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Sammandrag 

Uppsatsen behandlar grannspråken i svenskundervisningen. Studiens huvudsyfte var att 

undersöka gymnasielärares inställning till grannspråk. Ett av delsyftena var att undersöka vilken 

plats grannspråksundervisning hade i de senaste två läroplanerna samt om förändring skett i och 

med den nu gällande läroplanen Lgy 2011. Ett andra delsyfte var att ta reda på hur Skolverket 

motiverade att grannspråken inte fanns med under det centrala innehållet (anvisningar om 

kursinnehåll) i kursen Svenska 1. Metoden som användes var kvalitativ och materialet 

inskaffades genom intervjuer med fem lärare samt genom närläsning och jämförelse mellan 

kursplanerna.  

  Resultatet visade att det i den nya läroplanen Lgy 2011 ges lite större plats åt grannspråken och 

att innehållsformuleringarna blivit tydligare. Grannspråken finns nu med i alla betygssteg, vilket 

inte var fallet i Lpf 94. Skolverket motiverade att grannspråken inte finns med i kursen Svenska 1 

på grund av att den redan var så pass innehållstung samt att elever förväntades ha fått 

grundläggande kunskaper från grundskolan. Vad gäller lärares inställning till grannspråken 

visade resultaten att merparten av lärarna i studien undervisade i grannspråk men att tiden de lade 

på området skiljde sig stort. Lärarna motiverade sin undervisning främst genom att hänvisa till 

Skolverkets skrivelser i läroplanen, men de flesta gav även ytterligare motiveringar. Lärarna 

upplevde även att den undervisning de fått under lärarutbildning gav dem tillräckliga kunskaper 

för att bedriva undervisning. De flesta lärare uttryckte att de personligen inte tyckte att 

grannspråken var så roliga att undervisa i men gjorde det trots detta. Min slutsats är att 

undervisning i grannspråk inte är likvärdig i skolorna beroende på att den tid som läggs på 

området varierar så.         

 

Nyckelord: Grannspråksundervisning; Lgy 2011; Lpf 94 
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Inledning 
Grannspråksundervisning har sedan senare hälften av 1800-talet haft en plats i undervisningen i 

de skandinaviska länderna och enligt skolans kurs- och ämnesplaner har den en plats där även 

idag. När man talar om svenskans grannspråk menar man de skandinaviska språken danska och 

norska och att de kallas grannspråk beror på att språken är så pass lika att man har möjlighet att 

förstå varandra. Grundtanken är följaktligen att man ska kunna förstå varandras språk när man 

samtalar med någon från de skandinaviska länderna, men inga krav ställs på att man själv ska 

kunna tala grannspråket. 

Idén till undersökningen i denna uppsats uppkom i samband med den grannspråksundervisning 

jag själv fått under lärarutbildningen. När jag tänkte tillbaka på min egen gymnasietid kunde jag 

inte erinra mig att jag hade haft någon undervisning i grannspråken överhuvudtaget. Tydligt var 

att om någon sådan undervisning skett hade den i varje fall inte lämnat något bestående intryck. 

Den stora skillnaden mellan min egen upplevelse under skoltiden och de högtflygande 

ambitionerna som förmedlades under lärarutbildningen fick mig att tänka till. Hur ser egentligen 

dagens lärare på grannspråksundervisning? 

 

1.1 Syfte och frågeställning  
Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka gymnasielärares inställning till 

undervisning i grannspråken. Genom att jämföra den senaste läroplanen för gymnasieskolan (Lgy 

2011) med den tidigare (Lpf 94) syftar uppsatsen även till att undersöka vilken plats undervisning 

i och om grannspråken har samt om det förändrats i och med den nya läroplanen som nu har 

börjat gälla. Jag vill även ta reda på hur Skolverket motiverar att grannspråksundervisning inte 

utgör centralt innehåll (anvisningar om kursernas innehåll) i kursen Svenska 1. Uppsatsen utgår 

med andra ord från frågeställningarna:  

– Vilken inställning har lärare till grannspråksundervisning? 

– Vad säger läroplanerna om grannspråksundervisning och är det någon skillnad mellan Lpf 94 

och Lgy 2011? 

– Varför står inte grannspråksundervisning med som centralt innehåll i Svenska 1? 
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2 Grannspråk och grannspråksförståelse 
Kapitel 2 utgör en bakgrund till grannspråken och grannspråksförståelsen i Norden. I 2.1 

redogörs för några definitioner gällande språk i Norden, nordiska språk, grannspråk samt 

skandinaviska språk som kan komma att underlätta för vidare läsning. Begreppen hör samman 

med språksituationen i Norden, som även den behandlas i avsnitt 2.1. I 2.2 presenteras Lars-Olof 

Delsing och Katarina Lundin Åkessons forskningsrapport Håller språket ihop Norden? (2005) i 

vilken resultaten från den mest aktuella undersökningen om grannspråkförståelse bland 

gymnasieungdomar i Norden läggs fram. Avslutningsvis (2.3) ges en kort beskrivning av det 

nordiska språksamarbetet. 

 

2.1 Språken i Norden      
I Norden bor cirka 25 miljoner människor i länderna Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island 

samt i de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland (Nordiska rådet & Nordiska 

ministerrådet 2013).  

Språken i Norden tillhör tre olika språkfamiljer, men när man talar om de nordiska språken 

menar man de besläktade språken norska, isländska, färöiska, svenska och danska. De nordiska 

språken är nordgermanska språk som hör till den indoeuropeiska språkfamiljen. Både finska och 

samiska är exempel på uraliska språk och grönländska tillhör den eskimåisk-aleutiska 

språkstammen (Torp 2004:27).   

Ytterligare en indelning kan göras mellan ö-språken (isländska och färöiska) och de 

skandinaviska språken (norska, svenska och danska). De skandinaviska språken är så pass lika att 

man borde kunna förstå varandra utan större problem. Det är det som här menas med grannspråk, 

det vill säga att språken ligger så nära att man skulle kunna kommunicera med varandra genom 

att tala sitt eget språk och förstå grannspråket (Torp 2004:70).  

På Färöarna, Grönland och Island är danskundervisning i nuläget ett obligatoriskt inslag i 

skolorna. Färöarna och Grönland är självstyrande delar som tillhör Danmark. Danska lärs där ut 

som första främmande språk. Island var tidigare också en del av Danmark, vilket kan ge en 

förklaring till varför danska fortfarande är ett obligatoriskt ämne i de isländska skolorna. På 

Island är dock engelska, sedan 1999, det första främmande språk som de isländska eleverna lär 
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sig. Finland har två officiella språk som i lag likställs, finska och svenska. Svensktalande är en 

minoritet då ca 5% av landets invånare har svenska som förstaspråk (Ask 2012:82). I Finland är 

svenska ännu ett obligatoriskt inslag i de finska skolorna men det svenska språkets ställning har 

ifrågasatts och en hel del vill att svenskundervisningen ska slopas (Sveriges Radio 2013). Åland 

är enspråkigt svenskt, men i kontakt med åländska myndigheter har finska medborgare rätt att 

använda finska (Ask 2012:82). Som framgått av ovanstående så har de skandinaviska språken en 

viss ställning även utanför Danmark, Norge och Sverige.    

Det finns givetvis fler språk som talas i Norden än de som tagits upp här. Inte minst har vi de 

nationella minoritetsspråken i länderna. I Sverige är finska, samiska, meänkieli, romani och 

jiddisch minoritetsspråk med en lång historia i Sverige. Talarna av minoritetsspråken har därför 

särskilda rättigheter som bl.a. säger att språken ska kunna användas i kontakt med svenska 

myndigheter. Språkrådet (Språkrådet 2013) räknar med att ca 150 språk talas och skrivs i Sverige 

vilket ger en tydlig bild av den heterogena språksituationen i Norden. Detta kan vara värt att 

nämna, även om jag hädanefter kommer att fokusera på grannspråken danska, norska och 

svenska.   

 

2.2 Grannspråksförståelse 
Som nämnts ovan (2.1) är de skandinaviska språken så pass lika att talare av danska, norska eller 

svenska bör kunna förstå varandra. Dessutom har dessa språk en viss ställning i övriga Norden. 

Därför uppstår givetvis frågan hur grannspråksförståelsen ser ut i praktiken.  

En undersökning av nordbors språkförståelse av danska, norska och svenska genomfördes av 

Delsing och Lundin Åkesson (2005) på uppdrag av Nordiska språkrådet. Studiens huvudsyfte var 

att undersöka nordiska gymnasieelevers hör- och läsförståelse av språken med hjälp av 

tidningsartiklar, videosekvenser samt nyhetsuppläsningar. Delsyften var att studera 

språkförståelsen hos andraspråkstalare, jämföra med resultaten från Øivind Mauruds 

undersökning (1976) om grannspråksförståelse samt att undersöka vilken roll kontakten med 

grannländerna hade för språkförståelsen. Även unga nordbors förståelse av engelska testades 

(Delsing & Lundin Åkesson 2005:7f). Testpersonerna bestod av gymnasieelever i åldrarna 16-19 

år från samtliga av de nordiska länderna. I Skandinavien testades personer från huvudstäderna 

Oslo, Köpenhamn och Stockholm samt från städerna Bergen, Århus och Malmö (Delsing & 
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Lundin Åkesson 2005:10). Testpersonerna fick besvara frågor om kontakt med grannländerna 

samt vissa attitydfrågor.  

Resultatet visade totalt sett att norrmännen, i likhet med Mauruds studie (1976), förstod 

grannspråken bäst av eleverna i de skandinaviska länderna. Därefter kom danskarna som var lite 

bättre på att förstå svenska än svenskarna var på att förstå danska. Skillnaden mellan de danska 

och de svenska ungdomarna var dock inte stor (Delsing & Lundin Åkesson 2005:58).  

Elever vid yrkesförberedande utbildningar visade sämre resultat i grannspråksförståelse än 

elever vid teoretiska utbildningar i Skandinavien. Minst skillnad var det i Sverige, något som 

Delsing & Lundin Åkesson (2005:60) ansåg kunde förklaras med att alla gymnasieutbildningar i 

Sverige var studieförberedande. Infödda klarade grannspråken bättre än andraspråkstalare, men 

de norska invandrarna visade sig förstå danska bättre än infödda svenskar och svenska bättre än 

infödda danskar (Delsing & Lundin Åkesson 2005:61).  

Vad gäller geografiska skillnader visade resultatet (Delsing & Lundin Åkesson 2005:65f) att 

testpersonerna från Malmö förstod danska betydligt bättre än eleverna från Stockholm. Eleverna 

från Oslo hade bättre resultat i svenska än elever från Bergen, dock förstod de bägge grupperna 

danska ungefär lika bra. I Danmark klarade testpersonerna från Århus svensktestet bättre än 

köpenhamnarna, trots den geografiska närheten mellan Köpenhamn och Sverige. 

Testpersonerna fick även uppge om de hade fått någon grannspråksundervisning. Resultaten 

(Delsing & Lundin Åkesson 2005:105) visade att gymnasieungdomarna från Sverige fick klart 

mindre grannspråksundervisning än elever från både Norge och Danmark (där 40-60 % uppgav 

att de fått undervisning). Regionala skillnader uppvisades dock i Sverige där 53 % av eleverna i 

Malmö uppgett att de fått danskundervisning mot 25 % av eleverna i Stockholm. Studien 

(Delsing & Lundin Åkesson 2005:106) visade att elever som fått undervisning generellt 

uppvisade bättre resultat i de olika deltesterna än elever som inte fått grannspråksundervisning. 

Vad gäller attityder till grannspråken fick testpersonerna svara på frågor om de tyckte att 

grannspråken var lätta eller svåra respektive fina eller fula. Resultatet visar att det finns ett 

samband mellan att de som tyckte att något språk var fint även hade lättare att förstå det (Delsing 

& Lundin Åkesson 2005:109). 

Sammanfattningsvis är alltså de norska ungdomarna fortsatt bäst på grannspråksförståelse i 

Skandinavien. Danskar förstår grannspråken lite bättre än svenskar som visar lägst resultat av de 
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skandinaviska länderna i undersökningen. De svenska ungdomarna i studien är även de som fått 

minst grannspråksundervisning i sin utbildning. Ungdomar vid praktiska programinriktningar 

förstår grannspråken sämre än elever vid teoretiska program. I Sverige var skillnaden minst, 

vilket tros kunna förklaras med att gymnasieutbildningen var studieförberedande för alla svenska 

gymnasieungdomar. Det fanns ett samband mellan undervisning och språkförståelse då elever 

som fått grannspråksundervisning generellt uppvisade bättre resultat än elever som inte fått 

grannspråksundervisning. Infödda klarade grannspråken bättre än andraspråkstalare, men man 

kan notera att de norska invandrarna förstod svenska bättre än infödda danskar och danska bättre 

än infödda svenskar. Den geografiska närheten till grannländerna visade sig ha betydelse i det att 

Oslobor förstod svenska bättre än bergensarna. Malmöborna förstod danska betydligt mycket 

bättre än stockholmarna. Däremot klarade köpenhamnarna svensktestet sämre än ungdomarna 

från Århus. Studien visade även att de som var positivt inställda till grannspråken hade lättare att 

förstå dem. 

 

2.3 Nordiskt språksamarbete   
Under 1800-talet började man intressera sig för ett ökat nordiskt samarbete i samband med 

skandinavismen. Det språkliga samarbetet koncentrerade sig på danskan, svenskan och norskan 

och redan på 1800-talet föreslogs en stavningsreform. Många forskare har diskuterat frågan om 

ett gemensamt nordiskt skriftspråk, men den tanken är inte längre aktuell. Istället arbetar man för 

att språkförståelsen, genom bland annat undervisningsinsatser, ska öka (Molde & Karker 1983). 

Undervisning i danska, svenska och norska i skolorna i Norden har alltså haft en plats inom 

undervisningen sedan senare hälften av 1800-talet och uppfattningen om den nordiska 

språkgemenskapen har genom denna undervisning fått fäste. År 1952 grundades Nordiska rådet 

som verkar än idag. Sedan 1954, då det första nordiska språkmötet hölls i Oslo, har det hållits 

årliga språkmöten där språknämnderna bland annat diskuterat grannspråksundervisning (Molde & 

Karker 1983). 
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3 Grannspråken i skolan 
Att lärare ska undervisa i och om grannspråken i gymnasieskolan finns uttryckt i kursplanerna för 

svenskämnet (se 4.1). Men varför ska lärarna undervisa i grannspråk och varför ska eleverna läsa 

om dem? I det här kapitlet redogörs för en rad olika argument för grannspråksundervisning i 

skolan.  

I och med Helsingforsavtalet 1996 (Nordiska rådet & Nordiska ministerrådet 2013) har de 

nordiska länderna kommit överens om, samt tagit ansvar för, att skolorna ska undervisa om de 

övriga nordiska ländernas språk, kultur och samhällsförhållanden. Lis Madsen (red. Madsen 

2006:217) skriver dock att det i de skandinaviska länderna främst kommit att röra sig om 

förståelsen av grannspråken. Eleverna ska med fokus på språket få upptäcka att språken är nära 

besläktade, vilket i sin tur ska ge dem insikter i vad språk är, om språkens struktur och historia.  

Insikten om detta kan enligt Madsen (ibid.) underlätta för inlärning av andra språk samt stärka 

elevernas förhållande till andra språk. Ett andra argument för grannspråksundervisning är att 

eleverna genom denna kan upptäcka att de har tillgång till ett större språkområde (ibid. 

2006:230). Lis Madsen (2006:218) betonar att målet för grannspråksundervisning i grundskolan 

är att eleverna ska förstå grannspråkens tal och skriftspråk så att man på gymnasiet kan arbeta 

med att vidmakthålla samt bygga ut denna förståelse. Varken i grund- eller gymnasieskola är 

tanken att eleverna ska lära sig att tala grannspråken, utan fokus ligger som Madsen säger på de 

receptiva färdigheterna att lyssna och läsa.  

Sofia Ask (2012:80f) anför i Språkämnet svenska. Ämnesdidaktik för lärare en rad olika 

argument som kan svara på frågan om varför grannspråken ska ha en plats i skolorna. Hon lyfter 

fram det gemensamma arvet i exempelvis historia och kultur. Den samnordiska arbetsmarknaden 

med passfrihet och den geografiska närheten är ytterligare argument. Formella argument är som 

nämndes inledningsvis både Helsingforsavtalet 1996 samt styrdokumentens skrivelser gällande 

grannspråken. Hon beskriver även den nordiska språkgemenskapen som unik och värd att bevara. 

Genom att samtliga nordiska länder i skolundervisningen (2.1) ska ge eleverna kunskaper om 

något av de skandinaviska språken svenska och danska knyts således länderna ihop genom en 

språkgemenskap. Det är denna gemenskap Ask talar om som värd att bevara.  

Ylva Rosing (e-post 2013-11-20), undervisningsråd för gymnasieenheten på Skolverket, 

förklarar att grannspråken finns med som innehåll i gymnasieskolan för att underlätta för 
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elevernas mobilitet inom det geografiska området. En ambition är att öka elevernas förmåga att ta 

till sig grannspråkens tal och textspråk samt att fördjupa deras förståelse av det svenska språkets 

utveckling och släktskap. Detta för att underlätta för elevernas eventuella framtida kontakter med 

grannländerna. Rosing (e-post 2013-11-20) hänvisar till EU:s nyckelkompetenser som hon säger 

bland annat är kunskaper i främmande språk. Genom undervisning kan man öka förståelsen av 

flera andra språk, dit räknas grannspråken.    

 

3.1 Grannspråken i svenskundervisningen    
Nedan (3.1) redogör jag för två examensarbeten inom lärarutbildningen i Uppsala som behandlar 

lärares attityder till grannspråksundervisning. Därefter (3.1.1) redovisas resultaten av två 

enkätundersökningar av Skolverket (2011) samt Lärarnas Riksförbund (2012) som båda berör 

grannspråken i undervisningen utifrån ett lärarperspektiv. Kapitlet avslutas med en summering 

(3.1.2). 

I sitt examensarbete från lärarutbildningen i Uppsala Grannspråksundervisning - med 

utgångspunkt i kursplanen? (2008) undersöker Saga Holgersson hur några svensklärare i grund- 

och gymnasieskola resonerar kring grannspråksundervisning beroende på om de bedrev 

undervisning i området eller inte. Hon har även tittat på i vilken grad styrdokumenten påverkade 

lärarnas val. Holgerssons hypotes var att lärarna i liten utsträckning motiverar sina val utifrån 

styrdokumenten och att andra saker som exempelvis tillgång på material och klassammansättning 

istället styr.  

Som metod för undersökningen använder Holgersson sig av både kvalitativa intervjuer samt en 

kvantitativ enkätundersökning. Totalt 10 intervjuer, 5 på grundskola och 5 på gymnasieskola 

samt 150 utdelade enkäter med 25 svaranden utgjorde material för undersökningen. 

Svarsfrekvensen i enkätundersökningarna var cirka 20 procent. Samtliga intervjuer genomfördes 

på kommunala skolor i Uppsala, med behöriga lärare.  

Enkäterna visade att samtliga lärare på grundskolan genomförde grannspråksundervisning. I 

gymnasieskolan undervisade 14 av 18 lärare i grannspråken. Vad gäller gymnasielärarna visade 

således resultatet att andelen lärare som bedrev grannspråksundervisning var lägre jämfört med 

informanterna på grundskolan. De gymnasielärare som bedrev undervisning i grannspråken lade 

även mindre tid till detta än vad grundskolelärarna gjorde. Gymnasielärarna tenderade även att i 
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större utsträckning än grundskolelärarna att hänvisa till kursplanen när de motiverade 

undervisningens utformning. Den kunde alltså användas till att motivera både 

grannspråksundervisning och avsaknaden av den. Vanligast bland informanterna var dock att 

hänvisa till kursplanen för att inte ta upp området grannspråk. Holgersson (2008) framhåller att 

gymnasielärarna i undersökningen endast såg uppnåendemålen och betygskriterierna som "den 

egentliga kursplanen" medan strävansmålen inte var lika prioriterade. Flera av lärarna påpekade 

dock att de ansåg grannspråksundervisning vara viktig, men att kursplanens utformning hindrade 

dem i och med att området endast fanns med i strävansmålen. Av de fem gymnasielärarna som 

intervjuades hade tre av dem inte grannspråksundervisning och förklaringen uppges vara 

tidsbrist, att man prioriterat annat som måste hinnas med.  

För att se hur styrdokumentens skrivningar har förändrats jämför Holgersson (2008) tidigare 

kursplaner med varandra (både grund- och gymnasieskola). För grundskolan gäller det jämförelse 

mellan den dåvarande kursplanen Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier 2000 med de 

föregående från 1994 samt 1980. För gymnasiet gäller det den dåvarande Gy 2000:01 som 

jämförts med läroplanerna från 1994 samt 1983. Resultatet av jämförelsen mellan grundskolans 

kursplaner visar att kursplanerna från 2000 blivit mindre styrande och att utvecklingen blivit att 

skrivningarna gällande grannspråksundervisning gradvis har försvagats med vagare 

formuleringar. Grannspråken nämns inte i betygskriterierna för grundskolan. Vad gäller 

gymnasieskolan har Holgersson begränsat sig till att jämföra A- och B-kursen (obligatoriska för 

samtliga program). Strävansmålen gällde dock svenskämnet i stort. I och med ändringen i 

kursplanerna från 2000 byttes konkreta begrepp ut mot mer generella i syfte att lärare såväl som 

elever skulle ges större möjligheter att kunna utforma undervisningen på det lokala planet. 

Uppnåendemål blev till största delen strävansmål. Eleven "ska kunna" ändrades till "får möjlighet 

att utveckla" och så vidare. Endast i b-kursen (för betyget Väl godkänd) nämndes grannspråken.  

David Nygrens (2012) uppsats är ett examensarbete från lärarprogrammet vid Uppsala 

universitet. Nygrens undersökning syftar till att undersöka svensklärares inställning till 

grannspråksundervisning på gymnasiet. Han har även tittat på hur undervisningen ser ut samt 

vilket utrymme den får. Undersökningen är gjord ur ett geografiskt perspektiv då han har jämfört 

städerna Helsingborg och Uppsala. Han har utgått från hypotesen att skillnader i hur 

undervisningen bedrivs följer av närheten till ett skandinaviskt land (Nygren 2012:5).  
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David Nygrens insamlade material består av sammanlagt 62 enkäter på två orter, 31 i 

Helsingborg samt 31 i Uppsala. Totala antalet utdelade enkäter var 80, med jämn fördelning på 

båda orter, vilket gav en svarsfrekvens på sammanlagt 77,5% i undersökningen. Både 

kommunala skolor och friskolor (med lärare på både teoretiska och yrkesförberedande program) 

finns representerade. Endast två av informanterna, båda verksamma i Uppsala, saknade examen 

men genomgick fortbildning för att få det. 

På frågan om de själva fått grannspråksundervisning under lärarutbildningen uppger nästan alla 

från Uppsala att de fått det (97%) medan siffran var något lägre i Helsingborg (81%). Lärarna 

fick kryssa i om de själva hade någon kontakt med danska och norska, utöver utbildningen (ja 

eller nej). En del av informanterna gav även exempel på vad för slags kontakt det rörde sig om. 

Resultatet visade att fler lärare från Helsingborg hade haft någon form av kontakt med danska. 

Den vanligaste kontakten var då släktingar i eller från Danmark samt tillgång till dansk TV. I 

Uppsala var den vanligaste kontakten att informanterna semestrat där eller hade vänner därifrån. 

Vad gäller kontakten med norska ser resultaten jämnare ut mellan de två städerna. Det är lite 

mindre än hälften som haft kontakt med norska frånsett utbildningen. Den vanligaste kontakten är 

i båda städerna besök i landet (Nygren 2012:18).  Resultatet av undersökningen visar att 

merparten av lärarna (61%) undervisar i grannspråken, 39% gör det ej. Här syntes inte någon 

större geografisk skillnad. Det hade inte heller någon större betydelse att lärarna i Uppsala hade 

fått mer undervisning i grannspråken i sin utbildning. Den vanligaste anledningen till att man inte 

hade undervisning i grannspråken var prioritering av andra områden, samma resultat som i 

Holgerssons (2008) enkätundersökning. Angående hur informanterna i Nygrens undersökning ser 

på den egna utbildningen, säger 47% att de fått tillräckligt med utbildning och 31% uppger sig ha 

fått delvis tillräckligt med utbildning. Endast 16% anser att de inte fått tillräckligt med utbildning 

i området. Jämfört med de lärare som inte bedriver grannspråksundervisning anser de lärare, som 

har undervisning, den egna utbildningen tillräcklig. Att grannspråksundervisning skulle ha större 

utrymme på teoretiska program finns det ingenting av resultaten i undersökningen som talar för 

(Nygren 2012:24). 

Majoriteten av lärarna ägnar mellan en till fyra timmar/läsår på undervisning i grannspråk. Näst 

vanligast var att lägga fem eller fler timmar/läsår på undervisningen. Minst antal timmar lägger 

informanterna i Helsingborg medan lärare i Uppsala lägger mellan tre till fyra timmar på 
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undervisning i området. Intressant att notera är att 80% av informanterna i Helsingborg 

undervisar mer i danska eller endast danska medan det i Uppsala är mer jämnt fördelat mellan 

danska och norska (Nygren 2012:27).  

Också i svaren på frågan om vilka mål som var viktigast för lärarna i undersökningen visade sig 

geografisk skillnad. I Helsingborg var det viktigaste syftet ordkunskap, i Uppsala var det att 

skapa intresse för grannländerna. Vad gäller material som användes i undervisningen använde 

flest lärare från Helsingborg sig av eget material, men vad för slags material framgår ej. I 

Uppsala var det filmmediet som var vanligast att använda sig av (Nygren 2012:29).   

Omkring hälften av de informanter som svarat menar att eleverna ser grannspråken som svåra, 

men samtidigt tror över hälften av lärarna att eleverna upplever grannspråksundervisningen som 

nyttig och rolig. 60% av lärarna anser själva det vara viktigt med undervisning i grannspråken. 

De informanter som har undervisning anser i högre grad att det är viktigt med 

grannspråksundervisning jämfört med de lärare som inte bedriver någon. De som har 

undervisning anser även det vara lättare att undervisa i området jämfört med de lärare som inte 

har undervisning. Två femtedelar upplever området vara lätt att undervisa i medan lite mer än 

30% procent anser det vara svårt. 60% av informanterna uppger att de tycker det är ett roligt 

område att undervisa i medan cirka 5% anser det vara tråkigt. Cirka 40% av informanterna har 

dock valt att inte besvara frågan (Nygren 2012:34).     

            

3.2 Lärarenkäter   
I juni 2011 redovisade Skolverket (Skolverket 2011:10f) en rapport om undervisningen i nordiska 

språk. Enkäten skickades ut till 120 mottagare, med 81 svaranden och en svarsfrekvens på 67,5%. 

Enkätundersökningen bestod av åtta frågor med fasta svarsalternativ. Syftet med studien var att 

undersöka hur de tillfrågade lärarna behandlar nordiska språk i svenskundervisningen. Lärarna 

arbetar antingen på högstadiet eller på gymnasiet. Majoriteten av lärarna arbetar på en kommunal 

skola.  

Ungefär hälften av lärarna i undersökningen (SKOLFS 2011:2f) uppger att de lägger 2-3 

lektioner (à 60 minuter) på området grannspråk medan en fjärdedel svarar att de inte undervisar i 

området. Av de lärare som inte undervisar i grannspråken uppger majoriteten att de prioriterat 

bort området för att hinna med annat. En tiondel av lärarna som inte undervisar i ämnet har svarat 
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att de inte fått någon utbildning i nordiska språk under lärarutbildningen och därför känner sig 

osäkra på att undervisa i detta.   

De lärare som bedriver grannspråksundervisning har fått svara på frågan om vad 

undervisningen innehåller och har kunnat välja ett eller flera alternativ. Majoriteten (87,9 %) 

uppger att undervisningen innehåller läsning av norsk/dansk text samt uppföljning kring likheter 

och skillnader i ordförråd. Mer än hälften av de svarande (60,3 %) går även igenom några 

systematiska stavnings-/uttalsskillnader samt några "falska vänner" (ord som är lika varandra 

men har olika betydelser). Drygt en tredjedel (36,2 %) uppger att de även visar film på 

norska/danska.  

Vid svar på frågan om hur många timmar läraren själv fick utbildning i grannspråk eller 

grannspråksdidaktik under lärarutbildningen svarade merparten (55,8 %) att grannspråken 

behandlades två till tre veckor. Näst vanligast var det att man haft någon enstaka föreläsning om 

språken. 14,3 % uppger att de inte fått någon grannspråksundervisning själva. Den övervägande 

majoriteten (92,1 %) hade inte fått didaktiska råd utan undervisningen fokuserade endast på 

språken i sig. 

Inför bokmässan i Göteborg 2012 genomförde Lärarnas Riksförbund (2012:6) en 

enkätundersökning bland sina medlemmar med syfte att kartlägga hur det ser ut med 

undervisningen i nordiska språk. Enkäten skickades ut till både grundskole- och gymnasielärare. 

Sammanlagt deltog cirka 900 lärare i undersökningen. I enkäten ville LR (2012:6) ha svar på om 

lärarna själva ansåg den egna utbildningen vara tillräcklig för att bedriva undervisning i området 

nordiska språk samt att ta reda på om lärarna upplevde att den egna undervisningen gav eleverna 

möjlighet att nå de uppsatta målen. 414 av de 900 lärarna var verksamma i gymnasieskolan. 

Svarsfrekvensen där låg på 60 procent. Enkätundersökningen bestod av sammanlagt tre frågor 

med fasta svarsalternativ (helt, delvis, inte alls). Lärarna gavs även möjlighet att lämna egna 

kommentarer, vilket 134 stycken valde att göra. De fick även uppge om de var behöriga att 

undervisa eller ej (LR 2012:7). 

Resultatet visar att majoriteten av gymnasielärarna är behöriga att undervisa i svenska (96%). 

Endast 16 lärare uppger att de inte är behöriga. Få av lärarna anser sig inkompetenta att undervisa 

i nordiska språk. Merparten anser sig vara helt eller delvis kompetenta (93%). Lärarnas 

Riksförbund (2012:16) ser en tendens att gymnasielärarna inte förmår täcka det centrala 
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innehållet som finns i kursplanerna i sin undervisning, trots sin kompetens. Vad gäller 

uppfattningen om elevernas möjlighet att uppfylla de mål som gäller för nordiska språk anser en 

av tio lärare att eleverna inte ges möjlighet att nå de kunskapskrav som finns (LR 2012:16).  

 

4 Metod 
I 4.2 beskriver jag hur intervjuerna gått till. I 4.3 förklarar jag hur urvalet vad gäller 

informanterna gjorts, samt ger en kort presentation av informanterna (namnen är fingerade). En 

redogörelse för materialinsamling (4.4) samt bearbetning av intervjuerna (4.5) avslutar detta 

avsnitt.  
 

4.1 Intervjuer  
Valet av metod har utgått från huvudsyftet med uppsatsen, som ju är att undersöka lärares 

inställning till grannspråksundervisning. Metoden som använts i denna undersökning är 

kvalitativa intervjustudier (Lagerholm 2010:30). Den kvalitativa metoden har fördelen att få 

resultat som ger en djupare förståelse för undersökningsområdet (Lagerholm 2010:31), vilket är 

anledningen till att jag har valt den framför en kvantitativ metod. Tidigare har jag redogjort för 

resultatet från flera olika enkäter (kapitel 3). Med den kvalitativa intervjun ämnar jag komplettera 

de kvantitativa enkätundersökningarna. 

Det material som insamlats utgörs av fem intervjuer, ca 20-25 minuter långa. Som Lagerholm 

(2010:56) rekommenderar spelades dessa intervjuer in för att intervjuaren skulle kunna fokusera 

på samtalet utan att känna sig stressad för att hinna med att skriva själv. Intervjuerna har 

genomförts på lärarnas respektive arbetsplats. Lagerholm (2010:34) understryker också att val av 

miljö för intervjuer är av stor betydelse för att informanterna ska känna sig mer avslappnade, 

vilket kan påverka resultatet positivt. Därför besökte jag skolorna i respektive kommun och bad 

lärarna att boka ett rum där intervjuerna kunde ta plats och där vi kunde få prata ostört. 

Intervjuerna genomfördes under hösten 2012, vilket innebär att endast en av lärarna vid tillfället 

hade hunnit planera samt undervisa i grannspråken efter den nya läroplanen Gy 2011. De frågor 

som ställdes var: 
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– Skulle du velat ha mer/mindre undervisning i grannspråken under lärarutbildningen? 

– Brukar du ha grannspråksundervisning? Vilket stadium etc.? 

– Hur skulle du uppskatta tiden du lägger på grannspråksundervisningen? 

– Vad skulle du säga är orsakerna till att du undervisar om grannspråken?/ 

– Vad skulle du säga är orsakerna till att du inte undervisar om grannspråken? 

– Vad anser eleverna? Vad behöver eleverna? 

– Vad tror du om grannspråkens framtid i gymnasieskolan? 

 

4.2 Informanter  
Lagerholm (2010:55) återger tre viktiga principer bakom urval av informanter som jag har 

förhållit mig till, nämligen: variationsbredd för att få större informationsinnehåll, informanter 

som man kan anta ha stor kunskap om (i detta fall) grannspråksundervisning samt deras villighet 

att delta och deras förmåga att uttrycka sig. Det viktigaste var dock att få tag på informanter, inte 

hur väl de kunde uttrycka sig.   

Tanken var att få en geografisk spridning och därmed variationsbredd bland informanterna, 

vilket ledde till att jag valde städerna Gävle, Eskilstuna, Sollentuna, Norrköping som är orter som 

inte ligger alltför långt från Uppsala, vilket var den femte staden. Detta underlättade för mig då 

jag skulle genomföra intervjuerna (både ekonomiskt, men framför allt tidsmässigt). Därefter 

letade jag reda på olika kommunala gymnasieskolor som fanns listade på respektive kommuns 

hemsida. I mejl till rektorerna på skolorna förklarades syftet med min undersökning. Rektorerna 

förmedlade informationen vidare till lärarna och på så vis fick jag kontakt med mina informanter. 

I mejlkontakten med informanterna förklarade jag syftet med undersökningen samt försäkrade 

deras anonymitet i fall de skulle välja att delta. När så fem informanter tackat ja till medverkan 

bestämdes datum och tid för intervjuerna. Informanternas namn har ändrats för att säkra deras 

anonymitet. Nedan följer en kort presentation av intervjupersonerna. 
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Ebba: 27 år, är behörig gymnasielärare och arbetar på en kommunal gymnasieskola i Norrköping. 

Relativt nyexaminerad med tre år inom yrket. Arbetar med elever som går yrkesförberedande utbildningar.   

 

Göran: 43 år, är behörig gymnasielärare och arbetar som gymnasielärare på en kommunal skola i Gävle. 

Har arbetat som lärare i cirka 15 år. Undervisar elever inom studieförberedande program.       

 

Kristina: 43 år, är behörig gymnasielärare med 12 år i yrket. Hon arbetar på en kommunal gymnasieskola 

i Uppsala med elever från både teoretiska och praktiska programinriktningar.   

 

Martin: 36 år, behörig gymnasielärare som arbetar på en kommunal gymnasieskola i Eskilstuna. 

Yrkesverksam i 10 år. Arbetar både med elever vid yrkes- och studieförberedande klasser.  

 

Peter: 26 år, är behörig lärare som är relativt nyexaminerad. Har arbetat som lärare i cirka 1,5 år. Arbetar 

på ett gymnasium i Sollentuna där han undervisar elever från yrkesförberedande samt studieförberedande 

program. 

  

4.3 Bearbetning av intervjuerna  
Intervjuerna har transkriberats i sin helhet då dessa (tillsammans med inspelningarna) utgör 

material för denna undersökning. Således har transkriberingen varit nödvändig för att kunna tolka 

resultaten, men då jag varit intresserad av innehåll för att besvara uppsatsens syfte ser 

transkriptionerna mer skriftspråkslika ut (Lagerholm 2010).  
  

5 Resultat 
I kapitlet kommer jag att presentera det grannspråkliga innehåll som står med i respektive 

kursplan för de två läroplanerna Lpf 94 samt Lgy 2011 (se 5.1). I kapitel 5.1.3 har jag jämfört 

dessa två genom att använda mig av metoden närläsning. Vidare presenteras resultaten av 

lärarintervjuerna ur fyra aspekter: grannspråken under lärarutbildningen samt i lärarnas 

undervisning (5.2.1), hur lärarna motiverar grannspråksundervisning (5.2.2), hur lärarna upplever 

att eleverna ser på grannspråken (5.2.3) samt vad lärarna tror om framtiden för grannspråken i 

skolan (5.2.4). Varje resultatdel avslutas med en sammanfattning och kapitlet avslutas (5.2.5) 

med de slutsatser jag dragit från resultaten.  

 



18 

 

5.1 Kursplaner 
För att se hur kraven på grannspråk i skolan formuleras har jag studerat innehållet i de två senaste 

läroplanerna för gymnasieskolan (Lpf 94 samt Lgy 2011). Vad ligger fokus på och hur 

formuleras det i betygskriterierna? Detta gör jag i kapitel 5.1.1 -2. I kapitel 5.1.3 jämförs de två 

kursplanerna med varandra, kopplat till frågeställningen: att undersöka hur kunskapsområdet 

grannspråk formuleras i dessa samt undersöka om kursplanerna skiljer sig åt. En skillnad finns 

redan i den övergripande terminologin. I Lpf 94 heter innehållet mål (mål att sträva mot samt mål 

att uppnå) medan det i Lgy 2011 formuleras som centralt innehåll. Kurserna i sig har bytt namn i 

och med läroplansreformen. Betygssystemet är också ändrat i och med denna reform.  

  

5.1.1 Lpf 94 och kursplanen i svenska  
Innan reformen som ledde till den nya läroplanen Lgy 2011 gällde Lpf 94. Då läste alla 

gymnasieelever, oavsett programinriktning, kärnämneskurserna Svenska A och B. De var således 

obligatoriska och alla gymnasieinriktningar var då studieförberedande. Valbar kurs var Svenska 

C. Svenska A var den kurs som gymnasisterna mötte det första året, b-kursen följde således efter 

den. Nedan presenteras det grannspråkliga innehåll som jag funnit i syftesbeskrivningen för 

ämnet svenska, samt i kursplanerna för gymnasieskolan.     

I strävansmålen (Lpf 94) för svenskämnet står det att skolan i sin undervisning ska sträva efter 

att eleven ”uppövar sin förmåga att förstå talad och skriven norska och danska och får kännedom 

om litteratur, språk och språksituation i hela Norden inklusive minoritetsspråken i Sverige.”. I 

kursmålen för de olika kurserna ser man (i uppställningen nedan) de mål som eleverna ska ha 

uppnått efter avslutad kurs: 
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I kursplanen för svenska i Lpf 94 är grannspråken förlagda till kursen Svenska B. 

Innehållsmässigt är målen att eleven ska ha kunskaper om nordiska verk och att de ska ha 

kännedom om hur det svenska språket utvecklats (språkhistoria). Dock nämns inte grannspråken 

under just den andra punkten, men om man jämför med betygskriterierna (se nedan) för kursen är 

detta mål det enda möjliga att koppla till kriterierna. I kriteriet för betyget Väl godkänd (Vg) står 

det att "Eleven redogör för grunddragen i de europeiska språkens släktskap, ursprung och deras 

påverkan på svenska språket samt påvisar utifrån textstudier likheter och skillnader mellan de 

nordiska språken.". För betyget Godkänt (G) eller Mycket väl godkänd (Mvg) nämns inte 

grannspråken.  

I betygskriterierna för kursen Svenska B står det alltså att eleven ska kunna visa på skillnader 

och likheter, utifrån textstudier, mellan de nordiska språken. Eleven ska även kunna redogöra för 

grunddragen för det svenska språkets ursprung och släktskap. Endast för betyget Väl godkänd 

formuleras kriterier för grannspråken och endast i kursen Svenska B finns grannspråken med som 

innehåll.  

Grannspråken finns endast formulerade som mål att uppnå i kursen Svenska B (då obligatorisk 

för alla gymnasieelever). I kurserna Svenska A och Svenska C, står ingenting om grannspråken. 

Däremot står det i syftesbeskrivningen för svenskämnet i helhet att skolan ska sträva mot att 

eleven får uppöva sin förståelse av grannspråken danska och norska. Det vill säga, det som 

Madsen (se kapitel 3) benämner som de receptiva förmågorna (att förstå tal och skriftspråk). 
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Även litteratur och språksituationen i Norden står under dessa strävansmål.  

 

5.1.2 Lgy 2011 och kursplanen i svenska  
Hösten 2011 började en ny läroplan att gälla för skolan. I gymnasieskolan heter den Lgy 2011. 

Målen med utbildningen i svenska formuleras, i syftesdelen för svenskämnet, i nio kunskapsmål 

som Sofia Ask (2012:21) förklarar är "[...] krav på kunskaper som ska ha uppnåtts inom ramen 

för ämnets delkurser.". Dessa mål syftar till att tydliggöra svenskämnets innehåll för samtliga 

kurser (Ask 2012:22). Grannspråksundervisning finns med i dessa mål (kunskapsmål 9), där det 

står att eleven ska utveckla: "Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt 

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

(Lgy 2011).   

Svenskämnet är uppdelat i kurserna Svenska 1, 2 och 3. Av dessa kurser läses Svenska 1 av 

samtliga elever medan de övriga två läses av elever på studieförberedande program (Ask 

2012:21). Kursen Svenska 1 är den första kursen som eleverna möter vid stadieövergången från 

högstadiet till gymnasiet. Den är således en grundläggande och innehållsrik kurs som innehåller 

samtliga nio kunskapsmål för svenskämnet. De övriga två kurserna syftar till progression samt att 

förbereda eleverna för vidare studier efter avslutad gymnasieutbildning (Ask 2012:32f).  

I sammanställningen nedan har jag tagit fram vad som gäller för grannspråken, i Lgy 2011, 

under centralt innehåll för samtliga kurser. Det centrala innehållet ger anvisningar om vad 

undervisningen ska innehålla (Ask 2012:30):  
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I sammanställningen av det centrala innehållet i svenskämnet i Lgy 2011 ser man att 

grannspråksundervisning koncentreras till kurserna Svenska 2 och 3. Där fokuseras 

språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt dansk och norsk skönlitteratur. Det står 

även, vad gäller skönlitteratur, att den delvis ska läsas på sitt originalspråk, alltså på danska eller 

norska. I kursen Svenska 3 står det uttryckligen inte Norden, men det står "[...] ursprung, 

historiska utveckling och släktskapsförhållanden [...]" vilket skulle kunna tolkas som 

grannspråksundervisning. 

I kursen Svenska 1 står det ingenting om grannspråk i undervisningen. Eftersom detta är den 

enda kurs som är obligatorisk för elever vid yrkesförberedande program (Ask 2012:21) 

kontaktade jag Skolverket för att fråga hur de motiverar att grannspråksundervisning inte finns 

med som centralt innehåll i nämnda kurs. Christina Månberg, ansvarig för svenskämnena, och 

Ylva Rosing, undervisningsråd vid gymnasieenheten, besvarade mina frågor. Det visade sig 

(Månberg e-post 2012-12-19) att frågan hade diskuterats flitigt under arbetet med 

läroplansreformen, där man kommit fram till att det var mycket som skulle få plats i den första 

kursen. Månberg (e-post 2012-12-19) påpekar att det centrala innehållet är en lista på det som ska 

tas upp i en kurs, men att det är fullt möjligt att lägga till innehåll om det finns behov och 

anledning. Ylva Rosing (e-post 2013-11-20) svarar att kursernas olika fokus motiverar 

placeringen av grannspråken i Svenska 2 och 3. Hon förtydligar att det centrala innehållet ska 

läsas tillsammans med syftesdelen för svenskämnet där målet för grannspråksundervisning (som 

nämnts ovan) finns formulerat. Detta är då, enligt Rosing (e-post 2013-11-20) ett kunskapsmål 

som ska uppfyllas i kursen Svenska 1, även om studier av grannspråken inte specifikt står med i 

kursens centrala innehåll. Eleverna förmodas även ha fått grundläggande kunskap i högstadiet, 

vilket motiverar placeringen av grannspråksundervisningen.  

I kunskapskraven för svenskämnet står kunskaper om grannspråk med i varje betygssteg 

(översiktligt, utförligt, utförligt och nyanserat) i de två kurserna där området finns med. I 

Svenska 2 gäller det språksituationen i Sverige och övriga Norden. Dock nämns ingenting i 

kunskapskraven om det centrala innehållet gällande dansk och norsk skönlitteratur (delvis på 

originalspråk). I Svenska 3 står det svenska språkets släktskapsförhållanden samt historiska 

utveckling i fokus för kunskapskraven.  
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5.1.3 Jämförelse mellan läroplanerna  
I Lpf 94 var själva kunskapsområdet grannspråk förlagt till kursen Svenska B, vilket skiljer sig 

från den nu gällande läroplanen Lgy 2011 där området ska tas upp i kurserna Svenska 2 och 3. I 

kursen Svenska 2 har även lagts till att dansk och norsk skönlitteratur ska läsas "[...] delvis på 

originalspråk.", vilket är en tydligare och mer skarp formulering än den tidigare (Lpf 94) där det 

står att eleverna ska ha kunskap om nordiska verk och deras författare. Även i 

betygskriterierna/kunskapskraven finner man en skillnad då det i Lgy 2011 finns med i varje 

betygssteg (A, C, E) vad eleven ska kunna i området. Fokus i Lgy 2011 ligger på 

språksituationen i Sverige och övriga Norden (Svenska 2) och släktskapsförhållanden (Svenska 

3). I den tidigare kursplanen (Lpf 94) finns även släktskapsförhållandena med i betygskriterierna, 

men endast för betyget Väl godkänd (Vg). I betygskriterierna i Lgy 2011 finns dessa kriterier 

tydligt formulerade i varje betygssteg (A-E).  

Genom närläsning av kursplanerna kan man sammanfattningsvis konstatera att grannspråken 

fått en något större plats med tydligare formuleringar i de nu gällande kursplanerna för svenska 

(Lgy 2011) än i de tidigare (Lpf 94). I syftesbeskrivningen för svenskämnet nämns (i båda 

läroplanerna) grannspråken. I Lpf 94 är dessa mål något att sträva mot. I Lgy 2011 formuleras de 

som kunskapsmål som eleven ska utveckla. Det är således även här en tydligare formulering från 

det något vaga ska sträva mot till det mer specifika ska utveckla. 

I den nya läroplanen finns ytterligare en skillnad från den tidigare, gällande teoretiska och 

praktiska gymnasieprogram. Elever vid yrkesförberedande linjer läser inte kursen Svenska 2 (jmf 

Svenska B). Endast Svenska 1 (jmf Svenska A) är obligatorisk. Innan reformen som ledde till den 

nya läroplanen läste samtliga elever Svenska A och Svenska B, vilket betyder att även om 

grannspråken fått en något större plats i Lgy 2011 gäller det inte för alla elever. Anledningen till 

att området inte tas upp i Svenska 1 (obligatorisk för alla) säger Skolverket är att kursen är så 

pass innehållstung. Dock är tanken att kunskapsmål 9 (se 4.1.2) ska gälla för svenskämnet i stort. 

Placeringen av grannspråken i Svenska 2 och 3 motiveras även med att eleverna ska ha fått 

grundläggande grannspråksundervisning i högstadiet. Värt att notera är att placeringen av 

grannspråken i Lpf 94 även var förlagd till b-kursen (jmf Svenska 2). Skillnaden består i att 

kursen Svenska B var obligatorisk, vilket betyder att alla gymnasieungdomar skulle uppfylla 

målen för kursen.     
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5.2 Intervjuer 

5.2.1 Grannspråksundervisning 
I detta avsnitt presenteras lärarnas svar rörande den grannspråksundervisning de bedriver samt 

vilken inställning de har till den grannspråksundervisning de själva fått under lärarutbildningen.  

   

- Skulle lärarna velat ha mer/mindre undervisning i grannspråken? 

 

Fyra av fem lärare uppger att de fått grannspråksundervisning under lärarutbildningen, där kursen 

var på mellan 5 och 7,5 högskolepoäng. Kristina säger att hon inte kommer ihåg om hon fick 

undervisning eller inte. 

På frågan om Göran skulle velat ha haft mer eller mindre undervisning säger han:     

 

Göran: Sett till mitt personliga intresse så tycker jag nog att det här var ganska lagom. Sett till om man tittar på de 

här dokumenten som jag har där (kursplanerna) och hur mycket man sen har användning för det i sin 

svenskundervisning så är det ju nästan för mycket eftersom man ska göra så oerhört lite.  

  

Göran jämför den grannspråksundervisning som han fått under lärarutbildningen med 

kursplanerna. Han tycker att undervisningen han fick under utbildningen var lagom för hans 

personliga del. Med tanke på i vilken utsträckning han har användning av dessa kunskaper anser 

Göran dock att undervisningen nästan var för omfattande. 

Kristina säger att det underlättar för undervisningen om man har grundläggande kunskaper i 

grannspråken och att hon därför skulle velat ha mer undervisning under utbildningen, men 

tillägger att:  

 

Kristina: Det är ju mycket, som dialekter har man också grunda kunskaper i. Det är många luckor som man får fylla 

i hela tiden utifrån behov och utifrån förändrade läroplaner och förändrade kunskapskrav helt enkelt. 

 

Kristina anser således inte att hon har särskilt goda kunskaper i grannspråken, men tillägger att 

det också är andra områden inom svenskämnet som hon känner sig osäker på och ger exemplet 

dialekter.  

Om grannspråken i lärarutbildningen säger Peter: 

 

Peter: Jag tycker att den undervisning som jag har fått räcker, med tanke på hur stort utrymme det har i kurserna på 

gymnasiet. Det jag känner som egentligen fattas då är den nordiska litteraturen mer. Att man kanske har en kurs i 

enbart nordisk litteratur. Eller en del av en kurs. Men annars så tycker jag att det vi fick i danska och norska, och vi 
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gick även in då på isländskan och sådär. Det var en väldigt bra kurs, väldigt mycket matnyttigt.  

 

Det Peter alltså känner fattas är kunskaper om nordisk litteratur, men i övrigt så upplever han att 

utbildningen var fullt tillräcklig och gav honom goda kunskaper.  

Ebba upplever att:  

 

Ebba: Just undervisningen i danska och norska tycker jag var bra, för det var både språkhistoria och grammatik och 

läsning. Skönlitteratur fick vi också läsa så det var en bra uppdelning. Så jag tycker egentligen det var bra så.  

 

Ebba är nöjd med den undervisning hon fick i grannspråken under utbildningen. Vad gäller 

danskan och norskan upplever hon att hon fick en bra bild av språken eftersom undervisningen 

var uppdelad i olika delar (språkhistoria, grammatik och läsning). 

Om undervisningen under lärarutbildningen säger Martin att: 

 

Martin: Jag tyckte att jag fick så pass mycket till livs så att jag skulle klara av att göra det på ett vettigt sätt med 

mina elever nu om jag fräschar upp kunskaperna lite. Men kanske en liksom metodisk eller didaktisk fortbildning om 

att "det här är ett bra sätt att angripa grannspråken". Man skulle behöva få liksom som en kickstart i arbetet och få 

lite idéer, lite så. 

 

Martin tycker att den undervisning han fått under lärarutbildningen var tillräcklig för att han i 

dagsläget skulle kunna genomföra grannspråksundervisningen med sina elever. Han fick dock 

ingen didaktik under utbildningen och det är något han i så fall skulle efterfråga för att få lite 

idéer i arbetet om hur man skulle kunna ta sig uppgiften. 

De flesta av lärarna anser alltså att den grannspråksundervisning som de fått under sin 

lärarutbildning var tillräcklig. En lärare (Kristina) kommer inte ihåg om hon fått någon 

grannspråksundervisning. En av lärarna (Martin) efterfrågar dock undervisning i didaktik, alltså 

hur man kan arbeta med grannspråken i undervisningen. En annan (Peter) efterfrågar 

undervisning i nordisk litteratur. Men i stort anser fyra av fem lärare att utbildningen var 

tillräcklig. Kristina skulle velat ha mer undervisning, men hon tillägger att det inte bara är 

grannspråken som hon känner sig osäker på att undervisa i utan även andra områden.  

 

- Brukar lärarna ha grannspråksundervisning? Vilket stadium etc.?  

- Hur mycket tid uppskattar lärarna att de lägger på grannspråksundervisningen? 

  
Peter: Ja, jag skulle nog säga att jag berör det i både Svenska 1 och i Svenska 2.  I Svenska 1 då är det lite mer fokus 
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på just Sverige och svenska dialekter och svenska sociolekter och sånt. Man kommer in på det här med nordiska, 

men nu i Svenska 2 så är det mer, då är det verkligen mer insatt. Mycket mer arbete med att sätta sig in i hela 

faderuttan. Nej, men det finns med egentligen i båda de kurserna. Att kunna jämföra språksituationen i de nordiska 

länderna och sen så har de olika former av redovisningar sådär. 

 

Peter tar upp grannspråken i Svenska 1 då han berör grannspråken i samband med att eleverna 

läser språksociologi, om svenska dialekter och sociolekter. I Svenska 2 går han djupare in på 

grannspråken som studeras som ett eget område. Kursen Svenska 3 hade han vid intervjutillfället 

inte hunnit med att undervisa i. Jag frågar honom om han kan uppskatta hur mycket tid han 

lägger på undervisning i grannspråken:  

 

Peter: Det är ju så att den här skolan som jag arbetar på nu, där jobbar eleverna tematiskt. Så de har två veckors 

tema. Det är väldigt många timmar som läggs ner under de här veckorna på fokuserat arbete med just ett tema. Från 

förmiddag till eftermiddag där eleverna jobbar koncentrerat med det som ett mål.  

  

Peter arbetar med området tematiskt under två veckors tid där många timmar läggs på just detta 

område. Exakt hur många timmar är han inte säker på. Men från förmiddag till eftermiddag i två 

veckors tid i kursen Svenska 2.  

Kristina hade vid intervjutillfället inte hunnit undervisa i grannspråken enligt den nya 

läroplanen men berättar om hur hon arbetade enligt den förra läroplanen (Lpf 94):  

 

Kristina: Då hade man grannspråksundervisning lite grann i årskurs 1 om jag inte minns fel. Om jag tänker på 

läroböckerna. Sen brukar jag ha det inlagt ändå, i alla årskurser, en liten dikt eller en liten text så där och det har jag 

alltid haft därför att det kan ju vara kul att titta på språkuppbyggnad och sådär.  

 

Kristina brukar ha grannspråksundervisning i årskurs 1 som hon minns det, men lägger även in 

dikter eller små texter i alla årskurser då hon tycker att det är kul att se på språkuppbyggnaden. På 

frågan om hur hon skulle uppskatta tiden som hon lägger på undervisningen säger hon: 

 
Kristina: Svårt att säga, inte mycket. Ungefär som den undervisning jag fick själv, man skummar förbi det så man 

har tittat på det, men inget djupare. 

 

Även Kristina har svårt att uppskatta tiden hon lägger på undervisningen, men säger att det inte är 

någonting hon går djupare in på utan att något hon skummar förbi för att ha tittat på 

grannspråken. 

Ebba har heller inte hunnit undervisa enligt den senaste läroplanen Lgy 2011. I Lpf 94 har hon 

inte haft så mycket grannspråksundervisning:   

   
Ebba: Jag har haft det väldigt lite, men i Svenska B så har jag haft det nästan i kontakt med språkhistorian. I och 
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med släktskapet så går man in på likheter och skillnader, men jag har varit ganska dålig på att ha rena texter som de 

får läsa och sådär. Det har jag faktiskt inte gjort så mycket alls.  

 

Ebba har undervisat om grannspråken i Svenska B (Lpf 94) och då i samband med språkhistoria 

där hon gått in på skillnader och likheter mellan språken. Dock har hon inte har tagit med texter 

på språken som eleverna får läsa. På frågan om hur mycket tid hon uppskattningsvis lagt på 

grannspråksundervisningen svarar hon:  

 

Ebba: Alltså det har ju inte varit mycket, det har det inte. En till två lektioner i kurs, men då räknar man med både 

provet och att jobba med det i så fall, så det kanske bara blir en och en halv ungefär.  

Ebba uppskattar att hon lagt ungefär 1-2 lektioner på området med prov inräknat. Liksom 

Kristina och Ebba har Göran inte haft grannspråksundervisning enligt Lgy 2011. Han berättar 

istället om hur han gjorde tidigare i Svenska B (Lpf 94):   

 

Göran: De första åren hade jag inte det, utan då var det så att i de här nationella proven häftena som fanns då så 

ingick alltid nått norskt eller danskt i dem. Och då var det många som resonerade som jag att då har man liksom 

bockat av den biten då. Det här låter väldigt cyniskt, men det var så. Och sen lite längre fram de sista åren med 

kurserna i Svenska B så gjorde så att jag lät eleverna fördjupa sig i de här olika områdena. Att två, tre elever hade 

norska och två, tre elever hade danska och så fick de göra en liten gruppuppgift att ta reda på lite om språket utifrån 

läroböcker, leta reda på någon Youtube video där man pratade det här språket, leta reda på lite sådana här ”fun 

facts”, om hur många som talade och lite sådana här olika saker. Och sen hade man redovisning inför varandra. 

 

Under sina första år som lärare undervisade Göran inte alls om grannspråken utan resonerade så 

att de texter på norska och danska som fanns med i nationella proven i svenska var nog för att 

området skulle ha behandlats. Under de senare år som han undervisat har han tagit upp 

grannspråken under kursen Svenska B där eleverna studerat det genom ett undersökande 

arbetssätt. Jag frågar Göran hur han uppskattar tiden han lägger på grannspråken: 

 
Göran: Jag har kommit igång med Svenska 2 kursen men den är inte klar. Jag kan ju säga så här att i den gamla 

Svenska B så hade vi 120 klocktimmar till det här. Och det här momentet som jag talade om förut, att de fick 

fördjupa sig i några språk och presentera för klasser och så.  Det kanske jag la max 5 lektioner på, 5-6 timmar. Då 

räknar jag nog ganska högt tror jag. 

 

Då jag frågar om de undervisningstimmar Göran använder till grannspråksundervisning berättar 

han om hur han ännu inte är klar med planeringen av Svenska 2. Det är antagligen i Svenska 2 

som han kommer att behandla grannspråken. I Svenska B uppskattar han att han ägnade 5-6 

timmar på grannspråken.  

Martin säger att han undervisade mer i grannspråken i början av lärargärningen då han arbetade 

på grundskolan. Där han arbetar nu, på gymnasiet, säger han att: 
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Martin: Trots att det fanns inskrivet i kursplanerna för gamla Svenska B kursen var det väl mest så, när vi har pratat 

om det på ämneskonferenser, så är det i stort sett ingen som har sysslat med det i någon större utsträckning mer än 

kanske som någon enstaka lektionshappening. 

 

De flesta på skolan, förklarar Martin, har inte undervisat i grannspråken mer än någon enstaka 

lektion. Även om grannspråken fanns med i kursplanen för Svenska B på gymnasiet så är det 

endast några få lärare på skolan som tagit upp dem i undervisningen säger han. 

 

Sammanfattning  

Den utbildning lärarna fått i och om grannspråken varierade mellan 5 och 7,5 högskolepoäng. 

Kristina minns dock inte om hon fått någon undervisning eller ej. På frågan om lärarna skulle 

velat ha haft mer eller mindre undervisning under utbildningen uppger de flesta att 

undervisningen de fått under utbildningen var tillräcklig för det utrymme språken ges i 

kursplanerna. Martin skulle vilja ha mer kunskaper om grannspråksdidaktik, något som han inte 

fått under utbildningen. Peter efterfrågar kunskaper om nordisk litteratur, men båda tillägger att 

de ändå känner sig säkra på att undervisa i området. Kristina är den som skulle velat ha haft mer 

undervisning i grannspråken, men tillägger att det inte är det enda område som hon känner sig 

osäker på att undervisa i.  

På frågan om lärarna brukar ha grannspråksundervisning i det egna klassrummet svarar fyra av 

de fem intervjuade lärarna att de undervisar i området. Tiden som lärarna lägger på 

grannspråksundervisning varierar. Den lärare som undervisar mest låter eleverna arbeta tematiskt 

med grannspråken under två hela veckor och den som undervisar minst ägnar ca 1-2 lektioner på 

grannspråksundervisningen.  

Fyra av fem lärare berättar att de ännu inte hunnit undervisa i grannspråken enligt den nya 

läroplanen (Lgy 2011). Endast Peter hade undervisat i kurserna Svenska 1 och 2. Han var även 

den lärare som lade mest tid på grannspråksundervisning. Peter tar upp grannspråken i kursen 

Svenska 1 i samband med språksociologi. I Svenska 2 studeras grannspråken som ett eget 

område. Vid intervjutillfället hade han ännu inte undervisat i kursen Svenska 3. 

 Enligt den tidigare läroplanen (Lpf 94) berättade de övriga lärarna om hur de behandlade 

grannspråken. Kristina undervisade i grannspråken i årskurs 1 (Svenska A) men brukade även 

försöka lägga in grannspråken i alla årskurser. Ebba undervisade om grannspråken i kursen 

Svenska B och då i samband med språkhistoria. Då behandlade hon likheter och skillnader 
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mellan grannspråken i ett jämförande perspektiv. Göran undervisade inte om grannspråken under 

de första åren som lärare då han resonerade att de texter på grannspråken som fanns i provhäftet 

för de nationella proven var tillräckliga för att området skulle ha behandlats. Under de sista åren 

som han undervisat har han tagit upp grannspråken i kursen Svenska B där eleverna studerat 

grannspråken genom ett undersökande arbetssätt som resulterat i muntliga redovisningar.  

Martin bedrev inte grannspråksundervisning. Han menar att han undervisade mer i området då 

han arbetade som grundskolelärare under de första åren som lärare. På skolan han arbetar nu har 

han inte berört grannspråken mer än någon enstaka lektion någon gång ibland. Trots att 

grannspråken fanns med i kursen Svenska B så säger han att det endast är några få lärare på 

skolan som tagit upp dem i sin undervisning.  

   

5.2.2 Varför grannspråksundervisning? 
I detta resultatkapitel redogörs för hur lärarna motiverar den grannspråksundervisning de 

bedriver. Vad gäller den informant som inte undervisar i grannspråken, redogörs för hans svar 

gällande motiveringen för att han inte tar upp grannspråken i sin undervisning. 

 

- Hur motiverar lärarna grannspråksundervisning eller avsaknaden av den?  

 

Ebba: Tyvärr är ytterst att det står i kursplanerna, men ska man se det i som ett större perspektiv så är det ju för att 

man ska på något sätt få den här nordiska känslan. Att det faktiskt går att förstå varandra. Att de inte behöver någon 

översättning för att kunna klara av att läsa det. Att man ska få självförtroende. Att danska inte behöver vara den här 

stora gröten, utan att det faktiskt är ganska lätt att läsa och att de ska känna självförtroende på något sätt i det.  

 

Ebba motiverar grannspråksundervisningen främst med att det står i kursplanerna. Ett andra syfte 

med hennes grannspråksundervisning är att hon vill att eleverna ska upptäcka att de klarar av att 

förstå grannspråken och känna större säkerhet i det. Hon fortsätter:  

 
Ebba: Själv tycker jag bara att det är intressant ur ett jämförande perspektiv och som jag sa det här att man ska 

känna att det inte är omöjligt. Alltså att det finns ett släktskap och kontakten till just vår egen språkhistoria. Så 

utifrån det så känns det mer som att det är en grej som kommer lite perifert för mig, att det blir ett sidospår i 

någonting som jag går mer djupare in på. Men jag tycker inte heller man ska ta bort den skrivningen som finns utan 

jag tycker det är bra att det finns i kursplanen.  

 

Ebba säger att grannspråken i hennes undervisning utgör en del av något som hon går djupare in 
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på och ger då exempel på området språkhistoria. Hon anser dock att det är bra grannspråken står 

med i kursplanerna och anser inte att de ska tas bort. Peter säger: 

    
Peter: Ja, dels för att det står ju i kursmålen och det är ju jätteviktigt känner jag. Alltså, yrkesstoltheten liksom. Att 

göra det som är uppdraget. Men sen så gäller det att se det värdefulla i varför man undervisar om det. Och jag ser 

många vinster med det. Och det är ju som jag sa tidigare att jag tycker det finns väldigt viktiga bitar som går att 

koppla till det.  

 

Peter hänvisar till yrkesstoltheten som kommer genom att följa de kursmål som finns för ämnet 

(kursplanerna). Han säger dock att han ser många vinster med att undervisa i området och går 

kort in på vilka de fördelarna skulle vara: 

   
Peter: Dels för att vi ligger så nära varandra och våra språk är så nära besläktade så vi lär oss väldigt mycket om oss 

själva, kulturmässigt, genom språket. 

 

Peter hänvisar till den geografiska närheten länderna emellan. Han anser att det språkliga 

släktskapet gör att vi genom att studera dem lär oss mer om oss själva.  

Kristina säger att det är fastställt att eleverna ska kunna förstå varandras grannspråk, vilket hon 

tycker är viktigt att man gör. Hon tillägger att:  

     
Kristina: Det är ju bestämt i läroplanen och den ska vi ju följa. Jag jobbar helt utifrån den, det Skolverket har 

fastställt. Så jag följer den. Prickar av. Försöker lägga in så bra moment som möjligt och göra dem så roliga som 

möjligt, men det är ju alltså Skolverket som styr. 

 

Kristina motiverar sin grannspråksundervisning genom att hänvisa till Skolverkets bestämmelse 

att man ska undervisa i området och att hon som lärare är skyldig att arbeta utifrån läroplanen. 

Hon tillägger:  

 
Kristina: Jag tycker personligen att det är bra, jag har en positiv inställning till våra grannspråk och jag tycker att vi 

bör kunna dem. Finska är för svårt, men norska och danska tycker jag att absolut när man reser att det är en fördel att 

kunna. Dessutom är de ganska lika svenska och dessutom så gränsar vi ju till varandra. Så jag tycker att det är viktigt 

att vi kan förstå varandra i grannländerna.  

 

Kristina hänvisar till att man "bör" kunna grannspråken och tycks värdera grannspråken högt och 

se dem som en del av allmänbildningen. Hon tycker att det är viktigt att förstå grannspråken. Ett 

annat argument hon lyfter fram är att likheten mellan grannspråken gör att de är enkla att lära. En 

annan motivering är att språken nyttiga för att man ska kunna resa till grannländerna.   

Även Göran förklarar att han undervisar i området av följande skäl:   
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Göran: [...] Det står i de här kraven. Alltså det är ju så att det, nu vet jag att lärare kan vara väldigt olika, men 

oavsett vad man gör är det ju det här vi ska rätta oss efter. Och står det att jag ska ha norsk och dansk skönlitteratur 

på originalspråk så måste jag ju ha det. Däremot har vi friutrymme i svensk skola, det står ju inte hur många timmar 

jag ska ha det. Eller på vilket sätt, men man kan ju inte skita i de här olika punkterna.  

 

Göran rättar sig således efter kunskapskraven som finns att läsa i kursplanerna. Om det står med i 

kursplanen så kan man inte strunta i det, resonerar han, men säger samtidigt att det är upp till 

honom som lärare att bestämma hur många timmar och på vilket sätt han ska genomföra det. Han 

tillägger:  

 

Göran: Jag tycker personligen inte att det är så jätteintressant kanske, mer än att det kan vara lite roligt att höra 

danska och norska, men det finns andra saker som är mycket intressantare tycker jag. Det är min personliga åsikt. 

 

Göran tycker personligen att det finns annat som är mer intressant än grannspråken.  

Martin undervisar inte i grannspråken, mer än någon enstaka lektion någon gång lite då och då. 

Han ser följande skäl till att han inte undervisat: 

  
Martin: Jag tycker inte det har varit något större fokus på det inom svenskämnet överhuvudtaget. Och det är precis 

som det har varit på den här skolan. Det brukar det vara enstaka entusiaster som hojtar om det. Och för min egen del 

så är det väl kanske. Ja, sen är det rentav ren glömska. Att man bara "Ah, just det, det där också.". När man bläddrat 

igenom material till nationella proven ser man att det plötsligt dyker upp en text, en tidningsartikel på norska, så 

bara: "Just det, vi har ju inte sysslat överhuvudtaget med det där." Ungefär på den nivån. Inte någon medveten 

strategi att jag tänker INTE arbeta med grannspråken utan det är mer i så fall nonchalans och slöhet. 

 

Först och främst säger Martin att han inte tycker att svenskämnet har lagt fokus på området. Inte 

heller på skolan han arbetar har grannspråken fokuserats och förutom av enstaka lärare som 

omnämns som entusiaster. Martin förklarar att han inte medvetet valt bort grannspråken, men att 

de fallit lite i skymundan och således glömts bort. Han tillägger:  

 
Martin: Jag skulle vilja vara mer engagerad eller entusiastisk för det än vad jag är. Jag tycker egentligen att det är 

för sorgligt när svenska och norska och danska ungdomar pratar engelska med varandra av något slags 

kulturkonservativt skäl. Men varför skulle de inte få göra det om de tycker det funkar? Någonstans tycker jag att jag 

själv borde ta mitt ansvar i det här på betydligt större allvar. Det är liksom i skolan man kan syssla med det. Men jag 

känner inte i magen att det bubblar av någon entusiasm inför det här. Ungefär så. 

 

Martin säger att han skulle vilja vara mer engagerad i grannspråken än vad han är. Han säger 

även att han borde ta sitt ansvar på större allvar eftersom det är i skolan som man kan arbeta med 

grannspråken. Dock känner han sig inte så entusiastisk inför detta. 
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Sammanfattning  

Den främsta motiveringen till att lärarna undervisar i området är för att det står i styrdokumenten 

(kursplanerna) att de ska göra så, även om några av lärarna ger andra motiveringar till 

grannspråksundervisningen. Andra argument är att grannspråken är nyttiga att kunna för att det 

finns ett värde i att förstå våra grannspråk. Attityder i lärarkollegiet utgör en motivation till 

undervisning. Läraren (Martin) som inte bedrivit grannspråksundervisning hänvisar till att skolan 

där han arbetar inte lagt fokus på området, men även att han helt enkelt glömt bort det. Läraren 

har inte medvetet valt bort grannspråken, men området har trots det fallit bort.  

Vad lärarna själva tycker om grannspråken i undervisningen skiljer sig. Två av lärarna (Peter 

och Kristina) är positivt inställda till grannspråken i skolan och motiverar det genom att de är så 

pass lika varandra, den gemensamma kulturen och den geografiska närheten. Tre av lärarna 

(Ebba, Martin och Göran) använder ord som "inte jätteintressant", "småsegt att undervisa i” eller 

"bubblar inte av någon entusiasm". Trots detta undervisar Ebba och Göran i grannspråken. Ebba 

anser även att hon tycker att skrivningen om grannspråken är bra och att den ska finnas kvar i 

skolan. Eleverna ska få känna att det inte är omöjligt att förstå varandra säger hon. Martin 

undervisar inte, men påpekar att han skulle vilja vara mer engagerad eftersom det är i skolan man 

kan satsa på grannspråken. 

 

5.2.3 Lärare om elevers inställning  
I detta resultatkapitel redovisas lärarnas svar angående hur de anser elevernas upplever 

undervisningen i danska och norska.  

 

- Hur upplever lärarna elevers attityd till grannspråksundervisning vara?  

 
Ebba: Jag upplever inte att det är något större motstånd än mot språkhistoria i övrigt. Och det är lite olika också. Jag 

har till exempel haft en estetklass med det här och de tyckte att det var jättekul och jätteintressant och frågade massor 

och tyckte det var jättekul jämfört med en fordon/bygg-klass som bara ville få det här överstökat så fort som möjligt. 

Så det beror ju lite grann på vad eleverna har för inställning till språk och hur intressant och relevant det är i deras 

framtida yrkesliv om man säger så.  

 

Ebba anser inte att motståndet till grannspråken är större än till exempelvis språkhistoria i stort.  

Hon upplever att intresset varierar mellan olika elevgrupper och beroende på programinriktning 
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och den nytta eleverna anser sig ha av grannspråk i sitt framtida yrkesliv.  

 

Kristina: De tycker att "Gud, varför ska vi läsa det här, vad tråkigt", tycker de. "Ah förstår ingenting, fattar 

ingenting." Och så förklarar man att det kan ju vara bra att om man reser att man ska förstå. "Ja, så kan man ju prata 

engelska". De är negativa i alla fall kan jag säga och det gör att man inte jobbar med det så himla mycket. Man 

försöker göra det roligt och man försöker men de tycker att... Ja negativa. 

 

Kristina upplever att hennes elever är negativt inställda till grannspråken, som de saknar intresse 

för att studera, har svårt att förstå, samt har svårt att se nyttan med då de kan använda engelska 

om de vill kommunicera. Kristina tillägger att elevernas negativa inställning gör att hon inte 

arbetar med grannspråken så mycket.  

 

Peter: Det är väldigt blandat. Väldigt, väldigt blandat. Det beror ju väldigt mycket på hur man presenterar ämnet och 

i vilken ände man börjar. Om man går in och säger att nu ska vi prata om de nordiska språken och sådär då tas det 

inte emot så bra. Men om man använder en annan approach och liksom visar på skillnader och säger att isländskan är 

den renaste formen av nordiska. Vi har pratat isländska i Sverige. Om man väcker intresse så då tas det emot på ett 

annat sätt har jag märkt. Men det är väldigt blandat. Vissa säger "Åh det är så kul.". Det är förstås väldigt olika från 

individ till individ. Jag skulle nog säga att det är svårt, det är en väldig utmaning. Men jag skulle inte säga att det är 

svårare med just det här ämnet än något annat. Det är mycket lotsa, mycket beroende på vilket program och sådär 

och ambitionsnivån på eleverna.   

 

Peter upplever att elevernas intresse varierar och beror mycket på hur man lyckas väcka intresse i 

presentationen av ämnet. Han tillägger dock att grannspråksundervisning inte skiljer sig från 

andra områden på den punkten.  

 

Martin: De gånger man varit och snuddat vid det är eleverna massivt ointresserade här i Sverige. Vilket kan tyckas 

vara sorgligt. I de andra grannländerna så har det här större tyngd i deras undervisning. Man måste ju knyta det till 

någonting så att det känns vettigt. Skulle man gå på byggprogrammet så kan man ju bara förklara hur många som 

åker till Norge och jobbar, eller svenska ungdomar överhuvudtaget. Det kan man ju peka på.  

 

Även Martin upplever att eleverna saknar intresse för grannspråken och tror att eleverna måste 

motiveras genom att man visar på den användning de kan ha av grannspråken, främst genom 

fördelar i ett framtida arbetsliv. 

 

Martin: Det krävs att de förstår att det finns en nytta med det. Annars så. Om man bara motiverar det med att det 

står i kursplanen då är det ju dumt. Man kan ju försöka motivera det politiskt eller historiskt eller ekonomiskt eller 

hur man nu vill. Om eleverna ska vilja göra det så måste man ju försöka motivera det i alla fall. Det går inte bara att 

säga att det står i kursplanen att vi ska lära oss norska här. Då kommer det bli helt platt. 

 

Enligt Martin fungerar inte läroplanen som argument för eleverna att studera grannspråk, på 

samma sätt som den gör för lärarna.  
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Göran: Jag tror inte att de behöver det för skolarbetet här. De har ingen nytta av det i andra ämnen tror inte jag. 

Däremot kan man ju tänka sig att i någon sorts framtida perspektiv att det här är våra grannländer och då är det 

rimligt att tänka sig att man reser dit och att man har utbyte. 

 

 

En motivation för eleverna att lära något är att kunskapen kommer fungera som en grund för 

ytterligare kunskap. Denna roll menar Göran att grannspråksundervisningen inte har i skolan. 

Kortsiktigt i skolan har eleverna inte nytta av kunskapen. Även Göran lyfter nyttoargumentet, 

som kan användas som motivation för eleverna, t.ex. att grannspråkskunskaperna möjliggör 

arbete i grannländerna. Han fortsätter:  

 

Göran: Men jag ska ju inte mäta den här danska och norska skönlitteraturen i kunskapskraven och man måste tänka 

lite så som lärare. Att vad ska jag mäta, därför att de (eleverna) är ute efter sina betyg. De vill inte göra saker i 

onödan så att säga. De vill veta ”Varför gör jag det här?” och ”Vad får jag ut av det här?”. 

 

Göran menar att kunskaper i norsk och dansk skönlitteratur av eleverna kan upplevas som onödig 

eftersom den inte får betydelse för elevernas betyg.  

 

Sammanfattning 

Två av lärarna (Ebba och Peter) upplever att intresset för grannspråken varierar mellan olika 

elevgrupper. Ebba anser även att intresset hör samman med om eleverna anser sig ha nytta av 

dessa kunskaper i ett framtida yrkesliv. Ebba och Peter tycker inte att elevernas inställning till 

grannspråken skiljer sig från deras inställning till andra områden i svenskämnet. Två av lärarna 

(Kristina och Martin) upplever att deras elever saknar intresse för grannspråken. Kristina tillägger 

ytterligare att den negativa inställningen hos eleverna leder till att hon väljer att inte ta upp 

grannspråken så mycket i sin undervisning. Till skillnad från lärarnas motivation till 

grannspråksundervisning anser Martin att läroplanen inte kan användas för att motivera eleverna. 

Han menar att läraren, för att väcka elevernas intresse, istället måste visa nyttan av grannspråken. 

Göran tror, i likhet med Martin, att eleverna kan motiveras genom att man visar att grannspråken 

kan möjliggöra för framtida arbete i grannländerna. Han upplever att eleverna motiveras genom 

att kunskapen ligger till grund för vidare kunskap, men han anser inte att eleverna har användning 

av grannspråkskunskaperna i själva skolan. Han menar att elevernas upplever kunskaper i dansk 

och norsk skönlitteratur som onödig då den inte ska mätas och därför inte har betydelse för deras 

betyg. 
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5.2.4 Framtiden för grannspråksundervisningen 
I kapitlet presenteras lärarnas svar på hur de tror att grannspråkens framtid i gymnasieskolan.  

 

- Vad tror lärarna om grannspråkens framtid i gymnasieskolan? 

 
Ebba: Tyvärr så tror jag inte att det är någon jätteljus framtid, men det vet man ju inte, det har man ingen aning om. 

För det blir ju mer och mer att man frågar efter kompetenser som man behöver i arbetslivet. Att man kanske mer och 

mer bara betonar det muntliga och det skriftliga. 

 

Ebba säger sig vara osäker på hur grannspråkens framtid i gymnasieskolan kommer att se ut, men 

tror inte att den är särskilt ljus. Istället upplever hon att andra kompetenser efterfrågas, 

kompetenser som man behöver i arbetslivet. Ebbas uppfattning om det nya gymnasiet är att det 

muntliga och skriftliga fokuseras. Hon upplever även att:  

 
Ebba: Kanske att engelskan betonas mer än att man ska kunna de nordiska språken, det är i alla fall min känsla av 

det gamla och det nya gymnasiet. Men förhoppningsvis kanske så kan det få... Alltså det hade ju inte jättestor plats 

innan heller och det har ju inte jättestor plats nu, men hela den nya ämnesplanen, allting är ju mer konkret och 

tydligare och det är ju bra.  

 

Hennes känsla är att engelskan är ett av de områden som fått allt större utrymme i skolan. Det 

tycker hon är en skillnad i och med Lgy 2011. Hon säger dock att utrymmet för grannspråken inte 

har förändrats särskilt mycket, men att formuleringarna i den nya ämnesplanen är tydligare och 

mer konkreta, vilket hon anser vara bra. 

Kristina siar om grannspråkens framtid och kommer fram till följande:  
   

Kristina: Tror att det kommer att finnas kvar ungefär som nu, tror inte att det kommer öka. För vad skulle göra att 

det skulle öka? Men däremot kanske kunskapen om norska. Det är väldigt många svenska elever från Söderhamn, 

från Östersund som åker över till Norge och jobbar eftersom det är stor arbetsmarknad där. Så jag tror att dagens 

ungdomar kan mer norska än förra generationen kunde just för att det genererar väldigt mycket jobb. Och det är 

alltid behov som skapar undervisning. 

 

Kristina tror inte att grannspråkens plats i skolan kommer att förändras utan att området kommer 

att ha ungefär det utrymme som de har i dagens skola. Kristina spekulerar dock i att elever i 

framtiden kanske kommer att lära sig mer norska, med tanke på att så många unga svenskar reser 

dit för att arbeta. Hon fortsätter:  

 
Kristina: I övrigt så tror jag att... För det har varit så här under hela min period som jag har jobbat, 12 år. Och sen 

likadant sen jag läste själv och det var ju 100 år sen. Och det var lika litet eller lika stort, lika styvmoderligt 

behandlat. 
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Kristina anser att grannspråksundervisningen utformats på i huvudsak samma sätt under hennes 

tid som yrkesverksam och även under tiden hon läste på lärarprogrammet. Beroende på hur man 

väljer att se på det har grannspråken haft lika "liten" eller lika "stor" plats. 

 

Peter: Det är svårt att säga hur det blir i framtiden. Jag skulle ju kunna tänka mig att man kanske kommer att 

prioritera bort grannspråken för andra saker, eller att det blir svårt att motivera att man ska läsa om norska och 

danska när elever inte har tillräckliga kunskaper i svenska.  

 

Peter har, i likhet med Ebba, svårt att förutspå grannspråkens framtid i gymnasieskolan men 

tillägger att grannspråken kanske kan komma att prioriteras bort på grund av andra områden där 

eleverna har bristande kunskaper. Han menar att det kanske blir svårt att motivera grannspråkens 

plats i undervisningen om elever inte har tillräckliga kunskaper i svenska.  Han tillägger att:  

 
Peter: Jag tror att man, om det ska finnas kvar, behöver höja elevernas intresse. Mycket beror nog också på hur 

samarbetet fungerar mellan de nordiska länderna och på hur mycket kulturella influenser som finns i samhället. 

Peter anser att om grannspråken ska ha en plats i framtidens gymnasieskola så bör man satsa på 

att höja elevernas intresse för språken. Han tror även att grannspråkens framtid i skolan kommer 

att vara avhängig av de nordiska ländernas fortsatta samarbete. 

Martin knyter an till hur hans undervisning får en nystart i och med tydligare formuleringar i 

kursplanerna:  

   
Martin: Nu är det mera skarpt formulerat i det centrala innehållet i kurserna att vi ska syssla med det här. Det 

kanske det var förut också, ganska skarpt formulerat. Men jag upplever att de flesta, även jag, har slarvat med det. 

Men nu så finns det idéer om vilka filmer man kan se, vilka böcker man kan läsa, hur man kan göra det liksom på ett 

bra sätt. Så nu tror jag att det kommer komma igång på ett annat sätt. 

 

Trots att Martin inte undervisat i grannspråken i någon större utsträckning, tror han att det kan 

komma att ändras i och med de nya kursplanerna för Lgy 2011 eftersom området är tydligare 

formulerat. Han upplever att han och även andra lärare på skolan där han arbetar "slarvat" med 

det. Vid intervjutillfället hade en diskussion om hur de skulle kunna arbeta med grannspråken 

inletts, vilket Martin anser kan komma att leda till en förändring.  

Han fortsätter:  

 

Martin: Om utvecklingen forsätter i den riktningen kanske nästa läroplan blir allt mer detaljerad. Som det är nu kan 

lärarna välja hur mycket tid de lägger och vilka metoder de använder. Det är möjligt att det blir mer reglerat i 

framtiden. Då kanske undervisningen kan komma att ta mer utrymme.  
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Martin spekulerar i om läroplanernas mer exakta formuleringar och regleringar i framtiden kan 

leda till att grannspråksundervisningen kan komma att ta mer plats i undervisningen och tror att 

det beror på hur läroplanerna utformas. Blir läroplanerna mer styrande kommer möjligen 

grannspråken att ta mer plats i undervisningen anser han.  

 Göran däremot tror att grannspråken sakta håller på att försvinna från gymnasieskolan: 

 

Göran: Jag är brutalt ärlig, men jag tror att det är en smältande isbit. Därför att uppenbarligen är inte vi nordiska 

länder så intresserade av att samarbeta ens i EU och sådana här samarbeten. Jag tycker att det är intressant med 

grannspråk och jag tycker att de andra länderna är väldigt intressanta. Men så mycket mer än på ett trevligt 

myskulturellt plan tror jag inte att det egentligen är. Det är istället större saker som lockar tror jag. Det tror jag gäller 

både ungdomar och vuxna.  

 

Undervisningen i grannspråken är "en smältande isbit" anser Göran. Hans syn är att de nordiska 

länderna inte är så intresserade av att samarbeta. Själv tycker han att grannspråken och de 

skandinaviska länderna är intressanta, men tror att det är andra saker som istället lockar både för 

ungdomar och vuxna. Han tillägger: 

  

Göran: Så att, nu låter det här liksom cyniskt. Alltså, det är ju små språk och det är klart att vi kanske måste värna 

om varandra på något sätt. Men som sagt vi är ju inte ens så bra på det på EU-nivå. Norge är inte ens med. Så jag tror 

inte att vi kommer så mycket längre än till ett myskulturellt plan. Tror jag. Så att jag är lite. Jag ska säga så här, jag 

är lite överraskad över att det kom med här i Svenska 2 jag trodde att det skulle ryka.  

 

Även om Göran anser att man kanske borde värna om varandras språk tror han inte att det 

kommer längre än till vad han kallar för ett "myskulturellt plan". Göran uttrycker vidare sin 

förvåning över att grannspråken kom med i Lgy 2011 då han trodde att de skulle försvinna. Jag 

frågade honom om varför han tror att de finns med: 

 
Göran: Jag tror att Nordiska rådet och Föreningen Norden och sådana här är starka lobbyister så tror jag att det är. 

Och jag tror det är därför det var med där också, i den gamla.  Inte för att de efterfrågar det egentligen från lärarhåll 

utan för att det här ska med, det är bra med lite Norden.  

Göran tror inte att lärarna efterlyser att grannspråken ska vara en del av svenskämnet, utan att 

organisationer och föreningar som arbetar med att främja nordiskt samarbete trycker på. Göran 

ger nedan ett exempel på den skrivning som finns i Lgy 2011 om dansk och norsk skönlitteratur:    

 
Göran: Skulle man verkligen tycka att det var viktigt med norsk och dansk skönlitteratur, delvis på originalspråk, då 

skulle man naturligtvis mäta det här. "Eleven kan nyanserat läsa danska och norska och bla bla bla" skulle det stå då i 

ett kunskapskrav, här får du betyg på det. Här (kursplanen) står det bara "dansk och norsk skönlitteratur delvis på 

originalspråk". Ja. ”Här får ni en Ibsen text och det står tre rader längst ner på norska.” ”Nu har ni läst delvis på 

originalspråk.”  Nu låter jag väldigt cynisk, men så här är det i lärarvärlden. Tyvärr.  
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Han menar att om det ansågs vara en viktig kunskap (skönlitteratur delvis på danska/norska) 

skulle det synas och mätas i kunskapskraven som sedan skulle leda till ett betyg. Han anser att 

man kan uppfylla skrivelsen ”delvis på originalspråk” genom att ge eleverna en text på 

exempelvis norska som endast innehåller några få rader på språket. Göran tillägger:  

Göran: Men jag tror att det är så här. Om man menade allvar med det här så skulle man inte göra på det här sättet. 

Det här tycker jag stärker min tes om att det handlar lite om myspys.  

 

Göran har en åsikt att om det var allvarligt menat med litteraturläsning på grannspråken skulle det 

göras på ett annat sätt. Kunskaperna skulle i så fall, som nämnts ovan, mätas och leda till ett 

betyg. 

 

Sammanfattning 

Både Ebba och Göran är av åsikten att framtiden för grannspråken inte ser särskilt ljus ut. Ebba 

menar då att andra kompetenser, som behövs i arbetslivet, efterfrågas. Hon upplever även att 

engelskan har fått ett allt större utrymme i Lgy 2011. Hon tillägger att grannspråken inte haft 

särskilt stort utrymme varken innan eller efter reformen. 

I likhet med Ebba anser Kristina inte att grannspråken haft särskilt stort utrymme i 

gymnasieskolan varken förr eller nu. Kristina tror dock att grannspråken kommer att ha ungefär 

lika stor plats i framtiden som de har i dagsläget. Även Peter har, i likhet med Ebba, svårt att 

uttala sig om grannspråkens framtid. Han tror dock att grannspråken kan komma att prioriteras 

bort på grund av elevernas kunskapsbrister i andra områden. Peter menar att om grannspråken ska 

ha en framtid i skolan måste det satsas på att höja elevernas intresse för grannspråken. Han tror 

även att grannspråkens framtid hör ihop med ett fortsatt samarbete mellan de nordiska länderna.  

Martin anser att skarpare formuleringar i kursplaner kan komma att styra grannspråkens 

varande eller icke varande i skolan. Han kopplar samman det med att de tydligare 

formuleringarna i och med Lgy 2011 lett till att lärarkollegiet på hans arbetsplats kommer att 

börja undervisa i området som de tidigare försummat. 

Göran tror, som redan nämnts inledningsvis, att grannspråken sakta håller på att försvinna från 

gymnasieskolan. Göran är förvånad över att grannspråken kom med i den nya läroplanen Lgy 

2011 då han trodde att de skulle tas bort ur skrivningarna. Han tror att grannspråken finns med i 

undervisningen för att föreningar och organisationer som förespråkar nordiskt samarbete har 
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utövat påtryckningar. Han tror inte att lärarna efterfrågar grannspråken. Göran anser att om man 

menade allvar med grannspråken (vad gäller litteratur) skulle man föra in dessa i kunskapsmålen 

för att mäta elevernas kunskaper och slutligen betygsätta dessa. Som det är formulerat nu menar 

Göran att man enkelt kan komma runt denna skrivning eftersom det är upp till honom att utforma 

sin undervisning.        

   

5.2.5 Sammanfattning 
Lärarna upplever i stort att de har nog med kunskaper för att undervisa i grannspråksområdet och 

den träning de själva fått under utbildningen var således tillräcklig för de allra flesta. En av 

lärarna anser sig ha grunda kunskaper i grannspråken och skulle således velat ha mer utbildning 

under lärarutbildningen. Läraren kommer dock inte ihåg om någon grannspråksundervisning 

ingick i hennes utbildning, men även om undervisning skett står det klart att hon inte anser sig ha 

tillräckliga kunskaper i området. Dock ska tilläggas att läraren även anser sig ha grunda 

kunskaper i andra områden som ingår svenskämnet.  

De allra flesta lärare undervisar i grannspråken och motiverar undervisningen främst genom 

kursplanernas skrivelser angående dessa, även om de många gånger har ytterligare argument för 

grannspråksundervisningen. Argumenten handlar om den nytta lärarna ser att undervisa på grund 

av likheten mellan grannländerna vad gäller språk och kultur men också att eleverna ska få ett 

självförtroende i att upptäcka att de förstår grannspråken.  

Tiden som läggs på undervisningen varierar stort från 1 lektion till 2 veckor. Även i vilka kurser 

grannspråken tas upp varierar bland informanterna. Vanligast var dock att undervisa i kursen 

Svenska B (Svenska 2 för den lärare som hade hunnit undervisa enligt Lgy 2011). En lärare 

brukar ha med något litet om grannspråken i varje kurs då hon tycker att det är intressant. Hennes 

eget intresse påverkar således hennes undervisning, och om hon inte går så djupt in på 

grannspråken finns de med som en röd tråd genom kurserna.   

En lärare undervisar inte i grannspråken alls. Han hänvisar till att det framkommit att inte heller 

hans kollegor på skolan gjort det i någon större utsträckning och att han upplever att 

grannspråken inte legat i fokus i svenskämnet. Han har således ”glömt bort” grannspråken, men 

det har inte varit ett medvetet val från hans sida att inte undervisa i grannspråken. Dock ser han 

en förändrad inställning hos kollegorna och sig själv på grund av att den nya läroplanen tydligare 
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framhäver grannspråkens plats i skolan. Han säger att han nu kommer att undervisa i området. 

Även om han personligen inte är så entusiastisk så kommer det i varje fall att bli gjort.  

Hur lärarna upplever elevernas intresse för grannspråken skiljer sig också åt. Hälften av lärarna 

säger att intresset skiljer sig beroende på elevgrupp. De tror dock inte att eleverna upplever 

grannspråken annorlunda än något annat område, utan att inställningen varierar för alla ämnen. 

De övriga lärarna anser dock att eleverna känner ett ointresse för grannspråken och inte ser någon 

mening med undervisningen. En av lärarna upplever dessutom att eleverna inte vill lära sig 

någonting som sedan inte ska mätas och betygsättas. Hans syn är att eleverna upplever det som 

onödigt. Häften av lärarna anser att eleverna behöver se att de kan använda sig av 

grannspråkskunskaperna i framtiden, utanför skolan. Nyttoargumentet rör arbete i grannländerna. 

Att motivera eleverna genom att kursplanen säger att man ska ta upp grannspråken är 

meningslöst anser en av lärarna. Dock är det just det som främst motiverar lärarna att bedriva 

undervisning.  

Även angående grannspråkens framtid i gymnasieskolan visar resultatet på blandade åsikter. 

Två av lärarna tror inte att grannspråken har någon framtid i gymnasieskolan. En av lärarna pekar 

på att vikten läggs på andra kompetenser som eleverna har nytta av i arbetslivet och att engelskan 

fått en större plats i skolan. Som nämnts ovan anser några av lärarna att man ska peka på just 

vikten av grannspråken för ett framtida arbetsliv, d.v.s. om eleverna åker för att arbeta i något av 

grannländerna. En av lärarna uttrycker sin förvåning att grannspråken kom med i de nya 

kursplanerna (Lgy 2011) men tror att det beror på att föreningar och organisationer som 

förespråkar nordiskt samarbete påverkat grannspråkens plats i Lgy 2011. Han anser att betygen är 

ett sätt att visa att man menar allvar med grannspråksundervisningen. Detta gäller området dansk 

och norsk skönlitteratur då det övriga grannspråkliga innehållet finns beskrivet i samtliga 

betygssteg. Även om kraven på grannspråken formulerats tydligare i Lgy 2011 är det upp till 

varje lärare att utforma samt genomföra sin egen undervisning och vad gäller den danska och 

norska litteraturen anser informanten att man utan större ansträngning klarar att uppfylla målet 

genom att ta med några få rader på grannspråken. Två av lärarna tror att om grannspråken ska ha 

en plats i framtidens skola bör man höja elevernas intresse. En informant upplever att framtiden 

för grannspråksundervisningen kan vara beroende av om de nordiska länderna fortsatt kommer 

att samarbeta. En av lärarna tror att den politiska styrningen av skolan (i form av läroplan) kan 
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komma att påverka. Om formuleringar i kursplanerna och styrdokument blir än skarpare kan det 

komma att styra grannspråkens framtid i skolan, menar informanten. Han kopplar samman det 

med att de skarpare formuleringarna i och med Lgy 2011 fått honom och hans kollegor att i varje 

fall ta upp grannspråken i undervisningen.     

 

6 Sammanfattning och avslutande diskussion 
Vad säger läroplanerna om grannspråksundervisning och är det någon skillnad mellan Lpf 94 och 

Lgy 2011? I den egna undersökningen (kap 4) jämförde jag de senaste två läroplanerna för 

gymnasieskolan och kom då fram till att grannspråken tycks ha fått en något större plats i Lgy 

2011. Klart är att formuleringar i målskrivningar och centralt innehåll blivit tydligare. I Lgy 2011 

ska även dansk och norsk skönlitteratur läsas delvis på originalspråk, vilket inte uttryckligen stod 

i den förra kursplanen. Den vaga målskrivningen ”eleven ska sträva mot” har ersatts av den mer 

specifika ”eleven ska utveckla”. Skillnaden märks även i betygskriterierna där grannspråken står 

med i alla betygssteg (A-E). Att formuleringarna blivit tydligare var även något som flera av 

informanterna påpekade i intervjuerna. Den lärare som inte bedrev grannspråksundervisning 

upplevde även att undervisningen i grannspråk skulle komma igång på ett annat sätt på grund av 

detta. Därför vore det intressant att som möjligt vidare undersökningsområde undersöka hur det 

ser ut med grannspråksundervisningen idag (då intervjuerna genomfördes hösten 2012) samt om 

det har skett någon förändring i och med den nya läroplanen Lgy 2011 som nu har börjat gälla. 

  Varför står inte grannspråksundervisning med som centralt innehåll i Svenska 1? Det svar jag 

fick från Skolverket var att Svenska 1, som är en grundkurs, var så pass innehållstung och att 

eleverna förväntades ha fått grundläggande kunskaper i grundskolan. De två andra kurserna 

(Svenska 2 och 3) syftar till progression, vilket var förklaringen till varför grannspråken 

placerades i dessa. 

Vilken inställning har lärare till grannspråksundervisning? Resultaten av intervjuerna visar, i 

likhet med Lärarnas Riksförbunds enkät (LR 2012), att majoriteten av lärarna upplever sig vara 

kompetenta att bedriva grannspråksundervisning och att den undervisning de själva fått under 

lärarutbildningen var nog för att kunna undervisa i området. LR:s (2102) enkät visade ytterligare 

en tendens att lärarna trots sin kompetens inte förmådde täcka det centrala innehåll som 

formuleras i kursplanerna, något som jag genom min undersökning varken kan styrka eller 
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dementera då några sådana resultat inte framkommit. Om man anser sig ha täckt det centrala 

innehållet är en tolkningsfråga och något som är upp till läraren att värdera. Klart är i alla fall att 

Skolverket inte ger anvisningar om hur mycket tid lektionerna ska ta i anspråk utan det är 

lärarens roll att utforma lektionerna. Tolkningsutrymmet ligger med andra ord i händerna på 

läraren.  

Majoriteten av lärarna i min undersökning undervisade i grannspråken, vilket lärarna i David 

Nygrens (2012) undersökning även gjorde. I likhet med Skolverkets (SKOLFS 2011) och 

Nygrens (2012) undersökning visade resultaten att tiden som läggs på grannspråksundervisning 

varierar. Det tycks dock vara en större skillnad i antal timmar som läggs på undervisning hos 

mina informanter än hos Skolverkets (SKOLFS 2011). Det kan dock ha att göra med formen på 

enkätundersökningarna där lärarna hade fasta svarsalternativ att välja mellan medan mina 

informanter själva kunde uppskatta tiden.   

Att lärarna motiverar grannspråksundervisningen främst genom att hänvisa till skrivelser i 

skolans kursplaner var ett resultat som stämde överens med Holgerssons (2008) resultat. Motiven 

till att inte undervisa skiljde sig dock åt, då den av mina informanter som inte undervisade sade 

sig glömt bort grannspråken och att inte heller kollegorna hade lagt vikt på grannspråken. 

Holgerssons resultat visar att anledningen var att lärarna prioriterat andra områden, vilket är 

samma resultat som Nygrens (2012) informanter ger. Man kan dock argumentera för att läraren i 

min undersökning ändå prioriterat andra områden då han inte ägnat grannspråken någon tid, även 

om han inte gjort det medvetet. Intresset för grannspråken verkar skilja sig åt, vilket visar sig i 

lärarnas egna åsikter om grannspråken. De lärare som personligen inte säger sig tycka att det är så 

spännande att undervisa i grannspråken låter inte det gå ut över undervisningen på så sätt att de 

flesta faktiskt undervisar i området.  

Vad som är intressant är att även om lärarna motiverar sin undervisning främst med att det står 

uttryckt i kursplanerna, anses det av en informant inte kunna motivera eleverna. För att motivera 

eleverna anser flera av lärarna att man måste göra undervisningen meningsfull genom att sätta 

den i ett sammanhang. Dock ska tilläggas att de flesta av lärarna även hade ytterligare argument 

för varför de undervisade om grannspråken, även om de uttryckte att det ytterst berodde på att det 

stod i kursplanerna.         

Min undersökning tyder på att grannspråksundervisningen inte är likvärdig för alla elever. Det 
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tyder också Nygrens undersökning på (2012) där elever i Helsingborg fick mer 

danskundervisning än eleverna i Uppsala. Svaren hos mina informanter kan tolkas i liknande 

riktning. Även om informanterna till största del undervisar, varierar tiden, som mina informanter, 

lägger på undervisningen stort. Att en elev har större möjlighet att utveckla kunskaper om 

språksituationen och grannspråken efter två veckor, eller 5-6 lektioner, än efter en lektion skulle 

man kunna anta även om man givetvis inte kan säga någonting om kvaliteten på undervisningen. 

Man kan givetvis ifrågasätta om det är unikt för grannspråken i sig, vad gäller likvärdigheten, 

eller om det även gäller de övriga områdena i svenskämnet. Det är en omöjlig fråga att försöka 

besvara då jag endast undersökt grannspråken, men är ändå värt att tänka på.    

Vad gäller framtiden för grannspråksundervisningen är det ingen av lärarna som tror att den 

kommer få en ökad plats i den svenska gymnasieskolan. Tvärtom anser lärarna att grannspråken 

är på väg att försvinna, eller i varje fall inta samma undanskymda plats i dagens skola. Frågan jag 

ställer mig är fortsättningsvis om de nya kursplanerna har förändrat grannspråkens plats i 

svenskämnet, vilket är en fråga som det vore intressant att undersöka vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Litteraturförteckning  

Ask, Sofia, 2012: Språkämnet svenska. Ämnesdidaktik för svensklärare. Lund.   

Delsing, Lars-Olof & Lundin Åkesson, Katarina, 2005: Håller språket ihop Norden? – en  

forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska. Köpenhamn.    

Holgersson, Saga, 2008: Grannspråksundervisning - med utgångspunkt i kursplanen?  

Instutionen för nordiska språk. Uppsala.  

Lagerholm, Per, 2010: Språkvetenskapliga uppsatser. Lund. 

Madsen, Lis (red.), 2006: Nabosprogsdidaktik. Köpenhamn.  

Molde, Bertil & Karker, Allan (red.), 1983: Språken i Norden. Solna.  

Nordiska språk i svenskundervisningen (Stockholm: Lärarnas Riksförbund, 2012) 

Nordiska språk. Standardrapport (Stockholm: Skolverket, 2011)  

Nygren, David, 2012: Grannspråksundervisning i geografisk belysning.  

Instutionen för nordiska språk. Uppsala. 

Torp, Arne, 2004: Nordiska språk i urtid och forntid - språklikhet och språkskillnad,  

språkfamiljer och språksläktskap, i Nordens språk med rötter och fötter. Köpenhamn. 

 

Muntliga källor/ e-post  

Månberg, Christina skriftligt, e-post 2012-12-19.  

Rosing, Ylva, skriftligt, e-post 2013-11-20. 

 

 

 

 



44 

 

Nätreferenser 

Läroplanen för gymnasieskolan; Lgy 2011 samt kursplanen i svenska, 2013-10-12: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 

Läroplanen för de frivilliga gymnasieformerna; Lpf 94 samt kursplanen i svenska, 2013-10-12): 

http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-

2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=SV&lang=sv  

Nordiska rådet & Nordiska ministerrådet. Helsingforsavtalet 1996, 2013-11-13. 

http://www.norden.org/sv/om-samarbetet/avtal/nordiskaavtal/grundavtal/helsingforsavtalet  

Nordiska rådet & Nordiska ministerrådet. Information om befolkning i Norden, 2013-10-25.  

http://www.norden.org/sv/fakta-om-norden/befolkning  

Sveriges Radio. Information om svenskundervisning i finska skolor, 2013-11-19.  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5615298  

Språkrådet. Information om språk i Sverige, 2013-11-16. 

http://www.sprakradet.se/minoritetsspr%C3%A5k  

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=SV&lang=sv
http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=SV&lang=sv
http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=SV&lang=sv
http://www.norden.org/sv/om-samarbetet/avtal/nordiskaavtal/grundavtal/helsingforsavtalet
http://www.norden.org/sv/fakta-om-norden/befolkning
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5615298
http://www.sprakradet.se/minoritetsspr%C3%A5k


45 

 

Bilaga 

Manual – intervjuguide  

Bakgrund, informanter  

1. Hur ser din kontakt med människor från något av grannländerna ut? 

2. Har du någon relation till något av våra grannländer (semester, vänner, kollegor, film, TV, 

musik o.s.v.)? 

3. Hur upplever du att du förstår ett vardagligt samtal med någon från Norge? 

- kommer du ihåg första gången? 

- hur gick det senaste gången? 

4. Hur upplever du att du förstår ett vardagligt samtal med någon från Danmark?  

- kommer du ihåg första gången? 

- hur gick det senaste gången? 

 

Utbildning (seminarier, kurser, lärarlyftet o.s.v.)   

5. Hur upplever du undervisningen du fick under pågående lärarutbildning? 

6. Skulle du velat ha mer/mindre undervisning i grannspråken under lärarutbildningen? 

7. Upplever du att du har möjlighet att fortbilda dig inom detta område? 

 

Grannspråken i undervisningen 

8. Berätta om vilka delar som du lägger störst vikt vid i svenskundervisningen. 

9. Brukar du grannspråksundervisning? Vilket stadium etc? 

10. Berätta om vilka delar som du lägger störst vikt vid i grannspråksundervisningen. 

11. Hur skulle du uppskatta tiden du lägger på grannspråksundervisningen? 

12. Vad skulle du säga är orsakerna till att du undervisar om grannspråken? 

13. Vad skulle du säga är orsakerna till att du inte undervisar om grannspråken? 

14. Vad anser eleverna? Vad behöver eleverna? 

15. Vad tror du om grannspråkens framtid i gymnasieskolan? 


