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Sammandrag 

I följande studie undersöks svensklärares arbete med och inställning till grannspråksunder-

visning i gymnasieskolan utifrån ett didaktiskt perspektiv. Flera tidigare undersökningar pekar 

på problem såsom att lärare uppskattar sin grannspråkskompetens som låg och nedprioriterar 

momentet. 

Det övergripande syftet med undersökningen är att belysa hur svensklärare arbetar med det 

centrala innehållet om språken i Norden, hur de betraktar momentet samt hur förutsättningarna 

för deras undervisning ser ut. Vidare undersöks vilka resurser som skulle kunna krävas för att 

förstärka undervisningen. 

Sex svensklärare på gymnasiet har intervjuats individuellt om sina grannspråkserfarenheter 

i såväl sin lärarutbildning som egen undervisning inom ramen för kursen Svenska 2. Under-

sökningen visar att lärarnas självskattade grannspråkskompetens är förhållandevis låg, att stoff-

trängseln i svenskämnet leder till att andra moment prioriteras och att tillgången till lämpligt 

material är bristfällig. De förbättringsmöjligheter som lärarna föreslår gäller att integrera delar 

av grannspråksundervisningen i litteraturhistoriemomentet och att resurser läggs på fortbildning 

och bättre läromedel. Därtill handlar det om att omstrukturera innehållet i kurserna dels för att 

underlätta elevernas lärandeprogression, dels för att höja kunskapsområdets status. 

Undersökningen visar sammantaget att det råder diskrepans mellan språkpolitiska intentioner 

och verkligheten i skolan – ambitionerna har inte realiserats i praktiken. 

 

Nyckelord: grannspråkskompetens, grannspråksundervisning, Gy 2011, gymnasiet, lärar-

attityder, nordiska språk i skolan, språken i Norden, Svenska 2, svensklärare, svenskämnet 
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1 Inledning 

Termen grannspråk har skiftande betydelse i olika sammanhang. I Norden räknas danska, 

norska och svenska som grannspråk på grund av språksläktskapet, att länderna ligger geo-

grafiskt nära och att de genom historien har haft en ständig kontakt. Detta har lett till en nordisk 

gemenskap på såväl ett kulturellt plan som på officiell nivå. I samnordiska avtal och utredningar 

används termen med anknytning till syftet att stärka den nordiska kulturella samhörigheten och 

bevara språkförståelsen länderna emellan, det vill säga upprätthålla en nordisk språkgemen-

skap. I de nordiska ländernas läroplaner används det i syfte att ge elever en viss förståelse för 

språken som talas i grannländerna och kännedom om dess kultur (Rekdal 2002:14). 

Det är Nordens grannspråk i undervisningen som ligger i fokus för denna undersökning. 

Grannspråk ingår i den reguljära undervisningen av danska, norska och svenska som moders-

mål. Inslag av grannspråksundervisning och kunskaper om Norden har funnits sedan de första 

läroplanerna för gymnasieskolan. Dessförinnan etablerades grannspråksundervisningen redan i 

1856 års läroplan för årskurs 4 och 6–9 med formuleringen ”Läsestycken ur Norsk och Dansk 

litteratur” (Ullstad 1973:33). Det finns en rad skäl till att Sveriges grannspråk har behållit sin 

plats i undervisningen: språkpolitiska intentioner, det gemensamma kulturella arvet, den 

breddade arbetsmarknaden i Norden samt underlättande av språkinlärning (Boström 2016:29). 

Olaug Rekdal (2002:14) menar att målet med grannspråksundervisningen är att vi ska kunna 

kommunicera med varandra på våra egna språk. 

Emellertid uttrycks målen om språksituationen i Norden förhållandevis kortfattat i Skol-

verkets styrdokument. I svenskämnet på gymnasiet finns två formuleringar: ”Språkförhållanden 

i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter” och 

”dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk” (Skolverket 2020:6). Sidantalet om 

nordiska språk i läroböcker är jämförelsevis litet. På lärarutbildningarna utgör kunskapsområdet 

i fråga ofta bara en delkurs. Mot bakgrund av detta kallar Olov Svedner (2010:117) grann-

språksundervisningen ”svensklärarens dåliga samvete”. Samtidigt finns många initiativ för att 

upprätthålla den nordiska språkgemenskapen. Således har ämnet på ett eller annat sätt både 

vuxit och krympt – vuxit i ljuset av de många initiativ som görs för att stärka den nordiska 

gemenskapen, men krympt på grund av den till synes bristande realiseringen i undervisningen. 

Mitt i allt finns lärarna, som förväntas undervisa om språken i Norden i den innehållstäta 

kursen Svenska 2. Fokus för följande undersökning är hur lärarna förhåller sig till momentet på 

ett övergripande plan och hur de arbetar praktiskt med själva undervisningen utifrån egna 

erfarenheter, Skolverkets styrdokument och språkpolitiska intentioner. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med följande undersökning är att belysa svensklärares inställning till och arbete med det 

centrala innehållet som rör språkförhållanden i Norden. I undersökningen behandlas två 

problem. Det första rör de faktiska förutsättningarna för att undervisa om språken i Norden, 

exempelvis utbildning, erfarenheter samt anvisningar i styrdokumenten. Det andra är på en 

praxisnära nivå och handlar om det rent didaktiska – hur och om vad undervisar lärare om 

språken i Norden? I anslutning till den didaktiska frågan berörs vidare hur svensklärare skulle 

vilja att undervisningen såg ut om premisserna vore annorlunda. Mot bakgrund av detta 

formuleras tre frågeställningar: 

• Vilka förutsättningar upplever sig svensklärare ha för att arbeta med målet om språk-

förhållanden i Norden? 

• Hur arbetar svensklärare med momentet om språkförhållanden i Norden i under-

visningen? 

• Hur skulle undervisningen om språkförhållanden i Norden kunna optimeras enligt 

svensklärare? 

För att konkretisera bakgrunden till frågeställningarna presenteras nedan tidigare forskning och 

relevant terminologi i förhållande till grannspråk, grannspråksförståelse och språken i Norden 

inom skolans sfär.  

1.2 Bakgrund 

I följande kapitel belyses inledningsvis vad som avses med nordiska språk och grannspråk samt 

hur den nordiska språkförståelsen ser ut. I det andra avsnittet diskuteras översiktligt den 

nordiska språkgemenskapen och vilka språkpolitiska intentioner som finns gällande språken i 

Norden. I det tredje och avslutande avsnittet behandlas grannspråksundervisning i förhållande 

till forskningsfältet och hur skrivningarna om grannspråk ser ut i läroplanen för gymnasiet. 

1.2.1 Nordiska språk, grannspråk och nordisk språkförståelse 

Det finns en rad begrepp för att beteckna olika relationer mellan språken i Norden. I följande 

avsnitt redogörs för vad nordiska språk och grannspråk innebär, samt hur den nordiska språk-

förståelsen ser ut länderna emellan. 

Med nordiska språk åsyftas i språkpolitiskt avseende de samhällsbärande språken i Norden. 

Norden omfattar det politisk-geografiska området från Grönland i väster över Island och 
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Färöarna, Danmark, Norge och Sverige till Finland i öster. I Norden finns sex kompletta och 

samhällsbärande språk: danska, finska, färöiska, isländska, norska och svenska. Även grön-

ländska och olika varieteter av samiska räknas som samhällsbärande språk, men kan inte an-

vändas i alla samhällsområden (Deklaration om nordisk språkpolitik 2006 2007:81). Det är 

viktigt att skilja mellan nordiska språk – det vill säga nordgermanska språk (danska, färöiska, 

isländska, norska och svenska) och språk i Norden, vilket även omfattar språk från den uraliska 

språkfamiljen (finska och samiska) och den eskimå-aleutiska familjen (grönländska) (Torp 

2004:24). Vidare finns det en mängd nationella minoritetsspråk och invandrarspråk i Norden. 

Med grannspråk avses här Sveriges grannspråk: danska och norska. Trots den geografiska 

närheten inkluderas inte finskan på grund av språkgenetiska skäl. De nordiska staterna och de 

självstyrande områdena har genom århundraden ingått i olika unioner och andra riks-

gemenskaper.  Skandinavien, bestående av Danmark, Norge och Sverige, binds samman 

kulturellt genom att invånarna historiskt har kunnat förstå varandras modersmål. Förutsättning-

arna för den språkliga och kulturella gemenskapen har levt vidare genom att länder som tidigare 

tillhörde Danmark eller Sverige har haft ett gemensamt administrations-, undervisnings- och 

kyrkospråk (Nordiskt samarbete 2020). Katarina Lundin (2008:2) belyser att personer från Dan-

mark, Norge och Sverige förväntas förstå varandra i kommunikationssituationer mot bakgrund 

av det gemensamma språk- och kulturarvet. Internordisk kommunikation kallas ibland semi-

kommunikation, passiv förståelse eller grannspråksförståelse. De tre skandinaviska länderna 

utgör en språkgemenskap på grund av inomspråkliga orsaker som liknande ordförråd, böjnings-

mönster, ljudsystem, syntax och grammatik i dess språk. 

Skandinaviska elever undervisas i grannländernas språk i olika utsträckning. I studien Håller 

språket ihop Norden? undersöks 1800 gymnasieungdomars ordförståelse i tal och skrift av 

texter på svenska, danska och norska. Resultaten visar att norrmän har bäst grannspråksförstå-

else och att danskar är något bättre än svenskar på att förstå sina grannar (Delsing & Lundin 

Åkesson 2005:136). Norrmännens överlägsenhet i denna och tidigare språkundersökningar för-

klaras utifrån tre skäl. För det första av inomspråkliga orsaker i samband med norskans mellan-

ställning mellan danska och svenska. För det andra av norrmännens positiva attityd till grann-

länderna och större konsumtion av massmedier på grannspråk. Slutligen förklaras det av norr-

männens vana vid språklig variation mot bakgrund av deras två skriftspråk och levande 

dialekter. Danskarnas övertag över svenskar påverkas av danskans avstånd mellan tal- och 

skriftspråk – eftersom de skandinaviska skriftspråken är så lika underlättas danskars avkodning 

av svenska ord, medan svenskar har svårare att förstå danskt uttal (Delsing & Lundin Åkesson 
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2005:136 f.). Resultatet visar att språket verkar hålla ihop Norden, men inte lika bra som enligt 

undersökningar genomförda för 30 år sedan. 

1.2.2 Nordisk språkgemenskap och språkpolitiska intentioner 

Det finns flera gemensamma organ i de skandinaviska länderna som har verkat för att grann-

språksundervisningen ska ha sin plats i skolan. Mot bakgrund av skandinavismen under 1800-

talet ökade intresset för nordiskt samarbete. Den partipolitiskt obundna organisationen 

Föreningen Norden bildades 1919 i syfte att sprida information om Norden och öka intresset 

för gemensamma nordiska projekt. Föreningen arbetar också för att stärka nordiska språk i 

skolan genom exempelvis organisering av vänskapsklasser och lärarstipendier till nordiska fort-

bildningskurser. Nordiska rådet, bildat 1952, och Nordiska ministerrådet, bildat 1971, arbetar 

också för att främja den nordiska språkförståelsen. I såväl Nordiska rådets handlingsprogram 

som Nordiska ministerrådets handlingsplan betonas vikten av grannspråksundervisning i 

skolorna. I båda fallen handlar det om främjande av grannspråksförståelse utan krav på att aktivt 

kunna tala ett annat nordiskt språk (Boström 2016:17 f.). 

En viktig del av det nordiska samarbetet formuleras i Helsingforsavtalet från 1962, senast 

reviderat 1996. Samarbetsöverenskommelsen utgör en nordisk grundlag undertecknad av Dan-

mark, Finland, Island, Norge och Sverige. Målet med avtalet är att främja och utveckla sam-

arbete och gemenskap i Norden (Eide 2015:13). Enligt avtalet är alla länder skyldiga att under-

visa om, men inte i grannspråk (Boström 2016:27). I artikel 8 anges det att: 

 

Undervisningen och utbildningen skall i skolorna i de nordiska länderna i lämplig omfattning inne-

fatta undervisning om språk, kultur och allmänna samhällsförhållanden i de övriga nordiska 

länderna, inbegripet Färöarna, Grönland och Åland (Helsingforsavtalet 2018:8). 

 

År 2006 antogs Deklaration om nordisk språkpolitik av de nordiska ländernas utbildnings-

ministrar samt representanter från de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland 

(Boström 2016:18). Deklarationen befäster Helsingforsavtalets mål om en gemensam språk-

politik. Alla nordbor har enligt dokumentet 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 2006 2007:82). Detta 

leder till en nordisk språkpolitik som bör sikta mot att ”alla nordbor kan kommunicera med 

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

kunskaper om språkliga rättigheter i Norden och om språksituationen i Norden” (Deklaration 
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om nordisk språkpolitik 2006 2007:82). För att uppnå målen bör ”grannspråksundervisningen i 

skolan förstärkas, liksom undervisningen i skandinaviska språk som hjälpspråk och främmande 

språk” (Deklaration om nordisk språkpolitik 2006 2007:83). Emellertid har de nordiska 

staternas regeringar ingen juridisk förpliktelse att omsätta målen (Mundbjerg 2019:25). 

Som exempel på initiativ för grannspråksundervisningens del framtogs det samnordiska 

läroboksprojektet Nordens språk med rötter och fötter av Nordiska ministerrådet i samarbete 

med lärare från sammanslutningen Nordspråk. Syftet var att utarbeta en nordisk språkhistoria 

för gymnasieelever för att stärka ungdomars insikter om språkets betydelse och Nordens språk-

liga och kulturella gemenskap för att främja intresset för det samnordiska perspektivet och 

modersmålsundervisningen (Sletten 2004:9). 

Gemensamma överenskommelser som Helsingforsavtalet och Språkdeklarationen fram-

häver således vikten av undervisning om Nordens språk, kultur och samhällsförhållanden. Bo-

ström (2016:19) menar att trots att det finns en rad politiska ambitioner och organisationer 

saknas det resultat som förväntats. I följande avsnitt redogörs för hur den svenska grannspråks-

undervisningen ser ut i förhållande till tidigare forskning. 

1.2.3 Grannspråk i skolan och grannspråksdidaktik 

Vikten av att undervisa om de nordiska språken i svenskämnet framhålls bland annat av Sofia 

Ask. Ask (2012:79) belyser den unika språkgemenskapen mellan danska, norska och svenska 

som sinsemellan är förståeliga. Detta ger elever med grannspråksförståelse tillgång till ett 

språkområde med över 20 miljoner invånare och utvecklingsmöjligheter inom arbetsliv, handel, 

utbildning och kultur. Andra incitament för att undervisa om grannspråk handlar enligt Ask 

(2012:80 f.) om den geografiska närheten, de nordiska ländernas gemensamma historia, kultur, 

folkminnen, myter och gudasagor samt influenser i språk, rättsväsende, militär, konst, litteratur, 

arkitektur och andra områden vilka har bidragit till att skapa en samhörighet länderna emellan. 

Emellertid menar hon att undervisningen om grannspråk aldrig har haft särskilt stort utrymme 

på grund av exempelvis prioriteringen av engelska, stoffträngseln i kurserna, bristande 

kunskaper, motivation och intresse hos lärare samt avsaknad av tillräckliga läromedel. 

År 2012 genomförde Lärarnas Riksförbund undersökningen Nordiska språk i svenskunder-

visningen bland fackförbundets medlemmar. Enligt undersökningen menade 57 % av 

gymnasielärarna att de endast delvis hade tillräcklig kompetens att undervisa utifrån kurs-

planens innehåll och kunskapskrav för nordiska språk. Vidare upplevde 60 % av informanterna 

att eleverna endast delvis ges möjlighet att nå kunskapskraven inom momentet.  De främsta 
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orsakerna till att grannspråksundervisningen nedprioriteras var enligt lärarna egen osäkerhet 

om området, elevers svaga intresse, bristande lärarutbildning och kunskaper, brist på material, 

tid och läromedel, för många kunskapskrav samt andra mål som är viktigare (Lärarnas Riks-

förbund 2012:15 ff.). Dessa orsaker nämndes även i föregående avsnitt av Ask. 

1.2.3.1 Norden i läroplanen 

I det politiska uppdraget som formuleras i språkdeklarationen läggs tonvikt på 

kommunikationsorienterad språkförståelse, vilket innebär att elever ska kunna förstå grann-

språkens vardagsspråk i tal och skrift. Bodil Aurstad (2015:30) hävdar att det bör tolkas som 

att eleverna ska förberedas för att ”ferdes i et annet nordisk land: lese en avis, se en TV-serie, 

snakke med andre nordboere om dagligdagse emner”. Aurstad (2015:26) menar att läroplanerna 

i Danmark, Färöarna, Norge och Sverige lägger vikt vid att träna upp en kommunikations-

orienterad språkförståelse, medan Finland och Islands läroplaner betonar kulturförståelse. 

Mundbjerg (2019:26) framhåller att de nordiska ländernas läroplaner innehåller spår av 

Helsingforsavtalet och språkdeklarationen, men att de skiljer sig åt i omfång av grannspråks-

innehåll. 

De skandinaviska läroplanerna uttrycker att elever ska undervisas om grannspråken i grund- 

och gymnasieskolan. I Boströms (2016:14) undersökning analyseras skrivningarna om grann-

språksundervisning i de skandinaviska läroplanerna i förhållande till samnordiska intentioner. 

Hon menar att det finns en diskrepans mellan de gemensamma språkpolitiska intentionerna och 

läroplanerna, där de politiska intentionerna betonar muntlig kommunikation medan läro-

planerna fokuserar på textuell förståelse. Detta kommer till uttryck genom att läroplanerna 

fokuserar på läsning av litteratur på ett grannspråk. I de norska och svenska läroplanerna ska 

eleverna tillägna sig kunskap om ländernas språkpolitik och språksituationer, vilket saknas i 

den danska läroplanen. Läroplanernas betoning på litteratur står enligt Boström (2016:26 f.) i 

kontrast mot den tonvikt på hörförståelse, kommunikation och ömsesidig förståelse som finns 

i de politiska dokumenten, vilket visar på att det inte finns en samstämmighet mellan före-

skriven undervisning och politiska intentioner. 

Nedan följer en redogörelse för skrivningarna om grannspråk i styrdokumenten för svensk-

ämnet på gymnasiet. Kunskaper om grannspråk fordras också i grundskolan, men behandlas 

inte här. 

Under rubriken ”Syfte” för svenskämnet på gymnasiet står det att läsa att eleverna ska få 

förutsättningar att utveckla ”Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden 
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samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig 

variation” (Skolverket 2020:2). I det centrala innehållet för kursen Svenska 2 förväntas eleverna 

lära sig om ”Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, 

minoritetsspråk och dialekter” (Skolverket 2020:6) med tillhörande kunskapskrav: ”Eleven kan 

översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden” (betyg 

E), ” Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga 

Norden” (betyg C) och ” Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av 

språksituationen i Sverige och övriga Norden” (betyg A) (Skolverket 2020:6 ff.). Vidare ska 

eleverna inom ramen för Svenska 2 läsa ”Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på original-

språk” (Skolverket 2020:6). Emellertid finns inget kunskapskrav som 

tangerar det innehållet. 

I fokus för denna undersökning är hur formuleringarna om grannspråk praktiskt tar sig ut-

tryck i svenskämnet. I avsnittet nedan redogörs för undersökningens metod och material innan 

resultatet presenteras. 

2 Metod och material 

I detta avsnitt redovisas inledningsvis tillvägagångssättet för undersökningen. Därefter beskrivs 

materialet som ligger till grund för studien samt hur bearbetningen av det har genomförts. 

Vidare presenteras undersökningens informanter. Slutligen diskuteras de etiska aspekter som 

har tagits i beaktande i anslutning till arbetet. 

2.1 Metod 

För att besvara undersökningens frågeställning har sex ämneslärare intervjuats utifrån för-

beredda frågor, vilka återges i bilagan sist i uppsatsen. Frågorna är strukturerade i tre delar 

rubricerade ”Bakgrund”, ”Erfarenheter i undervisning” och ”Attityder”. I den första kategorin 

ställs frågor om informanternas yrkeserfarenhet, lärarutbildning, relationer till grannländerna 

samt självskattade grannspråkskompetens. Den andra kategorin har en didaktisk prägel och 

omfattar frågor om undervisningserfarenheter, tolkning av styrdokumenten och didaktiska 

överväganden. Slutligen handlar den tredje kategorin om skäl till att undervisa om språken i 

Norden, egna åsikter om momentet samt eventuella önskemål om andra undervisnings-

premisser. 
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Samtliga informanter arbetar i samma kommun och är legitimerade svensklärare. Intervju-

erna utfördes i februari 2020 i en mellansvensk stad. Mötena skedde enskilt, i regel på in-

formantens arbetsplats och intervjuerna spelades in. Längden för samtalen varierar mellan 19 

och 47 minuter. Inspelningarna har bastranskriberats till en skriftspråksanpassad grov åter-

givning och har därmed genomgått viss språklig redigering av småord och upprepningar, 

emellertid utan att ändra ordval eller innebörd. Detta på grund av att det är innehållet som är 

det väsentliga i undersökningen, inte den autentiska och fonetiskt trogna talsituationen. 

2.2 Material 

I tabell 1 nedan följer en presentation av undersökningens informanter. Initialt gjordes en 

nätsökning på gymnasieskolor inom länet för att hitta kontaktuppgifter till svensklärare, vilka 

kontaktades via mejl. Informanterna har därefter valts ut efter tre kriterier: för det första ska de 

vara legitimerade och verksamma svensklärare, för det andra ska de åtminstone någon gång ha 

undervisat om grannspråk och för det tredje önskades spridning av informanterna i fråga om 

erfarenhet, skolform och elevgrupper för att generera största möjliga variationsbredd i 

informationsinnehållet. 

 

Tabell 1 Undersökningens informanter 

Informant Antal år i yrket Ämneskombination Huvudman Programinriktning Inspelningslängd 

Margareta 37 Svenska/engelska Kommun Estet, teknik 00:31:00 

Ellen 2 Svenska/engelska Friskola El och energi med IT-

inriktning 

00:30:01 

Hanna1 2 Svenska/historia Kommun Samhällsvetenskap 00:18:47 

Katarina 10 Svenska/religion Friskola Fordon och transport, 

bygg och anläggning 

00:47:03 

Niklas 7 Svenska/engelska Kommun Samhällsvetenskap 00:42:09 

Johan 21 Svenska/historia Kommun Samhällsvetenskap, 

naturvetenskap 

00:35:42 

 

Antalet år som yrkesverksamma lärare varierar från några få till i princip ett helt arbetsliv. Tre 

av lärarna har engelska som andra ämne, två har historia och en religion. Fyra av dem arbetar 

inom kommunal verksamhet och två på friskolor, vilka tillhör varsin koncern. De elevgrupper 

lärarna undervisar följer både yrkesförberedande och högskoleförberedande program. Tre av 

lärarna undervisar elever på det samhällsvetenskapliga programmet, i övrigt skiljer sig elev-

 
1 Hanna arbetade ett år på gymnasiet, men nu på en kommunal grundskola. I undersökningen läggs fokus på 

Hannas år som verksam ämneslärare på gymnasiet. 
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grupperna åt. Inspelningslängden varierar beroende på utförligheten i informanternas svar – 

dock har alla fått samma frågor. 

2.2.1 Etiska överväganden 

I samband med inspelningar finns en rad etiska aspekter att beakta. I arbetet med under-

sökningen har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer följts. Utifrån informations-

kravet om forskningens syfte och samtyckeskravet har informanterna innan intervjuerna sam-

tyckt till ett skriftligt avtal där undersökningens syfte framgår, med information om att samtalet 

spelas in och att deras namn eller arbetsplats inte kommer att nämnas i arbetet. Informanterna 

har också fått ta del av mina kontaktuppgifter och informerats om att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan. I enlighet med konfidentialitetskravet har uppgifter som är möjliga att 

knyta till enskilda individer dolts. Namnen är fingerade och specifika platser har bytts ut mot 

andra städer eller landskap för att säkra informanternas anonymitet. I fråga om nyttjandekravet 

kommer de insamlade uppgifterna inte att spridas vidare. 

3 Intervjuer med lärare – undersökningens resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet från intervjuerna. Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt. Det första 

avsnittet handlar om informanternas tolkning av skrivningarna i svenskämnets kursplan, med 

inriktning på punkterna om språken i Norden. I det andra avsnittet beskrivs informanternas 

förutsättningar i fråga om erfarenheter från lärarutbildningen och egna relationer till de nordiska 

länderna. Det tredje avsnittet behandlar undervisningen i form av upplägg för momentet och 

didaktiska överväganden. I det fjärde avsnittet skisseras slutligen vilka problem som kan 

identifieras i undervisningen om grannspråk och hur dessa kan lösas. 

3.1 Synen på kursplanen för Svenska 2 

I följande avsnitt presenteras informanternas tolkning av skrivningarna i svenskämnets kursplan 

i allmänhet och kursplanen för Svenska 2 i synnerhet. 

3.1.1 Vad ska momentet kallas i undervisningen? 

En central fråga rör hur momentet om språkförhållanden i Norden bör presenteras i läsårs-

planeringen och för eleverna. Informanterna ger ett flertal olika svar som sträcker sig från 
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”grannspråk” till ”språken omkring oss” eller ”språken i Norden”, där de senare termerna kan 

tolkas betydligt vidare än den första. 

Margareta och Hanna kallar kunskapsområdet för ”grannspråk”, medan Ellen diskuterar 

skillnaden mellan den benämningen och ”språken i Norden”. Ellen har själv funderat över vad 

momentet bör kallas och har försökt att ta reda på vad det egentligen är som förväntas av henne 

som svensklärare. Hon menar att distinktionen mellan ”grannspråk” och ”språken i Norden” är 

relativt stor och relaterar frågan till ett geografiskt kontra språkgenetiskt perspektiv. Sverige 

gränsar geografiskt till Finland men tillhör inte samma språkfamilj, samtidigt som språken i 

Norden kan handla om en rad olika språk utöver de nordiska och inhemska språken. 

Senast Katarina undervisade om språken i Norden gick momentet under beteckningen ”språk 

och identitet”. Hon framhåller att hon gärna arbetar tematiskt och inte förbinder sig till ett 

specifikt centralt innehåll. Temat omfattade språkets betydelse, förhållandet mellan språk och 

makt, språkets inverkan på identitet samt minoritetsspråk och språklagstiftning. Emellertid 

menar hon att språken i Norden inte lyftes fram på ett tillfredsställande vis och planerar att 

framhäva ”språken i Norden” starkare nästa gång hon undervisar om det. 

Benämningen ”nordiska språk” används av Niklas och Johan. I Niklas moment omfattas 

även språkpolitik, minoritetsspråk och språklagstiftning. Trots beteckningen läggs fokus 

huvudsakligen på Sveriges grannspråk, till skillnad från Johan som även behandlar finskan. 

3.1.2 Tolkning av det centrala innehållet 

I det centrala innehållet för Svenska 2 står det att undervisningen ska behandla ”Språkför-

hållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dia-

lekter”. Som framgår nedan tolkar lärarna skrivningen på olika vis. Trots att grannspråk inte 

nämns i innehållet är det vad Margareta främst läser in: 

 

Margareta: Jag tänker att man pratar om norskan och danskan men också det här med finskan, men 

det är svårt att ta upp finskan för det är så himla avlägset på något vis. Men man kan ju prata om 

finskan i alla fall utifrån språkträdet, men det är ju mer årskurs 3 tänker jag. Men alla vet ju att 

finskan är annorlunda. Sedan har vi ju de språkliga minoriteterna som jag brukar ta upp i samband 

med grannspråksundervisning. 

 

Ellen tolkar det centrala innehållet som att det dels rör sig om att förmedla en baskunskap om 

de olika språken, dels om att få till stånd ett slags nordisk gemenskap. Det senare är något 

avskräckande menar Ellen då hon tolkar in vissa ideologiska förtecken. Övergripande handlar 

det enligt henne om att lära sig att språken i Norden är relativt likartade och att få förståelse för 
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att det inte är så svårt att träna upp förmågan att förstå dem. Det grundlägger i sin tur förståelsen 

för Nordens språkhistoriska utveckling inom ramen för Svenska 3, menar hon. 

För Hanna gäller främst jämförelse, dels angående hur språken är strukturerade, dels hur de 

historiska och nutida språkförhållandena ser ut. Hon nämner dock att hon inte är riktigt säker 

på om hennes tolkning är korrekt. Även Katarina upplever formuleringen som otydlig: 

 

Katarina: Det är ju väldigt luddigt skrivet, just den delen [---] Jag tolkar det som att det handlar om 

språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter. Man får in övriga Nordens språk – oj, svenskan är 

ju likt det där och det där. Man skulle mycket mer kunna prata om finlandssvenska och status, 

svenskan i Finland, men det har jag inte gjort. Jag tror tyvärr att man hamnar i något slags ”okej där 

är svenskan, såhär ser det ut, lagstiftningen här, såhär ser norskan ut rent språkligt”, på den nivån. 

Man går inte in på det så jättemycket. 

 

Till skillnad från Katarina tycker Niklas att skrivningen är relativt tydlig, men instämmer i att 

det är många områden som ska rymmas. I det centrala innehållet har han tolkat in språk-

sociologi, lagstiftning om språk och minoritetsspråk samt likheter och skillnader mellan 

svenskan och dess grannspråk. Emellertid menar han att det är otydligt vad som ska tas upp i 

de språkliga momenten i respektive kurs och föreslår att skrivningen istället borde lyda ”för-

hållanden mellan språken i Norden”: 

 

Niklas: Pratar man om språkförhållanden i Sverige och språksociologi så är det ju mer Svenska 1, 

där jobbar jag mer med dialekter, sociolekter, sexolekter… så grunden för språksociologi är ju lagd 

redan där. Där kan jag tycka att om man pratar om språkförhållanden i Sverige och minoritetsspråken 

så borde de komma in tydligare i Svenska 1, så att man kan fokusera på grannspråken och de 

nordiska språken [i Svenska 2]. När det är formulerat såhär så menar de ju att man ska titta på hur 

det ser ut i Sverige och när man jämför mellan Sverige, Norge och Danmark. [---] Det är dock 

märkligt att man ska ta upp språkförhållanden i Sverige när man ändå pratar om de nordiska språken. 

Jag tycker att man ska fokusera på Norge och Danmark och till viss del Island och Färöarna. 

 

Johans tolkning av det centrala innehållet går i linje med den Katarina och Niklas gör. Precis 

som Katarina upplever Johan det centrala innehållet som svårtolkat. Han menar att kopplingen 

till kunskapskraven är svag och upplever liksom Niklas att uppdelningen mellan språkinnehållet 

i Svenska 1 och Svenska 2 är otydlig: 

 

Johan: Ska man hårdtolka det kan man tänka sig att syftet är att eleverna ska förstå hur språkför-

hållandena är i Sverige och övriga Norden. Då känns det som om man kan ta två vägar. Man kan 

tänka sig att det handlar om en skandinavistisk rest från 1800-talet och känna grannspråkens sam-

band. Då faller finskan bort helt och hållet. Sedan skulle man kunna tänka sig att det faktiskt handlar 

om att ha en känsla för hur språksituationen ser ut idag. Då är det frågan om det är de nordiska 

språken som är intressanta, eller om man skulle ha en större orientering i arabiska eller persiska och 

kanske lite bättre koll på hur lånordssituationen ser ut. Man skulle kunna ha en jätteintressant 

diskussion om arabiskans inflytande i svenskan eftersom den finns redan tidigare i kemi till exempel. 

Då skulle man kunna diskutera status som i att ”vetenskapsord kom då, nu kommer slangord”. 
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Trots att Johan har flera idéer om vad det centrala innehållet kan innebära menar han att de inte 

stämmer överens med kunskapskraven, som enligt honom handlar om nordiska språk. Han til-

lägger att han som lärare kan känna dåligt samvete över att svenska elever inte förstår grann-

ländernas språk, vilket också har att göra med attityder. Johan menar att anvisningarna gällande 

språkundervisning är otydliga och inte pekar på vad som bör tas upp i respektive kurs. 

3.2 Synen på förutsättningar för undervisning om språken i Norden 

I detta avsnitt behandlas informanternas förutsättningar för undervisning om språken i Norden 

genom avlagd lärarutbildning och egna relationer till Sveriges grannländer. 

3.2.1 Erfarenheter från lärarutbildningen 

Samtliga informanter har under sin utbildning läst en kurs om språken i Norden, framför allt i 

danska och norska. Johan studerade emellertid nordiska språk följt av kompletterande 

pedagogisk utbildning och har därmed inte läst språk inom ramen för lärarprogrammet. Han 

upplever dock att undervisningen var fullgod för vad han förväntade sig att lära sig. 

Flera av informanterna upplevde kurserna inom nordiska språk på lärarprogrammet som allt-

för bristfälliga för att vara användbara i yrkesrollen. Ellen och Hanna, som båda tog examen år 

2018, har likartade upplevelser: 

 

Ellen: Vad jag kommer ihåg så var det väl en 7,5 hp-kurs som vi läste och handlade främst om att 

man själv skulle förstå norska och danska. Det var inte så mycket didaktik. Det var på en alldeles 

för hög nivå för att jag någonsin skulle kunna introducera det vi gjorde för gymnasielever, kanske 

för någon väldigt starkt intresserad grupp. Vi läste någon bok på danska och det fungerar inte för 

gymnasieelever. 

 

Hanna: Det var väldigt ojämnt. Man lärde sig bra om språken, som skillnader och likheter samt 

språkhistoria. Däremot tyckte jag inte att det var så mycket fokus på hur man lär ut det eller vad som 

är viktigt att ha med i undervisningen. Det tyckte jag glappade. Det var kul att lära sig, men svårt att 

veta vad man själv skulle lära ut. 

 

Katarina, som läste lärarprogrammet från 2003 till 2007, upplevde undervisningen om språken 

i Norden som fragmentarisk. I kurserna lästes texter från Danmark och Norge som analyserades 

komparativt på språklig nivå. Däremot lyftes inte minoritetsspråk, vilket hon istället lärde sig 

om när hon läste religionsvetenskap. Hon menar därtill att det var väldigt lite konkret didaktik 

under hela utbildningen. 



 

17 

 

Niklas hade en mycket positiv upplevelse av kursen, framför allt på grund av att under-

visningssituationen skilde sig från andra kurser i svenskämnet inom lärarprogrammet: 

 

Niklas: Det var svårt, men också väldigt roligt för det var annorlunda mot det andra man gjorde. När 

vi jobbade med språkhistoria till exempel eller när vi jobbade med litteraturläsning, hade seminarier, 

jobbade med grammatik och hade rena grammatikprov, språksociologi och sådär […] Det kändes 

inte riktigt som att det var kopplat till resten av utbildningen. Men jag tyckte att det var kul och jag 

kommer ihåg att gruppen jag gick i tyckte att det var väldigt roligt, för det kändes som att många 

inte hade några större förkunskaper, så alla var på ungefär samma nivå. 

 

Tilläggas kan att ingen av informanterna har fått någon fortbildning om momentet på sin arbets-

plats. Margareta nämner att material från Skolverket har skickats ut till personalen, men utan 

direktiv om att det bör användas. Katarina framhåller att det med sannolikhet finns fortbild-

ningsmöjligheter att hitta på egen hand, men att det inte är något hon har gjort. Niklas och Johan 

påpekar att de inte har fått ta del av ämnesspecifik fortbildning överhuvudtaget. 

3.2.2 Egen kompetens om och erfarenhet av Norden 

Informanterna har alla någon form av relation till länderna i Norden, ofta genom resor, bekanta 

eller TV-program. Margareta behärskar jämtska och menar att hon på grund av det inte har 

några hinder med att förstå norska. Danska anser hon sig ha svårare med, men hennes språk-

kunskaper har hjälpts av den danska dramaserien Badhotellet. Hanna har läst en språkkurs i 

Norge och menar att hon kan läsa och förstå norska, men inte danska. Ellen och Katarina säger 

båda att de har tittat på norska TV-serier och lyssnat på musik på danska och norska. Ellen 

menar att hon förstår talad norska och skriven danska. Niklas har delvis norskt ursprung och 

anser sig ha ganska goda kunskaper om språken i Norden tack vare att han har arbetat mycket 

med grannspråksundervisning i yrket: 

 

Niklas: De första två åren kände jag att det momentet och momentet om språkhistoria i Svenska 3 var 

där jag kände mig svagast. Där hade jag minst underlag och bottnade inte riktigt. Jag har alltid varit mer 

intresserad av litteratur och grammatik, så de momenten har alltid varit lättare för mig. Jag tycker nog 

också att jag hade mer med mig från universitetet när det gällde just grammatik och litteratur än vad jag 

hade med nordiska språk och språkhistoria. Så idag så känner jag mig väldigt bekväm inom grann-

språksundervisningen, att prata om de nordiska språken, språkförhållanden och olika skillnader mellan 

dem. Bara småsaker som skillnaden mellan bokmål och nynorsk hade jag ingen koll på när jag kom ut, 

så det har kommit av erfarenheten. 

 

Johan är utöver lärare författare till yrket och har fått sina böcker översatta till danska. Tack 

vare detta har han kontakt med ett danskt förlag och har besökt litteraturfestivaler i Danmark. 

Vidare har han sommarjobbat med att guida norrmän och danskar i Stockholm. Emellertid 



 

18 

 

menar han att såväl relationen till grannländerna som behärskning av de talade språken i princip 

är obefintlig då samtal med danskar ofta har skett på engelska. Han menar själv att han är så 

bevandrad i att tala om språken som en svensklärare är, men att han saknar intresse och därmed 

inte har några djupgående kunskaper. 

3.3 Synen på undervisningen 

I följande avsnitt skisseras informanternas didaktiska överväganden gällande kursen Svenska 

2. Här presenteras hur informanterna fördelar momenten i kursen, vad som tas upp och erfaren-

heter av tidigare undervisning om språken i Norden. 

3.3.1 Tidsförhållanden mellan olika moment i Svenska 2 

I fråga om vilka moment som får störst utrymme inom ramen för Svenska 2 är informanterna i 

hög grad överens om att litteraturhistoria tar mest tid i anspråk. Johan menar att prioriteringen 

i Svenska för honom 2 lyder: ”litteraturhistoria, litteraturkunskap och litteraturanalys”. Under-

visningen om språken i Norden får hos samtliga informanter betydligt mindre utrymme. 

Margareta sätter litteraturhistoria främst, följt av argumenterande och utredande texter i upp-

satsformat. Hon framhåller att hon alltid har ett litet moment med danska och norska, men att 

det på senare år i regel har varit lärarstudenter som har fått ha hand om den undervisningen: 

 

Margareta: På senare år när jag har haft lärarstudenter har de faktiskt tyckt att det [grannspråk] är 

lite roligt att ha. Det har att göra med tiden också i och med att det inte är så många veckor, man 

kanske vill ha något moment men så blir det lite tid över och då har man tyckt att norska och danska, 

det kan jag köra. Så det har inte varit mitt initiativ direkt. 

 

Även Ellen, Hanna och Niklas lägger mest tid på litteraturhistoria. Katarina fokuserar emellertid 

på att skriva och sålla i stora textmängder för att förbereda eleverna för vetenskapligt skrivande 

i Svenska 3. Gällande momentet om språken i Norden påminner flera av informanternas utsagor 

om varandra. Hanna menar att ”språken i Norden var ett bihang som bara kom på slutet som ett 

’just det, det här ska vi också göra’” och Katarina säger att ”den här Nordengrejen… den dyker 

ju upp som en sådan här ’ja just det, den också, åh får väl klämma in den någonstans’”. 
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3.3.2 Momentets utrymme i läsårsplaneringen 

Informanterna har i allmänhet undervisat om språken i Norden varje år under sitt yrkesliv, men 

med varierande utrymme i läsårsplaneringen. Margareta, som har längst erfarenhet av yrket och 

har arbetat efter flera olika läroplaner, framhåller en diskrepans i momentets utrymme i kurs-

planerna under karriären: 

 

Margareta: I början på min karriär på 80-talet undervisade jag om grannspråken för då ingick det i 

undervisningen. Sedan när det nya kom på 90-talet så försvann det obligatoriska […] men sedan har 

det kommit tillbaka på senare år med Gy 11. Jag kommer inte ihåg när de tog bort det, men det måste 

ha varit någon gång på 90-talet […] Men jag vet att det har varit någon period då det inte var någon 

undervisning om grannspråken som man behövde ta upp. Sedan har jag väl undervisat, försökt i alla 

fall, varje år. Alltså, den här Svenska 2-kursen är ju ganska kompakt och det är svårt att hinna med 

allting, men jag har försökt i alla fall att ha med något utav det här från norska och danska. 

 

På grund av att momentet om språken i Norden ett tag var borttaget från kursplanen upplever 

Margareta att undervisningen om det har blivit stapplande. I fråga om hur mycket tid hon lägger 

på momentet uppskattar hon det till två lektionstimmar i danska och två i norska. 

Ellen lade senast åtta lektioner på kunskapsområdet, inklusive ett provtillfälle. Hanna an-

vände sju veckor på språken i Norden med två lektioner i veckan inklusive två examinations-

tillfällen. Detta i kontrast mot hur planeringen för momentet om litteraturhistoria ser ut i Ellens 

respektive Hannas undervisning. Ellen ägnar dubbelt så många veckor åt litteraturhistoria som 

åt språken i Norden och Hanna använder halva läsåret. 

Katarina jobbar som nämnt generellt tematiskt om till exempel ”språk och identitet” snarare 

än att följa punkterna i det centrala innehållet. Därmed har hon svårt att räkna hur mycket tid 

som läggs på undervisningen om just språken i Norden: 

 

Katarina: Det beror på hur man räknar i och med att jag oftast väver in det i något sammanhang, 

som det här med språk och identitet. Det höll jag ju på med i kanske fem veckor, men det var ju inte 

språken i Norden hela tiden såklart. Det här läsåret har jag kanske planerat in tre veckor med ett pass 

i veckan. Jag har väldigt långa lektioner, tretimmarspass, så därför kanske man inte gör samma sak 

hela det passet. Men slår jag ihop det så kanske tre sådana gånger, eller två. 

 

Niklas ägnar mest tid åt litteraturhistoria och grammatik, vilket han arbetar med i ungefär sex 

till sju veckor med två lektioner i veckan. Undervisningen om språken i Norden delas upp i två 

examinationer: tre veckor för ett muntligt moment och en till en och en halv vecka för ett 

skriftligt moment. Övriga moment under läsåret är film, media och reklamanalys som tar två 

till tre veckor i anspråk och ett essäarbete som ges fem till sex lektioner. 
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Johan använder som mest två veckor på språken i Norden med två lektionstimmar i veckan. 

Han menar att kunskapsområdet är styvmoderligt behandlat, men att det finns ett centralt inne-

håll för varje kurs som behandlas på det viset. Det rör sig om språksociologi i Svenska 1, 

språken i Norden i Svenska 2 och språkhistoria i Svenska 3. Johan framhåller att den gemen-

samma nämnaren för de nedprioriterade momenten är svårigheten i nivågruppering: 

 

Johan: Litteraturhistoria genomsyrar nästan hela kursen. Då tränar man ju en del andra mål i sam-

band med det. Man kan säga att nordiska språk tränar en del andra moment, muntligt framför allt. 

Så det är ju ett bra moment att använda kring redovisningsformer. Däremot om man ska säga hur 

man värderar det så bedömer jag det ofta som ett avklarat moment snarare än ett nivåmoment. Jag 

har sällan använt det för att höja eller sänka ett betyg. Så länge de presterar på den nivå som de borde 

ligga så gör jag inget med det, för att det är ett så isolerat moment. Jag tänker att om man skulle 

använda det som något som faktiskt gick att bedöma på ett rättvist sätt så skulle man behöva använda 

en och en halv till två månader för det. Så tycker jag att det känns, för först då kanske eleverna kan 

uppnå någon sorts förståelse som är större. Då är jag väldigt osäker på om jag själv har den 

kompetensen att ta dem så långt. 

3.3.3 Momentets innehåll 

Som framgår ovan finns det olika sätt att strukturera planeringen. Därmed kan den konkreta 

undervisningen skilja sig åt mellan lärarna, vilket påverkar momentets innehåll, i synnerhet i 

fråga om vilka av språken i Norden som lyfts. 

Margareta arbetar med danska och norska och ibland isländska och utgår i stor utsträckning 

från läromedel eller Skolverkets stödmaterial. Även Ellen använder främst danska och norska, 

följt av lite isländska och eventuellt grönländska i undervisningen. Vidare tillägger hon 

minoritetsspråken i Sverige. Hon arbetar precis som Margareta med lånade övningar, häften 

och instuderingsfrågor. I undervisningen ser Margareta till att eleverna både får läsa och lyssna. 

På lektionerna tar hon upp exempelvis att många åker till Norge för att jobba samt undervisar 

om danskans siffersystem. När danska eller norska låtar och TV-serier varit populära har hon 

ofta använt dem. En gång har hon använt litteratur på originalspråk genom Henrik Ibsens roman 

Et dukkehjem, i vilken eleverna fick läsa en del på norska och resten på svenska. 

Margareta brukar inte examinera eleverna i momentet om språken i Norden överhuvudtaget. 

Hon betraktar kunskapsområdet som ”information och lite laboration” och har svårt att motivera 

att en examination skulle behövas för momentet: 

 

Margareta: Det är så korta delar, man har kanske två lektioner och sen är det inte så mycket mer. 

Man behöver inte examinera allting, men det är klart att det skulle skärpa upp undervisningen. Jag 

har funderat på att man borde lägga mer tid på det, men jag har känt att jag inte har haft energi. Det 

känns inte som att jag hittar något bra material. Jag har varit lite slö på det, men det skulle vara roligt 

att göra något. Det skulle kunna få mer utrymme om det inte var så himla kompakt med litteraturen. 

 



 

21 

 

Hanna tar upp danska, finska, isländska, norska och svenska i undervisningen. I egna exempel 

utgår hon från danska och norska, med anledning av att ”jag tror att det är för att det är de 

språken jag lärde mig om på universitetet och det man känner att man har bäst koll på.” Senast 

hon hade momentet lät hon eleverna genomföra ett grupparbete där varje grupp uppmanades att 

läsa in sig på varsitt nordiskt språk och sedan presentera det muntligt för varandra. Därefter fick 

eleverna i en andra examination skriva en gemensam uppsats i grupp utifrån samma frågeställ-

ningar som i det inledande arbetet. Frågeställningarna kunde behandla skillnader mellan 

svenskan och ett annat nordiskt språk eller ett språks historia och särskilda regler, följt av en 

diskussion om landets språksituation. Hanna kommenterar att gruppuppgiften fungerade väl då 

instruktionerna var tydliga, men att eleverna hade svårare att skriva uppsats i grupp. 

Katarina har nya upplägg varje år, senast i samband med temat ”språk och identitet”. I under-

visningen tar hon upp danska, isländska, norska och svenska. Emellertid menar hon att ”alla 

språk får för lite fokus generellt, det är ju typ en lektion du får se språken och lyssna på språken”. 

Vid intervjutillfället låg hon i startgroparna för att planera för terminens undervisning om 

språken i Norden. I år planerar Katarina att eleverna ska jämföra sagor på norska och danska 

och skapa diagram med likheter och skillnader. Tidigare har Katarina diskuterat texter till-

sammans med eleverna, men planerar nu att låta dem analysera självständigt. Katarina lyfter 

gärna in minoritetsspråk i momentet och påpekar att det beror på eget intresse, men också 

personligt ointresse för språken i Norden: 

 

Katarina: Jag tror att jag är så dålig själv på att gå in på språkliga detaljer. Jag är inget grammatik-

fan, jag är snarare mer använda språket, läsa litteraturen, använda talen. Det är tråkigt att gå in och 

”titta här har de stavat ordet så och i norskan…” och det blir ju så, lärarna påverkar ju hur mycket 

man håller på med något utifrån eget intresse, tyvärr. Jag lyfter fram det här som har med att vara 

tillsammans och förståelse att göra, sådant tycker jag är spännande. 

 

Precis som Katarina menar Niklas att kunskapsområdet om språken i Norden borde behandlas 

i samband med innehållet om språkhistoria i Svenska 3. Detta mot bakgrund av att ”det är 

mycket prat om urnordiskan, splittringen mellan öst- och västnordiskan runt 800-talet, så det 

finns en del saker som jag tror man skulle tjäna på i att ha språkhistoria innan”. 

Niklas hade haft momentet om språken i Norden så sent som några veckor innan intervjun. 

Han upplever att han har hittat ett välfungerande upplägg. Under hela sin yrkesverksamma tid 

har han lagt upp momentet på samma vis. Han hävdar att han i början av karriären inte hade så 

omfattande kunskaper om de nordiska språken och därmed ville han ”ha en undervisning som 

var muntlig först och främst eftersom det skulle vara lättare att undervisa om”. Niklas delar upp 
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momentet i två delar: en skriftlig examination och en muntlig examination. Större delen av 

undervisningen inom kunskapsområdet i fråga handlar om en debattuppgift: 

 

Niklas: Klassen blir då indelad i svenska, danska, norska och isländska. Så de blir ett lag och ska för-

bereda en debatt mot de andra länderna och språken. Syftet är att de ska föreställa sig att vi ska skapa 

en nordisk union och vi ska ha ett gemensamt språk. Så de ska hitta tre argument och tänkta mot-

argument. Jag har byggt upp det som en riktig debatt med en moderator, bestämda tider och sådär och 

uppmuntrar eleverna till att klä ut sig, klä upp sig, ha lite patriotiska vinklar på allt. Det brukar vara 

väldigt kul. Eleverna tycker att det är väldigt skoj och det har funkat väldigt, väldigt bra. 

 

Niklas tror själv att debattupplägget kan uppfattas som relativt avancerat i jämförelse med hur 

många andra svensklärare arbetar. Problemet med formatet enligt Niklas är att varje grupp för-

djupar kunskaperna främst om enbart ett land och språk – de som tilldelas Sverige och svenskan 

får ingen större kännedom om grannspråk. Emellertid hävdar Niklas att eleverna i förberedandet 

av motargument måste lära sig om de andra ländernas språk och språkpolitik. Ändå menar 

Niklas att den formen av examination är kunskapsmässigt svag och har därmed tillagt föreläs-

ningar om länderna, deras språk och språksituation samt ett kortare skriftligt prov: 

 

Niklas: Där har det varit både frågor om språkpolitik och om de olika nordiska språken och så har 

jag alltid haft en A-del av provet som är längre med frågor som ”förklara vad den norska språkstriden 

innebär”, ganska kortfattat, ”förklara tre stora specifika skillnader mellan nynorsk och bokmål”, 

”vad är det för uttal som är specifikt för danskan som skiljer sig från svenskan” och så vidare. Det 

är lite svårare frågor i slutet, men den första delen är rena faktafrågor av typen ”vilka fem minoritets-

språk har vi i Sverige”, ”vilka språk kallar man för grannspråk”. Ganska lätt men ändå en skriftlig 

examination. Där har jag ett häfte som jag har fått från en kollega där det står om grannspråken, även 

färöiska är med där. Sedan finns det instuderingsfrågor till det häftet. 

 

Niklas ser emellertid en risk med undervisningen om språken i Norden, i synnerhet gällande 

jämförelser mellan svenskan och dess grannspråk eftersom det finns en tendens till att främst 

peka på skillnader och inte vad språken har gemensamt. Han vill främja tanken att med det 

svenska språket följer till viss del goda kunskaper om norska och danska. 

Även Johan genomförde en språkdebatt senast han undervisade om språken i Norden med 

ett liknande koncept som Niklas, med att läsa in sig på ett språk, diskutera inför andra, 

argumentera och ta del av klasskamraternas kunskap. Till skillnad från Niklas har han dock inte 

använt sig av något skriftligt prov. Anledningen enligt Johan är att själva undervisningsstoffet 

inte lämpar sig för en sådan typ av examination: 

 

Johan: Jag skulle inte ha ett prov som är nivåbestämt, för det skulle gynna de som kunde smälla i sig 

den kunskapen och jag tror att det skulle ge ganska lite ändå. Kunskapen skulle inte användas. Jag är 

tveksam… det är bra med sådana prov när de föregriper någon form av internalisering av kunskaperna 

sedan, men det tror jag inte att det skulle bli. 
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I undervisningen om språken i Norden tar Johan upp ”så många språk så att det går att dela upp 

eleverna i grupper på något sätt”, vilket oftast har inneburit danska, färöiska, norska, isländska 

och svenska. Vissa tillfällen har inkluderat finska, grönländska och samiska. Han menar 

emellertid att det är otydligt i beskrivningen huruvida minoritetsspråk ska tas upp i Svenska 2: 

”när man går in på de lagliga sakerna, som minoritetsspråk är, så är vi på gungfly när det gäller 

svenskan som inte har någon laglig status alls”. 

3.3.4 Material om grannspråk 

Lärarna strukturerar sin undervisning på olika sätt och därmed skiftar också materialet till grund 

för innehållet. Fem av sex informanter använder sig av läromedel. Både Margareta och Niklas 

använder Svenska impulser 2 (Sanoma Utbildning), men i olika utsträckning. Margareta nämner 

att hon senast utgick helt och hållet från kapitlet i läroboken, medan Niklas har använt kapitlet 

för att få tips och råd utan att aktivt använda det i undervisningskontexten. Margareta tillägger 

att sidantalet i läromedlet enligt henne är ganska litet om språken i Norden, vilket hon menar 

har bidragit till att momentet har nedprioriterats. 

Förutom texter från ett läromedel använde sig Ellen senast av ljudklipp där eleverna fick 

lyssna på språken i Norden. Hanna arbetade på ett liknande sätt med urklipp från olika läro-

medel och rekommendationer om att lyssna på språken. Hannas elever fick sedan själva söka 

fakta och många av dem använde sig av hemsidan Norden i skolen för att lyssna på ljudklipp. 

Katarina använder sig av många olika slags material: textutdrag från artiklar och uppsatser, 

videoklipp från Fredrik Lindströms SVT-serie Värsta språket om språk och identitet samt läro-

böckerna Språket och människan (Liber) om språkens släktskap och Metafor 2 (Gleerups) där 

hon använde sig av sagor. I år planerar hon att följa en lärobok utan att söka efter eget material 

eftersom hon upplevde att det blev spretigt senast hon undervisade om språken i Norden: 

 

Katarina: Många gånger känns det att som lärare måste man komma på allting själv och jag tycker 

att det är ganska kul att göra det, men särskilt de här små grejerna som man inte kan så jättemycket 

om själv, jag har inte tusen uppslag… hur man håller tal har man massor av varianter på och har haft 

i alla möjliga kurser, men i det här fallet har jag haft så lite och läst så lite själv. Då är det jättebra 

att kunna låna böcker och använda sig av och ta regelrätta uppgifter. 

 

Niklas och Johan nämner risken med att använda sig av internetlänkar. Niklas berättar att han i 

början använde sajter om nordiska språk med språkprov, som undan för undan har försvunnit. 

Även Johan har en länklista, som han menar behöver uppdateras. Johan lyfter därtill att det är 
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svårt att bygga upp undervisningen på tillfälliga trender över flera år och nämner Skam som 

exempel – ”det är kul att fånga upp det när det händer, men det försvinner snabbt.” 

3.3.5 Färdigheter i fokus 

Angående vilka färdigheter, såsom tala, läsa, skriva och lyssna som får störst utrymme i 

momentet om språken i Norden skiljer sig svaren åt mellan informanterna. Som man kan vänta 

får tal- och skrivfärdigheten, åtminstone på ett annat nordiskt språk, inget utrymme: 

 

Ellen: De får inte direkt prata någonting på språken, bara testa lite och testa att lyssna och läsa lite. 

I övrigt bedrivs ju undervisningen på svenska och texthäftena och instuderingsfrågorna är på 

svenska. De blir utsatta för språken, men för mig handlar det mycket mer om att lära sig om grann-

språken och varför det är bra att ha kunskaper om språken. 

 

Margareta sätter färdigheterna lyssna och läsa i fokus. Hanna, som använder sig av muntliga 

presentationer, har fokus på att tala på svenska. I den muntliga presentationen uppmanas 

eleverna att ha med en lärandeaktivitet som testar om de andra i gruppen har lyssnat. Hon 

exemplifierar med Kahoot! eller finsk karaoke. Därmed testar hon även kunskapskravet angå-

ende presentationstekniska hjälpmedel. I uppsatsen som följer presentationen tränas skriv-

färdigheten, där texten produceras på svenska. 

Katarina framhåller att hon har många elever med dyslexi och låter därför eleverna i hög 

grad lyssna på inspelningar. Hon menar att hon aldrig har haft någon ambition om att eleverna 

ska lära sig något grannspråk och ställer sig tveksam till om det vore en god idé: 

 

Katarina: Jag vet inte om det skulle vara bra i och för sig om man spekulerar att elever lättare kan 

läsa och förstå för samhörigheten i Norden. Vi svenskar är ju väldigt dåliga på att förstå norska och 

danska, men det känns inte som att den ambitionen hinner man med. Det har jag aldrig försökt mig 

på. Kanske att jag förklarar ett ord för att de ska förstå texten, men de behöver inte kunna det. 

 

Niklas fokuserar på talspråkliga färdigheter med tanke på debattupplägget med muntlig 

examination. Eleverna behöver inte producera något på ett annat språk och inte heller lämna in 

någon text. I fokus är också att läsa och sovra texter, genom att Niklas följer eleverna under 

processen när de skapar debatten och hjälper dem att hitta argument och källor. I det skriftliga 

provet hävdar Niklas att det inte är någon stor mängd text som behöver produceras. Angående 

läsning får eleverna översätta korta textstycken på danska och norska till svenska, utifrån 

autentiska texter av Ingvar Ambjørnsen, Henrik Ibsen och H.C. Andersen. Johan lägger tonvikt 

på ungefär samma kompetenser som Niklas, det vill säga muntlighet, forskningsinhämtande, 
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sortering och bearbetning av text samt viss läsförståelse. Han menar emellertid att färdigheterna 

inte får särskilt stort fokus i förhållande till uppgifter inom andra kunskapsområden. 

3.3.6 Hur gick det senast? 

Flera av informanterna är relativt nöjda med den senaste gången de undervisade om språken i 

Norden. Margareta framhåller att eleverna verkade vara intresserade och att de tyckte att 

momentet var spännande: 

 

Margareta: Det är alltid någon i klassen som har varit på ena eller andra stället och har lite egna 

erfarenheter. Det känns ändå ganska relevant att ta upp det för de kan relatera till det och därför 

tycker jag att det är lite kul. Det väcker också lite intresse för det och förhoppningsvis känner de att 

det är lite spännande och ”oj, man kanske ska åka till Oslo en helg”. Det har aldrig varit något 

negativt, de säger aldrig ”åh, vad tråkigt” utan det finns en nyfikenhet. De inser att det är ganska 

lätt, men ofta tycker de att danskan är svår att förstå och det är den ju initialt i alla fall. Det blir som 

ett avbrott mot litteraturen och kanske också med skrivandet. 

 

Ellens elever visade blandade reaktioner. Vissa elever förstod att kunskaper om språk-

förhållanden i Norden kan vara värda att ha, medan andra ifrågasatte relevansen eller uttryckte 

ogillande mot språken. Själv ansåg Ellen att utfallet på det stora hela var gott då hon tyckte att 

det gick lätt att mäta elevernas kunskaper och att eleverna gjorde väl ifrån sig på provet. 

Senast Hanna undervisade om språken i Norden blev hon mindre nöjd. Problemet var själva 

bedömningen då hon inte upplevde sig vara tillräckligt påläst på grund av att hon inte haft några 

genomgångar, utan låtit eleverna arbeta på egen hand. Hon tillägger också att eleverna enbart 

fick fokusera på ett språk i sina grupper, men menar att det är svårt att hinna med att fördjupa 

sig i alla nordiska språk. Eleverna ställde sig relativt likgiltiga till momentet: 

 

Hanna: Jag fick uppfattningen att eleverna, som var väldigt ambitiösa, inte visade något motstånd 

utan kände mer att ”det här ska göras”, men jag vet inte om de tyckte att det var kul. Det var ingen 

som uttryckte det riktigt. Det kanske är roligare att läsa om nynorsk och bokmål än om det svenska 

språket, jag vet inte vad de tyckte. Jag upplevde ingen ”Eureka!”. De tyckte inte att det var jättekul. 

 

Katarina är nöjd med momentet om språk och identitet i stort, men anser att eleverna inte lärde 

sig tillräckligt mycket om grannspråk. Eleverna verkade tycka att det var roligt att inse att de 

förstod vad de läste på danska och norska, men själv upplevde hon liksom Hanna svårigheter 

under bedömningen: 

 

Katarina: Jag gick in på det för lite och då känner jag vid betygssättningen att ”ja visst han nämnde 

det här litegrann i sin uppsats”, men det blev lite krystat. De fick inte förstå så jättemycket om 

Norden. Det blev väldigt lite av de olika språken. Det blev mer språksociologi än språken i Norden. 
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Nej, det var lite krångligt. Jag gillade uppgiften i övrigt, men det kom inte till sin rätt. [---] Det känns 

inte som något som de tar med sig, det är inte det de minns från kursen tyvärr. Det blir så pass litet. 

Man är ju lite så att här finns så mycket som ska in och de här två [centrala innehållen] på slutet och 

man tänker ”jaha, när lägger vi in det då, när passar det minst dåligt”.  

 

Debattupplägget har alltid fungerat väl, menar Niklas. Han är väldigt nöjd med hur undervis-

ningen gick senast och framhåller att det är klassens förtjänst, då han menar att eleverna är 

motiverade och ambitiösa: 

 

Niklas: Debatten i nordiska språk har funkat bra varje gång. Den har funkat mindre bra någon gång, 

men aldrig dåligt eller att det har blivit katastrof. Det har jag haft andra moment som har gjort. Jag 

vet inte om det är någonting med att de tycker att det är kul eller att det är annorlunda. Jag tror att 

de uppskattar den formen av examination också, plus att det blir lite teater över det utan att det blir 

alltför mycket. Jag tvingar ingen att klä ut sig eller lära sig något utantill, men i år hade isländska-

gruppen gjort så att en hade klätt sig helt i blått, en i rött och en i vitt så de såg ut som den isländska 

flaggan. En av norskagrupperna hade gjort flaggor och spelade Ja, vi elsker dette landet innan de 

började med debatten, så de lever sig in i det. Det finns en viss poäng i det också. Proven gjorde de 

flesta väldigt bra ifrån sig på också. Eleverna tyckte att det var kul. De har till och med lagt ut bilder 

från debattfinalen på sitt klasskonto på Instagram. 

 

Niklas har som tidigare nämnt arbetat med debatt som examination i momentet varje år och för 

statistik över vilket land som vinner i debatten. Alla länder som representeras i debatten har 

vunnit åtminstone en gång, vilket Niklas tycker är roligt eftersom eleverna måste lägga fram 

goda argument. Eleverna verkar också ha tyckt att momentet är väldigt roligt: 

 

Niklas: Eleverna utgår från argumenten och lyssnar på vad de andra säger om vad som låter 

rimligast. Det är också intressant att höra hur de bygger sina argument. Svenskans huvudargument 

är att det är flest talare av svenskan, det hackas på Norge för att de har två språk och man hackar på 

Island för att de är så få, så vissa saker återkommer. Men de hittar ofta nya vinklar och perspektiv 

på argumenten. Det är ett kul moment att göra och jag känner faktiskt att eleverna tycker att det är 

genuint roligt. Sedan finns det alltid elever som tycker att det är jobbigt med muntliga examinationer, 

men i just det här momentet när de inte behöver stå framför klassen utan sitter och har sina två 

minuter, tydligt manus, inget krav på att spexa om de inte vill och är i grupp, så fungerar 

examinationen även för de som är talängsliga till skillnad från andra typer av gruppresentationer, 

individuella presentationer eller seminarier. Här är det lite enklare när man kan gömma sig bakom 

teatern. Jag tror verkligen att det är ett bra moment och att det passar bra i årskurs 2. De får lite 

debatteknik, jag får in nordiska språk och de får göra en presentation på ett ganska unikt sätt. Ofta 

får jag positiva kommentarer. Grammatiken däremot och litteraturhistoria kan man få andra 

kommentarer på. 

 

Momentet om språken i Norden gick helt okej sist, menar Johan. Han påpekar att eleverna 

motiveras av att det är ett kort moment, att innehållet är tydligt för eleverna (trots att han själv 

inte uppfattar det så) och att det är roligt med en fejkad debatt. Han upplever dock att det är 

svårt att veta vad de får med sig från undervisningen samt att området aldrig har lyfts i elevernas 

utvärderingar. Emellertid tror han att det beror på hans eget bristande intresse: 
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Johan: Det är säkert en avspegling av mig och undervisningen. Jag har aldrig hört att ”det här vill 

jag ha mer av”. Vi kan jämföra med grammatik som jag inte tycker om och behandlar ganska styv-

moderligt också. Där finns det alltid en elevgrupp som vill ha mer grammatik, som är väldigt tydliga 

med det. Det finns några som är intresserade av det i grunden, men gällande nordiska språk har jag 

aldrig stött på något sådant. Det är extremt låg status hos elever att kunna danska. Norska toppade 

litegrann under Skam, men annars nej, till skillnad från spanska eller japanska. Jag tycker att det är 

synd, men jag kan inte riktigt säga att jag förändrar den attityden heller. 

3.3.7 Varför undervisa om språken i Norden? 

Flera av informanterna verkar ställa sig tveksamma till momentet då det till viss del brister i 

intresse, utbildning samt koherens i upplägget för svenskkurserna. Trots det inkorporerar samt-

liga grannspråk i svenskämnet om än med olika drivkrafter bakom. Motiveringen är att de måste 

göra det för att det står i kursplanen. Margareta utgör undantaget. Hon undervisar om språken i 

Norden för att det är roligt och vill visa att språkbarriären inte är särskilt svåröverkomlig för 

eleverna: 

 

Margareta: Språken är så lika, det är inga problem egentligen att förstå varandra, eller det borde 

inte vara det. Norskan är ju mycket enklare att förstå i och för sig. Danskan är väldigt lätt att läsa 

men svårt att förstå. Man kan åtminstone slå in en liten kil där i danskan så att hindren kan försvinna 

litegrann. De kan förstå att det är ganska lätt. Det är en jättebra anledning till att undervisa om det 

tycker jag. Då känner man att ”oj, vi hör ihop”. Man pratar ju om broderfolk och sådant där, så det 

känns som att världen blir lite större för de här eleverna tänker jag. De kan få pröva sina vingar. 

Inom Norden har vi ju också det här med jobb och det är lätt att åka ut och jobba. Sedan tänker jag 

att om eleverna åker till Danmark och visar att man faktiskt förstår vad de säger, så kanske de pratar 

danska med dem. Det är det som är lite kul, att man försöker i alla fall för de orkar ju inte prata 

engelska hur länge som helst. Det finns en väldig anledning egentligen. 

 

Ellen, Hanna, Niklas och Johan nämner anvisningarna i styrdokumenten som främsta anledning 

till att de undervisar om språken i Norden. Ett annat incitament som Ellen, Hanna och Katarina 

nämner är att kännedom om språken i Norden underlättar förståelsen för det svenska språket: 

 

Ellen: Om man ska koka ner det till ett mål så är det ju för att de ska få en större kunskap om det 

svenska språket. När man tittar på språk som är lika men som också skiljer sig åt belyser det vad 

som är speciellt med ett språk, i det här fallet det svenska språket. Så det blir ju någon sorts omväg 

till vad vi kan lära om svenskan. Det går inte att lära ut svenska utan att prata om norska och danska 

och vilken väg som urnordiskan har vandrat. 

 

Hanna: Jag tänker att för att förstå det svenska språket blir det relevant att se hur det har vuxit fram 

genom språkträdet. Det blir tydligt när man tittar på de andra språken och ser att vi har en gemensam 

historia och bakgrund. Sedan tror jag att det är svårt att förmedla det till eleverna, men jag tycker att 

det känns ganska logiskt varför det finns med som ett moment [---] Vi tragglar ju rättstavning och 

grammatik och det svenska språkets regler och hur de har vuxit fram och så jämför vi med andra 

språk för att skapa ytterligare förståelse för svenskan. 

 

Katarina: ”Jag tänker att […] det alltid är intressant att försöka förstå sitt eget språk i samspel med 

andra. Då är det ju intressant att förstå historien och var kommer svenskan ifrån, varför är vi lika? 
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Varför pratar en skåning som en dansk? Jag skulle säga att för att förstå ditt eget språk och hur det 

funkar är viktigt för din identitet och för vem du är. Det är där man motiverar det. 

 

Katarina, Niklas och Johan framhåller att de saknar intresse för kunskapsområdet och skulle 

troligen inte arbeta med det om det inte var föreskrivet i kursplanen. Katarina tillägger att visser-

ligen är det positivt för den nordiska samhörigheten och för förståelse för dess historia att lära 

sig om grannspråk, men att det är för långt från elevernas vardag i jämförelse med språk och 

identitet inom svenskan eller så kallat multikulturellt ungdomsspråk. Niklas menar att det är 

hans framgångsrika lektionsplanering för momentet som gör att det är roligt att undervisa om 

ämnet, men att det inte handlar om något eget intresse utan för att det står i kursmålen. Johan 

skulle kunna tänka sig att lyfta in grannspråken mer i litteraturundervisningen om nordiska för-

fattare om det inte utgjorde ett centralt innehåll, men utan krav på grannspråkskunskaper. 

 

Johan: Att det är upplagt såhär är för att det finns ett krav att de ska ha den här typen av orientering. 

Jag tror att jag skulle ha det mer inriktat på hur jag skulle vilja ha det om det inte fanns där, litegrann 

som jag ser på engelskan i svenska. Jag förutsätter att de ska kunna läsa engelska texter, man ska 

gärna citera på originalspråk, men inte fördjupa på så sätt att de faktiskt kan det. Det skulle kanske 

förändra attityden kring det, men som jag ser det är det inte upplagt för att skapa en lust att lära sig 

nordiska språk [---] Jag kan inte gå in som med litteraturen och förmedla en egen passion för det och 

säga att det här är kul i sig själv, för jag kan inte följa upp det och dra plötsliga danska anekdoter. 

 

Formuleringen i styrdokumenten utgör således det främsta incitamentet till varför lärarna 

undervisar om grannspråk. Flera av lärarna uppger att de saknar intresse för kunskapsområdet. 

Vilka svårigheter som finns i samband med grannspråksundervisning och hur de kan lösas redo-

visas i nästa avsnitt. 

3.4 Några förbättringsförslag 

Detta avsnitt belyser vilka problem som informanterna har identifierat med momentet om 

språken i Norden med tillhörande didaktiska implikationer och ett antal lösningar som 

informanterna föreslår. 

3.4.1 Momentets problem 

Tidigare har informanterna nämnt att eleverna kan uppskatta momentet och att det finns motiv 

för att undervisa om språken i Norden. Samtidigt kan en rad problem urskiljas. 

Margareta nämner att hon ”har lite klent på fötterna”. Hon önskar att läroböcker och 

antologier skulle ha större fokus på språken i Norden, särskilt för att kunna utvidga under-
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visningen i svensk litteratur i litteraturhistoriemomentet till att inbegripa mer nordisk litteratur. 

Framför allt är det svårt att hitta material menar hon, i synnerhet något som eleverna kan relatera 

till. Hon framhåller att det visserligen finns en del norska och danska TV-serier, men att det tar 

väldigt mycket lektionstid i anspråk att använda TV-mediet. 

Även Katarina menar att hon har för svaga kunskaper om ämnet, såväl i språken som om 

dess bakgrund, vilket leder till att hon använder sig av färdiga uppgifter som hon har lånat från 

andra. Vidare känner hon osäkerhet för vad syftet med det centrala innehållet i fråga är: 

 

Katarina: Det känns som att det är ett område som är väldigt tomt. Man har så lite kött på benen. 

Det är väl där det börjar, hade jag varit inläst på de här sakerna så hade det varit jättelätt. Det är ju 

så man har lyckats med det andra. Jag menar, litteraturhistoria och även språkhistoria har man läst 

mycket mer om och intresserat sig för på ett helt annat sätt och det känns mer konkret, medan språk-

förhållandena i Sverige och övriga Norden blir mer ”ja… vi är lite lika varandra… var det vad vi 

skulle komma fram till?”. Man vet inte vad man ska komma fram till. Det står ganska konkret på 

alla andra kunskapskrav, det står väldigt tydligt att det här ska kunnas. Här bara ”eleven kan över-

siktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen…”, vadå, vilken aspekt? Man vet ju knappt 

ens vad det är, de aspekter de syftar på. 

 

Johans reflektioner är i linje med Katarinas. Han hävdar att han inte kan erbjuda eleverna mer 

än en översiktlig orientering på grund av att han anser sina kunskaper vara bristfälliga. Vidare 

menar han att formuleringarna i kursplanen visar på låg status i det centrala innehållet gällande 

språken i Norden: 

 

Johan: Det är att det redan är styvmoderligt behandlat i kursplanen. ”Redogöra för några aspekter 

av språksituationen” och det är ju sig en indikation. Så fort det står ”redogöra för några aspekter” så 

är det väldigt lågt ställda krav anser jag, för det går ju att tolka på väldigt många olika sätt om man 

jämför med ”diskutera översiktligt stil, innehåll, bärande tankar i skönlitterära författarskap från 

olika tider och epoker utifrån centrala litteraturvetenskapliga begrepp”, det är mycket som krävs. I 

nordiska språk känns det som att man kan komma undan med vilken formulering som helst, ”jag har 

berättat jättenoga om samernas språksituation genom att ha läst på litegrann om det, då har jag redo-

gjort för det”. Det finns ingen analys. Därför vill jag inte använda det som ett A, utan en bock istället. 

Men diskussionen kommer ju varje år. Vi känner oss inte trygga, ”ska vi försöka lite mer?” 

 

Hanna nämner tid som ett problem, men framför allt den didaktiska vad-frågan. Hon upplever 

sig precis som Katarina vara osäker på vad som ska vara i fokus för att eleverna ska få förståelse 

för språken. Hon anser att det inte känns givet vad hon själv ska lyfta i undervisningen om 

språken i Norden i jämförelse med litteraturhistoria: ”Det känns som att alla vet att man nämner 

Frankenstein, medan i grannspråksundervisning tänker man ’vad ska jag gå igenom, vad är 

relevant?’” Även Ellen menar att hon inte själv vet vad som förväntas av henne. Vidare upplever 

hon svårigheter i att motivera eleverna till varför språken i Norden är viktiga att lära sig om, i 

kombination med att ”det är en hållplats på Svenska 2-tåget som man bara försöker komma 

förbi så snabbt som möjligt”. Hon menar därtill att som lärare behövs ett personligt intresse för 
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att undervisningen ska bli bra, vilket hon menar sig sakna. I likhet med Ellen menar Niklas att 

problemet till stor del ligger i elevernas ointresse: 

 

Niklas: I litteraturhistoria kan man ändå ha elever som gillar litteratur och de har redan läst om det 

i historian, då är det lättare att nå dem. Samma med film och media, det är lättare att nå eleverna där 

för det finns ett grundintresse. Moment som grammatik, nordiska språk och språkhistoria är svårare 

för eleverna är inte lika entusiastiska. Det är den största svårigheten, att få eleverna att inse att det 

faktiskt är ganska intressant. Eleverna är inte negativt anställda, men få jublar. I övrigt är det kanske 

talängsliga elever som är ett litet problem och vissa grupper har ibland haft svårare att hitta argument, 

men det är ju inte kopplat till nordiska språk i sig utan till min examination. Där är det mitt jobb som 

lärare att guida och handleda dem rätt. Men det är bristen på intresse som är den största utmaningen. 

3.4.2 Hur kan momentet om språken i Norden förbättras? 

Mot bakgrund av de problem som informanterna har nämnt med undervisningen om språken i 

Norden verkar det finnas en vilja att förändra momentets struktur. Lärarna nämner flera förslag, 

många med gemensamma nämnare som jag har försökt fånga här. Förslagen kan sammanfattas 

som effektivisering av undervisningen, fortbildning, större mängd material och förändrad kurs-

plan. 

Gällande effektivisering av undervisningen menar Margareta att det egentligen skulle be-

hövas mer tid för att förbättra undervisningen, men att det är möjligt att läsningen av norsk och 

dansk litteratur skulle passa bättre i litteraturhistoriemomentet. Det finns ett värde i det, enligt 

Margareta, dels då hon upplever att eleverna förstår vad de läser, dels för att hon tycker att det 

är viktigt att främja det nordiska samarbetet. 

Angående fortbildning nämner flera av informanterna att det vore positivt med en kurs i 

ämnet eller kontakt med ett annat nordiskt land för att utbyta kunskaper. Ellen menar att det är 

”på tok för lite fortbildning i ämnet på en redan instabil universitetsutbildning”. Margareta 

skulle gärna vilja åka till Norge eller Danmark för att få inspiration och Katarina önskar stöd 

från andra lärare på kurser. Hanna skulle vilja ha kontakt med en klass i till exempel Norge för 

att kunna skapa autentiska uppgifter och erbjuda eleverna ett sammanhang där de får använda 

språket ”för att de verkligen behöver det”.  

I fråga om en större mängd material önskar Margareta att ”man inte själv ska behöva googla 

timvis för att hitta något”. Hon framhåller att hon med tanke på den arbetssituation svensklärare 

har skulle behöva stöd, men att det verkar saknas intresse för att ytterligare lyfta kunskaps-

området. Precis som Margareta lyfter Katarina problematiken i lärarnas arbetssituation. Hon 

menar att det tar för mycket tid att själv hitta exempel och texter i en så innehållskompakt kurs 
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som Svenska 2.  Ellen önskar att hon hade fått mer material och didaktik från lärarutbildningen. 

Niklas lyfter också behovet av material för att väcka intresse hos eleverna: 

 

Niklas: Om man tittar på nordiska språk rent krasst, just att ha elektroniska resurser som filmer som 

är lätta att hitta, vore bra. Något program med ungdomar som talar språket. När Skam kom väcktes 

ett intresse för Norge och det norska språket, vilket många elever i Norgelaget tar upp. Sådana saker 

skulle underlätta för oss lärare, att det blir mer ”accepterat” i populärkulturen. Jag vet att man säkert 

skulle kunna hitta artister och filmstjärnor som man kan använda sig av på något sätt, men jag skulle 

vilja ha något att gå till, en sajt där man kan få höra folk ha autentiska samtal. Det autentiska saknar 

jag litegrann. Det är så lätt i engelskan, jag kan ta ett TED Talk eller en snutt från en serie och titta 

på vad de gör med språket. Om man kunde ha det på norska och danska skulle det underlätta en hel 

del och hjälpa elevernas bristande intresse. Det kanske är en för svår önskan. 

 

Flera av lärarna vill att kursplanen för hela svenskämnet bör omstruktureras. Niklas framhåller 

att det skulle vara positivt att ha språkhistoria i anslutning till orienteringen om grannspråk för 

att underlätta progressionen. Även Katarina påpekar att momenten om språken i Norden och 

språkhistoria borde höra ihop för att kontextualisera båda delar och att de bör förläggas till 

Svenska 3. Hon menar att innehållet troligtvis skulle framstå som tydligare för eleverna på det 

viset: 

 

Katarina: Jag skulle vilja ha bedömningskriterierna från Svenska 3. Då känns det också som att det 

skulle få mer utrymme, för nu känns det som att ”nu har vi gjort två lektioner där, då bockar vi av 

det” och så blir det samma sak i Svenska 3, ”just det, språkhistoria ska vi ju ha!” Då skulle man 

kunna visa att isländskan såg ut såhär förut och den ser nästan likadan ut idag. Det skulle hänga ihop 

bättre och eleverna skulle få chans att visa vad de går för. Det blir lite luddigt med det där målet, att 

visa någon aspekt av någonting. Har de fått något utrymme för det om de skriver en uppsats och 

nämner samiskan en gång? Det är ju en aspekt, men det är svårt. [---] Jag skulle vilja ha det i samma 

kurs, för det känns som att det hänger ihop. Där har jag kommit in på vilka likheter som finns och 

det känns som att man nästan tar det två gånger då. För att kunna förklara förhållandena i Norden så 

vill man komma in på språkträdet och visa på ursprung. Det gör man ju i Svenska 3 och det behöver 

man egentligen göra här också. Det skulle vara väldigt snyggt temamässigt att göra allt på en gång. 

 

Johan vill genomföra ytterligare sammanslagningar och behandla dialekter, grannspråk och 

språkhistoria i ett större tema istället för att dela upp i tre kurser. Allra helst skulle han vilja ha 

en kurs om 50 poäng i nordiska språk eftersom orienteringskurserna blir för ytliga, menar han: 

 

Johan: Jag skulle förändra kursplanen. Jag skulle ta bort det där men ha tydligare krav i litteraturen 

att det ska finnas originalspråk där. Då skulle man ha tid att tänka på det utan påhänget att de ska 

lära sig faktiska saker om språkens karaktäristika och språkhistoriska utveckling. Det blir en egen 

kunskapsvolym som inte riktigt kopplas till att höra och läsa språket. Framför allt danskan, om de 

får läsa danska inser de att det inte är svårare. Då kan man plötsligt diskutera varför det låter som 

det gör. Det är insatt i kursplanen som en efterklokhet – det här måste vi ha med. Då blir det svårare. 

[---] Det är också en grej med danskan och norskan, att ha läst och förstå att det inte är farligt. Det 

går att förstå. Om man tänker när jag är i Danmark och har skitsvårt att förstå så är ett stort ordförråd 

på svenska och stor förståelse för äldre svenska ord till enormt mycket hjälp, mycket mer än den 

danska jag har läst. Jag vill ha det mer organiskt, att faktiskt titta på texter och fundera över dem. 
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Ovan har jag berört de förbättringsförslag som har presenterats. Detta konkluderar resultat-

avsnittet. I nästa kapitel följer en diskussion utifrån lärarnas utsagor, med fokus på de gemen-

samma nämnare som kan urskiljas. 

4 Diskussion 

Syftet med undersökningen var att belysa svensklärares inställning till och arbete med språken 

i Norden i undervisningen. Mot bakgrund av detta formulerades tre frågeställningar: 

• Vilka förutsättningar upplever sig svensklärare ha för att arbeta med målet om språk-

förhållanden i Norden? 

• Hur arbetar svensklärare med momentet om språkförhållanden i Norden i undervis-

ningen? 

• Hur skulle undervisningen om språkförhållanden i Norden kunna optimeras enligt 

svensklärare? 

I följande kapitel diskuteras informanternas svar i syfte att finna gemensamma drag i vad de 

har berättat om hur de hanterar momentet om språksituationen i Norden, inte minst i didaktiskt 

avseende. 

4.1 Förutsättningar för undervisning om språken i Norden 

En viktig förutsättning för att kunna undervisa om momentet ges i lärarutbildningen. Lärarna i 

undersökningen har alla läst en kurs om språken i Norden i sin lärarutbildning eller mot-

svarande, med tonvikt på kunskaper om danska och norska. Emellertid menar flera av dem att 

kursinnehållet inte gav tillräckliga kunskaper om språken eller om grannspråksdidaktik. En 

positiv aspekt som framhålls i förhållande till lärarutbildningen är att förkunskaperna bland 

lärarstudenterna kan vara mer jämna i grannspråk än i exempelvis litteratur eller grammatik. 

Samtliga informanter har alla någon form av relation till grannländerna. Ofta handlar det om 

resor, bekanta eller TV-program man har sett. Vissa av dem menar att språkkunskaperna på 

detta sätt har stärkts. Trots det är den självskattade kompetensen låg hos flera av informanterna. 

De menar sig ha en viss språkförståelse i kommunikationssammanhang, men inte tillräckligt 

för att kunna samtala någorlunda flytande med dansk- eller norsktalande. 
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4.2 Undervisning i praktiken och didaktiska avvägningar 

Det är inte självklart hur skrivningarna ska omsättas i praktiken. Beroende på hur det centrala 

innehållet tolkas benämns momenten i undervisningen olika.  Frågan om vad kunskapsområdet 

om språken i Norden ska kallas leder till ytterligare implikationer gällande vad man i praktiken 

gör. Ett moment kallat ”Språken i Norden” kan skilja sig markant från ett som kallas ”Grann-

språk”. I undersökningen framgår en medvetenhet om att olika benämningar på kunskaps-

området innebär skillnader i innehållet. 

Värt att notera är att ordet grannspråk inte nämns i styrdokumenten, utan att det talas om 

”Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden”. Trots att grannspråk inte förekommer är det 

vad som är i fokus för lärarnas undervisning i momentet om språkförhållanden i Sverige och 

övriga Norden. Ask (2012:84) menar att skrivningen kan fungera som en startpunkt för 

resonemang om grannspråkens roll, men att den verkar tolkas som ”strävan efter en över-

gripande, ytlig kunskap snarare än en djupgående”.  Det är bara en del av lärarna som tar upp 

de nordiska språken utöver de skandinaviska. Tonvikt ligger på en allmän orientering om fram-

för allt danska och norska språkförhållanden och jämförelse mellan de skandinaviska språken. 

Flera av lärarna använder material såsom läroböcker, ljudklipp, TV-program och musik som 

underlag, men efterfrågar fler resurser, fylligare läromedel, nordiska TV-serier eller filmer 

riktade till ungdomar samt fortbildning för att ytterligare lyfta undervisningen. Satsningar på 

webbsidor är ett alternativ, men risken för att länkarna försvinner påpekas i intervjuerna. 

Angående hur momenten disponeras i kursen Svenska 2 finns två gemensamma erfarenheter 

hos informanterna: litteraturhistoria tar mest tid i anspråk och grannspråksundervisningen får 

ett begränsat utrymme. Det framgår i synnerhet med tanke på att en del av lärarna lägger halva 

läsåret till litteraturhistoria och enbart ett par veckor till grannspråksundervisning. Det kan för-

klaras av att det centrala innehållet och kunskapskravet om litteraturhistoria är mer extensivt 

och utförligt än de som behandlar grannspråk. 

Gällande centrala färdigheter tränas främst elevernas receptiva förmågor enligt lärarnas ut-

sagor, som att läsa texter på originalspråk eller att lyssna på grannspråken via ljud- och film-

klipp. I uppgifterna övas också argumentationsteknik, att sovra information samt skriftlig och 

muntlig produktion på svenska. Ingen av lärarna uppmuntrar eleverna till att försöka att lära sig 

språken, vilket heller inte förordas i kursplanen. Frågan är om Aurstads (2015) tolkning av det 

politiska uppdraget i språkdeklarationen, det vill säga att elever ska kunna läsa tidningar eller 

se en TV-serie på ett grannspråk och ha vardagliga konversationer med andra nordbor, ens är 

möjlig att realisera inom undervisningen. Som Boström (2016) nämner är fokus i läroplanen på 
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textuell förståelse (litteratur på ett grannspråk) och kunskap om ländernas språksituation, inte 

muntlig kommunikation och ömsesidig förståelse som de politiska skrivningarna betonar. 

Ett förhållandevis lyckat exempel på hur grannspråksundervisning kan bedrivas förefaller 

vara att låta elever arbeta med en språkdebatt. De tre lärare i undersökningen som har provat 

den formen av upplägg är jämförelsevis nöjda med sin undervisning inom momentet. I debatt-

formatet tränas argumentationsteknik och elever deltar naturligt i en lärandeaktivitet genom att 

presentera och lyssna på varandras argument för att tillsammans nå en lösning. Vidare finns 

möjligheter för såväl elever som lärare att ha roligt under tiden genom att klä ut eller upp sig 

och spexa efter behag. 

Lärarnas uppfattning om elevernas syn på momentet skiljer sig. Vissa elever visar ingen 

entusiasm eller ifrågasätter grannspråksundervisningens relevans medan andra motiveras av att 

det är ett lättare kunskapsområde som skiljer sig från det mer informationstunga litteratur-

historiemomentet. 

Synen på bedömning av kunskapsområdet skiljer sig mellan lärarna. I undersökningen 

nämns såväl dubbla examinationer som ingen alls. Vissa av lärarna menar att det är enkelt att 

mäta elevernas kunskaper i momentet genom prov, medan andra inte ser något värde i att ge 

momentet tyngd vid betygsättningen. Vidare framgår det att lärarens lågt självskattade 

kunskaper kan bli ett problem vid bedömningen. Flera av lärarna framhåller också momentet 

som innehållstomt, vilket motiverar såväl två examinationer för att få en god bedömningsgrund 

som att det inte finns någon anledning att examinera överhuvudtaget. 

Vad är då syftet med att undervisa om språken i Norden i gymnasieskolan? Det främsta 

svaret enligt undersökningen är att det är föreskrivet i kursplanen. Samtidigt framhävs flera 

anledningar till att det finns ett värde i kunskapsområdet. De orsaker som lyfts fram visar på 

flera nyttoaspekter: att visa eleverna att språkbarriären är lättöverkomlig, världen blir större 

genom den nordiska gemenskapen, ge insikter om språkligt identitetsskapande samt under-

lättande av förståelse för svenskans struktur. Trots flera goda skäl ställer sig de flesta av lärarna 

tveksamma till momentet. Grunderna till detta har att göra med att grannspråken inte har samma 

relevans för eleverna som exempelvis engelska, invandrarspråk eller sociolekter samt bristande 

kunskaper eller eget ointresse för ämnet. 

4.3 Problem och lösningar 

I motsats till vad språkdeklarationen förordnar, förefaller som framgår ovan inte undervisningen 

öppna för ökade kommunikationsmöjligheter mellan grannspråkstalare. Ask (2012:84) påpekar 
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att kunskapen om, inte i eller genom (språken) resulterar mer i en generell kunskap snarare än 

en praktisk färdighet eller kommunikativ kompetens och har föga relevans i möten med grann-

språkstalare. För att lärare ska höja sin grannspråkskompetens och möta de språkpolitiska 

ambitionerna kan det krävas ökat fokus på grannspråk inom ramen för lärarutbildningen samt 

ökade fortbildningsmöjligheter, vilket generellt står utanför de enskilda lärarnas makt att på-

verka. I såväl tidigare nämnda undersökning av Lärarnas Riksförbund (2012:7) som i SOU 

2002:27, Mål i mun: Förslag till handlingsprogram för svenska språket (2002:188 f.), krävs 

förstärkning av nordiska inslag i lärares fortbildning, till exempel genom resestipendier, studie-

besök, nordiska konferenser och utbytestjänstgöring. Ingen av lärarna i undersökningen har fått 

ta del av något dylikt. Inte heller finns några incitament i läroplanen för att grannspråks-

kommunikation ska läras ut. Här finns således en diskrepans mellan olika instanser angående 

vad som ska vara grannspråksundervisningens berättigande. 

Flera av lärarna är osäkra på vad som förväntas av dem eftersom formuleringarna om grann-

språk i styrdokumenten är så kortfattade. Det är den didaktiska vad-frågan som är problemet 

för flera av lärarna. Två av dem reagerar på ordet ”aspekt” eller ”aspekter” i kunskapskraven 

och menar att det är vagt i förhållande till andra mer konkreta kunskapskrav. Vidare råder o-

säkerhet hos flera av lärarna gällande vad som ska tas upp i respektive kurs. En del lyfter in 

minoritetsspråk, dialekter, språksociologi eller språkhistoria i samband med grannspråksunder-

visning, trots att några av temana eventuellt är mer förankrade i Svenska 1 eller Svenska 3. 

De skäl som lyfts till varför grannspråksundervisningen nedprioriteras är exakt samma som 

Ask (2012) nämner och som framgår i Lärarnas Riksförbunds (2012) undersökning: tidsbrist, 

stoffträngsel, brist på material och resurser, bristande förkunskaper, låg motivation hos eleverna 

och eget ointresse för att nämna några exempel. Emellertid finns flera förslag på hur förutsätt-

ningarna för undervisningen skulle kunna förbättras, vilka ovan har sammanfattats som 

effektivisering av undervisningen, fortbildning, större mängd material och förändrad kursplan. 

Förslagen kan knytas till olika nivåer inom utbildningssystemet (se Akker 2013:539, här i 

svensk kontext). Endast effektivisering av undervisning är möjlig att genomföra på mikronivå, 

det vill säga i klassrummet. För att råda bot på tidsbristen kan läraren integrera grannspråks-

momentet i undervisningen om litteraturhistoria i förening med det centrala innehållet som rör 

dansk och norsk skönlitteratur. Fortbildning och större mängd material återfinns inom ramen 

för huvudmannens finansiella prioriteringar, det vill säga på makro/mesonivå. Gällande fort-

bildning önskar lärarna att få ytterligare en kurs i ämnet samt besök till eller kontakt med ett 

annat nordiskt land för att utbyta kunskaper. Tillgång till mer och bättre material, exempelvis 

mer innehållsrika läromedel eller elektroniska resurser, skulle minska arbetsbelastningen och 
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öka elevernas intresse. Ett flera gånger förekommande önskemål är att omstrukturera kurserna 

för att underlätta elevernas lärandeprogression. Förändringar i kursplanen sker på makronivå, 

det vill säga på system- eller nationell nivå. De förändringar lärarna föreslår handlar i synnerhet 

om att sammanföra grannspråksundervisning och språkhistoria för att ge ett meningsfullare 

sammanhang och därtill höja statusen på respektive kunskapsområde. Vidare önskar några av 

lärarna att områdena i fråga förläggs till Svenska 3 mot bakgrund av att Svenska 2 är en för-

hållandevis kompakt kurs med fokus på litteraturhistoria. Dessutom finns förslag om att även 

infoga momentet om dialekter och språksociologi från Svenska 1 i det sammanslagna kunskaps-

området. 

5 Sammanfattning 

I denna uppsats har jag utgått från frågeställningar om svensklärares inställning till grannspråks-

undervisning. Sex lärare har kommit till tals. De är visserligen få, men bilden är tillräckligt enig 

och i linje med vidare undersökningar av lärares inställning till grannspråksundervisning för att 

förmoda att de språkpolitiska ambitionerna inte verkar ha realiserats. För att grannspråksunder-

visning ska bli meningsfull krävs mer än politiska intentioner. 

Samtalen i denna intervjustudie har kretsat kring svensklärares erfarenhetsbakgrund 

gällande språken i Norden, upplägg för och inställning till momentet om språkförhållanden i 

Norden samt problem med och förbättringsmöjligheter för kunskapsområdet. De generella 

dragen i lärarnas utsagor har handlat om svagt intresse hos såväl dem själva som eleverna, 

otydliga styrdokument, otillräckligt material och bristande kompetens. Samtidigt framgår att 

undervisningen har ett värde utöver formuleringarna i kursplanen – gemenskapen tätnar, 

världen blir större och förståelsen för det svenska språkets struktur stärks. 

I gymnasieskolans styrdokument ställs krav på likvärdighet, vilket kan bli ett problem om 

det centrala innehållet är svårtolkat eller om det finns brister i lärarutbildningen. Om lärarna 

uppskattar sin kompetens som låg, saknar resurser och dessutom inte känner sig säkra på vad 

som ska tas upp inom ramen för momentet riskerar eleverna att inte nå kunskapskraven. För-

hoppningsvis kan undersökningen bidra med insikter om att grannspråkskunskaper kan vara 

värdefullt att satsa på. Det gäller lärarutbildningen, bättre läromedel och didaktik. Oavsett in-

ställning till den nordiska gemenskapen finns goda möjligheter för elever att utöka sina språk-

kunskaper till att täcka ett större språkområde och få tillgång till en vidare arbetsmarknad och 

utbildningsmöjligheter. Slutligen kan det inte skada att undervisa om grannspråk för att för-

bättra kunskaperna i det svenska språket, vilket gynnar alla elever. 
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Bilaga. Intervjufrågor 

Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat som gymnasielärare i svenska? 

2. Hur många år har du undervisat om språken i Norden? 

3. Har du erbjudits någon fortbildning inom språken i Norden på din arbetsplats? 

4. Undervisar du om språken i Norden i Svenska 2? 

5. Vad kallar du momentet om språken i Norden? 

6. Hur ser din relation ut till länderna i Norden (resor, bekanta, TV, musik etcetera)? 

7. Hur skulle du uppskatta din egen kompetens om språken i Norden? 

8. Hur upplevde du undervisningen om språken i Norden inom lärarutbildningen? 

 

Erfarenheter i undervisning 

1. Vilket eller vilka moment lägger du störst vikt vid i Svenska 2? 

2. Hur mycket tid uppskattar du att du lägger på undervisning om språken i Norden i för-

hållande till andra moment? 

3. Vad brukar momentet om språken i Norden innehålla? 

- hur gjorde du senast? 

- vilka språk lyfter du inom momentet? Får något eller några av språken större utrymme? 

- vilket material använder du i undervisningen om språk i Norden? 

- vilken eller vilka färdigheter får störst utrymme (tala, läsa, skriva, lyssna etcetera)? 

- hur brukar eleverna examineras i momentet? 

4. Hur tolkar du det centrala innehållet ”Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden”? 

5. Vilken skönlitteratur lyfter du mot bakgrund av det centrala innehållet ”Dansk och norsk 

skönlitteratur, delvis på originalspråk”? 

6. Hur gick det senaste gången du undervisade om språken i Norden? 

- har du hört några kommentarer från eleverna om vad de tyckte? 

 

Attityder 

1. Vilka är orsakerna till att du undervisar om språken i Norden? 

- vad är målet med din undervisning om språken i Norden? 

2. Vad tycker du om att undervisa om språken i Norden? 

- vilka svårigheter upplever du med undervisningen om språken i Norden? 

3. Hur skulle du vilja att undervisningen om språken i Norden såg ut? 


