitet 2019). Ett av kursens lärandemål handlar om 

”svenskans förhållande till de övriga nordiska språken” (Malmö universitet 2019). I 

litteraturlistan förekommer både fack- och skönlitteratur på grannspråken. Didaktik med 

koppling till grannspråken ingår inte.18 

4.1.8 Mittuniversitetet  

På ämneslärarprogrammet vid Mittuniversitetet ingår delkursen Språken i Norden och svensk 

språkhistoria (9 hp) i kursen Svenska för ämneslärare 3. Kursen behandlar både nordiska 

språk och språkhistoria, men tonvikten verkar ligga på nordiska språk. Såväl den allmänna 

språksituationen i Norden som de nordiska språkens likheter, skillnader och historia. Nordisk 

flerspråkighet, särskilt med fokus på Sveriges minoritetsspråk, och svenska dialekter ingår 

också i kursinnehållet. Det finns ett didaktiskt kursmål (Mittuniversitet 2018). 

Förutom detta ges även vårterminen 2020 delkursen Litteraturhistorisk fördjupning 

Nordisk Litteratur (7.5 hp) inom kursen Svenska 4.19 Kursen handlar om nordisk 

litteraturhistoria och innehåller både äldre och samtida texter på danska och norska 

(Mittuniversitetet 2019). Delkursen kommer däremot från och med hösten 2020 ersättas av en 

delkurs vid namn Litteratur och andra medier, utan nordiskt innehåll, men eventuellt erbjudas 

som sommarkurs, möjlig att tillgodoräkna sig inom lärarutbildningen.20  

4.1.9 Stockholms universitet 

På ämneslärarutbildningen i svenska vid Stockholms universitet ingår delkursen Nordiska 

språk och svensk språkhistoria (7.5 hp) i kursen Svenska III inom ämneslärarprogrammet, 

gymnasieskolan (30 hp). Kursen behandlar både nordiska språk och språkhistoria. I momentet 

 
18 Studenter antagna till ämneslärarprogrammet i Malmö efter HT2017 har ett annat upplägg med helt nya 
kurser. Samtliga kursplaner finns ännu inte digitalt tillgängliga, så det är oklart hur mycket nordiskt innehåll 
framtida lärarstudenter vid Malmö universitet kommer att ha. Studievägledningen vid Malmö universitet har 
kontaktats med frågan om undervisning i övriga nordiska språk ingår i de nya kurserna, men inte svarat. 
19 Mittuniversitetet har bara haft ämneslärarutbildning i svenska sedan höstterminen 2016, så det är första gången 
kursen ges (mejlkonversation Expeditionen för Humaniora och Samhällsvetenskap (HSV) 2020-03-13).  
20 Mejlkonversation Peter Degerman 2020-03-17. 
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nordiska språk ingår språksituationen i Norden och kunskaper i danska och norska. I den 

språkhistoriska delen jämförs svenskans utveckling med de övriga nordiska språken. På 

delkursens litteraturlista finns både fack- och skönlitteratur på danska och norska (Stockholms 

universitet 2018a). Didaktik ingår genom ett kursmål om att stundenten ska kunna koppla 

kursinnehållet till undervisning på gymnasiet (Stockholms universitet 2016). 

4.1.10 Umeå universitet 

På ämneslärarprogrammet vid Umeå Universitet ingår delkursen Språken i Norden (4 hp) 

inom ramen för kursen Svenska III för ämneslärare (30 hp). Delkursen behandlar 

språkvariation i Norden utifrån både nordiska språk och språken i Norden, både samtida och 

historiskt. Grannspråksförståelse tas upp i kursen och ett kursmål är att kunna beskriva viktiga 

likheter och skillnader mellan de nordiska språken. Det finns även ett didaktiskt kursmål om 

att kunna planera undervisning om nordiska språkförhållanden utifrån gällande styrdokument 

(Umeå Universitet 2018). 

I Svenska III för ämneslärare finns även delkursen Litteraturen i Norden (4 hp), som 

handlar om nordisk litteratur. Där läses ett urval av nordiska texter från medeltiden till idag. 

På litteraturlistan finns texter på danska och norska, men inget kursmål som specifikt rör 

texter på originalspråk (Umeå Universitet 2018). 

4.1.11 Uppsala universitet 

På ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ingår delkursen Grannspråken i Norden, 

särskilt danska och norska 7.5 hp i kursen Svenska 2 för ämneslärare (30 hp). Kursen är en 

renodlad grannspråkskurs, och kursinnehållet innefattar både språksituationen i Norden och 

färdighetsträning i danska och norska. Både skillnader vad gäller ordförråd/grammatik och 

tal- och skriftspråk mellan svenska, norska och danska behandlas i kursen. Skönlitteratur på 

danska och norska finns med. Dessutom ingår grannspråksdidaktik (Uppsala universitet 

2017). 

4.1.12 Örebro universitet 

Vid Örebro universitet finns ingen egen kurs för de nordiska språken, men i kursen Svenska 

IIIa, inriktning gymnasieskolan (30 hp) ingår delkursen Språk och samhälle II (7.5 hp), som 

är en språksociologisk kurs med särskilt fokus på språksituationen i Norden. Den nordiska 
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mångspråkigheten behandlas både historiskt och samtida. Kursen innehåller också 

undervisning i att förstå danska och norska. Kurslitteraturen omfattar bland annat ”kortare 

talade och skrivna texter på norska och danska […] enligt lärares anvisningar” (Örebro 

universitet 2019). Det är oklart om detta inbegriper skönlitteratur. Dessutom finns 

ämnesdidaktik med: ”Ämnesdidaktiskt är en viktig fråga hur mångspråkighet, särskilt i ett 

historiskt, nordiskt perspektiv, kan bli en utgångspunkt för ett språkutvecklande arbete” 

(Örebro universitet 2019).  

4.1.13 Högskolan Dalarna 

På ämneslärarprogrammet i svenska med inriktning mot gymnasiet vid Högskolan Dalarna 

ingår moment kopplade till nordiska språk i två kurser: Språklig variation och förändring 

ingår i kursen Svenska med didaktisk inriktning II (30 hp) och är en språksociologisk delkurs, 

men innehåller även språkhistoriska och nordiska aspekter. Kursens ämnesområden kopplas 

till språksituationen i Norden. Träning av receptiv språkfärdighet i danska och norska samt 

kritiska diskussioner om nordisk språkpolitik ingår (Högskolan Dalarna 2019). Skrivna texter 

på danska och norska (och även ”nutida texter på övriga nordiska språk”) nämns i kursplanen 

men det står inte tydligt utskrivet om detta måste vara skönlitteratur. Det finns ett didaktisk 

kursmål, men där nämns endast ”sociolingvistisk forskning”, så det är inte helt säkert att 

kursen omfattar grannspråksdidaktik (Högskolan Dalarna 2019a). 

Nordens språkliga historia och nutid (7.5 hp) som ingår i kursen Svenska med didaktisk 

inriktning III, gymnasiet är en kurs i språkhistoria och nordiska språk, med ett nordiskt 

perspektiv. Utifrån de nordiska språkens historiska utveckling behandlar kursen även 

språksituationen i Norden idag. Nutida texter på alla nordiska språk studeras komparativt, och 

ett kursmål handlar om att kunna förstå norska och danska i tal och skrift, ”hantera risker för 

missförstånd och diskutera möjligheterna för internordisk kommunikation” (Högskolan 

Dalarna 2019b). Det finns ett grannspråksdidaktiskt kursmål. 

4.1.14 Högskolan i Gävle 

På Högskolan i Gävle finns ingen egen kurs med nordisk inriktning. Det finns heller inte 

något kursmål som verkar kunna kopplas till ämnesområdet, i det föreliggande materialet. 
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4.1.15 Högskolan i Halmstad 

På högskolan i Halmstads ämneslärarprogram ingår delkursen Svensk och nordisk 

språkutveckling (6 hp) i kursen Svenska II: perspektiv på språk och språkanvändning (22.5 

hp). Kursen handlar om svenska språkets historia, men i ett särskilt moment behandlas 

svenskans släktskap med andra nordiska språk och den nutida nordiska språksituationen. I 

detta moment ingår även ”viss språklig analys” av moderna danska och norska texter 

(Högskolan i Halmstad 2019). Det specificeras inte om dessa texter innefattar skönlitteratur. 

Det finns ett kursmål om didaktik: att studenten ska kunna ”tillämpa språkligt material från 

äldre tid” i undervisning, men det framgår inte tydligt om detta omfattar grannspråken.21  

4.1.16 Högskolan Väst 

På ämneslärarprogrammet i svenska med inriktning mot gymnasiet vid Högskolan Väst ingår 

kursen Nordiska språk- och kulturgemenskaper (7.5 hp). Kursen ”syftar till att studenten ska 

utveckla en helhetsförståelse av språk, kultur och samhällsförhållanden i de nordiska 

länderna” (Högskolan Väst 2019). Dessutom ingår svensk språkhistoria, Sveriges 

minoritetsspråk och IKT i kursen. I kursplanen står inget uttryckligt om färdigheter i 

grannspråken, skandinavisk litteratur på originalspråk eller didaktik. 

4.1.17 Mälardalens högskola 

Inom ämneslärarprogrammet i svenska vid Mälardalens högskola ges ingen egen kurs om 

språken i Norden. Däremot ingår punkten ”en orientering om språken i Norden” i 

innehållsöversikten till kursen Svenska språket – förr och nu 7.5 hp (Mälardalens högskola 

2018). Detta är en kurs i språkhistoria, och nordiska språk nämns inte i kursens 

syftesbeskrivning. Svenskans historiska utveckling ska dock kunna relateras till de nordiska 

språken. Skönlitteratur på grannspråken verkar inte ingå, och i det didaktiska lärandemålet 

nämns inte språken i Norden. 

 
21 Den nästkommande delkursen i Svenska II heter ”Äldre nordisk litteratur” (4.5 hp), ett ämnesområde som 
anknyter till nordiska språk. Men formuleringar om Norden eller texter på originalspråk återfinns varken i 
kursbeskrivningen, kursmålen eller i litteraturlistan. 
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4.1.18 Stiftelsen Högskolan i Jönköping 

På ämneslärarprogrammet vid Jönköping University ingår delkursen Grannspråken norska 

och danska och den nordiska litteraturen (7.5 hp) i kursen Svenska för ämneslärare 91-120 

hp (30 hp). Kursen är en renodlad nordisk kurs, och innehåller förutom en fördjupning i 

norska och danska även en översikt över nordiska litteraturhistoria. Själva språksituationen i 

Norden verkar dock inte behandlas, med undantag för ”den norska tal- och 

skriftspråkssituationen (Jönköping University 2019). Kurslitteratur på danska och norska 

ingår, samt ”tre till fyra skönlitterära nordiska verk”, antagligen på originalspråk. Det finns ett 

didaktiskt kursmål om dansk och norsk litteratur (Jönköping University 2019). 

4.1.19 Södertörns högskola 

På ämneslärarprogrammet i svenska vid Södertörns högskola finns ingen egen delkurs om 

nordiska språk. Inte heller återfinns moment eller kursmål med anknytning till ämnesområdet 

inom ramen för andra kurser i det föreliggande materialet. 

4.1.20 Sammanfattning av undervisningsutbudet inriktning gymnasiet 

I detta avsnitt sammanfattar jag kursutbudet i nordiska språk på ämneslärarprogrammen med 

inriktning mot gymnasieskolan i Sverige. Kurserna kan sorteras in i följande fyra grupper: 

 

1. egen kurs i nordiska språk (4 kurser): Umeå universitet, Uppsala universitet, 

Högskolan Väst, Jönköping University 

2. gemensam kurs nordiska språk + språkhistoria (6 kurser): Göteborgs universitet 

(delkurs Svenska 3), Karlstads universitet (delkurs i Svenska III med didaktisk 

inriktning), Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Högskolan Dalarna (delkurs i 

Svenska med didaktisk inriktning III), Högskolan i Halmstad 

3. kursmål inom ramen för andra kurser (10 kurser), varav: 

i. Grammatik (1 kurs): Göteborgs universitet (delkurs Svenska 1), 

ii. Litteraturhistoria (2 kurser): Lunds universitet (delkurs Svenska 4), 

Malmö universitet 

iii. Språkhistoria (3 kurser): Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, 

Mälardalens Högskola 

iv. Språksociologi (5 kurser): Linköpings universitet, Lunds universitet 

(delkurs i Svenska 2), Örebro universitet, Högskolan Dalarna (delkurs i 
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Svenska med didaktisk inriktning II), Karlstads universitet (delkurs i 

Svenska med didaktisk inriktning 5, språkvetenskaplig fördjupning)  

4. inget nordiskt innehåll (2 utbildningar): Högskolan i Gävle, Södertörns högskola. 

 

Denna uppdelning är främst gjord med överskådligheten i åtanke. Särskilt grupp 2 är svår att 

avgränsa gentemot de övriga. Där har jag placerat kurser där jag utifrån kursnamn och 

kursinnehåll uppfattar att momenten nordiska språk och språkhistoria är någorlunda 

jämnstora. Vad gäller grupp 3 ingår i några fall flera ämnesområden i kurserna. Jag har då valt 

undergrupp utifrån det ämnesområde som jag uppfattar har störst plats i kursen. Även i 

kurserna i grupp 1 förekommer i några fall inslag av helt andra ämnen.  

4.2 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolan 7–9 
I detta avsnitt kommer jag att presentera utbudet i nordiska språk på 

högstadielärarutbildningarna i Sverige. Tio lärosäten har examenstillstånd i svenska, men av 

dessa är det bara nio som har pågående undervisning.22  

4.2.1 Göteborgs universitet 

På ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolan 7–9 vid Göteborgs universitet 

finns nordiskt innehåll i två kurser. Den första terminen i svenska Svenska 1 för lärare åk 7-9 

(Göteborgs universitet 2018c) är identisk med gymnasielärarnas Svenska 1 (se avsnitt 4.1.1). 

I kursen Svenska 3 för lärare åk 7-9 ingår sedan delkursen Språkbruk, språkförändring och 

literacy (7.5 hp). Kursen är inriktad på språksituationen i Norden. Den skiljer sig gentemot 

gymnasielärarprogrammets kurs bland annat genom att fokuset på norska saknas. Det finns 

kursmål om språkhistoriska förändringar i de nordiska språken och språkliga drag i ”de 

nordiska grannspråken” (Göteborgs universitet 2019) samt begreppet literacy. Litteratur på 

grannspråken verkar inte ingå. Examination på kursen är att utforma ett lektionsupplägg 

(Göteborgs universitet 2019),  men det är oklart om nordiskt innehåll innefattas i detta.  

 
22 Lunds Universitet har examenstillstånd men ger inte ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolan 
7–9 för tillfället (mejlkonversation UVET-Studievägledning 2020-03-13).  
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4.2.2 Linköpings universitet 

Högstadielärarstudenterna vid Linköpings universitet läser liksom gymnasielärarstudenterna 

kursen Svenska 1 för ämneslärare (se avsnitt 4.1.3).  

4.2.3 Malmö universitet 

Liksom gymnasielärarstudenterna läser högstadielärarstudenterna vid Malmö universitet 

kursen Svenska och lärande: Äldre texter i en föränderlig värld (se avsnitt 4.1.7). 

4.2.4 Stockholms universitet 

På ämneslärarprogrammet årskurs 7–9 vid Stockholms universitet ingår delkursen Nordiska 

språk och svensk språkhistoria i kursen Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 

(Stockholms universitet 2017). Denna delkurs är identisk med gymnasielärarnas delkurs med 

samma namn (se avsnitt 4.1.9). Även litteraturlistan är identisk (Stockholms universitet 

2018b). 

4.2.5 Högskolan Dalarna 

Högstadielärarstudenterna vid Högskolan Dalarna samläser kursen Svenska med didaktisk 

inriktning II med gymnasielärarna (se avsnitt 4.1.13), men har till skillnad från 

gymnasielärarstudenterna ingen annan kurs med nordiska inslag.  

4.2.6 Högskolan i Borås 

Vid ämneslärarprogrammet i svenska vid Högskolan i Borås ingår delkursen Svenskämnets 

villkor (5 hp) i kursen Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot 

grundskolans årskurs 7-9, I. Ett kursmål är att studenten ska kunna ”ge exempel på likheter 

och skillnader mellan de nordiska grannspråken” (Högskolan i Borås 2019). Varken 

skönlitteratur på danska och norska eller grannspråksdidaktik nämns i kursplanen. 

4.2.7 Högskolan i Gävle 

På Högskolan i Gävle är det möjligt att ta ut en högstadielärarexamen från 

ämneslärarprogrammet. De tre första terminerna i svenska är då gemensamma oberoende av 
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tänkt examen, så inte heller högstadielärarstudenterna verkar få någon nordisk undervisning 

(jfr avsnitt 4.1.14). 

4.2.8 Högskolan Kristianstad 

Vid ämneslärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad ingår momentet Språkförhållanden i 

Sverige och övriga Norden (4 hp) i kursen Svenska för ämneslärare I (15 hp). Kursen 

behandlar språksituationen i både Sverige och i de nordiska länderna (Högskolan Kristianstad 

2018). Det finns ett kursmål om språkliga likheter och skillnader mellan grannspråken. 

Skönlitteratur på grannspråken ingår inte. Ett kursmål är att kunna reflektera kring 

språksituationen i Norden bland annat utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv. 

4.2.9 Högskolan Väst 

Liksom gymnasielärarna läser högstadielärarstudenterna vid Högskolan Väst kursen Nordiska 

språk- och kulturgemenskaper (se avsnitt 4.1.16). 

4.2.10 Sammanfattning av undervisningsutbudet inriktning högstadiet 

I detta avsnitt sammanfattar jag hur kursupplägget i nordiska språk ser ut på 

ämneslärarprogrammen med inriktning mot grundskolan 7-9 i Sverige. Utbildningarnas 

upplägg kan översiktligt sammanfattas så här: 

 

1. egen kurs i nordiska språk (3 kurser): Göteborgs universitet (delkurs Svenska 3), 

Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst 

2. gemensam kurs nordiska språk + språkhistoria (1 kurs): Stockholms universitet 

3. kursmål inom ramen för andra kurser (5 kurser): 

i. Grammatik (1 kurs): Göteborgs universitet (delkurs Svenska 1) 

ii. Litteraturhistoria (1 kurs): Malmö universitet 

iii. Språksociologi (2 kurser): Linköpings universitet, Högskolan Dalarna 

iv. Ämnesdidaktik (1 kurs): Högskolan i Borås 

4. inget nordiskt innehåll (1 utbildning): Högskolan i Gävle 
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4.3 Sammanfattande jämförelse  

I detta avsnitt sammanfattar jag avsnitt 4.1 och 4.2 i figurer och jämför kursutbudet på 

gymnasielärarutbildningen med det på högstadielärarutbildningen. 

Utifrån det undersökta materialet i avsnitt 4.1 och 4.2 har jag delat upp de olika nordiska 

kurserna på svensklärarutbildningarna i fyra grupper. En jämförelse mellan kursutbudet på 

gymnasie- och högstadielärarutbildningen redovisas i figur 2: 

 

Figur 2. Kursupplägg på nordiska kurser på ämneslärarutbildningarna i svenska 

Nordenundervisning i någon form ingår på alla svensklärarutbildningar, med undantag för 

Högskolan i Gävle och Södertörns högskola. På Malmö universitet och Mittuniversitetet, är 

förändringar på gång, som i alla fall i Mittuniversitetets fall innebär en minskning av nordiskt 

innehåll (se avsnitt 4.1.7 och 4.1.8). Det hör till undantagen att de nordiska språken har en 

helt egen kurs. På gymnasielärarutbildningarna är ett vanligt kursupplägg att nordiska språk 

och språkhistoria delar på en gemensam 7.5-poängskurs. Bland högstadielärarprogrammen är 

det endast Stockholms universitet som har en sådan kurs. Allra vanligast bland 

ämneslärarprogrammen överlag är istället att det nordiska innehållet består av ett enstaka 

kursmål eller moment inom en kurs med en annan ämnesinriktning. Runt hälften av kurserna 

på respektive program tillhör denna grupp. Det vanligaste på båda programmen är att nordiskt 

innehåll ingår i en språksociologisk kurs. Att Nordenundervisningen ingår i en kurs i 

språkhistoria är vanligt på gymnasielärarutbildningen, men detta upplägg förekommer inte 

alls på högstadielärarutbildningen. Det finns även enstaka exempel på att nordiska moment 

ingår i kurser i grammatik, litteraturhistoria och ämnesdidaktik. 
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Nordenundervisningen på högstadielärarutbildningen skiljer sig i liten utsträckning från 

den på gymnasielärarutbildningen. Med undantag för Göteborgs universitet och Högskolan 

Dalarna är den identisk mellan programmen på de lärosäten som erbjuder båda utbildningar. 

På Göteborgs universitet och Högskolan Dalarna är Nordenundervisningen mindre 

omfattande än för högstadielärarstudenterna. 23 I inget fall har högstadielärarprogrammen mer 

undervisning. 

I figur 3 redovisas i vilken utsträckning skönlitteratur på danska och norska ingår i 

Nordenundervisningen på lärarutbildningen: 

 

 
Figur 3. Skönlitteratur på danska och norska på ämneslärarutbildningen. 

Som syns i figur 3 är skönlitteratur på grannspråken relativt ovanligt. Vad gäller 

gymnasielärarutbildningen nämns det uttryckligen i kursplaner eller litteraturlistor i kurser på 

lite mindre än hälften av utbildningarna (åtta av 19 lärosäten).24 På högstadiet är skönlitteratur 

på originalspråk mycket ovanligare, och nämns uttryckligen bara på två av nio lärosäten: 

Malmö universitet och Stockholms universitet. Med undantag för Jönköping University är det 

bara universitet som har dansk och norsk skönlitteratur på originalspråk tydligt utskrivna på 

litteraturlistorna. 

I figur 4 redovisas i vilken grad grannspråksdidaktik ingår i Nordenundervisningen på 

lärarutbildningen:

 
23 På Göteborgs universitet har högstadielärarstudenternas egna kurs samma högskolepoäng som 
gymnasielärarnas motsvarande kurs, men är mindre tydligt inriktad på nordiska språk eftersom norska saknas. 
24 Dessa är: Karlstads universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Mittuniversitetet (endast VT20), 
Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Jönköping University. 
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Figur 4. Grannspråksdidaktiska inslag i Nordenundervisning på ämneslärarutbildningen.  

Figur 4 visar att grannspråksdidaktik är ovanligt. På gymnasielärarprogrammen finns det 

något inslag av det på tio av 19 lärosäten, alltså lite mer än hälften av utbildningarna.25 På 

högstadielärarutbildningen är det mycket mer ovanligt och nämns endast uttryckligen i 

kursplaner på två av nio lärosäten: Stockholms universitet och Högskolan Kristianstad. Det är 

liksom dansk och norsk skönlitteratur vanligare på universitet än på högskolor. 

5. Lektorer om Nordenundervisning med olika 
upplägg 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa mina mejlintervjuer med lektorer på några utvalda 

institutioner i Sverige, valda här för att representera olika sätt att utforma 

Nordenundervisning. I avsnitt 4.1.20 har jag identifierat fyra övergripande grupper för de 

nordiska kurserna på lärarutbildningen: de lärosäten som har en egen kurs eller delkurs i 

nordiska språk, de som har en gemensam kurs för nordiska språk och språkhistoria, de som 

har nordiska språk som ett enstaka moment eller kursmål inom ramen för en annan kurs och 

slutligen de som inte har något nordiskt innehåll över huvud taget på sin 

svensklärarutbildning. Jag har valt ut representativa lärosäten för varje grupp och dessutom 

tagit kontakt med Göteborgs universitet som har ett unikt upplägg på sin Nordenundervisning. 

I avsnitt 3.2 (figur 1) finns en översikt över de lektorer som har svarat på min undersökning. 

Som representanter för grupp 4 kontaktades studierektorer vid Högskolan i Gävle och 

Södertörns högskola, men inga svar har inkommit. Därför ingår inte grupp 4 i detta avsnitt. 

Först kommer jag att redovisa varje grupp var för sig (avsnitt 5.1–5.4) och sedan 

sammanfatta likheter och skillnader i svaren (avsnitt 5.5).  

 
25 Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, 
Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet, Högskolan Dalarna och Jönköping University. 
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5.1 Grupp 1 Egen kurs: Uppsala universitet 

Uppsala universitet tillhör de lärosäten som har en helt egen kurs för de nordiska språken. 

Företrädaren lyfter att huvudsyftet med kursen är att förbereda lärarstudenterna på 

grannspråksundervisning i gymnasiet som färdiga lärare, genom både en orientering om och 

lite färdighetsträning i grannspråken danska och norska. Erfarenheterna är goda. De flesta 

lärarstudenter är positiva till kursen, som de tycker är kul och annorlunda. Vissa studenter har 

dock uttryckt att kursen är för omfattande i förhållande till läroplanen för gymnasiet. Detta 

kan företrädaren till viss del hålla med om. Det är snarare högstadiet som verkligen kräver en 

grannspråkskurs. Att det finns ett intresse hos studenterna visas av det det varje år finns 

lärarstudenter som söker Nordkurs. Det sker även nordisk undervisning på 

grundlärarprogrammet. Där är upplevelsen att det fanns ett mycket större motstånd mot 

grannspråken och svårigheter bland studenter att själva förstå danska än på 

ämneslärarprogrammet. Även om kursupplägget fungerar bra har man funderat på att göra om 

det. Särskilt är grannspråksdidaktiken något som uppfattas som en svag punkt: 

 
Kursupplägget funderar jag ofta på att göra om. Det har ju en tema-struktur, där olika aspekter som uttal, 

ordförråd, grammatik har ett lektionspass vardera. Men jag tror det skulle fungera bättre om man hade lite 

av varje i varje lektionspass, med en tydlig progression. […] Den ömma punkten är inslag av 

grannspråksdidaktik som jag har kämpat med i många år. När man inte själv har lärarutbildning kan man 

känna sig lite som en amatör på den punkten. 

 

Under höstterminen 2019 har en annan lärare tagit hand om den didaktiska undervisningen 

och låtit studenterna utföra minilektioner på ett lokalt gymnasium, något som varit väldigt 

uppskattat. Företrädaren upplever dock att detta inte uppmärksammats eller stöttats nog från 

institutionens sida. Undervisningen fungerar bra. Lärarstudenter är ofta en trygg grupp som 

slappnar av och bjuder på sig själva, och de accepterar kursen och ämnesinnehållet. Vad 

gäller framtiden tror företrädaren att grannspråken kanske kan komma att slås ihop med 

språksociologi eller språkhistoria. Flera lärare vill att Nordenkursen ska moderniseras och ta 

upp isländska och de nordiska minoritetsspråken för att bättre motsvara läroplanerna. 

5.2 Grupp 2 Nordiska språk och språkhistoria: Stockholms 
universitet 

På Stockholms universitet läser ämneslärarstudenterna delkursen Nordiska språk och 

språkhistoria 7.5 hp, en gemensam kurs för danska, norska och språkhistoria.   
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Syftet med undervisningen är att studenterna ska få så goda kunskaper i grannspråken att 

de både kan förstå och beskriva dem. Företrädaren har goda erfarenheter av undervisningen. 

Studenterna brukar vara öppna och entusiastiska, och de verkar tycka 

grannspråksundervisning är spännande och värdesätta att momentet undervisas på ett 

grannspråk. Som nordisk lektor i Sverige är det viktigatse för företrädaren att studenterna ska 

förstå att grannspråken har fler likheter än skillnader och få lust att undervisa om 

grannspråken när de själva blir lärare. Företrädaren tycker undervisningen fungerar bra för 

tillfället, men hade önskat mer undervisningstid och grannspråksdidaktik: 

 
Min oppfatning er at undervisningen fungerer fint og at studentene liker kurset. Jeg skulle imidlertid 

ønske at vi fikk mer tid sammen, at vi kunne ha flere undervisningstimer og at vi i tillegg kunne fått tid til 

noe fagdidaktikk. En mulig innvendig kan være at læringsmålene i norsk og dansk står litt på siden av 

målene for språkhistorie, men det har ikke vært et tema hittil. 

 

Vad gäller framtiden har Stockholms universitet två fast anställda nordiska lektorer, så 

framtiden ser ljus ut vid institutionen. Företrädaren betonar att det krävs ett visst nordiskt 

innehåll i skolans läroplaner för att legitimera Nordenundervisning på lärarutbildningen. Detta 

har alla nordiska länder åtagit sig genom Helsingforsavtalets åttonde artikel, men i Norge 

försökte man nyligen ta bort alla mål om muntlig grannspråksförståelse i den nya läroplanen, 

men fick ändra sig efter stark kritik. 

5.3 Grupp 3 Kursmål eller moment inom annan kurs: Linköpings 
och Lunds universitet 

På Linköpings universitet ingår ett kursmål om ”språkförhållanden i Sverige och övriga 

Norden” i första terminens ämnesstudier, Svenska (01–30 hp). På Lunds universitet ingår ett 

kursmål om språksituationen i Norden i delkursen ”Språksociologi – i teori och praktik” i 

Svenska 2. Dessutom finns ett särskilt fokus på danska i en senare litteraturhistorisk delkurs.  

Vad gäller kursupplägget i Lund menar företrädaren att syftet måste vara att förbereda 

studenterna för grannspråksundervisning, i den utsträckning läroplanerna kräver. Den stora 

stoffträngseln i svenskkurserna gör att man inte hinner med alla ämnen man skulle önska. 

Delkursen är en kurs i språksociologi och att det inte finns mycket tid att ta upp 

språksituationen i grannländerna. Vad gäller framtiden så hade företrädaren önskat att man 

kunde ha mer nordisk undervisning, men att det skulle kräva att det nordiska innehållet i 

läroplanerna utökades. 
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Gällande Linköping skriver företrädaren att syftet med det nordiska momentet är att ge 

studenterna översiktlig kunskap om de skandinaviska språken samt finskan och 

finlandssvenskan. I Linköping har det nordiska har fått mindre och mindre utrymme allt 

eftersom delkursen i språksociologi och språkhistoria där den ingår minskat i omfattning. Att 

upplägget ser ut som det gör idag beror mycket på de lärare som har undervisat. Den lärare 

som tidigare undervisade på kursen var särskilt intresserad av finska och finlandssvenska. För 

tillfället är den ansvariga läraren från Danmark vilket antagligen ger momentet en annan 

prägel. Trots att undervisningen är begränsad tycker man att den fungerar bra. Det kommer 

vara samma upplägg framöver, eftersom det finns en stor stoffträngsel just på den första 

terminen i svenska. Möjliga alternativ vore att följa upp kursen genom att integrera dansk och 

norsk kurslitteratur på relevanta kurser, något som antagligen inte görs för tillfället. 

5.4 Unikt upplägg – Göteborgs universitet 

På ämneslärarprogrammet i Göteborg är grannspråksundervisningen integrerad i två kurser: 

danska i en delkurs om grammatik och språksociologi under första terminens ämnesstudier 

(Svenska 1) och norska i en delkurs om språkhistoria och språkpolitik under fjärde terminens 

ämnesstudier (Svenska 4). I både kurserna ingår studieresor till nordiska kursgårdar.  

Företrädarna menar att grundmålet med studierna i grannspråken är att studenterna ska 

kunna läsa norsk och dansk skön- och facklitteratur, samt bli så vana vid grannspråken att de 

slipper ta till engelskan för att kommunicera med andra skandinaver. Slutmålet är att de ska 

kunna undervisa i och om nordiska språk i den utsträckning läroplanerna påbjuder. Syftet med 

kursen under svenska 4, som fokuserar på norska, menar de är att utveckla studenternas hör- 

och läsförståelse av språket och kunna koppla den norska språksituationen till språkhistoria 

och språkpolitik.  

I den tidigare lärarutbildningen vid Göteborgs universitet ingick norska, danska och 

språkhistoria i samma kurs på 7.5 hp. Företrädarna skriver att de olika delarna då snarare blev 

tre minikurser. När lärarprogrammet gjordes om förlade man danskan till kursen i grammatik 

(i Svenska 1) och norskan till kursen i språkhistoria (i Svenska 4), mycket på grund av 

ansvariga lärares respektive kompetenser. Argument för detta var vidare att danska och 

norska lätt sammanblandades när de var i samma kurs, och att det var för mycket med två 

resor i samma kurs (se nedan). Båda företrädare tycker att detta upplägg fungerar bra och 

skapar ett intresse för grannspråken. Danska uppfattas som väldigt svårt tidigt i utbildningen 

men när studenterna väl möter norskan under fjärde terminens ämnesstudier känner de sig väl 
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förberedda för språket. Särskilt lyfts studieresorna av båda företrädare fram som en 

framgångsfaktor, som i viss mån kompenserar för det faktum att inga nordiska lektorer 

undervisar på kurserna. Upplägget fungerar bra för stunden, och de betonar att de ansträngt 

sig för att det inte ska bli tre kurser i kursen. Samtidigt betonas att utrymmet är begränsat: 

 
Men det hade inte skadat med lite fler poäng, för man hinner liksom aldrig grotta ner sig i något eller 

ägna tid åt att bara läsa och diskutera texter. Studenterna får en massa bra idéer till lektionsupplägg, men 

de har väldigt lite substans att fylla lektionerna med, vilket de inte alltid inser förrän de ska ut och 

undervisa. 

 

Båda företrädare tycker framtiden ser stabil ut för undervisningen.  

5.5 Sammanfattning  

Två huvudlinjer kan urskiljas ur lektorernas svar gällande syftet med Nordenundervisningen 

på lärarutbildningen. Företrädarna för grupp 3 betonar att målet är att ge studenterna 

kunskaper om de nordiska språken. Företrädarna för de andra grupperna betonar snarare att 

studenterna ska få färdigheter i grannspråken danska och norska. Detta kopplas av lektorerna i 

hög grad till läroplanerna; lärarstudenterna ska bli väl förberedda på att kunna undervisa i och 

om grannspråken. 

Erfarenheterna är av Nordenundervisningen sedan tidigare är generellt goda. Intrycket från 

lärarna i Uppsala och Stockholm är att studenterna verkar tycka att det är kul och spännande 

med grannspråken. I Uppsala och Stockholm sköts undervisningen av nordiska lektorer, vilket 

lärarstudenterna särskilt tycks uppskatta. I Uppsala med en egen Nordenkurs har dock 

enskilda studenter lyft att de tycker kursen är för omfattande i förhållande till läroplanen. 

Trots att lärosätena har högst olika upplägg finns några gemensamma tendenser. Ingenstans 

har undervisningstiden ökat eller kurserna fått mer resurser på senare tid. En viktig anledning 

till att kurserna ser ut som de gör är det begränsade utrymmet i svenskkurserna. Denna 

stoffträngsel lyfts fram av samtliga lärare på ett eller annat sätt. I stor utsträckning verkar 

dessutom undervisningen och kursupplägget vara beroende av tillgängliga lärarkrafter. Från 

de lärosäten som har eller har haft gemensamma kurser med grannspråken och språkhistoria 

anas en tendens till att de olika områdena blir minikurser i kursen utan inbördes sammanhang.  

Alla företrädare tycker att undervisningen fungerar bra och att lärarstudenterna verkar 

uppskatta ämnesområdet. I Göteborg ingår studieresor till nordiska kursgårdar vilket av 

lärarna lyfts fram som en starkt positiv faktor. Många lärarstudenter i Uppsala deltar i 
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Nordkurs. Från både Stockholms universitet och Göteborgs universitet lyfts att man hade 

önskat mer tid till fördjupning i till exempel grannspråksdidaktik. Även i Uppsala uppfattas 

grannspråksdidaktiken som en svag punkt. 

Framtidsutsikterna ser stabila ut på de flesta institutioner. Undervisningen sköts av fast 

anställda lärare och det finns inte några överhängande hot om nedläggning. Trots detta finns 

några oroande tendenser. I Uppsala befaras att grannspråkskursen kan komma att slås ihop 

med språkhistoria eller språksociologi i framtiden. Från Stockholm betonas att det för att 

kunna legitimera Nordenundervisning på lärarprogrammet krävs ett visst nordiskt innehåll i 

läroplanerna. 

6. Diskussion 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera och tolka resultaten av mina undersökning. Jag 

kommer först att diskutera mina tre frågeställningar (avsnitt 6.1–6.3). Sedan följer en 

avslutande diskussion (avsnitt 6.4). 

6.1 Nordisk undervisning på svensklärarutbildningen 

Studiens första frågeställning handlade om omfattningen och utformning på undervisningen i 

och om nordiska språk på ämneslärarutbildningen i svenska. Sådan undervisning förekommer 

på nästan samtliga lärosäten, men i högst olika omfattning. Studien bekräftar Hannesdóttir 

och Moses (2003:52) iakttagelse om att den nordiska undervisningen på lärarutbildningen 

generellt är av begränsad och ytlig karaktär. Vad gäller innehållet i kurserna finns det stor 

variation: vissa lärarstudenter får en allmän orientering om språkförhållandena i de olika 

nordiska länderna, andra får en grundkurs i de skandinaviska grannspråken och några får 

kanske endast läsa en enda artikel om språkpolitiken i Norden under hela utbildningen. 

Undervisningen i nordiska språk är alltså inte likvärdig för alla svensklärarstudenter. Detta 

påverkar rimligtvis kvaliteten på grannspråksundervisningen i Sverige och i förlängningen 

Sveriges förmåga att leva upp till de nordiska språkpolitiska intentionerna. 

Utifrån min första delfråga undersökte jag om de nordiska språken eller språksituationen i 

Norden har en egen kurs på lärarutbildningarna  Detta hör till undantagen. Istället ingår 

ämnesområdet oftast som delmoment eller kursmål i kurser om andra mer eller mindre 

närliggande ämnen. Grupperna som jag har identifierat i materialet ska dock inte uppfattas 

som en hierarki. Flera av kurserna i grupp 1 (egen Nordenkurs) är små till omfånget eller har 
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inslag av ämnen med liten relevans för nordiska språk, såsom ”literacy” eller IKT. På samma 

sätt finns det kurser med omfattande nordiskt innehåll som jag placerat i grupp 2 eller 3. Men 

en renodlad nordisk kurs kan ses som ett tecken på att lärosätet värdesätter det nordiska 

perspektivet. Det är även en garant att nordisk undervisning faktiskt äger rum. I flera fall där 

Nordenundervisningen endast omfattar ett enda kursmål är nämligen detta så vagt formulerat 

att det är tveksamt om det sker någon nordisk undervisning överhuvudtaget (jfr till exempel 

svaren från Lunds universitet i avsnitt 5.3).  

Min andra delfråga handlade om dansk och norsk skönlitteratur på originalspråk. Detta är 

relativt ovanligt. Skandinavisk litteratur verkar på ett olyckligt sätt falla mellan stolarna 

mellan institutionerna för nordiska språk och litteraturvetenskap. I många fall ingår nordisk 

litteratur på litteraturkurser, men utan att det tydligt specificeras att den ska vara på 

originalspråk. Grannspråken ses kanske av litteraturvetarna som en angelägenhet för 

nordisterna, medan nordisterna i sin tur anser skönlitteratur vara en angelägenhet för 

litteraturvetarna. En möjlig orsak är de stora skillnaderna i kursinriktningarna: dansk och 

norsk skönlitteratur är naturligt att ha med i en kurs i de nordiska grannspråken men svårare 

att motivera i en språksociologiskt inriktad kurs om språkförhållanden i Norden. Dessa 

skillnader får rimligtvis konsekvenser för lärares möjlighet att leva upp till skrivningen i 

Gy11 om ”dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk”.  

Studiens tredje delfråga gällde grannspråksdidaktik. Sådan tycks vara ganska ovanlig, även 

på de lärosäten som har mycket nordisk undervisning. Endast på lite mindre än hälften av 

utbildningarna finns grannspråksdidaktiska inslag nämnda i kursplanerna. Detta stämmer 

överens med tidigare forskning som Nordiska språk i svenskundervisningen (2012) och 

Jakobsson (2013). 

Min fjärde delfråga var hur kurserna förhöll sig till gällande styrdokument. Kurserna är 

strukturerade på många olika sätt och har olika inriktningar. På de flesta lärarutbildningarna 

finns dock en tydlig anknytning till Gy11:s formulering om ”språkförhållanden i […] övriga 

Norden”, genom språksociologiska kursmål om ”språksituationen i Norden” eller 

motsvarande. Det är ovanligare med undervisning i danska och norska. Såväl högstadiets 

läroplan som skrivningen om dansk och norsk litteratur på originalspråk på gymnasiet 

förutsätter implicit en förmåga att förstå grannspråken, och just sådan träning är relativt 

ovanlig.  

Utifrån min femte delfråga har jag undersökt skillnader mellan universitet och högskola. 

Vad gäller omfattningen på kurserna finns det inga systematiska skillnader. Det finns 

universitet med mycket begränsad Nordenundervisning och högskolor med mycket 
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Nordenundervisning. I flera fall är dock den nordiska undervisningen mer omfattande på 

universiteten, liksom redan Hannesdóttir och Mose (2003) belägger. De två lärosäten som helt 

saknar nordisk undervisning, Gävle och Södertörn, är båda högskolor. Dansk och norsk 

skönlitteratur på originalspråk och grannspråksdidaktik förekommer nästan bara på 

universitet. En anledning kan vara att universiteten i regel har mycket längre erfarenhet av 

nordisk undervisning, och därmed starkare ämnestraditioner. En annan anledning är sannolikt 

att fast anställda nordiska lektorer bara verkar finnas på universiteten, inte på högskolorna (jfr 

Hannesdóttir & Mose 2011:49).  

Den sjätte och sista delfrågan handlade om skillnader mellan ämneslärarprogrammen med 

inriktning mot gymnasiet och de med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9. I de flesta fall 

är Nordenundervisningen identisk mellan de båda utbildningsgångarna, men både dansk och 

norsk skönlitteratur och grannspråksdidaktik förekommer i mindre utsträckning på 

högstadielärarutbildningen. I två fall har högstadielärarprogrammen mindre nordiskt innehåll 

än gymnasielärarprogrammen. Med tanke på att högstadiets läroplan har ett tydligare fokus på 

färdigheter i grannspråken än gymnasiets är det anmärkningsvärt att kurserna är så pass lika. 

Högstadielärarna borde snarare ha mer Nordenundervisning än gymnasielärarna (jfr avsnitt 

5.1).  

6.2 Förändringar sedan Hannesdóttir och Mose 2003 

Studiens andra frågeställning handlade om eventuella förändringar sedan undervisningen i 

nordiska språk i de nordiska länderna kartlades av Hannesdóttir och Mose (2003). På grund 

av skillnaden mellan deras undersökning och min är det svårt att dra några tydliga slutsatser 

gällande förändringar i kursutbudet sedan 2003. Det går dock att slå fast att det i alla fall inte 

har skett någon stor ökning av undervisningen. Snarare tyder mina resultat på det motsatta. 

Enligt Hannesdóttir och Mose (2003:45) ingick nordisk undervisning – om än i högst 

begränsad utsträckning – på alla svenska universitet och högskolor med lärarutbildning. Idag 

finns det enstaka lärosäten helt utan Nordenundervisning. Det verkar som att universiteten 

(som var färre 2003) vid tiden för kartläggningen hade danska och norska kurser som 

sammanlagt motsvarade ungefär en 7.5-poängskurs idag; idag är det av dem bara Uppsala och 

Göteborgs universitet som har nordisk undervisning i motsvarande utsträckning. Även antalet 

nordiska lektorer har sjunkit i Sverige och övriga Norden (Hannesdóttir & Mose 2011:49).  
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6.3 Lektorers erfarenhet av nordisk undervisning 

Som ett komplement till kursplanerna genomförde jag intervjuer via mejl med lärare från 

olika representativa lärosäten. De flesta lektorer har positiva erfarenheter av 

Nordenundervisningen, och tycker att lärarstudenter är engagerade och intresserade av 

ämnesområdet. Detta verkar bekräfta Jakobssons (2013) resultat, som visade att studenter som 

får Nordenundervisning blir mer intresserade av ämnesområdet. 

Alla intervjuade, även de som arbetar på kurser med omfattande nordiskt innehåll som i 

Göteborg, lyfter fram stoffträngsel som ett verkligt grundproblem och att undervisningen ofta 

tvingas stanna vid ytliga ansatser. Önskemål om mer undervisningstid och särskilt mer 

grannspråksdidaktik förekommer i så gott som samtliga svar. 

En annan tendens som framkommer i intervjuerna är att utformningen av 

Nordenundervisningen i hög grad tycks vara beroende av de enskilda lärarkrafterna. Detta kan 

vara ett tecken på en strukturell svaghet. Särskilt verkar tillgången till nordiska lektorer ha 

stor påverkan på kursutbudet. Det framkommer också att lärarstudenter särskilt uppskattar att 

bli undervisade av nordiska lektorer. I Hannesdóttir och Mose (2003) diskuteras vilken stor 

betydelse dessa nyckelpersoner har – när en nordisk lektorstjänst läggs ner betyder det ofta att 

all norsk- och danskundervisning försvinner från lärosätet.  

6.4 Avslutande diskussion 
Min studie har visat att den nordiska undervisningen på ämneslärarutbildningen inte är 

likvärdig mellan olika lärosäten. Detta bekräftar tidigare forskning. Lärarutbildningen 

betecknas i både Hannesdóttir & Mose (2011) och Gregersen m.fl. (2019) som en svag länk i 

det nordiska samarbetet. Detta trots att den har en helt grundläggande betydelse för den 

nordiska språkgemenskapen.  

Varför är Nordenundervisningen så begränsad på lärarutbildningen? Hannesdóttir och 

Mose (2011:49) betonar att det främst beror på ekonomiska och strukturella hinder snarare än 

på motvilja hos institutionerna. En annan faktor är stoffträngseln i svenskämnet och det 

nordiska perspektivets undanskymda plats i styrdokumenten, som kan göra det svårt att 

legitimera mer Nordenundervisning på lärarutbildningen, särskilt när de ekonomiska 

resurserna är begränsade. I nu gällande läroplaner och i de nationella proven i svenska 

prioriteras formaliserad skriftlig och muntlig färdighetsträning över ämnesinnehåll och 

faktakunskaper. Utifrån en sådan ämnessyn är det svårt att motivera traditionellt akademiska 

och innehållstunga ämnen som nordiska språk eller språkhistoria. Grannspråken (eller 
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språksituationen i Norden) verkar i praktiken ofta bli till ett isolerat pliktmoment som man 

försöker beta av så snabbt som möjligt. Detta är inget modernt fenomen, utan verkar ha varit 

konstant sedan danska och norska en gång infördes på schemat 1856 (se Tarschys 1955). 

Den nordiska undervisningen på lärarutbildningen måste alltså ses mot bakgrund av 

grannspråksundervisningens status. Det mesta tyder på att denna försummas något mer i 

Sverige än i övriga Norden (jfr Delsing och Lundin Åkesson (2005:144). Nordiska språk 

verkar upplevas som meningslöst av många elever och lärare i skolan (jfr Andersson 2013, 

Nilsson 2013 och Nordiska språk i svenskundervisningen 2012). Att eleverna skulle sakna 

entusiasm och intresse för Norden är beklagligt, men räcker inte som ursäkt för att avfärda 

nordisk undervisning. Att globaliseringen och engelskans dominans skulle gjort den nordiska 

språkgemenskapen irrelevant för ungdomar i Norden, som ofta hävdas, är dessutom inte 

nödvändigtvis sant visar Theilgaard Brink (2016).  

Det är i slutändan skolans uppgift att skapa intresse för grannspråken och Norden, och 

därför är den bristande entusiasmen hos lärarna ett mer grundläggande problem. Denna verkar 

ofta bottna i att man upplever kunskaperna man fått med sig från lärarutbildningen som 

bristfälliga. Att undervisningen på lärarutbildningen är en viktig förutsättning för 

grannspråksundervisningen visar så gott som all tidigare forskning jag anfört i denna studie. 

För att öka intresset för grannspråksundervisning krävs lärare som kan motivera eleverna 

att se värdet av Norden och den nordiska språkgemenskapen. Det kräver i sin tur att det 

nordiska perspektivet finns tydligt representerat på svensklärarutbildningen, och att lärarna 

blir väl förberedda på att undervisa i och om grannspråken. Att som i nuläget förlita sig på 

enskilda eldsjälar eller att verksamma lärare ska fortbilda sig på eget initiativ räcker inte.  

 Hur kan den nordiska undervisningen på lärarutbildningen då förbättras? En första 

grundläggande åtgärd vore att ge de nordiska språken en starkare ställning på 

svensklärarutbildningen genom att utöka undervisningstiden och integrera grannspråken även 

i andra kurser, till exempel genom att läsa danska och norska verk på originalspråk i 

litteraturundervisningen. En annan åtgärd vore att ha ett tydligare grannspråksdidaktiskt 

perspektiv i undervisningen, vilket skulle skapa en större koppling till skolverksamheten. En 

resurs som skulle kunna utnyttjas bättre av lärosätena är de redan existerande möjligheter som 

det nordiska samarbetet erbjuder. De nordiska lektorernas grundläggande betydelse har redan 

nämnts. Även studieresor till de nordiska kursgårdarna verkar ha en starkt positiv påverkan på 

lärarstudenters intresse för och förståelse av grannspråken. Det finns också initiativ med 

koppling till utbildning som organisationer som Nordiska Ministerrådet eller Föreningen 

Norden driver, som till exempel Nordkurs eller hemsidan nordeniskolen.org. 
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Nordenundervisningen behöver inte bara utökas utan också bli mer likvärdig mellan olika 

lärosäten. I Hannesdóttir och Mose (2011:52–53) diskuteras bristen på tydliga direktiv till 

lärarutbildningarna om nordisk undervisning. Det märks på så sätt att inriktningarna på 

Nordenundervisningen såsom framgått av mitt resultat i hög grad skiljer sig åt mellan olika 

lärosäten. Det skulle stärka Nordenundervisningen om det liksom Hannesdóttir och Mose 

argumenterar för fanns ett tydligt grannspråksuppdrag för lärarutbildningarna. Ett sådant 

uppdrag borde innehålla ett tydligare fokus på färdigheter i grannspråken. Förståelsen av 

grannländernas språk är nämligen på nedgång i Norden, och den nuvarande 

grannspråksundervisningen har visat sig vara otillräcklig för att motverka denna utveckling 

(jfr Hannesdóttir och Mose 2011:54). Det är särskilt hörförståelsen av grannspråken som 

sjunkit de senaste åren (jfr Delsing & Lundin Åkesson 2005, Zola Christensen & Bacquin 

2013), och den borde därför vara ett prioriterat område i grannspråksundervisningen i skolan 

och Nordenundervisningen på lärarutbildningen. Detta har stöd i de nordiska språkpolitiska 

överenskommelserna. Helsingforsavtalet innebär en skyldighet för de nordiska länderna att i 

skolundervisningen behandla varandras ”språk, kultur och samhällsförhållanden”. 

Deklaration om nordisk språkpolitik innehåller målsättningar om att alla i Norden ska kunna 

kommunicera med varandra på ett skandinaviskt språk. Ansvaret för att förverkliga dessa 

avtal ligger till stor del på svenskundervisningen i skolan. För att kunna leva upp till dessa 

språkpolitiska intentioner är det tydligt att det krävs att svensklärare har goda kunskaper i 

grannspråken och inte bara om dem. Att Nordenundervisningen på majoriteten av 

ämneslärarutbildningarna i svenska inte uppnår dessa krav är därför problematiskt. Rimligt är 

att de som senare ska ansvara för grannspråksundervisning själva får undervisning som lever 

upp till den nordiska språkpolitiken.  

Men detta är i slutändan en ekonomisk fråga. Det skulle dessutom kräva en motsvarande 

utökning av det nordiska innehållet i läroplanerna på gymnasiet, som idag är mycket 

begränsat. En sådan utökning skulle vara i linje med det nordiska språkpolitiska samarbetet. 

Av allt att döma är också det nordiska perspektivet starkare tillgodosett i våra grannländers 

läroplaner och lärarutbildning. Att förstärka det nordiska innehållet i läroplanerna skulle göra 

att Sverige bättre uppfyllde sina språkpolitiska förpliktelser gentemot övriga Norden, och vara 

en viktig insats för att bevara och stärka den nordiska språk- och kulturgemenskapen.  
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Bilaga  

Intervjufrågor om undervisning i och om nordiska språk 

1. Vad är universitetets/institutionens mål med undervisningen i och om nordiska språk på 

lärarutbildningen? (jfr fråga 3 Hannesdóttir & Mose 2003:63) 

 

2. Vad är din erfarenhet av undervisningen i och om nordiska språk på lärarutbildningen 

tidigare? Varför ser ert kursupplägg ut som det gör idag?  

 

3. Hur är din uppfattning att undervisningen fungerar just nu? 

 

4. Hur tror du framtiden ser ut för denna undervisning vid din institution? (jfr fråga 8 

Hannesdóttir & Mose 2003:61) 

 

 


