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Inledning  

För cirka två år sedan fick Skolverket i uppdrag av den svenska regeringen att revidera 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. I samband med detta uttrycktes 

en önskan om att texterna skulle bli tydligare och att varje ämnes kursplan skulle bli mer 

ämnesspecifik.1 När det gäller grundskolans kursplan i svenskämnet och närmare bestämt den 

punkt som berör nordiska grannspråk finns det skillnader om man jämför 1994 års kursplan med 

den vi har idag. Hur man valt att uttrycka sig och hur starkt man valt att värdera denna del av 

kursplanen i svenska skiljer sig mellan kursplanen från 1994 och 2011 års version. Numera 

finner vi denna del skrivet som en punkt i kursplanens centrala innehåll. Detta var något som inte 

fanns i det centrala innehållet i 1994 års kursplan och heller inte något som stod i betygs- 

kriterierna.2 I de nya ämnesplanerna i svenska för gymnasieskolan läggs även större vikt på 

området nordiska språk än i de tidigare kursplanerna (som numera kallas ämnesplaner)3.   

Man kan då fråga sig hur det står till med grannspråksundervisningen i dagens skola och man 

kan vidare ställa sig frågan om 2011 års styrdokument som understryker detta kursmoment på ett 

starkare sätt redan har märkts av i dagens svenskundervisning.  

Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur de nordiska grannspråken behandlas i svensk- 

undervisningen i grundskolans årskurs 7-9 och i gymnasieskolan. Jag vill ta reda på om det är 

något som tas upp över huvud taget och vid ja, undersöka hur denna undervisning har gått till.   

Frågeställningar   

För att kunna uppnå uppsatsens syfte vill jag utifrån resultaten av min enkätundersökning ta reda 

på hur många elever som har fått grannspråksundervisning samt undersöka hur de skandinaviska 

ungdomarnas grannspråksförståelse ser ut. Jag vill även ta reda på hur elevers attityder ser ut till 

grannspråk och grannspråksundervisning. Vidare har jag ett lärarperspektiv där jag utgår ifrån 

den undersökning Skolverket genomförde 20114 och studien Lärarnas riksförbund gjorde 2012: 

Hur värderas den nordiska grannspråksundervisningen av svensklärare och hur mycket tid ägnas 

                                                             
1 Anna Österlund, undervisningsråd på Skolverket, 2013-03-18.    
2 Ibid, 2013-03-18.  
3 Lärarnas riksförbund, Nordiska språk i svenskundervisningen (Stockholm: Lärarnas riksförbund, 2012), sida 16.    
4 Skolverket, Nordiska språk. Standardrapport (Stockholm: Skolverket, 2011).  
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åt denna del i svenskämnet? Jag vill även inta ett samhällsperspektiv: vilket eller vilka argument 

hade de som skrev kursplanen i svenska för grundskolan 2011 gällande de nordiska 

grannspråken?  

Metod  

För att kunna uppnå uppsatsens syfte och kunna få svar på dess frågeställningar har jag valt att 

genomföra enkätundersökningar riktade till elever och därefter sammanställt och analyserat 

enkätundersökningarnas resultat. För att kunna svara på den frågeställning som handlar om vilket 

eller vilka argument de hade som skrev den nuvarande kursplanen i svenskämnet för grundskolan 

har jag valt att vända mig till Anna Österlund, undervisningsråd på Skolverket, som ledde arbetet 

med författandet av 2011 års kursplan i ämnet svenska för grundskolan. Denna metod skedde i 

form av e-mail-kontakt. Jag har vidare valt att läsa undersökningar, uppsatser och en 

forskningsrapport som berör ämnet.  

Material  

Gällande den enkätundersökning jag valde att genomföra bygger enkätresultaten på ett 

deltagande från 93 elever. Av dessa 93 var det 55 stycken från grundskolans årskurs 8 eller 9 och 

38 elever från gymnasieskolans årskurs 2 eller 3. Här finns vidare fog för att nämna under vilken 

läroplan eleverna går/har gått. Gällande gymnasieeleverna gick alla elever i årskurs 1 förra 

läsåret (2011/2012) efter den nuvarande läroplanen från 2011 medan eleverna i årskurs 2 och 3 

fullföljde den tidigare läroplanen från 1994. Detta läsår (2012/2013) har årskurs 3 gått färdigt 

den gamla läroplanen. Detta innebär att de elever i årskurs 2 i min undersökning har gått under 

läroplanen från 2011 under sina två första år på gymnasiet. Gymnasieeleverna i årskurs 3 har 

enbart gått under den gamla läroplanen. Man kan vidare fråga sig om detta är något som har 

kommit att påverka enkätundersökningens resultat. Detta är något jag kommer att ha i åtanke vid 

analyserandet av och reflekterandet över enkätens resultat.  

    Sett till årskurstillhöriget var det en majoritet av grundskoleelever. För att vara än mer precis 

var det 10 stycken 8-klassare och 45 elever i årskurs 9 som svarade på enkäten. Två bortfall 

noterades då två elever besvarade enkäten med nonsensord eller svordomar. Angående 

gymnasieelevernas fördelning var det 25 elever i årskurs 2 och 13 sistaårsselever som deltog i 

enkäten.  
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Beträffande värdet av materialet är det relevant att ställa sig kritisk till den ojämna fördelningen 

av årskurstillhörighet. Detta kan förklaras genom följande: när det gäller gymnasieeleverna 

besökte jag Polhemsgymnasiet i Göteborg som har fyra högskoleförberedande program i form av 

natur-, teknik-, samhälls- och ekonomiinriktning. Jag genomförde enkäten två gånger, det ena 

tillfället då jag i inledningen av en lektion delade ut enkäten till en hel årskurs tvåa på 

ekonomiprogrammet och den andra gången vid en engelsklektion med elever i årskurs tre 

bestående av en blandning av programtillhörighet. Alla elever under engelsklektionen deltog 

inte, därav kan antalet sett till årskurs tvåor ses som en ganska normalstor helklass och antalet 

deltagare från årskurs tre som nästintill en halvklass. Angående grundskoleleverna mailade jag 

enkäten till den skola jag tidigare gjort verksamhetsförlagd utbildning på, Örbyhus skola i Tierp. 

Min lokala lärarutbildare på skolan genomförde så många enkäter som möjligt under en veckas 

tid vilket resulterade i 45 svar från 9-klassare och 10 svar från elever i årskurs 8 (bortsett från 2 

bortfall). Det kan vidare vara problematiskt vid analyserandet av enkätresultaten med svar från 

10 stycken 8-klassare medan deltagarantalet för årskurs 9 består av fler än 2 hela klasser.  

Sammanfattningsvis innebär enkätundersökningens begränsade omfattning med 93 deltagare  

och olika antal sett till tillhörighet av årskurs att inga definitiva och generella slutsatser kan dras 

utifrån enkätresultaten – däremot kan tendenser problematiseras och diskuteras.  

    Angående enkäten (se bilaga, sida 32-33) innehöll den 7 följande frågor: 1) Har du fått 

undervisning om de nordiska grannspråken, främst norska och danska, någon gång under 

årskurs 7-9? Svarsalternativen var ja, bara lite och nej. 2) Vid ja på fråga ett, hur såg 

undervisningen ut? Exempelvis lärarledda genomgångar, läsning av text, grupparbeten, visning 

av filmklipp, ljuduppspelningar etcetera. Denna fråga var således öppen och eleverna kunde yttra 

sig fritt. 3) Har du fått undervisning om de nordiska grannspråken, främst norska och danska, 

någon gång under tiden på gymnasiet? Svarsalternativen var samma som för fråga ett med ja, 

bara lite och nej. 4) Vid ja på fråga tre, hur såg undervisningen ut? Exempelvis lärarledda 

genomgångar, läsning av text, grupparbeten, visning av filmklipp, ljuduppspelningar etcetera. 

Precis som fråga två innehöll denna fråga inte några svarsalternativ utan var öppen för fria svar. 

5) Hur viktigt tycker du att det är att lära sig om de nordiska grannspråken? För denna fråga var 

alternativen mycket viktigt, viktigt, mindre viktigt och inte viktigt alls. Denna fråga valde jag att 

ha med i syfte ta reda på hur elever värderar denna del av kurs- eller ämnesplanen i svenskämnet.  
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Enkätens två sista frågor var av reflekterande sort i syfte att få en uppfattning om elevernas 

tänkbara argument till grannspråksundervisningens varande i svenskämnet och deras attityder till 

kunskaper i grannspråk. Frågorna var följande: 6) I vilka sammanhang skulle man kunna ha nytta 

av kunskaper i de nordiska grannspråken? Exempelvis när man är på semester, är utomlands 

och backpackar, när man ska söka jobb i något nordiskt land etcetera. 7) Varför tror du att de 

som skrivit kursplanen i svenska vill att elever ska lära sig om de nordiska grannspråken?  

Gällande enkätens utformande finns det fog för att vara kritisk då frågan: Har du fått 

undervisning om de nordiska grannspråken […]? enbart tog hänsyn till om och inte också i. 

Dessutom beaktar frågan: I vilka sammanhang skulle man kunna ha nytta av kunskaper i de 

nordiska grannspråken? tvärtemot förgående nämnda fråga enbart i och inte både om och i. I 

min kommande resultatredovisning och min analys av och reflektion över denna kommer jag att 

utgå från det som står i min enkät vilket exempelvis innebär att jag enbart kommer att behandla 

elevernas svar om hur viktigt man tycker det är att lära sig om nordiska grannspråk eftersom min 

enkätundersökning syftade på kunskaper om (något som jag i efterhand ställer mig kritisk till).  

     Förutom detta kan de förslag jag skrev beträffande frågorna som rör hur undervisningen gick 

till uppfattas som styrande, att det med andra ord enbart är något eller några av de föreslagna 

metoder som man kunde svara då jag i min analys av enkätsvaren märkte att många elever skrev 

av något eller flera av de skrivna förslagen. Förhoppningen med dessa exempel var att elevernas 

tankeverksamhet skulle främjas av förslagen och få dem att minnas lättare. Det är vidare ett 

problem när förslaget ”läsning av text” inte nödvändigtvis behöver tolkas som enbart läsning av 

tryckta ord då begreppet text även kan innefatta bilder. Det finns även en problematik gällande 

fråga sex då jag föreslog tillfällen man skulle kunna ha nytta av kunskaper i de nordiska 

grannspråken. Då jag analyserade resultaten visade det sig att flera elever hade skrivit 

kommentarer liknande ”de exemplen som står”. Risken finns att autenticiteten i svaren hotas när 

elever fastnar för mycket vid förslagen och inte får möjlighet att själva tänka fritt.  

Det kan vidare vara lämpligt att kommentera att jag i min enkät och i min muntliga dialog 

med eleverna under själva enkätutdelandet (under besöket på gymnasieskolan) uttryckte att de 

vid svaren skulle ha i åtanke att jag framförallt syftade på om de hade fått undervisning om de 

nordiska språken danska och norska. Att förtydliga finns också att de elever som gick i 

grundskolan naturligtvis inte svarade på frågorna tre och fyra eftersom de rörde grannspråks- 
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undervisning i gymnasiet. Dessutom valde jag att slå ihop elevers yttranden vars syftningar var 

lika men formuleringarna olika. Exempelvis kunde en elevs kommentar ”Om jag skulle vilja 

jobba i Norge då de tjänar mer. Då kan jag bo i Sverige men jobba i Norge och tjäna mer” och en 

annan elevs uttalande ”Om man ska jobba i Norge […]” slås ihop till ”Vid jobb i Norge”. Detta 

för att diagrammen skulle bli mer enkla att överskåda.  

Avgränsningar  

Då min enkät har vänt sig till elever i årskurs 7-9 i grundskolan och till elever i gymnasieskolan 

avgränsas uppsatsen till 7-9-elever i grundskolan och gymnasieelever i gymnasiet. Jag kommer 

därför att utgå från grundskolans läroplan och kursplan i svenskämnet och gymnasieskolans 

läroplan och ämnesplaner i svenska. Jag väljer således bort skolformerna förskolan, 

grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.  

Vidare kommer jag i min uppsats att använda mig av termer som nordiska grannspråk, 

grannspråksundervisning och grannspråk och för att undvika missförstånd vill jag poängtera att 

jag i ett svenskt perspektiv syftar på framför allt norska och danska – det vill säga bortser jag 

från de nordiska språken isländska och färöiska, dels eftersom min enkätundersökning i sina 

frågor utgick från främst danska och norska, dels då den kurs inom min lärarutbildning som 

handlade om grannspråk i Norden, av de nordiska språken, berörde danska och norska. Detta 

betyder att när jag i min uppsats skriver grannspråk eller grannspråksundervisning bortser jag 

från finskan – som förvisso kan ses som ett grannspråk – men ett finsk-ugriskt sådant.  

Tidigare forskning 

År 1976 publicerades den första omfattande studien av grannspråksförståelse och attityder till 

grannspråk i Skandinavien med titeln Nabospråksforståelse i Skandinavia av Øivind Maurud.5 

Då en önskan fanns om att göra en uppföljning av Mauruds undersökning publicerades 2005 en 

studie om gymnasieungdomars förståelse av grannspråk med titeln Håller språket ihop Norden? 

En forskningsrapport om ungdomars förståelse för danska, norska och svenska6. Studiens 

                                                             
5 Lars-Olof Delsing & Katarina Lundin Åkesson, Håller språket ihop Norden? En forskningsrapport om ungdomars 

förståelse för danska, norska och svenska (Köpenhamn: Nordiska ministerrådet, 2005), sida 120.  
6 Ibid, sida 2.  
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deltagare kom från Skandinavien, Finland, Färöarna, Island och Grönland7. För att avgränsa min 

framställning kommer jag enbart att behandla de skandinaviska ländernas resultat.  

   Det huvudsakliga syftet med undersökningen var att mäta och värdera språkförståelsen av de 

skandinaviska språken i Norden och undersöka ungdomarnas engelskförståelse, eftersom 

engelska alltmer framstår som ett alternativ till den skandinaviska språkgemenskapen8. För att 

följa den studie som utkom 1976 valde man att undersöka ungdomar från ländernas huvudstäder 

men för att även beakta andra städer som av olika anledningar inte har samma grannspråks- 

kontakt och vars invånare består av andra språkgrupper, genomförde man även testen i mindre 

orter. För de skandinaviska länderna var det närmare bestämt Århus, Bergen och Malmö.9 

    När det gäller undersökningens sammanlagda resultat för varje stad fick Norge av de 

skandinaviska länderna bäst resultat. Ungdomarna från Danmark och Sverige var i stort sett 

jämngoda på norska, däremot klarade danskarna svenskan något bättre än vad svenskarna 

presterade i dansktesten.10  

    Angående vilken roll kontakten med grannländer spelade för språkförståelsen visade studien 

att kontakt med ett grannland påverkade grannspråksförståelse positivt. Delsing & Lundin 

Åkesson menade att den som har mycket grannspråkskontakt lär sig mer av dess språk och den 

som är duktig på grannspråk tar i regel mer kontakt11. Vidare var elevernas kontakt till 

grannländerna allmänt låg.12 Gällande resultaten för engelsktesten, visade dessa att  

skandinaviska elever generellt var duktiga på engelska13 och att kontakten med det engelska 

språket var högre för samtliga skandinaviska länder jämfört med kontakten mellan 

grannländerna. Skillnaden mellan hur kontaktmönstren såg ut jämfört mellan grannländerna 

sinsemellan och grannländerna med engelskan var att kontakten mellan grannspråken i högre 

grad skedde på ett personligt plan medan kontakten med engelskan skedde genom massmedia.14  

Vidare frågade man hur många som hade fått grannspråksundervisning. Av ungdomarna i 

Skandinavien var det enbart 5 % som svarade ja, cirka häften bara lite och hälften nej. De 

                                                             
7 Ibid, sida 21.  
8 Ibid, sida 7.  
9 Ibid, sida 9-10.  
10 Ibid, sida 58.  
11 Ibid, sida 145.  
12 Ibid, sida 99.  
13 Ibid, sida 89.  
14 Ibid, sida 103.  
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svenska ungdomarna hade fått markant mindre grannspråksundervisning jämfört med danskarna 

och norrmännen. Det fanns dock ett undantag då Malmöborna hade fått danskundervisning i 

liknande utsträckning som de andra skandinaviska länderna fått.15 Man kan vidare ställa sig 

frågan om det fanns ett samband mellan erhållen grannspråksundervisning och presterad 

språkförståelse. Generellt sett visade resultaten att de elever som hade fått grannspråks- 

undervisning – även om detta skett i mycket liten utsträckning – presterade bättre i grannspråks- 

testen än de som inte hade fått grannspråksundervisning. Delsing & Lundin Åkesson  

hävdade vidare att grannspråksundervisning kunde påverka ens grannspråksförståelse positivt  

såvida kontakten med ett grannspråk var bristfällig.16  

För att ta reda på hur ungdomars attityder till länderna såg ut undersökte man deras 

benägenhet till att bo eller studera i ett grannland, i England eller i USA, huruvida de uppfattade 

språken fina respektive fula och hur lätt eller svårt man tyckte språket var.17 I stort sett var 

hälften av ungdomarna öppna för att bo eller studera i ett grannland, om än mer öppna till att 

flytta till ett engelsktalande land.18 Det fanns även samband mellan hur benägen man var att 

flytta och hur väl man presterade i testen19.  

  Vid en jämförelse av hur fint man tyckte ett språk var och testresultaten visade studien att de  

som ansåg att ett språk var fint även hade lättare att förstå det20.  

  Under våren 2011 genomförde Skolverket en enkätundersökning om grannspråksundervisning  

bland svensklärare vilken bland annat visade att var tredje lärare väljer bort grannspråken i sin 

svenskundervisning21. Året därpå gjorde Lärarnas riksförbund under våren en studie bland sina 

medlemmar för att undersöka hur nordiska språk behandlas i svenskämnet22. Det huvudsakliga 

resultatet visade att en stor andel av lärarna ansåg sig ha otillräcklig kompetens i nordiska språk 

vilket i sin tur innebär att undervisningen inte kan täcka in det centrala området och heller inte  

                                                             
15 Ibid, sida 105.  
16 Ibid, sida 106.  
17 Ibid, sida 106.  
18 Ibid, sida 107.  
19 Ibid, sida 108.  
20 Ibid, sida 109.  
21 http://www.skolverket.se/skolutveckling/amnesutveckling/sprak/nordiska-sprak/reportage/var-tredje-

svensklarare-hoppar-over-de-nordiska-grannspraken-1.156046, 2013-05-21.  
22 Lärarnas riksförbund, sida 6.  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/amnesutveckling/sprak/nordiska-sprak/reportage/var-tredje-svensklarare-hoppar-over-de-nordiska-grannspraken-1.156046
http://www.skolverket.se/skolutveckling/amnesutveckling/sprak/nordiska-sprak/reportage/var-tredje-svensklarare-hoppar-over-de-nordiska-grannspraken-1.156046
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kan ge elever goda möjligheter att nå kunskapskraven.23 

    År 2005 skrev den dåvarande svensklärarstudenten Marie Hjelm ett examensarbete om 

grannspråksförståelse hos gymnasieelever. Hjelm genomförde en studie bland 32 svenska 

gymnasieungdomar för att undersöka deras förståelse i danska och norska och vilka tänkbara 

orsaker som kunde ligga bakom deras grannspråksförståelse. Ungdomarnas kön, kontakt med de 

två grannländerna, erhållen grannspråksundervisning, attityder till kursmomentet, attityder till 

Danmark och Norge och dess språk samt elevernas uppskattade språkförståelse togs i beaktning 

vid analyserandet av resultaten. Hjelm kom fram till att den enda faktorn som kom att påverka 

resultatens utfall var i vilken mån eleverna tidigare hade fått grannspråksundervisning24.      

Studien visade även att ungdomarna förstod danska dåligt men förstod norska relativt bra25. 

Vidare kunde man se liknande resultat för Hjelms studie och Delsings och Lundin Åkessons 

beträffande kontakt eftersom majoriteten av de undersökta eleverna i Hjelms undersökning 

angav att de aldrig eller sällan hade kontakt med det danska eller norska språket. Av den kontakt 

som skedde var det vanligast via resa till Danmark eller Norge eller att tala med dessa länders  

befolkning. Att läsa danska eller norska böcker eller tidningar var det minst vanliga sättet.26 

    Ett år senare, 2006, publicerade lärarstudenterna Patrik Gustafsson & Lars-Gunnar Johansson 

ett examensarbete om skandinaviska ungdomars grannspråksförståelse. De hade genomfört en 

studie genom att undersöka läsförståelse i grannspråk hos elever i årskurs 9 från Danmark, Norge 

och Sverige27.  Resultaten visade att eleverna hade en större läsförståelse i norska och svenska 

och till skillnad från Hjelms studie visade det sig att kontakten med ett grannspråk var viktigast 

för språkförståelsen28. Vidare angav en stor majoritet av de svenska eleverna att de inte fått 

grannspråksundervisning29. Undersökningen visade även att kontakt och attityd påverkade 

                                                             
23 Ibid, sida 7.  
24 Marie Hjelm, Vad säger de i Danmark och Norge? En undersökning av grannspråksförståelsen hos 
gymnasieelever (2013-06-16), https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19260/1/gupea_2077_19260_1.pdf. 
25 Hjelm, sida 29.  
26 Hjelm, sida 19.  
27 Patrik Gustafsson & Lars-Gunnar Johansson, Skandinaviska ungdomars läsförståelse. Bakomliggande faktorer till 

kunskaper i danska, norska och svenska (2013-06-16), 

http://www.språkförsvaret.se/sf/fileadmin/PDF/Skandinavisk_lasforstaelse.pdf, sida 17.  
28 Ibid, sida sammandrag.  
29 Ibid, sida 21.  

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/19260/1/gupea_2077_19260_1.pdf
http://www.språkförsvaret.se/sf/fileadmin/PDF/Skandinavisk_lasforstaelse.pdf
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språkförståelsen.30 Liknande resultat Delsings och Lundin Åkessons studie kom fram till, visade 

denna undersökning att norrmännens grannspråksförståelse var bäst medan svenskarnas var 

sämst.31 Gustafssons & Johanssons studie visade även att de svenska elevernas kontakt med 

grannspråken var sparsam och i de fall det skedde främst handlade om personlig kontakt32. 

Resultat  

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för och kritiskt granska grannspråkens plats i dagens 

styrdokument, ifrågasätta grannspråksundervisningen i svenskämnet och redovisa och analysera 

resultaten av enkätundersökningen. Dessutom kommer lärares attityder till och behandling av 

grannspråk i sin svenskundervisning att tas upp. 

Grannspråken i grundskolans styrdokument 

I 2011 års läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det under 

övergripande mål och riktlinjer följande: ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola […] har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och 

västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken.”33 I den 

förra läroplanen från 1994 formulerade man sig på följande vis: ”Skolan ansvarar för att varje 

elev efter genomgången grundskola har […] en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska 

och nordiska och västerländska kulturarv”34. Genom att jämföra formuleringarna framkommer 

det att en förändring i hur man valt att uttrycka sig har skett. Anledningen till förändringen beror 

på att det finns en överenskommelse som innebär att vi ömsesidigt ska verka för att underlätta 

förståelsen av varandras språk35.  

Visserligen stod det i 1994 års läroplan uttryckt i ett strävansmål följande: ”Skolan skall i sin 

undervisning i svenska sträva efter att eleven […] får erfarenheter av språken i de nordiska 

grannländerna samt en orientering om det samiska språket och övriga minoritetsspråk i 

                                                             
30 Ibid, sida 22-23.  
31 Ibid, sida 30.  
32 Ibid, sida 20-21.  
33 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Stockholm: Skolverket, 2011), 

sida 13.  
34 Österlund, 2013-03-18.  
35 Ibid, 2013-03-18  
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Sverige”36, men till skillnad från 1994 års läroplan är detta något som står som en punkt under 

syftesdelen för svenskämnet i grundskolan: ”Undervisningen ska även bidra till att eleverna får 

möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritets- 

språken.”37  Detta menar jag innebär att man i den nuvarande kursplanen på ett tydligare sätt 

poängterar att det mål som uttrycks under de övergripande mål och riktlinjer om nordiska 

grannspråk ska uppnås i svenskundervisningen.  

I det centrala innehållet för årskurs 7-9 i ämnet svenska står följande: ”Språkbruk i Sverige 

och i Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. 

Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader mellan de olika språken.”38 Denna 

formulering kan uppfattas som vagt formulerad och Sofia Ask, lektor i svenska, ställer sig kritisk 

till formuleringen då det inte framgår vad kännetecknande ord och begrepp i realiteten innebär39. 

Huruvida grannspråken tas hänsyn till i betygskriterierna tål att diskuteras. För att en elev ska nå 

betyget E i slutet av årskurs 9 krävs det bland annat att: ”Eleven kan föra enkla och till viss del 

underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag, samt jämföra med 

närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.”40 I kunskaps- 

kraven för de övriga betygen i årskurs 9 finns samma kriterium där kraven för hur väl utvecklade 

och hur väl underbyggda elevens resonemang ska vara ökar ju längre upp i betygsskalan man 

kommer.41 Att en elev ska ha utvecklat kunskaper om och i nordiska grannspråk uttrycks inte 

explicit men då det står att eleven i sitt resonerande kring det svenska språket i ett historiskt och 

språkligt perspektiv ska jämföra med närliggande språk och redogöra för likheter och skillnader, 

kan kunskaper i och om nordiska grannspråk tolkas vara en förutsättning för detta. Därtill kan 

närliggande språk tolkas som bland andra nordiska grannspråk, även om det inte uttrycks 

ordagrant.    

                                                             
36 Ibid, 2013-03-18.  
37 Skolverket 2011b, sida 222.  
38 Ibid, sida 227.  
39 Sofia Ask, Språkämnet svenska. Ämnesdidaktik för svensklärare (Lund: Studentlitteratur, 2012), sida 84.  
40 Skolverket 2011b, sida 231.  
41 Ibid, sida 231-232.  
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Grannspråken i gymnasieskolans styrdokument  

Under syftesbeskrivningen för svenska i gymnasieskolan står det följande: ”Vidare ska 

undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess 

uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att reflektera över olika typer av språklig  

variation.”42 Detta uttryckta syfte förutsätter möjligen inte studier av nordiska grannspråk, men  

för att elever ska kunna utveckla kunskap om det svenska språkets struktur, historia och 

utveckling kan det vara till en fördel att man betraktar språket i ett större sammanhang, varför jag 

anser att studier i och om nordiska grannspråk kan vara fruktbart. Vidare hävdar Ask att detta 

kunskapsmål har en problematisk formulering. Eftersom det står kunskap om finns det en risk att 

man som lärare utformar en undervisning som enbart syftar till en övergripande kunskap som 

eleverna inte kan komma att ha användning av i konversationer med grannspråkstalare – det hade 

därav varit en fördel om formuleringen även syftade till kunskap i språken43. 

Vidare står det under kunskapsmålen: ”Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla […] kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden 

samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig 

variation.”44 Liknande den punkt som står under ämnets syfte kan formuleringen av nyss nämnda 

mål leda till att en mer översiktlig och bredare undervisning utformas av lärare i och med att det 

står kunskaper om.  

    Ask menar vidare att det i gymnasiets första kurs i ämnet svenska, Svenska 1, inte finns  

något centralt innehåll som innefattar grannspråksstudier, även om det ovannämnda kunskaps- 

målet ska uppnås i Svenska 1. I och med att eleverna på yrkesförberedande program enbart läser 

kursen Svenska 1 kan det i sin tur betyda att många gymnasieelever i Sverige inte  

kommer att få någon grannspråksundervisning under sin tid i gymnasieskolan45.  

    I ämnesplanen för kursen Svenska 2 står det under det centrala innehållet att undervisningen  

ska behandla dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk46. Till skillnad från övriga 

formuleringar är detta centrala innehåll klart uttryckt och vad som ska ingå framkommer tydligt. 

                                                             
42 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 (Stockholm: 

Skolverket, 2011), sida 160.  

43 Ask, sida 84.   
44 Skolverket 2011a, 161.  
45 Ask, sida 84.  
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I det centrala innehållet uttrycks även att språkförhållanden i Sverige och övriga Norden ska 

behandlas47, vilket jämförande målet om att eleverna delvis ska få möta dansk och norsk 

skönlitteratur på originalspråket har ett större tolkningsutrymme av mig som svensklärare.   

Under kunskapskraven för betyg E i Svenska 2 krävs det att eleven översiktligt kan redogöra för 

någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden. Detta kriterium förekommer även 

i beskrivningen av vad som ska vara uppnått för de övriga betygen och som i dess utförlighet och 

i avseende av aspekter skärps ju längre upp i betygsskalan man åsyftar48.  

I gymnasieskolans kurs Svenska 3 står det under centralt innehåll att undervisningen ska 

behandla det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden och 

språkförändring49. Detta mål ingår i kunskapskraven då det står att man antingen översiktligt, 

utförligt eller utförligt och nyanserat kan redogöra för några aspekter av svenskans släktskaps- 

förhållanden och historiska utveckling och för betyget A dessutom kan dra relevanta generella 

slutsatser om språkförändring50. För att kunna påstå att de nordiska grannspråken nämns i det 

centrala innehållet förutsätts det att tolkningen av svenskans släktskapsförhållanden  

innebär undervisning av nordiska språk51.  

 

Varför grannspråksundervisning? 

När man som lärare ska planera ett kursmoment kan det för elevernas lärande och utveckling 

vara fruktbart att man ställer sig de didaktiska frågorna vad, hur och varför? I just det här fallet 

kan det vara relevant att ifrågasätta grannspråksundervisningens varande i svenskämnet och 

undersöka vad det kan finnas för möjliga argument till dess berättigande genom att ställa sig 

frågan varför grannspråksundervisning?   

    Ask menar att det till en början finns ett klart övervägande argument för undervisning i och 

om grannspråk i skolan. Eftersom danska, norska och svenska sinsemellan är förståeliga är den 

                                                                                                                                                                                                    
46 Skolverket 2011a, sida 169.  
47 Ibid, sida 169.  
48 Ibid, sida 170-171.  
49 Ibid, sida 176.  
50 Ibid, sida 177-178.  
51 Ask, sida 84.  
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nordiska språkgemenskapen alldeles unik.52 Å andra sidan kan man finna liknande förhållanden i 

kommunikation mellan olika slaviska folk som exempelvis polacker och tjecker eller mellan 

spanjorer och portugiser. Men något som särskiljer den skandinaviska språkgemenskapen är att 

danska, norska och svenska är tre relativt jämnstarka språk och att det i Norden finns en politisk 

klart uttalad ambition om att främja den ömsesidiga språkförståelsen53.  

Utöver detta språkliga argument har Ask lyckats urskilja ytterligare tre argument som stärker 

grannspråksundervisningens berättigande i skolan. Av dessa tre argument understryks för det 

första de nordiska ländernas gemensamma historia, gemensamma kultur, gemensamma 

folkminnen och till viss del gemensamma gudasagor och myter som det mest övergripande 

argumentet. Sett till den nordiska historien är det viktigt att komma ihåg att ländernas rådande 

landytor inte alltid sett ut som de gör idag; vi har fört krig och invaderat varandra med jämna 

mellanrum vilket i sin tur kommit att ge avtryck i områden som språk, litteratur, militär, 

rättsväsende, konst och arkitektur. Mycket talar för att den gemensamma historien har verkat 

sammansvetsande och skapat en stark nordisk samhörighetskänsla även om relationen mellan oss 

i viss mån präglas av en hatkärlek som Ask exemplifierar genom att referera till de typiska 

skämten där man driver om varandras bristande mentala förmågor, finnars konsumtion av 

alkohol och svenskars dubbelmoral. Ask menar att vi verkar hålla på vår särart men att vi vid 

behov låter oss förenas i vår nordiskhet.54  

    Ett annat argument som kan kopplas till varför elever ska ges undervisning i och om nordiska 

grannspråk berör de följder globaliseringen har inneburit. Arbetsmarknaden blir mer global och i 

ett alltmer öppet Europa med dess passfrihet har möjligheten till människors rörelse över 

nationsgränser förenklats avsevärt. I Norden har vi dessutom en geografisk närhet till varandra 

vilket främjat möjligheten till att arbeta i ett annat nordiskt grannland och som gjort att många  

människor arbetar över gränserna; framför allt är detta ett vanligt fenomen i södra Sverige.55 

    Dessutom kan man berättiga grannspråksundervisning på ett mer formellt plan i och med att  

det dels står i skolans rådande styrdokument, dels i Helsingsforsavtalet 1996, Artikel 6, som  

innebär att undervisningen i de nordiska länderna ska omfatta de övriga nordiska ländernas  

                                                             
52 Ibid, sida 79.  
53 Delsing & Lundin Åkesson, sida 6.  
54 Ask, sida 80.  
55 Ibid, sida 81.  
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språk, kultur och allmänna levnadsförhållanden.56 

Denna bakgrund kan vara intressant att ha i åtanke vid läsning av min genomförda enkäts resultat 

då elevernas utsagor berör deras attityd till grannspråksundervisning, i vilka sammanhang de 

själva anser att man skulle kunna ha nytta av kunskaper i nordiska grannspråk och varför det står 

att man ska ges grannspråksundervisning i dagens styrdokument.  

Språkpolitik i Norden  

År 2006 skrevs Deklarationen om nordisk språkpolitik vars innehåll fastslår att Nordens 

samhällsbärande språk är och även i fortsättningen ska vara levande och starka. Detta betyder 

vidare att vi ska fortsätta att kommunicera på danska, norska och svenska i vårt nordiska 

samarbete. Något som poängteras i flera dokument är den språkliga gemenskapen och förståelsen 

som en förutsättning för samarbetet i Norden57.  

Ask skriver vidare om Anna Helga Hannesdóttir, språkforskare, som menar att om det som 

står i policydokument om grannspråksförståelse ska kunna bli realitet behövs det, både politiskt 

och ekonomiskt, satsas ordentligt på grannspråksundervisning i de nordiska skolorna. Ask citerar 

därefter en text skriven av Hannesdóttir där denna språkforskare menar att danskar, norrmän och 

svenskar behöver känna sig lika språkligt säkra med de andra två nordiska språken som de 

känner för engelskan. För att uppnå detta föreslår hon, då grannspråksundervisning inte sällan får 

en undanskymd roll inom förstaspråksämnet, att grannspråken tillkommer som ett eget ämne 

inom de skandinaviska skolorna. Detta kan tyckas vara en väldigt kontroversiell idé men i 

argumentationen om grannspråksförståelse och skolans ansvar för denna skulle en skärpning av  

kraven på standardiserad undervisning i och om grannspråk vara väsentlig, menar Ask.58   

 

Enkätundersökning – resultatredovisning  

Eleverna i årskurs 8  

Samtliga elever i årskurs 8 anger att de inte erhållit någon grannspråksundervisning under 

årskurs 7-9 (se bilaga, figur 1, sida 34). På frågan om hur viktigt 8-klassarna tycker det är att lära 

                                                             
56Ibid, sida 81.  
57 Ibid, sida 83.   
58 Ibid, sida 83.  



15 

 

sig om de nordiska grannspråken svarar hälften mindre viktigt. 30 % hävdar inte viktigt alls, 20 

% tycker viktigt medan ingen anser att det är mycket viktigt. Majoriteten av eleverna i årskurs 8 

värderar därmed inte grannspråksförståelse särskilt högt. Däremot tycker 20 % att det är viktigt, 

även om ingen av dem har fått grannspråksundervisning vilket i det avseendet kan upplevas 

positivt då deras svar kan tolkas som att de ser ett värde i att utveckla kunskaper om 

grannspråken.  

I vilka sammanhang man skulle kunna ha nytta av kunskaper i grannspråk anger fem elever 

att det skulle kunna vara till en fördel vid arbete i ett nordiskt grannland (se bilaga, figur 2, sida 

34). Argument som handlar om människans ökade möjlighet till rörelse över gränser berörs även 

då två elever framhåller nyttan av grannspråksförståelse vid flytt till ett nordiskt grannland. Fem 

elever anger att det skulle kunna vara till en fördel när man är utomlands eller på semester vars 

yttranden liknar den elev som menar att det kan vara bra vid en rundresa i Norden. En elev 

understryker även fördelen i handelssammanhang och två svarar ”Vet ej”.  

En övervägande del av elevernas svar kopplar det positiva med kunskaper i grannspråk till 

globaliseringens följder i form av människans ökade möjlighet till rörelse över gränser. 

Dessutom vittnar en elevs yttrande om handelssammanhang om vårt samarbete i Norden.  

    Sista frågan som handlar om vilka tänkbara argument de hade som skrev kursplanen i svenska 

hade vid författandet gällande grannspråk svarar fem elever ”Vet ej”, två anser att det kan 

uppfattas som allmänbildning och en elev menar att det är bra att kunna språk. Två elever väljer 

att inte svara på frågan. Här bortser eleverna från argumentet om globaliseringens möjligheter 

och bortsett från de elever som svarar ”Vet ej” intar de en mer neutral hållning genom att allmänt 

hävda att det är bra att ha en utvecklad grannspråksförståelse (se bilaga, figur 4, sida 36). 

Eleverna i årskurs 9  

Av 9-klassarna är det 6 % som anger att de har fått grannspråksundervisning någon gång under 

årskurs 7-9. Vidare anser 27 % bara lite och resterande 67 % svarar att de inte blivit undervisade 

om nordiska grannspråk (se bilaga, figur 5, sida 36). Det kan vara lägligt att fråga sig hur det kan 

komma sig att elever som går i en och samma skola yttrar så olika svar. Visserligen bygger 

resultaten på 45 elever och elevernas klasstillhörighet framgår inte och man kan ha bytt skola 

nyligen. Möjligen kan en lärare i sin klass ha tagit upp de nordiska grannspråken i sin 

undervisning vid ett tillfälle medan en annan lärare i sin klass inte har behandlat de nordiska 
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grannspråken i sin svenskundervisning. Dessutom kan elever ha glömt bort om man fått 

grannspråksundervisning. Faktum kvarstår att en övervägande majoritet av eleverna i årskurs nio 

inte har fått grannspråksundervisning någon gång under årskurs 7-9. En viktig aspekt att tillägga 

är den information jag fick från min lokala lärarutbildare som sa att de elever hon har i ämnet 

svenska i årskurs 9 inte har fått undervisning i och om nordiska grannspråk men att hon, speciellt 

med tanke på den nya läro- och kursplanen, skulle gå igenom detta kursmoment med sina 9:or 

efter enkättillfället.  

    Sett till undervisningsform nämns en rad olika (se bilaga, figur 6, sida 37). Av de elever i 

årskurs 9 som fått grannspråksundervisning yttras alltifrån redovisningar, PowerPoints, arbeten, 

lärarledda genomgångar till prov, lyssning av ljudklipp och norskkunskap. Olyckligtvis framgår 

det inte hur redovisningarna, proven, arbetena eller PowerPointen gått till. I den studie Hjelm 

genomförde59 2005 ansåg flera elever bland annat att lyssnande var en tänkbar form för 

grannspråksundervisning. Vidare kunde de flesta av elevernas svar kopplas till social gemenskap 

och lyssnande. Något som kan tänkas förklara dessa elevers positiva inställning till just 

lyssnande för undervisning i grannspråk kan vara att man genom lyssnande får möta språket och 

konkret höra hur det låter. Om man enbart skulle fått undervisning där läraren berättade om 

språken hade man inte fått höra hur språken låter och ett steg för att öka sin språkförståelse anser 

jag vara att man får höra på språk så att man kan bilda sig en uppfattning och lära sig språkens 

karaktäristiska drag. Det kan således tyckas vara positivt att en elev har fått lyssna på ljudklipp.  

Huruvida 9-klassarna anser det är viktigt att lära sig om de nordiska grannspråken är 

resultaten tämligen lika jämförande resultaten för eleverna i årskurs 8 (se bilaga, figur 7, sida 

37). Dock anser 4 % av 9:orna att det är mycket viktigt till skillnad från 8:orna där ingen 

värderar kunskaper om nordiska språk som mycket viktigt. Dock hävdar 38 % av 9-klassarna att 

det inte är viktigt alls till skillnad från eleverna i årskurs 8 då motsvarande siffra är 30 %. 

Generellt liknar årskursgrupperna varandra där en stor majoritet av dessa inte värderar kunskaper 

i grannspråk särskilt högt.  

    Gällande frågan som handlar om i vilka sammanhang man skulle kunna ha nytta av 

grannspråksförståelse är det tio elever som svarar ”Vet ej” (se bilaga, figur 8, sida 38). 22 elever 

anger att det skulle kunna vara bra att ha kunskaper om de nordiska grannspråken antingen vid 

                                                             
59 Hjelm, sida 22.  
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semester eller vid utlandsvistelse och 17 elever relaterar till någon form av jobbsammanhang. 

Dessutom uttrycker 9 elever nyttan med kunskaper i nordiska grannspråk vid kommunikation 

med varandra. Majoriteten av det som eleverna nämner berör det argument Ask nämner om 

globaliseringens följder med den ökade möjligheten till rörlighet över gränser60, vilket inte minst 

kan ske i sammanhang av arbete eller vid utlandsvistelse.  

När det kommer till frågan som handlar om vilka argument de som skrev kursplanen i svenska 

kunde tänkas ha till grannspråksundervisning svarar 22 elever ”Vet ej”. Detta är ett resultat som 

jag menar är viktigt att ha med sig i sin lärargärning då det är en fördel att eleverna blir medvetna 

om läro- och kursplanens innehåll med dess bakomliggande motiveringar. När man ska utforma 

en kurs- eller ämnesplan i ett ämne är det viktigt att tydliggöra och argumentera för nyttan i att 

tillägna sig kursens kunskapsmål och centrala innehåll så att eleverna får klart för sig vilka motiv 

som ligger till grund för utformningen av kurs- eller ämnesplanen. Dessutom är det viktigt att 

man som lärare synliggör kurs- eller ämnesplanen i sin undervisning och diskuterar den med sina 

elever så att de känner sig bekanta med vad som förväntas av dem och vilka argument som ligger 

bakom den utformade kurs- eller ämnesplanen. I detta arbete är målet att eleverna ska känna en 

meningsfullhet med undervisningen vilket i sin tur, menar jag, kan främja deras motivation till 

utveckling och lärande.   

Vidare intar 9 elever ett kommunikationsperspektiv genom yttrandet ”För att förstå varandra 

lättare”. Som tidigare nämnt är språkförståelsen en förutsättning för att upprätthålla det nordiska 

samarbetet vilket dessa utsagor berör. En elev nämner att det inte står i kursplanen och med 

tanke på resultatet där 22 elever svarar ”Vet ej” blir det än mer uppenbart att många av dessa 

elever möjligtvis inte har fått bli bekanta med kursplanens innehåll. En elev hävdar ”För att 

förstå de nordiska språkens historia” som tänkbart skäl vilket kan kopplas till Asks 

språkrelaterade argument61. Andra elevers utsagor vittnar om detta språkperspektiv då två elever 

menar ”För att veta lite om andra språk som liknar svenskan” och ”Vi ska bli medvetna om 

språkens skillnader” (en elev). Två elever pekar på den nordiska gemensamma historien och den 

nordiska samhörigheten genom att yttra ”För att vi är ett land i Norden”. Vidare hävdar en elev 

”För att det bor många danskar och norrmän i Sverige” vilket kan relateras till människans ökade 

                                                             
60 Ask, sida 81.  
61 Ask, sida 81.  
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möjlighet till rörelse över nationsgränser. ”Tradition” anser en elev vilket är svårt att veta vad 

denna elev syftar på – möjligtvis kan det handla om att eleven menar att kursmomentet har 

funnits länge och att det finns en tradition att ha med grannspråksundervisning i svenskämnet. En 

annan elevs yttrande kan kopplas till en formell färdighetsaspekt i och med åsikten ”Om man kan 

flera språk blir det lättare att kunna ännu fler.” 

Slutligen är det en elev som menar ”För att slippa prata engelska.” Detta kan kopplas till den 

överenskommelse som slöts 2006 i Deklarationen om nordisk språkpolitik som fastslog att vi ska 

fortsätta att föra vår nordiska kommunikation på danska, norska och svenska.  

Eleverna i gymnasieskolans årskurs 2 

Gällande eleverna i gymnasieskolans årskurs 2 är det 68 % som anger att de inte har fått 

grannspråksundervisning någon gång under årskurs 7-9, vidare svarar 20 % bara lite och 12 % 

svarar ja (se bilaga, figur 10, sida 40). När det gäller hur undervisningen har gått till nämns en 

blandning med alltifrån lärarledda genomgångar, visning av filmklipp, användning av dator 

(närmare beskrivning av hur datoranvändningen gick till framgår inte) till PowerPoints (det är 

också oklart hur användningen av PowerPoint gick till), läsning av text samt grupparbeten (se 

bilaga, figur 11, sida 40). Eftersom dessa elever troligt kommer från skilda grundskolor kan man 

bedöma trovärdigheten i deras utsagor som hög. Gällande dessa undervisningsformer nämns 

lärarledda lektioner flest antal gånger och en tänkbar orsak till detta, att många elever har fått 

grannspråksundervisning genom att läraren har hållit i genomgångar, kan ha att göra med 

formuleringarna i skolans styrdokument. I detta fall innebar det att eleverna gick under 

läroplanen från 1994 under sin högstadietid. Då man kan anse att denna punkt i läroplanen inte 

uttrycktes fullt lika starkt och tydligt som man kan hävda att den gör i dagens styrdokument 

tänker jag att det som lärare kan vara enkelt att låta eleverna få en överskådlig genomgång av 

området, det vill säga nordiska grannspråk. Om man som lärare känner sig säker i detta 

kursmoment kan ett lätt sätt att behandla detta vara att man låter undervisningen ske genom att 

läraren står vid tavlan och berättar om de nordiska grannspråken och eleverna sitter och lyssnar. 

Dock kan en lärarledd genomgång se olika ut och möjligheten för dess utformning är stor där 

lyssning av ljudklipp eller visning av filmklipp mycket väl kan ingå.    

    På frågan om eleverna i årskurs 2 har erhållit grannspråksundervisning någon gång under tiden 

på gymnasiet svarar hela 80 % ja (se bilaga, figur 12, sida 41). Detta är ett mycket 
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anmärkningsvärt resultat då grannspråksundervisning i den svenska skolan allt som oftast haft en 

undanskymd roll i undervisningen och prioriterats bort till förmån för andra moment i ämnet62.  

Det är vidare viktigt att här poängtera att dessa elever under sin tid på gymnasiet gått under 

läroplanen från 2011, som anses lägga större vikt på nordiska språk jämfört med den förra 

läroplanen63. Detta skulle kunna vara en tänkbar orsak till att hela 80 % av dessa elever har fått 

grannspråksundervisning i gymnasiet; det vill säga att läraren har tagit den nya läroplanen och de 

nya ämnesplanerna i beaktning vid genomförandet av sin undervisning.   

    Hur har grannspråksundervisningen i gymnasieskolan gått till? En stor grupp av eleverna 

svarar lärarledda genomgångar. Även visning av filmklipp visar sig vara ett vanligt 

förekommande moment, liksom läsning av text (se bilaga, figur 13, sida 42). Övriga 

undervisningsformer som inte förekommit i lika stor utsträckning är att man fått lära sig ord och 

glosor på danska och norska, haft PowerPoints, grupparbeten, haft en lärare som talade norska, 

lyssnade på ljudklipp, hade prov, diskuterade om den svenska språkhistorien samt arbete med ett 

häfte med uppgifter. Hur PowerPoints, grupparbetena och proven gick till framgår inte. Man kan 

vidare se en tydlig tendens vilket är att även för eleverna i årskurs 2 i gymnasiet är det vanligt 

med lärarledda genomgångar. Som ovan nämnt kan en lärarledd genomgång se olika ut från 

lärare till lärare och andra moment som PowerPoint, ljud- och filmklipp kan ingå. Något som kan 

ses som positivt är att filmklipp och ljuduppspelning nämns ett flertal gånger vilket just eleverna 

i Hjelms studie hävdade var ett bra sätt för utformandet av grannspråksundervisning64. Samtidigt 

nämns ”Läsning av text” 8 gånger och ska man se till studier som visat att grannspråkskontakten 

inte brukar ske genom tidning och böcker utan är av mer personlig karaktär, kan detta kännas 

omeningsfullt för eleverna. Vidare visade Hjelms studie att just läsning i förhållande till 

grannspråksundervisning inte ansågs som en särskilt lämplig form65. Det kan däremot finnas fog 

för att göra sig medveten om vilken ämnesplan dessa elever gick under. Möjligheten finns att 

eleverna bland annat fått grannspråksundervisning utifrån ämnesplanen ”Svenska 2” vilket 

                                                             
62 Ibid, sida 80.  
63 Lärarnas riksförbund, sida 6.  
64 Hjelm, sida 21-22.  
65 Ibid, sida 22.  
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utöver det centrala målet ”språkförhållanden i Sverige och övriga Norden […]”66 ska behandla 

det centrala målet ”[…] dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk”67.   

Beträffande kunskap om de nordiska grannspråken i viktighetsaspekt värderar majoriteten av 

dessa elever kunskaper om grannspråk inte särskilt högt (se bilaga, figur 14, sida 43). Jämfört 

med grundskoleeleverna har eleverna i årskurs 2 visserligen en aning mer positiv uppfattning. 

Samtidigt ligger de närmast 8:ornas resultat gällande viktighetsaspekten men skiljer sig åt i det 

avseendet då en övervägande del av gymnasieungdomarna i årskurs 2 hävdar mindre viktigt (60 

%) och inte viktigt alls 12 % till skillnad från 8:orna där hela 30 % tycker inte viktigt alls. 

Anmärkningsvärt är att drygt en fjärdedel av gymnasieeleverna i årskurs två tycker det är viktigt 

att lära sig om nordiska grannspråk – detta kan hänga ihop med att många av eleverna i årskurs 2 

har fått grannspråksundervisning och i samband med detta möjligtvis getts tillfälle till att 

reflektera över dess nytta.  

När det gäller frågan om vilka sammanhang det skulle kunna vara användbart med kunskaper 

i de nordiska grannspråken kan en övervägande del av svaren kopplas till människans ökade 

möjlighet till rörelse över landsgränser då elevernas utsagor handlar om när man exempelvis 

jobbar i ett nordiskt grannland, befinner sig utomlands, är på semester eller vistas i något av de 

nordiska grannländerna (se bilaga, figur 15, sida 44). En mer allmän uppfattning som kan 

kopplas till det nordiska samarbetet råder då 6 elever yttrar ”När vi ska kommunicera med 

varandra”. Det finns även en negativ syn då 2 elever anser att kunskaper i grannspråk inte kan 

komma till nytta i något sammanhang.  

    När gymnasieungdomarna ska ge tänkbara orsaker till varför grannspråksundervisning finns i 

aktuella styrdokument svarar 5 elever att det har med tradition att göra (se bilaga, figur 16, sida 

45). Vidare finns en stark koppling till det språkliga argumentet Ask poängterar68 då 4 elever 

yttrar ”Språken liknar varandra och har gemensamma rötter.” Följande utsagor relateras också 

till det språkliga argumentet i och med: ”För att det ingår i språkhistoria” (en elev), ”Eftersom de 

har påverkat det svenska språket” (3 elever) och ”För att veta språks ursprung” (3 elever). Även 

3 elever framhåller en mer allmän hållning och syftar möjligtvis på vårt nordiska samarbete i och 

med: ”För att kunna kommunicera med varandra”. En annan tendens som kan skönjas är 

                                                             
66 Skolverket 2011a, sida 169.  
67 Ibid, sida 169.  
68 Ask, sida 81.  
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elevernas yttranden som kan kopplas till det argument Ask nämner som handlar om vår 

gemensamma historia och vår samhörighetskänsla69: ”För att få kulturella insikter” (en elev), 

”För att länderna ligger geografiskt nära” (en elev) och ”På grund av våra starka band och för att 

stärka dessa” (en elev). En elev relaterar till människans ökade möjlighet till rörelse över 

nationsgränser: ”För framtida jobbansökan och/eller vid flytt till ett nordiskt grannland.” 

Eleverna i gymnasieskolans årskurs 3 

Beträffande gymnasieeleverna i årskurs 3 är det 77 % som svarar nej på frågan om de har fått 

grannspråksundervisning någon gång under årskurs 7-9, bara lite 15 % och ja 8 % (se bilaga, 

figur 17, sida 46). Jämfört med eleverna i årskurs 2 är resultatet tämligen lika. Hur denna 

undervisning har gått till anger en elev ”Lärarledda lektioner”, en elev ”Språkhistoria” samt en 

elev ”Arbete med texter i grupp.” Hur undervisningen i form av ”Språkhistoria” mer konkret har 

gått till framgår inte i elevens svar. Gällande undervisning av grannspråk i gymnasieskolan anger 

77 % nej och bara lite 23 %. I och med att deltagarantalet enbart är 13 stycken kan man inte dra 

några generella slutsatser men det är ändå anmärkningsvärt att ingen av eleverna svarar ja på 

frågan om grannspråksundervisning i gymnasieskolan, speciellt med tanke på att den tid de har 

kvar i gymnasieskolan är mindre än tvåornas vilket också innebär att ansvarig lärare har färre 

undervisningstillfällen för att täcka detta kursmoment i sin undervisning.  

    Hur denna undervisning har gått till svarar två elever ”Lärarledda genomgångar”, två elever 

”Läsning av text” och en elev ”Visning av filmklipp”. Just dessa tre undervisningsformer är 

generellt sett de som nämns relativt ofta vid frågorna kring hur undervisningen har sett ut. Till 

skillnad från eleverna i årskurs 2 har dessa elever fått fullfölja den äldre läroplanen från 1994 och 

en tänkbar anledning till varför en mycket mindre grupp av eleverna i årskurs 3 jämfört med 

eleverna i årskurs 2 anger att de inte fått grannspråksundervisning kan vara att de inte gått under 

2011 års läroplan där man lägger större vikt vid nordiska språk jämfört med denna förra 

läroplanen70.   

Angående värdering av viktighet är 3:orna minst negativa i den bemärkelse då 8 % svarar inte 

viktigt alls. En stor majoritet menar visserligen att det är mindre viktigt (69 %) men till skillnad 

                                                             
69 Ibid, sida 80.  
70 Lärarnas riksförbund, sida 16.  
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från grundskoleelevernas åsikter är de inte lika negativt inställda. Ingen tycker dock det är 

mycket viktigt men 23 % hävdar viktigt. Dessa resultat har i viss utsträckning likheter med 

gymnasietvåornas svar vilket i sin tur betyder att gymnasieeleverna i viss mån värderar kunskap 

om grannspråk högre än grundskoleeleverna, även om det finns ett undantag att ta hänsyn till då 

4 % av 9:orna hävdar mycket viktigt, vilket ingen av eleverna i de övriga årskurserna anser.  

I vilka sammanhang man skulle kunna ha nytta av kunskaper i de nordiska grannspråken 

kopplas en övervägande del av sistaårselevernas utsagor till Asks argument om globaliseringens 

följder (se bilaga, figur 22, sida 48) då utlandsvistelse, semester, studier och/eller flytt till ett 

nordiskt grannland nämns. Dessutom är majoriteten av svaren kopplade till någon form av 

arbetsaspekt, i närmare beskrivning är det vid arbete i Oslo, i ett nordiskt grannland eller allmänt 

i jobbsammanhang. Detta visar att många av eleverna berör det argument Ask framfört som 

handlar om den ökade möjligheten till att röra sig mellan länder. En elev hävdar även nyttan vid 

kommunikation med varandra och intar då ett allmänt kommunikationsperspektiv. Dessutom 

finns en tro på grannspråkens onödighet genom yttrandet ”I inga sammanhang alls” (en elev).  

   Gällande sista frågan som rör kursplansförfattarnas tänkbara argument till grannspråks- 

undervisning handlar elevernas svar till skillnad från föregående fråga inte om globaliseringens 

möjligheter – istället berättigar flera elever grannspråksundervisningen genom vår gemensamma 

historia och kultur, för att de är våra grannländer, för att det ingår i språkhistoria och för att 

kunna förstå den nordiska kulturen (se bilaga, figur 23, sida 49). Dessutom intar 3 elever ett mer 

språkligt kommunikationsperspektiv genom att motivera kursmomentet för att man sedan ska 

kunna förstå och kommunicera med varandra och för att man ofta kommer i kontakt med 

personer från de nordiska grannländerna. Slutligen håller 2 elever en allmän ställning genom att 

yttra att det är användbar kunskap.  

I ljuset av andra resultat  

Det kan vidare vara intressant att efter denna resultatpresentation ta upp Hjelms undersöknings- 

resultat för att på så vis kunna se om elevernas utsagor i min och Hjelms studie har liknande 

tendenser, visar skillnader etcetera. Hjelm undersökte i vilken mån eleverna hade fått 

grannspråksundervisning. Av 32 elever angav 20 av dessa att de hade erhållit undervisning i 

grannspråk varav 18 av dessa hävdade att detta hade skett i liten utsträckning. Gällande 

undervisningssätten hade de flesta fått detta genom läsning. Även glosor var vanligt och till viss 
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del filmvisning. När eleverna själva uppmanades att svara på vad de själva ansåg hur en god 

grannspråksundervisning skulle kunna gå till kopplades de flesta av svaren till social gemenskap 

och lyssnande. Att läsa, lära sig glosor och grammatik angavs av inga eller mycket få elever. 

Dessutom visade majoriteten av eleverna en positiv inställning till grannspråksundervisning, 

yttranden som att det är bra att kunna förstå och göra sig förstådd och att Danmark och Norge är 

våra grannländer nämndes.71 När de vidare skulle argumentera för varför man ska lära sig om 

danska och norska i skolan relaterade flera elever till det nordiska samarbetet genom att peka på 

vår kontakt och vårt relationsbyggande länderna sinsemellan. Ytterligare argument som nämndes 

var att det är allmänbildande, ökar språkförståelsen, att det handlar om kultur och tradition samt 

vid resa eller flytt till något av länderna72. Dessa resultat visade att det fanns en hel del likheter 

mellan Hjelms och min studie. Sett till undervisningsformer nämndes i båda undersökningar 

läsning, glosor och filmvisning.  

    Det är vidare intressant att höra vad eleverna i Hjelms studie ansåg god grannspråks- 

undervisning kunde tänkas vara. I och med att svaren kopplades till social gemenskap och 

lyssnande kan det som lärare vara motiverat att ta hänsyn till dessa yttranden vid sin planering av 

grannspråk i kommande undervisning. Hjelm skriver i sin uppsats om gymnasieelevernas 

sparsamma grannlandskontakt, vidare poängterar hon att både Delsings och Lundin Åkessons 

resultat visar att läsning är det minst vanliga kontaktsättet av frivillig sort, vilket Hjelms 

undersökning visar är den vanligaste undervisningsformen. Det kan därför vara en god tanke att 

låta grannspråksundervisningen ha en mer social prägel, vilket är något som också framhålls av 

läraren Margareta Linnér73. Hon berättar själv om sin tid som skolelev och upplevelsen av att 

vara med om ett utbyte med en dansk klass. Hon menade att denna erfarenhet gjorde det möjligt 

att bygga vänskap med andra ungdomar från en annan kultur och som ledde till livslångt 

lärande74. Hon framhåller brevväxlandet där klassbrevet blir den viktigaste stommen och där 

man sedan kan låta eleverna få enskilda brevkamrater. Dessutom menar Linnér att brevväxlandet 

ger eleverna en god möjlighet att bedöma vilken förståelse deras brevvänner kan ha och att det är 

                                                             
71 Hjelm, sida 20-22.  
72 Hjelm, sida 25.  
73 Margatera Linnér, Lust att lära – även grannspråk (2013-06-16), 

http://inet.dpb.dpu.dk/infodok/sprogforum/spr29/Linner.pdf  

74 Linnér, sida 35.  

http://inet.dpb.dpu.dk/infodok/sprogforum/spr29/Linner.pdf
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i verkliga och meningsfulla kontexter som eleverna kan utvecklas som språkvarelser och 

skribenter där mottagaren för en gångs skull inte enbart är läraren. I en äkta skrivsituation blir 

eleven mer angelägen om att förmedla sina tankar och erfarenheter.75 I och med Deklarationen 

om nordisk språkpolitik som fastslår att vi ska fortsätta att kommunicera på danska, norska och 

svenska i vårt nordiska samarbete76 anser jag att brevväxlandet är ett bra sätt för att bejaka denna 

politiska vilja. Samtidigt menar jag att man kan täcka det som står under grundskolans 

övergripande mål och riktlinjer som rör grannspråk77 genom att ha en sådan social prägel på 

grannspråksundervisning. 

Analys och reflektion 

Många elevers uttalanden vittnar om klart relevanta argument till varför vi ska ha grannspråks-

undervisning i skolan och sett till svaren verkar eleverna se ett flertal fördelar med att utveckla 

grannspråksförståelse. Varför tycker samtidigt en stor grupp av dessa elever att det inte är viktigt 

att tillägna sig kunskaper om nordiska grannspråk? Detta är ytterst väsentligt att fråga sig då 

elevernas yttranden talar emot resultatet av viktighetsaspekten. De kan ju som undersöknings- 

resultaten visar ge exempel på en rad olika sammanhang man skulle kunna ha nytta av kunskaper 

i nordiska grannspråk och ge rimliga argument som kurs- och ämnesplansförfattarna möjligtvis 

kunde tänkas ha vid författandet av styrdokumenten – ändå anser många att denna kunskap inte 

är speciellt värdefull.  

    Man kan då ställa sig frågan varför? Ett flertal elever talar emot grannspråksförståelsens 

meningsfullhet genom att argumentera för engelskans tillräcklighet. Yttranden som ”Främst när 

eller om man söker jobb i grannländerna, annars klarar man sig gott och väl med engelska”, ”I 

inga sammanhang, man väljer engelska” och ”Det behövs inte, man kan tala engelska istället” 

exemplifierar denna tendens. Något som också är anmärkningsvärt är den övertro flera ungdomar 

uttrycker om svenskars, danskars och norrmäns grannspråksförståelse: ”Man har inte nytta av det 

för man förstår norska och danska ändå och de kan svenska”, ”[…] Personligen tycker jag att 

grannspråken är onödiga att lära sig då vi kan kommunicera och bli förstådda på våra 

modersmål” och ”Man klarar ju sig med svenska i Norge och Danmark […]”.  Man kan 

                                                             
75 Ibid, sida 38-39.  
76 Ask, sida 81.  
77 Skolverket 2011b, sida 13.  
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dessutom fråga sig om det är samhällets förändringar som har kommit att påverka elevernas 

tyckanden då jag menar att globaliseringens vinnande språk är engelskan och som jag uppfattar 

många ser som ett gångbart språk internationellt sett.  

    En annan tendens som har framkommit berör den fråga som handlar om vilka sammanhang 

man skulle kunna ha nytta av kunskaper i nordiska grannspråk. En klar majoritet av svaren är 

kopplade till det samhälle vi lever i idag med den växande rörligheten över nationsgränserna. En 

stor del av ungdomarna nämner nyttan vid jobbsammanhang eller vid någon typ av 

utlandsvistelse. Men när ungdomarna sedan ska ge tänkbara argument till varför grannspråk 

finns med i skolans styrdokument hamnar globaliseringens följder i skuggan av språksläktskaps- 

relaterade svar. Elever menar att det finns med i styrdokumenten för att man ska förstå det 

svenska språkets ursprung och att de nordiska språken både liknar och skiljer sig från varandra. 

En elevs yttrande sammanfattar elevernas utsagor: ”För att det svenska språket är liknande och 

man vill att man enklare ska förstå det svenska språkets historia genom att se likheter mellan de 

andra språken.” Liknande kommentarer finns det ett flertal av och för att här koppla till skolans 

styrdokument beträffande de mål som handlar om att eleverna ska utveckla kunskap om det 

svenska språket och dess ursprung, uppbyggnad och utveckling, anser jag att man av dessa 

utsagor att döma har lyckats göra många elever medvetna om de mål som nämns i 

styrdokumenten som grannspråksundervisning kan tänkas beröra.  

    En annan tendens som har framkommit är att många av elevernas yttranden berör den nordiska 

gemenskap Ask nämner i sitt argumenterande för grannspråksundervisning78. Yttranden som 

”För att glömma våra historiska krig”, ”Vi är väldigt sammankopplade och beroende av de andra 

länderna, vi har också en gemensam historia och kultur” och ”Vi delar en historia ihop” 

exemplifierar denna tendens. Följande elevs utsaga sammanfattar tendensen: ”För att man ska få 

kulturella insikter vilket kan gynna våra vänskapsband. Vi vill väl vara vänner, inte kriga? Som 

Lincoln säger: ’Det bästa sättet att förutspå framtiden är genom att skapa den’. Framtid för 

grannländerna!”. Anmärkningsvärt är att drygt en fjärdedel av gymnasieeleverna i årskurs två 

tycker att det är viktigt att lära sig om nordiska grannspråk – detta kan hänga ihop med 

enkätresultatet som visar att 8 av 10 elever i årskurs 2 har fått grannspråksundervisning under 

gymnasietiden och i samband med detta möjligtvis getts tillfälle till att reflektera över dess nytta. 
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Samtidigt kan resultatet tyckas vara dystert med tanke på att 80 % av de svarande eleverna i 

årskurs 2 faktiskt erhållit grannspråksundervisning men ändå är det inte fler än drygt en fjärdedel 

som värderar kunskaper om de nordiska grannspråken högt.  

    Gällande hur grannspråksundervisning har behandlats i undervisningen nämner eleverna en 

rad olika undervisningsformer. Vanligt förekommande sätt är lärarledda lektioner, visning av 

filmklipp och lyssning av ljudklipp. 

Och vad säger lärarna? 

Skolverket genomförde våren 2011 en undersökning riktad till svensklärare om deras behandling 

av och attityder till grannspråksundervisning i svenskämnet. Av dessa lärare var nästan två 

tredjedelar verksamma i högstadiet medan drygt en tredjedel arbetade i gymnasieskolan. 97 % av 

lärarna arbetade på en kommunal skola medan 2,6 % var verksamma på en friskola.79 Något som 

är viktigt att poängtera är att studien genomfördes innan dagens styrdokument trädde i kraft och 

man kan vidare ställa sig frågan om detta kan ses i resultaten.  

Av 81 stycken lärare svarade nästan hälften (46, 9 %) att de i regel har 1-2 lektioner á 60 

minuter som berör nordiska grannspråk per läsår och grupp. 17, 3 % angav att de hade ägnat 3-4 

lektioner åt de nordiska grannspråken medan 9,9 % hävdade fler än fyra lektioner. Detta innebar 

vidare att mer än en tredjedel av de svarande lärarna inte hade behandlat de nordiska 

grannspråken i sin undervisning.80 Detta är ett anmärkningsvärt resultat och man kan vända på 

problemet och exempelvis fråga sig hur elever, föräldrar, rektorer och andra hade reagerat om en 

tredjedel av de svarande svensklärarna exempelvis inte hade behandlat skönlitteratur i sin 

svenskundervisning. Av de lärare som angav att de inte behandlat grannspråken i sin 

undervisning handlade en klart övervägande del av svaren om bortprioritering för att hinna med 

andra delar i ämnet81. En tiondel av de som inte hade tagit upp grannspråken i undervisningen 

svarade att de inte fått någon utbildning i nordiska språk under sin lärarutbildning och därför 

kände att kompetensen inte var tillräcklig för att kunna bedriva en god undervisning i 

kursmomentet82.   

                                                             
79 Skolverket 2011c, sida 9-10.  
80 Ibid, sida 2.  
81 Ibid, sida 3.  
82 Ibid, sida 3.  
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Av 58 svarande lärare som angav att de har behandlat grannspråken i sin undervisning svarade 

hela 51 stycken att man bland annat hade låtit eleverna fått läsa norsk eller dansk text samt gjort 

en uppföljning kring likheter och skillnader i ordförråd. 60 % av lärarna angav även att de hade 

hållit i genomgångar av några systematiska skillnader i stavning och uttal och falska vänner. 36, 

2 % svarade att de hade visat film på norska eller danska. Andra undervisningssätt som togs upp 

handlade om olika typer av genomgångar och moment där lyssnandet sätts i fokus som att 

exempelvis att lyssna på en inspelad text, en saga eller en låt.83  

Gällande innehållet i lärarnas lärarutbildning angav mer än hälften av de 77 svarande lärarna 

att nordiska grannspråk hade behandlats 2-3 veckor under deras utbildning. Nästan 30 % hade 

enbart fått en enstaka föreläsning eller 3-4 lektioner eller föreläsningar medan 14, 3 % inte hade 

fått någon utbildning i nordiska grannspråk alls.84 Dessutom var det didaktiska perspektivet i den 

undervisning som skedde nästintill obefintligt85. Då kursmomentet av resultatet att döma 

antingen hade fått en liten plats i lärarnas utbildning eller inte behandlats alls, är de utsagor som 

vittnar om osäkerheten kring ens kompetens i allra högsta grad rimliga.  

För att ställa dessa resultat i ett jämförande ljus, då lärarna skulle yttra sina åsikter utifrån de 

nuvarande styrdokumenten från 2011, kommer nu de huvudsakliga resultaten från Lärarnas 

riksförbunds undersökning gjord bland medlemmar 2012 vid namn Nordiska språk i 

svenskundervisningen att behandlas. Studien riktades mot lärare från årskurs 4 i grundskolan till 

lärare i gymnasieskolan men eftersom uppsatsens avgränsning syftar till elever i årskurs 7-9 och 

elever i gymnasieskolan, kommer jag att utgå från resultaten i de årskurserna.86 Sett till antal 

deltagare är denna undersökning större jämfört med Skolverkets. 369 lärare i årskurs 7-9 och 414 

lärare i gymnasieskolan hade påbörjat enkäten. Några lärare valde att inte svara på samtliga 

frågor87. Av lärarna var det nära 90 % som var behöriga att undervisa i svenska för årskurs 7-9, 

men av lärarna som var obehöriga i ämnet svarade enbart 7 % att de ansåg sig själva som 

tillräckligt kompetenta för att kunna ge undervisning i nordiska språk. 20 % av dessa ansåg att de  

                                                             
83 Ibid, sida 5-6.  
84 Ibid, sida 7.  
85 Ibid, sida 8.  
86 Lärarnas riksförbund, sida 6.  
87 Ibid, sida 6.  



28 

 

inte alls hade tillräckliga kunskaper88.    

    När de behöriga lärarna skulle bedöma hur väl de tyckte att man har kompetens och hur väl 

man lyckats undervisa utifrån kursplanens innehåll och kunskapskrav för nordiska språk ansåg  

57 % att de uppfyllde dessa delar delvis. Helt nöjda var en tredjedel, inte alls en tiondel.89 

    Beträffande de obehöriga lärarna var resultaten än mer dystra, klart färre kände sig helt 

kompetenta och fler enbart till en viss del eller inte alls kompetenta. Dessutom svarade fler än en 

tiondel ”Vet ej” vilket möjligen kan bero på att man som obehörig lärare i ett ämne inte är lika 

insatt i ämnet än i ett ämne man är behörig i.90  

Hur väl man som lärare känner att ens elever genom sin undervisning gavs möjlighet att nå 

kunskapskraven gällande nordiska språk angav nästan sex av tio lärare delvis. 19 % hävdade helt, 

12 % inte alls och 4 % vet ej91. Av de obehöriga lärarna angav 20 % av dem att de inte alls 

upplevde att deras elever ges möjlighet att nå kunskapskraven för nordiska språk.92 

7-9-lärarnas attityder till grannspråksundervisning vittnade å ena sidan om en vilja att 

undervisa i det, å andra sidan om en undervärderande syn där man hellre lät andra kursmoment 

komma före. Flera lärare uttryckte en vilja att behandla grannspråken i sin undervisning men för 

att hinna med andra delar i kursplanen valde många att bortprioritera grannspråken. Tidspressen 

över att hinna med sådant som kunde komma att behandlas på de nationella proven nämndes, 

liksom bristen på kvalitativa läromedel samt bristen på kompetens i ämnet.93 

Av de behöriga lärarna i gymnasieskolan uppfattade sig 57 % som delvis kompetenta för att 

undervisa utifrån ämnesplanens innehåll och kunskapskrav för nordiska språk. Drygt en tredjedel 

av deltagarna ansåg sig vara helt kompetenta. Inte alls kompetenta hävdade 6 % sig vara.94 Hur 

väl man upplever att man i sin undervisning lyckas täcka det centrala innehållet beträffande 

nordiska språk svarade majoriteten, 62 %, delvis. 23 % ansåg helt medan 10 % menade inte alls 

samt 4 % vet ej95.  

                                                             
88 Ibid, sida 11.  
89 Ibid, sida 12.  
90 Ibid, sida 12.  
91 Ibid, sida 13.  
92 Ibid, sida 13.  
93 Ibid, sida 13-14.  
94 Ibid, sida 15.  
95 Ibid, sida 16.  
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Tilltron till att eleverna genom undervisningen gavs möjlighet att nå de bestämda kunskaps- 

kraven gällande nordiska språk var en aning högre hos gymnasielärarna än hos 7-9-lärarna. En 

tredjedel ansåg helt, en sjättedel delvis, 9 % inte alls samt vet ej 6 %.96 

    Även när det gäller gymnasielärarnas attityder till grannspråksundervisning var det vanligt att 

man relaterade till den upplevda tidspressen. Många menade att svenskämnets många olika 

moment gör det nästintill en omöjligt att hinna med alla delar.97 Många lärares utsagor handlade 

även om att man ansåg att vissa delar var viktigare och att man valde att fokusera på sådant som 

kunde komma att behandlas på de nationella proven. Något som också nämndes flitigt var 

osäkerheten på den egna kompetensen och att man kände sig ouppdaterad i ämnet. Dessutom 

uttrycks en frustration över bristfälliga läromedel. Vidare relaterade en lärare kursmomentens 

tillbakagång genom att hävda att nordiska språk inte längre var grannspråk för dagens 

gymnasieungdomar och att engelskan enbart var det språk ungdomar kunde relatera till. En 

annan lärare vittnade om liknande tankar när hen berättade om sina elevers starka motstånd till 

grannspråksundervisning och deras tro på danskars och norrmäns svenskförståelse.98 

Sammanfattning 

Efter att ha undersökt hur de nordiska grannspråken behandlas i svenskundervisningen kan jag 

konstatera att av de undersökta eleverna i min egen genomförda enkätundersökning är det 

generellt sett en liten grupp som har erhållit grannspråksundervising. Undantaget står eleverna i 

årskurs 2 i gymnasieskolan för då hela 80 % av dessa hade fått grannspråksundervisning någon 

gång under tiden på gymnasiet. Av den skedda undervisningen är det en rad olika undervisnings- 

sätt som nämns. Vanligt förekommande former visade sig vara lärarledda genomgångar, visning 

av filmklipp, PowerPoints samt lyssning av ljudklipp.  

    Gällande de skandinaviska ungdomarnas grannspråksförståelse visade studien av Delsing och 

Lundin Åkesson att norrmännen presterade bäst medan danskarna och svenskarna visade en 

sämre grannspråksförståelse.    

    Majoriteten av eleverna i min enkätundersökning värderar inte kunskaper om de nordiska 

grannspråken särskilt högt. Eleverna kan vidare ge en rad olika exempel på sammanhang man 

                                                             
96 Ibid, sida 16.  
97 Ibid, sida 17-18.  
98 Ibid, sida 17-18.  
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skulle kunna ha nytta av kunskaper i nordiska grannspråk och ge exempel på tänkbara argument 

de hade som skrev styrdokumenten rörande nordiska grannspråk.  

Vidare kan lärarnas värderingar av grannspråksundervisning sammanfattas av att det ofta är 

ett moment som inte prioriteras, då man ofta anser att andra moment är viktigare att hinna med. 

Visserligen uttrycker flera en vilja att undervisa i nordiska grannspråk. Faktorer som även gör att 

grannspråksundervisningen har en tendens att komma i skymundan är det missnöje som uttrycks 

över bristen på bra läromedel. Dessutom upplever många av lärarna att deras kompetenser är 

ouppdaterade inom ämnet. Likaså nämner de den begränsade plats grannspråken fick i deras 

egen lärarutbildning – i vissa fall ingen plats alls.  

    Det argument de som skrev kursplanen i svenska för grundskolan 2011 nämner handlar om 

den överenskommelse som innebär att vi ömsesidigt ska verka för att underlätta förståelsen av 

varandras språk.  
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Bilaga  

Undersökning: Dejligt och kjempeflott i svenskämnet 

Skola:  

Årskurs: 

1) Har du fått undervisning om de nordiska grannspråken, 

främst norska och danska, någon gång under årskurs 7-9?  

Ja  Bara lite   Nej  

 

2) Vid ja på fråga 1, hur såg undervisningen ut? Exempelvis lärarledda 

genomgångar, läsning av text, grupparbeten, visning av filmklipp, ljuduppspelningar 

etcetera._________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

 

3) Har du fått undervisning om de nordiska grannspråken, främst norska och 

danska, någon gång under tiden på gymnasiet? 

Ja  Bara lite  Nej  

 

4) Vid ja på fråga 3, hur såg undervisningen ut? Exempelvis lärarledda 

genomgångar, läsning av text, grupparbeten, visning av filmklipp, ljuduppspelningar 

etcetera. ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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5) Hur viktigt tycker du det är att lära sig om de nordiska grannspråken?  

 

Mycket viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Inte viktigt alls 

 

 

6) I vilka sammanhang skulle man kunna ha nytta av kunskaper i de nordiska 

grannspråken? Exempelvis när man är på semester, är utomlands och backpackar, när 

man ska söka jobb i något nordiskt land etcetera.________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

7) Varför tror du att de som skrivit kursplanen i svenska vill att elever ska lära 

sig om de nordiska grannspråken?__________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

TACK för att du tog dig tid och svarade på dessa frågor!  
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Resultat från årskurs 8, Örbyhus skola, Tierp  

  

Figur 1  
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Figur 2  
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Figur 3  
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Figur 4 

 

Resultat från årskurs 9, Örbyhus skola, Tierp  

 

Figur 5 
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Figur 6 
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Figur 8  
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Figur 9 
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Resultat från årskurs 2, Polhemsgymnasiet, Göteborg  

 

Figur 10 

  

Figur 11 
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Figur 12 
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Figur 13 
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Figur 14 
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Figur 15 
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Figur 16 
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Resultat från årskurs 3, Polhemsgymnasiet, Göteborg  

 

Figur 17 

 

 

Figur 18 
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Figur 19 

 

 

Figur 20 
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Figur 21 
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Figur 23  

 

 

 

 


