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Sammandrag 

I och med globaliseringen flyttar människor till olika delar av världen. Skandinaver som av olika 
anledningar flyttar utomlands väljer ofta att ansluta sig till varandra. Behovet av att ha 
skandinaviska skolor utomlands har ökat vilket gör det intressant att undersöka grannspråks- 
förståelse i en internordisk kommunikation. Syftet är att undersöka grannspråksförståelse bland 
skandinaver som talar sina språk danska, norska och svenska. Syftet i denna uppsats är även att 
undersöka olika attityder gentemot de skandinaviska språken och om ett annat språk utöver de 
skandinaviska talas för att underlätta kommunikationen. Studien genomfördes i en skandinavisk 
skola i centrala Europa. Metoden för att samla information var enkäter som skickades ut 
elektroniskt. Sammanlagt deltog 23 elever i undersökningen varav 14 elever som studerar svenska 
som modersmål och 9 som studerar svenska som andraspråk. I resultaten framgår det att förståelsen 
bland skandinaver fungerar bra. Talad danska är det språk som minst bli förstått av eleverna samt 
att svenskar väljer att kommunicera på engelska med de dansktalande eleverna. Norrmän talar sitt 
modersmål med både svenskar och danskar. Även danskar talar sitt modersmål med andra 
skandinaver men väljer att använda engelska vid behov. Vidare går det att utläsa att danskan är det 
språk som anses vara minst vacker och minst viktig bland de skandinaviska språken. Svenskan 
anses vara det finaste språket men det viktigaste språket är engelskan.  
 

Nyckelord: grannspråksförståelse, internordisk kommunikation, skandinaviska språk, attityder 
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1. Inledning  

I och med globaliseringen arbetar många svenskar utanför Sveriges gränser. Detta leder till att 

många barnfamiljer flyttar utomlands och förlorar den vardagliga kontakten med sitt hemspråk. 

Historiskt sett har det svenska språket dött ut efter ett par generationer vid immigration t.ex. till 

Nordamerika. I vissa delar av världen har man med privata initiativ och statlig finansiering startat 

svenska och skandinaviska skolor. Detta får barnen att känna trygghet i ett främmande land med ett 

nytt språk och kultur. Sådana skolor fungerar samtidigt som en länk till det svenska samhället. Det 

finns även internationella skolor med engelska som undervisningsspråk. I dessa skolor finns det 

även svenska sektioner som elever och föräldrar kan välja att ansluta sig till.                                      

     Kommunikationsspråket i de internationella skolorna är engelska och detta skiljer dem från de 

skandinaviska skolorna. I de skandinaviska skolorna undervisas de nordiska språken och man 

erbjuder ofta även landets språk som man bor i. De skandinaviska skolorna är flerspråkiga och 

många olika kulturer och språk samspelar i elevernas vardag. Eleverna får en chans att dagligen 

interagera på de skandinaviska språken. Denna bekantskap med de olika språken underlättar 

förståelsen mellan elever med olika bakgrund. Engelska är ett alternativt språk. 

     Denna studie behandlar nordisk grannspråkförståelse vid en skandinavisk skola utomlands bland 

elever som följer ämnet svenska som andraspråk. Även en grupp elever med svenska som 

modersmål ingår. Mitt intresse för nordisk grannspråkförståelse grundar sig i mitt examensarbete 

som utfördes under min praktik vid samma skola. I den här studien har jag återvänt till skolan för att 

studera hur grannspråksförståelsen fungerar.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka förståelsen och interaktionen mellan personer som talar de 

skandinaviska språken danska, norska och svenska. En annan aspekt är i vilken grad de olika 

språken talas och om andra språk än de skandinaviska talas bland eleverna i deras internordiska 

kommunikation.  

Frågeställningar som jag kommer använda mig av för denna studie är: 

1. Hur bra förstår andra skandinaver och svenskar varandra när alla talar sitt eget skandinaviska 

språk?  

2. Talar de ett annat språk för att underlätta förståelsen? 

3. Vad har dessa elever för attityder gentemot de skandinaviska språken? 
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1.2 Disposition  
	  

Inledningsvis preciserar jag mitt ämne och mina frågeställningar, kapitel 1. I kapitel 2, som är 

forskningsbakgrunden redovisar jag tidigare forskning. I detta kapitel presenterar jag historisk 

bakgrund till svenskundervisning utomlands, andraspråksundervisning, språk och identitet samt 

nordisk språkförståelse. I kapitel 3, som ger en bakgrund, redovisas information om den skola jag 

skickade ut mina enkäter till. Jag redogör också för mitt examensarbete som skrevs på samma skola 

i samband med att jag gjorde min praktik där. Kapitel 4 gäller ”Metod och material”. I kapitel 5 

redovisas resultaten i underkategorier. Avslutningsvis knyter jag ihop resultaten med 

forskningsbakgrund och diskuterar utfallet, kapitel 6.  
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2. Forskningsbakgrund  
I detta avsnitt ges en litteraturbakgrund som sedan används i diskussionen av resultaten. Det som 
kommer tas upp här är historisk bakgrund och svenskundervisning utomlands (kapitel 2.1), 
flerspråkighet (kapitel 2.2), samt nordisk språkförståelse (kapitel 2.3).  

2.1 Historisk bakgrund och svenskundervisning utomlands  
 Sverige har under de senaste 50 åren blivit alltmer flerspråkigt. På samma sätt som människor 

invandrar till Sverige sker det en utvandring av svenskar till olika delar av världen (Norrby & 

Håkansson 2007:21). När man utvandrar behöver man lära sig språket i det land man kommer till 

och därför blir man oftast tvåspråkig. I nästa generation kan modersmålet på sätt och vis förlora sin 

status i det nya landet. 

     Svenskamerikaner som utvandrade till Amerika 1860-1920 studerades av Nils Hasselmo 1974. 

Till en början talades svenska i hemmen, föreningar, kyrkor och i amerikasvenska pressen. 

Engelskan var det språk som enbart användes i skolmiljö, myndigheter och finansiella 

verksamheter. Men de yngre svenskamerikanerna började tala engelska allt mer successivt och 

svenskans roll minskade. Hasselmo visar att svenskan talades ”under ett visst tvång” bland de yngre 

medlemmarna av den amerikasvenska gemenskapen (Hasselmo 1974:110-111). Eftersom 

individerna väljer att tala det ena eller det andra språket menar Hasselmo att det förekommer en 

språkväxling i språkanvändningen. Detta beskriver han på två olika sätt. Det ena är ”funktionell 

språkväxling” som betyder att växlingen sker i fasta former. Den andra är ”urspåring” som 

beskriver talarens förlorade kontroll över språkanvändningen (Hasselmo 1974:114-115). Hasselmo 

kunde visa att svenskamerikanerna förlorade kontakten med det svenska språket. Ett annat exempel 

som Norrby och Håkansson utgår ifrån är svenskar som har utvandrat till Misiones i Argentina. 

Ända fram till 1950-talet existerade s.k. misionessvenska men numera är spanska det dominerande 

språket (Norrby & Håkansson 2007:22).  

     Eftersom svenska som förstaspråk upphörde i de nya hemländerna ökade behovet att bevara 

språket för en del människor. Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet som idag 

heter Riksföreningen Sverigekontakt var ett initiativ för att kunna erbjuda människor en kontakt 

med Sverige och det svenska språket (Norrby & Håkansson 2007:22).  

     Enligt Skolverket ska barn som bosätter sig utomlands få möjlighet till svensk undervisning i det 

nya landet mot en avgift. Dessa skolor som bedrivs på svenska kan söka ekonomisk stöd av den 

svenska staten. Vid antagning av elever gäller kravet att minst en av barnets förälder ska vara 

svensk medborgare. Ett annat krav är att minst en av föräldrarna måste befinna sig i landet på grund 

av tjänstgöring eller annat (Skolverket, 2015-04-27).  
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     Som en följd av ökad invandring startades undervisning i svenska som andraspråk i Sverige 

redan 1965. På den tiden betecknades undervisningen svenska som ”främmande språk”. Första 

lärarutbildningen kom 1985 i svenska som andraspråk men utbildning gavs i form av mindre kurser 

redan 1973 (Norrby & Håkansson 2007:16).	  

2.2 Flerspråkighet  
Möjligheten att kunna använda olika språk i vardagen kan studeras genom att man undersöker hur 

folk talar eller om individen själv uttalar sig om sin flerspråkighet. I flerspråkiga samtal 

förekommer ofta kodväxling. Kodväxling kan innebära att ett språkbyte sker från ett samtal till ett 

annat i en flerspråkig miljö (Norrby & Håkansson 2007:33). Länge ansågs språkblandning vara ett 

bevis på ett bristande språk och fattigt ordförråd. Enligt forskning från 1900-talet är dock 

kodväxling inte ett tecken på språkliga brister utan används av kompetenta talare. Kodväxling som 

enligt tidigare forskare skulle motverkas anses idag vara positiv och inget som ska ”växa bort” 

(Norrby & Håkansson 2007:36).   

     Förhållandet mellan språk och identitet debatteras ständigt. Identitet är det som gör en person till 

den hen är. Identiteten är mångsidig och människor kan ha flera olika identiteter samtidigt. 

Människor som använder många språk är ”olika personer på sina olika språk” (Norrby & 

Håkansson 2007:30). Vid olika sociala umgängen ändrar man sitt språkliga bruk och sin identitet 

(Norrby & Håkansson 2007:31). 

2.3 Nordisk språkförståelse 
År 1972 gjorde Øivind Maurud en undersökning om skandinavisk grannspråksförståelse. 

Undersökningen som utfördes i Danmark, Sverige och Norge redovisades 1976 (Se Delning & 

Lundin Åkesson 2005). Samhället i dessa tre länder har förändrats sedan dess. Invandringen har 

ökat och har fått stor betydelse. Den allmänna globaliseringen i Europa och världen har präglat 

Norden i stor utsträckning. En annan aspekt är att inströmningen av engelskspråkig kultur är större 

än för 40 år sedan.  Majoriteten av alla nordbor är tvåspråkiga på ett eller annat sätt. Många infödda 

har ett skandinaviskt språk som sitt tredje- eller fjärdespråk. Den förändrade strukturen i 

skolväsendet i Norden är också en viktig faktor där ambitionen ligger i att alla som studerar ska ha 

möjligheten att studera vidare efter den gymnasiala utbildningen (Delsing & Lundin Åkesson 

2005:1-2).  
     De nordiska standardspråken är danska, svenska, norska, färöiska och isländska. De tre 

förstnämnda benämns här de ”skandinaviska språken” och de skiljer sig från färöiska och isländska.  

Färöiska och isländska skiljer sig från de skandinaviska språken i böjningssystemet och de 

innehåller färre lågtyska och internationella låneord. Däremot grundar sig likheterna mellan de 
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skandinaviska språken i ljudsystemet, ordförråd, grammatik och böjning. Ljudsystemet i norskan 

och svenskan är väldigt lika och ordförrådet i norskan och danskan är väldigt lika. Likheten i 

norskan och danskan grundar sig i den gemensamma historien i över 400 år (Delsing & Lundin 

Åkesson 2005:3-4).  

     Utifrån detta kan man utläsa att den dansk-norska kommunikationen underlättas genom 

ordförrådet men försvåras av ljudsystemet. Den dansk-svenska kommunikationen är problematisk 

på grund av skillnader både i ljudsystemet och i ordförrådet. I kommunikation mellan talare av de 

skandinaviska språken finns det förutsättningar att göra sig förstådda både i tal och i skrift. Alla tre 

språken har förhållandevis stora likheter i skrift men danskt uttal är avvikande från norska och 

svenska. Detta leder till att danskar har goda förutsättningar att förstå de norska orden både i tal och 

i skrift. Men både norrmän och svenskar har svårigheter med talad danska fast identifiering av skrift 

är någorlunda lätt (Delsing & Lundin Åkesson 2005:5).  

     När svenskar, danskar och norrmän kommunicerar med varandra använder de i regel sina 

modersmål och det finns oftast inget behov av att använda ett främmande språk. Enligt Delsing & 

Lundin Åkesson (2005) anses den skandinaviska språkgemenskapen vara unik eftersom 

interaktionen oftast sker på de skandinaviska språken. De skandinaviska språken anses utmärka sig 

på två olika sätt. Det första som är utmärkande är att alla tre språken är lika starka och därför väljs 

inget de tre språken bort i kommunikationssituationer. Det andra är ett politiskt ställningstagande 

som har tagits för att främja de skandinaviska språken i Norden. Dessa två faktorer gör den 

skandinaviska språkgemenskapen unik och det förekommer inte bland andra näraliggande språk 

(Delsing & Lundin Åkesson 2005:6).  

     Många skandinaver väljer att bosätta sig i ett av de andra skandinaviska länderna och lär sig 

landets språk i ett andraspråkssammanhang. Kommunikationsspråket i Finland och Västnorden med 

andra nordbor är ett av de skandinaviska språken. Om man har kontakt med ett grannspråk leder det 

till att man förstår och kan kommunicera på det språket mycket enklare (Delsing & Lundin Åkesson 

2005:8). God grannspråksförståelse och mycket grannlandskontakt hör med andra ord ihop.  

(Delsing & Lundin Åkesson 2005:145). 

     Enligt Delsing och Lundin Åkessons studie är norrmän bättre på grannspråksförståelse än 

danskar och svenskar (Delsing & Lundin Åkesson 2005:136). Efter norrmän är danskar bättre på 

grannspråksförståelse än svenskar. Vid jämförelse mellan Delsing & Lundin Åkessons och 

Mauruds studier kan man utläsa att resultaten överensstämmer. Delsing och Lundin Åkesson hävdar 

att det finns tre bakomliggande faktorer som påverkat utfallet. Den första faktorn är inomspråklig. 

Med detta menar författarna att norskan har en mellanställning. Av den anledningen har norrmän 

bättre förutsättningar i både ljudsystem och ordförråd att förstå danska och svenska. Till skillnad 

från norrmän har svenskar och danskar svårt att förstå varandra på grund av att både ljudsystem och 
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ordförråd är olika varandra. Den andra faktorn är attityder till grannspråken då norrmän har mer 

intresse för danskan och svenskan samt det som föregår i dessa två länder. Detta har man sett utifrån 

de norska ungdomarnas intresse för svenska och danska massmedier. Ungdomar från Danmark och 

Sverige läser sällan tidningar från grannländer. Utöver konsumtionen av massmedia har norrmän en 

positiv inställning till Sverige och det svenska språket som de tycker är fint (Delsing & Lundin 

Åkesson 2005:36). Vidare visar författarna att svenskar och norrmän tycker att danskan inte är 

speciellt vackert (Delsing & Lundin Åkesson 2005:109). Den sista faktorn handlar om norrmännens 

vana vid språkvariation. Norskan har många dialekter och två skriftspråk vilket skapar bättre 

förutsättningar för dem att avkoda uttal och ordformer som är avvikande (Delsing & Lundin 

Åkesson 2005:137). 

     Gemensamma nämnaren för alla tre språken är att skriftspråket är konservativt och bl.a. därför är 

skrift lättare att förstå än talat språk. Det konservativa skriftspråket underlättar förståelsen av 

danskan för norrmän, svenskar och finlandssvenskar i skrift men svårigheterna med talad danska 

kvarstår (Delsing & Lundin Åkesson 2005:138). 
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3. Bakgrund 
Undersökningen sker i en nordisk skola i ett europeiskt land som ligger i centrala Europa. Skolan 

har närmare 400 elever i åldrarna 2-19 år. Skolan har ett internat för elever som måste ha ett boende 

på campus. Eleverna kan studera vid samma skola från förskolan till gymnasiet. Skolan erbjuder IB, 

naturvetenskap, samhällsvetenskap och ett ekonomiprogram under gymnasiet. Likt 

gymnasieskolorna i Sverige har eleverna också nationella prov i svenska, engelska, matematik, i 

främmande språk och i vissa naturvetenskapliga ämnen. Skolans ambition är att elever som lämnar 

den svenska sektionen ska vara kvalificerade inför fortsatta studier i Sverige eller utomlands.  

    Språken som talas i den nordiska skolan är de skandinaviska språken danska, norska och svenska 

samt språk från övriga Europa. Elever erbjuds modersmålsundervisning från förskolan fram till 

högstadiet. Alla elever som väljer den gymnasiala utbildningen undervisas på svenska med 

undantag för lektioner i engelska och andra främmande språk. Svenska skolor utomlands lyder 

under svensk skollag. För att uppfylla kraven från den svenska läroplanen får eleverna 

modersmålsundervisning och kan därmed vid hemkomst till Sverige börja i den svenska skolan 

samt följa det svenska skolsystemet utan svårigheter.  

     Eleverna erbjuds att studera det inhemska språket på samma skola. Skolan erbjuder även 

kompletterande språkundervisning för elever som inte går på denna skola men behöver utveckla 

sina språkliga kunskaper i svenska. Majoriteten av lärarna som är anställda vid den skandinaviska 

skolan har sina barn på skolan som elever. Sedan 2014 har skolan också en inhemsk sektion som är 

olik den skandinaviska skolmiljön med klädkod och all undervisning på landets språk.  

     Skolan tar ut en avgift per termin och ytterligare avgifter tillkommer för internat. Det gör att den 

socioekonomiska bakgrunden begränsar vilka det är som kan studera vid denna skola eftersom alla 

inte har råd.  
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3.1 En studie om upplevelser och erfarenheter vid en svensk skola 

utomlands  
I mitt examensarbete (Yalcin 2015) behandlade jag samma skola som alltså är flerspråkig och har 

en mångkulturell miljö. Syftet med examensarbetet var att undersöka svenska gymnasieelevers 

upplevelser och erfarenheter av att studera och leva i utlandet samt deras attityder till svenska 

skolan i utlandet. Sammanlagt intervjuades fem elever med olika bakgrund. En del av dem har 

enbart studerat i svenska skolor utomlands och en del har studiebakgrund från internationella och 

kommunala skolor både i Sverige och utomlands.  

     I och med att jag befann mig på skolan i tre månader hade jag möjlighet att lära känna eleverna 

även utanför klassrumsmiljön. En viktig faktor var att jag bodde på skolans campus med många 

andra lärare och elever. På så sätt var skolan och eleverna inkluderade i mitt liv under tiden jag 

befann mig på denna skola.  Eftersom skolans undervisningsspråk är svenska behöver elever som 

inte har svenska som modersmål följa undervisning i svenska som andraspråk. Det gäller också dem 

med danska eller norska som modersmål. Mitt intresse att undersöka svenska som andraspråk mer 

djupgående berodde på skillnaden mellan elever som studerade svenska som andraspråk på denna 

skola och elever som studerar samma ämne i Sverige. I de svenska klassrummen kan man stöta på 

elever från alla hörn i världen men på den skandinaviska skolan var eleverna från Skandinavien och 

talade de skandinaviska språken. Alla som studerade svenska som andraspråk på den skolan hade 

ett av de skandinaviska språken som modersmål. En annan sak som stärkte mitt intresse för att 

undersöka samma skola berodde på synen på begreppet mångkulturalitet och flerspråkighet. 

Elevernas syn på mångkulturalitet och flerspråkighet skiljde sig drastiskt från min.  

     Enligt studien (Yalcin 2015:26) finns det flera olika faktorer som påverkar elevers och föräldrars 

val av skola utomlands. En av dessa faktorer är att svenska språket har varit en trygghet för vissa av 

eleverna. En annan faktor är bristfälliga språkkunskaper i engelska.  

     Eleverna ansåg att skolans många olika språk och olika kulturer påverkade deras inställning till 

att se på kulturer och språk. Även om undervisningen sker på svenska talas det sammanlagt fem 

språk utöver de valbara språken i skolmiljön. Tre av fem språk är de skandinaviska språken. 

Engelska är det fjärde språket och det är en del av vardagen för majoriteten av eleverna. Det femte 

språket är det inhemska språket. Informanterna hävdade att skolor i Sverige var alltför fyrkantiga 

och att inga kulturella eller språkliga utbyten förekom.  Däremot ansåg de att denna skandinaviska 

skola var mångkulturell och bättre tog till vara den kulturella och språkliga blandningen.  

     Genom den mångkulturella atmosfären utvecklas deras inställning till olika kulturer, språk och 

kulturutbyten på ett positivt sätt (Yalcin 2015:26). Via de skandinaviska språken och kulturerna 

sker ett utbyte både språkligt och kulturellt. Detta anser de intervjuade eleverna är främjande för 
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deras öppenhet och acceptans för andra språk och kulturer. De menar att kunskapen om olika 

kulturer ökar samtidigt som de delar med sig av sin egen kultur.  

     I skolan lär eleverna sig att anpassa sitt språk i olika situationer och använda olika språk för att 

underlätta kommunikationen med studenter som har ett annat språk än svenska. Det interkulturella 

utbytet i skolsfären påverkar både elevers och föräldrars benägenhet att ansluta sig till de 

internationella eller skandinaviska skolorna. Eleverna valde att använda ordet mångkulturellt enbart 

för att beskriva den skandinaviska kontexten. Cia som är en av informanterna uttrycker sig om det:  

 

O sen så fick jag förslaget ”den skandinaviska skolan” och tänkte åhhhh skandinaviskt. Då 

körde vi på det inte bara för att skolan är svenskt eller det är bara svenskar här. Dels för att det 

är folk från olika länder dels för att man måste lära sig om det landet man flyttar till. Landets 

kultur och det får vi ju lära oss av lokala lärare här. I Sverige var det ju liksom samma alla var 

likadan så det kändes annorlunda här, att lära känna folk från andra länder (Yalcin 2015:25). 

 

 Att skolan inte enbart bestod av svenskar utan även av elever från de andra skandinaviska länderna 

betecknades av eleverna ”mångkulturellt”. Alla dessa elever uppfattar mångkulturalitet som 

”skandinaviskt”. Även om de skandinaviska språken är nära varandra och länderna inte skiljer sig 

särskilt mycket kulturellt ifrån varandra var det en mångkulturell omgivning som de tog del av 

(Yalcin 2015:24).  

     Den skandinaviska skolan är även en trygghet i ett främmande land för många av eleverna kan 

känna samhörighet med sina studiekamrater och lärare som kommer ifrån Skandinavien. En 

informant beskriver tryggheten och samhörigheten på följande sätt:  

 

Här är det den känslan av "stay together" liksom. Vi har inte mycket annat att välja på så 

automatiskt så stöttar vi varandra och blir tajta med varandra. Så det är ju begränsade 

möjligheter utanför skolan och även med dom inhemska eleverna här på skolan som får oss att 

komma varandra så nära (Yalcin 2015:27).  

Enligt mina observationer både i och utanför klassrumsmiljön talades mestadels svenska. I svenska 

som andraspråksundervisningarna talade eleverna svenska men också sina egna språk med 

klasskamraterna. Användandet av engelska förekom ibland när eleverna inte kunde ett ord eller ville 

förklara ett ord för sina klasskamrater som inte talade samma språk. Klassen bestod av olika 

årskurser och de som hade studerat svenska en längre tid hjälpte de andra eleverna med språket 

genom att översätta eller försöka förklara oklarheter på svenska. De som hade svårast att förstå eller 

göra sig förstådda var danska elever.  
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4. Metod och material  

I denna studie har enkäter valt som undersöknings metod. Det finns för- och nackdelar som man 

måste ta hänsyn till vid användning av enkäter. Fördelar med enkäter är att forskaren kan ha ett 

större urval av informanter. Det är mindre tidskrävande, respondenterna har större möjlighet att 

besvara faktafrågor utan att fördjupa sig i frågorna och fundera kring svaren (Ejlertsson 2005:11). 

Vad gäller andra positiva aspekter av enkätundersökningar så påverkas inte respondenten av 

intervjuaren och kan besvara känsliga frågor utan att behöva delta i ett samtal. Nackdelar med 

enkäten är att frågorna är begränsade och forskaren inte har möjlighet att ställa följdfrågor. Detta 

resulterar ibland i missuppfattningar av frågor som inte kan kompletteras samt att chansen till 

fördjupning inte finns. En annan viktig aspekt är också att människor med läs- och skrivsvårigheter 

kan ha problem med att fylla i enkäten. Enkäten kan även vara problematisk att fylla i för utländska 

individer som inte behärskar svenska språket. Av den anledningen är det viktigt att forskaren lägger 

ner tid på att formulera frågorna på ett begripligt sätt (Ejlertsson 2005:12-13). 

4.1 Etiska hänsynstaganden 
De gällande forskningsetiska principerna antagna mars 1990 av Humanistisk samhälls- 

vetenskapliga forskningsområdet omfattar även Vetenskapsrådet i ämnen samhällsvetenskap och 

humaniora (Vetenskapsrådet 1990:6). De forskningsetiska principerna beskriver fyra krav som ska 

uppfyllas vid forskning och undersökningar. Informationskravet går ut på att respondenterna ska 

informeras om studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt. Respondenterna måste även 

informeras om att de kan avbryta sin medverkan närsomhelst (Vetenskapsrådet 1990:7) Andra 

kravet är samtyckeskravet som kräver samtycke om att delta och själva bestämma över sitt 

deltagande. Respondenter under 15 år måste ha ett samtycke från vårdnadshavaren 

(Vetenskapsrådet 1990:9). Konfidentialitetskravet är tredje kravet som handlar om anonymitet och 

att ingen utomstående ska kunna identifiera deltagaren. Personuppgifter och all utpekande 

information ska förvaras så att ingen utomstående kan ta del av informationen (Vetenskapsrådet 

1990:12). Sista kravet är nyttjandekravet och betyder att all information och insamlade uppgifter får 

användas endast för enkäten och inte i andra sammanhang (Vetenskapsrådet 1990:14).  

I samband med utskicket av enkäterna informerades eleverna om studiens syfte och hur enkäten 

skulle användas. Eleverna informerades skriftligt att all uppgifter kommer att vara anonyma och 

endast användas för forskningen. Eftersom alla elever är över 15 år behövde jag inte samtycke från 

föräldrarna. Genom att fylla i enkäten gav eleverna samtycke till sitt deltagande i undersökningen.   
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4.2 Enkätens utformning 
Utifrån mitt syfte har jag för denna undersökning ställt frågor som har besvarats av elever vid den 

aktuella skolan, en skandinavisk skola i centrala Europa, se avsnitt 3.1. Målgruppen består av två 

klasser, en klass som studerar svenska som modersmål och en klass som studerar svenska som 

andraspråk. Andraspråkseleverna är skandinaver som måste lära sig svenska eftersom utbildningen 

bedrivs på svenska. Innan enkätfrågorna fastställdes gjorde jag en grundlig planering som underlag 

för frågorna. Modersmålet skulle undantas för att besvara vissa frågor i enkäten. Genom att ha med 

finlandssvenska i studien kan elever välja ett alternativ av det svenska språket som bidrar till att ge 

underlag till studiens utformning. Majoriteten av eleverna talar svenska och modersmåls undantag 

skulle leda till en exkludering av det svenska språket. Frågorna var delvis inspirerade av Ulla 

Börestams enkätundersökning från 1991 om kommunikation vid nordiska möten. Några studenter 

vid Uppsala universitet fick besvara enkäterna innan jag skickade ut dem till den aktuella skolan, 

vilket gav mig en chans att revidera och förbättra den.  

4.3 Materialinsamling  
Enkäten innehåller åtta frågor som besvaras av elever som går på den gymnasiala utbildningen vid 

den skandinaviska skolan. Enkäten redovisas i bilaga 1. Frågorna behandlar förståelse av de 

skandinaviska språken, attityder till språk, hur den språkliga vardagen ser ut samt strategier vid 

kommunikation. Första frågan gäller kön, ålder, årskurs, vilket språk eleverna talar med sina 

föräldrar samt hur länge de har gått i skolan. Frågan om de vardagliga språkvanorna ska ge 

upplysningar om vilka språk de kommunicerar på under en hel dag både i och utanför skolan. 

Resterande frågor besvaras med kryss. Det fanns även ett kommentarfält under varje fråga som 

eleverna kunde förtydliga sina svar i eller ge en förklaring till svaren. Enkäterna skickades ut via 

mejl till en ansvarig lärare på skolan som har både svenska som andraspråk och svenska. Efter 

utskicket fick eleverna de utskrivna enkäterna av läraren som sedan scannade de besvarade 

enkäterna som jag fick via mejl. Enkäterna besvarades i februari 2015.  

 

 



	   16	  

5. Resultat  
Här presenteras det sammanställda materialet från enkäterna i olika underkategorier för att redovisa 

resultaten. Först kommer det en kort presentation om informanterna, förkortningar och 

sammanställningar av enkäterna. Sedan redovisas förståelsen av de andra språken i skolan. De 

frågor som kommer att behandlas är: Har du studiekamrater som talar andra språk än du, 

skandinaviska språk eller andra? Hur fungerar förståelsen mellan personer från olika nordiska 

länder i klassen enligt din allmänna uppfattning? Hur fungerar den skandinaviska 

kommunikationen för din del i olika situationer i klassen eller i skolan? Vidare beskrivs olika 

strategier som elever använder vid kommunikation och frågan som behandlas lyder: Hur brukar du 

själv kommunicera med dina skandinaviska studiekamrater? Slutligen redovisas attityder i avsnittet 

med hjälp av två enkätfrågor som lyder: Hur tycker du att de skandinaviska språken eller 

språkformerna låter? Vilket språk, av de du talar, är viktigast för dig? Enkäten återfinns i bilagan.  

5.1 Informanterna 
Respondentgruppen består av 23 elever varav 11 är manliga elever och resterande kvinnliga. Dessa 

elever är födda mellan 1994-1997 och går sina gymnasiala utbildningar i årskurs 1-3. Sex av 

eleverna går tredje året, tre elever går andra året och fjorton elever första året på gymnasiet. En 

klass som består av 14 elever undervisas i svenska som modersmål och den andra klassen består av 

9 elever som får undervisning i svenska som andraspråk. Nedan talar jag om dem som SSM-

gruppen (svenska som modersmål) och SSA-gruppen (svenska som andraspråk). På frågan om hur 

länge de har gått på skolan varierar svaren mellan en termin upp till tre år för de flesta elever med 

undantag av två elever som har gått på skolan en längre tid än tre år. Av 23 deltagare har 61 % 

svenska som modersmål och 39 % har svenska som andraspråk. Eleverna som inte har svenska som 

modersmål har danska, norska, engelska eller landets språk som modersmål. Minst en av deras 

föräldrar talar ett skandinaviskt språk.  Två av eleverna har föräldrar som har ett annat språk än de 

skandinaviska språken, engelska eller landets språk. En av dem studerar svenska som modersmål 

och den andra studerar svenska som andraspråk.  

     En av frågorna (nr 6) i enkäten gällde elevernas språkliga vardag och kommer att presenteras 

kort nedan för att ge en bild av vilka språk som talas i olika sammanhang. I frågan fick de ange 

vilka språk de använder från morgon till kväll, både i hemmet och i skolan. Samma fråga har ställts 

till både elevgrupperna. Sammanlagt 21 svar presenteras nedan eftersom två av SSA eleverna inte 

har besvarat denna fråga.  

     SSA eleverna talar sitt modersmål i hemmet på morgonen, eftermiddag (ledig tid) och kväll (i 

hemmet). På eftermiddag (ledig tid) talar de även engelska och utöver engelskan talar två av 
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eleverna det inhemska språket. En elev som har det inhemska språket som ett av sina modersmål 

talar det även på kvällen (i hemmet) och eftermiddag (ledig tid). På förmiddagen (ledig tid) talas 

landets språk av två elever utöver engelska, svenska och norska men eleverna talar även svorsk som 

de skriver i enkäterna. Utöver de varieteterna talar en elev lite danska också på förmiddagar. På 

rasterna talas engelska, svenska och norska i skolan och de språken talas också på eftermiddagar 

(skoltid).  Utifrån de enkäter som fylldes i av SSM- gruppen kan man se att svenskan är det mest 

talade språket under hela dagen. På raster, förmiddag (skoltid), eftermiddag (skoltid) talar dessa 

elever svenska och en del engelska. Tre av dessa elever talar även det inhemska språket under 

förmiddagar och eftermiddagar på lektioner där det inhemska språket talas. Det dominerande 

språket är svenska och SSM gruppen anpassar sällan sitt språk till andra elever. Flertalet av eleverna 

som studerar SSA anpassar sitt språk till motparten beroende på vilket språk det är. Om de 

skandinaviska eleverna kommunicerar med andra elever från den inhemska sektionen sker 

kommunikationen på engelska.  

     En annan fråga (nr 1) gällde vilket/vilka språk man talar med sina föräldrar. Svaren har 

sammanställts i figur 1. Vänstra kolumnen visar antal elever.  

	  
Figur 1 Språk du talar med dina föräldrar, mamma respektive pappa 

Eftersom alla elever har en mamma och en pappa stiger siffran till 46 språk men två av eleverna har 

rötter från andra länder. De har ytterligare språk och av den anledningen stiger siffran till 48 språk. 

Utifrån figur 1 kan det utläsas att enbart en person talar danska med sin pappa och ingen talar 

danska med sin mamma. Antalet som talar svenska med sina mammor är 14 elever och 13 elever 

talar svenska med sina pappor. Fem elever talar norska med mamma och fyra talar norska med 
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pappa. Vad gäller engelska är det enbart två elever som talar det med sin mamma. Övriga språk1 

talas av tre elever med mamma och sex elever med pappa.  

     Majoriteten av eleverna talar svenska i hemmet med både mamma och pappa. En avgörande 

faktor till att svenskan är dominerande enligt figuren ovan är att majoriteten av eleverna har svenska 

som modersmål. Det språk som talas mest efter svenskan är norska och ”övriga språk”. Enbart två 

elever talar engelska hemma med sin mamma.  

5.2 Förståelse av de andra språken i skolan 
Nio av de 23 ifyllda enkäterna tillhör SSA gruppen. De resterande enkäterna tillhör SSM gruppen. I 

detta kapitel kommer förståelse av de skandinaviska språken att behandlas. Materialet består av fyra 

frågor och resultatet presenteras nedan i form av stapeldiagram. Materialet för detta kapitel utgår 

ifrån frågorna 2-4 i bilaga 1. Om eleverna har kommenterat någon av frågorna kommer jag även att 

redovisa det under varje figur.  

5.2.1. Förståelse av andra språk och språkformer i skolan 

Fråga 2 lyder: Har du studiekamrater som talar andra språk än du, skandinaviska språk eller 

andra? Först skulle eleverna kryssa i alla de språk som de hör i skolan. Sedan skulle förståelsen av 

språk och språkformer som talas i skolan rangordnas från 1 (mycket bra) till 5 (mycket dåligt). 

Eleverna har fått svara på denna fråga med ”modersmål undantaget” och för enkelhetens skull har 

jag slagit ihop svarsalternativen 1 och 2 samt 4 och 5. Resultat framgår av figur 2. Det gäller både 

SMM och SSA.   

	   	  
Figur 2 Har du studiekamrater som talar andra språk än du, skandinaviska språk eller andra?  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  ”Övriga språk” är andra språk än engelska och de skandinaviska språken. Av anonymitetsskäl 
anger jag inte vilka. 	  
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Eftersom miljön är flerspråkig har alla elever angett att de har studiekamrater som talar andra språk. 

De språk som bäst blir förstådda är engelska och finlandssvenska. Alla nio SSA elever kryssade i 

mycket bra vad gäller svenska. Lite mer än hälften av eleverna som har deltagit i enkäten förstår 

norskan mycket bra. Danskan och övriga språk, bland annat det inhemska språket, är de språk som 

sämst blir förstådda i skolan.  

5.2.2. Förståelse mellan personer från olika nordiska länder i klassen 

Fråga 3 i enkäten behandlar förståelsen mellan personer från olika nordiska länder i klassen. Frågan 

som har ställts till eleverna lyder: Hur fungerar förståelsen mellan personer från olika nordiska 

länder i klassen enligt din allmänna uppfattning? Här har eleverna fått skriva in hur bra de själva 

anser att de förstår de nordiska språken. Figur 3 är en sammanställning av resultat.  

	  
Figur 3 Hur fungerar förståelsen mellan personer från olika nordiska länder i klassen enligt din allmänna 
uppfattning? 

Majoriteten av eleverna har kryssat i alternativet ”bra” när de har bedömt grannspråksförståelsen. 

Nästan lika många, en elev mindre, har besvarat frågan genom att kryssa i ”mycket bra”. En 

minoritet med enbart 4 elever anser att förståelsen är ”fungerande”. Utifrån detta kan man utläsa att 

förståelsen i klassen skiftar mellan bra och mycket bra medan en minoritet anser att förståelsen 

enbart är ”fungerande”. Däremot anser ingen elev att kommunikationen fungerar dåligt eller mycket 

dåligt. Resultatet ger en positiv bild av förståelsen mellan personer från olika nordiska länder som 

också går att koppla till Delsing & Lundin Åkessons studie. Författarna skriver att det förekommer 

goda förutsättningar att förstå varandra i en skandinavisk kommunikation både i tal och i skrift 

(Delsing & Lundin Åkesson 2005:5). 

     Utöver enkäterna har två elever från SSM-gruppen kommenterat att det enbart är svenskar och 

finlandssvenskar i klassen vilket gör kommunikationen mycket enklare.  
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5.2.3. Kommunikation i olika situationer  

Frågan som gäller kommunikation i olika situationer är fråga 4 i enkäten och den formulerades på 

följande sätt: Hur fungerar den skandinaviska kommunikationen för din del i olika situationer i 

klassen eller i skolan? Eleverna har fått fem olika situationer som kan tänkas vara relevanta. Först 

har de fått sätta ett kryss för varje situation de anser sig hamna i, sedan har eleverna besvarat hur de 

anser att kommunikationen fungerar på en femgradig skala. Således har eleverna enbart kryssat i 

situationer de har befunnit sig i och uteslutit de andra situationerna.  Precis som i figur 2 har 

svarsalternativen 1 och 2 samt 4 och 5 slagits ihop. Situationer som inte valdes är situation två 

”förståelse av debatt i större grupp” av tre elever. Situation tre ”eget deltagande i debatt” valdes 

inte av fyra elever och situation fyra ”eget deltagande i samtal i mindre grupp” valdes inte av två 

elever. Resultaten har sammanställts nedan i figur 4.  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Figur 4 Hur fungerar den skandinaviska kommunikationen för din del i olika situationer i klassen eller i skolan? 

Av figur 4 ser vi att ”eget deltagande i samtal med en person” fungerar mycket bra enligt eleverna. 

Enligt rangordningen är situation ett ”förståelse av lektioner och liknande” den bäst fungerande 

situationen efter situation 5 ”eget deltagande i samtal med en person”. Utöver dessa svar anser alla 

andra elever att kommunikationen i de olika situationerna fungerar mycket bra både i skolan och i 

klassen. En skillnad som kan utläsas av figur 4 är att debatt och gruppdeltagande fungerar sämre än 

förståelse av lektioner samt eget deltagande i samtal. Endast en person anser att kommunikationen 

fungerar mycket dåligt i situation två ”förståelse av debatt i större grupp”. Sammanlagt anser fyra 

elever att kommunikationen vid ”förståelse av debatt i större grupp”, ”eget deltagande i större 

grupp” och ”eget deltagande i samtal i mindre grupp” fungerar medel.  

     En av eleverna från SSA-gruppen har kommenterat fråga 4 i enkäten angående den 

skandinaviska kommunikationen i olika situationer. Eleven skriver att det enbart är en svensk 
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"pojke" hen inte förstår. En annan elev som har kommenterat denna fråga är från SSM-gruppen och 

den personen menar att det egentligen beror på vem det är man talar med. Denna elev har skrivit att 

hen inte har lektioner med danskar och att hen har svårt att förstå danska.  

5.3 Strategier vid kommunikation  
I föregående avsnitt 5.2 har förståelse av de olika språken som talas i skolan redovisats. I detta 

kapitel kommer strategier vid kommunikation att tas upp. Frågan som kommer att behandlas är 

fråga fem och den lyder: Hur brukar du själv kommunicera med dina skandinaviska 

studiekamrater? Syftet med frågan är att undersöka om det förekommer en språklig 

ackommodation, vilka elever det är som anpassar sig mest och vilka språk det är som talas mest 

bland eleverna i skolan.  

5.3.1 Kommunikation med skandinaviska studiekamrater  

Varje elev skulle ange vilket språk hen talar med sina studiekamrater som talar de olika 

skandinaviska språken. Modersmål skulle undantas eftersom det är givet att eleverna talar sitt eget 

modersmål med sina studiekamrater som har samma modersmål. Den vertikala axeln representerar 

antalet elever som talar ett visst språk. Den horisontella axeln representerar de språk som eleverna 

väljer att kommunicera på med varandra. Resultatet redovisas i figur 5.  

 

	  
	  
Figur 5 Hur brukar du själv kommunicera med dina skandinaviska studiekamrater? 

Eleverna kunde välja att skriva flera kommunikationsspråk vid ett eller flera av alternativen. Av 

figur 5 kan man utläsa att med dansktalande studiekamrater föredrar eleverna att tala engelska. 18 

elever har angett engelska som kommunikationsspråk med danskar. Många elever som har svenska 

som kommunikationsspråk har även angett engelska som sitt andra kommunikationsspråk. Antalet 
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elever som kommunicerar via svenska med dansktalande elever är 10. En minoritet på 4 elever 

väljer att kommunicera på norska men danskar. Vad gäller norrmän är det 15 elever som väljer 

svenska som kommunikationsspråk. Det finns även 6 elever som talar engelska och 1 elev norska 

med norrmän. Vidare kan man utläsa att antal elever som kommunicerar på svenska med svenskar 

är 5 elever, 1 elev talar engelska och 4 elever väljer att kommunicera på norska med svenskar.  

     Ett av svarsalternativen gällde situationen där eleverna fick ange vilket språk de talar "när 

kamrater med olika skandinaviska språk är tillsammans". Tre elever från SSM-gruppen har 

kommenterat frågan. En av informanterna menar att kommunikationen sker på en blandning av de 

olika skandinaviska språken. De andra två eleverna skriver att kommunikationsspråket är 

modersmålet men om danskar är med ändras språket till engelska. Frågan har även kommenterats 

av tre elever från SSA-gruppen. Det gemensamma för alla tre elever är att de pratar sitt eget språk 

och vid behov används engelskan.  

     Vad gäller kommunikationen med danskar har en elev som har SSM angett att hen har bott i 

södra Skåne under hela sitt liv och av den anledningen förstår danska. Vidare har en annan elev ur 

samma grupp kommenterat kommunikationen med norrmän och har skrivit att den som talar norska 

är den som oftast anpassar sig efter svensken.  

5.4 Attityder  
I enkäten har två frågor (nr 7 och 8) om elevers attityder till de skandinaviska språken ställts. 

Resultatet framgår av figur 6 och 7. Fråga 7 gäller: Hur tycker du att de skandinaviska språken eller 

språkformerna låter?  Fråga 8 gäller: Vilket språk, av de du talar, är viktigast för dig? 

     Genom de två frågorna har jag försökt bilda mig en uppfattning om vilka attityder eleverna har 

till de olika språken som är en del av deras vardag. Figur 6 sammanställer frågan om hur fint eller 

hur fult eleverna tycker att de olika språken låter medan figur 7 sammanställer frågan om vilket av 

sina språk eleven menar är viktigast.  

5.4.1 Attityder till de skandinaviska språken och språkformerna 

Figur 6 visar hur fint eller fult eleverna tycker de skandinaviska språken/språkformerna låter. Den 

enda språkformen som angetts är finlandssvenska och språken är danska, svenska och norska. 

Rangordningen är densamma som i de andra frågorna och utgår ifrån en femgradig skala där 

markeringarna 1 och 2 samt 4 och 5 har slagits ihop. En av eleverna som studerar SSA har inte 

besvarat denna fråga och därför blir det bortfall av en respondent men alla andra 22 elever har 

besvarat frågan.  
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Figur 6 Hur tycker du att de skandinaviska språken eller språkformerna låter? 

Enligt figur 6 går det att läsa ut att svenska anses vara det finaste språket med 18 kryss och att 

danskan har rangordnats som det fulaste språket av 17 elever. Norskan anses vara det näst finaste 

språket. Däremot anser nio elever att finlandssvenska är medelfint och nästan lika många, åtta 

elever, anser att finlandssvenska låter mycket fint. Den enda som anser att danskan låter mycket fint 

är en respondent som har danska som modersmål.  

     Attityder till språk tas upp även av Delsing & Lundin Åkesson (2005). Enligt författarna är 

norrmän mer intresserade av grannspråken som har en positiv inställning till det svenska språket 

och tycker att det är fint (Delsing & Lundin Åkesson 2005:36). Vidare överensstämmer attityderna 

till det danska språket med Delsing & Lundin Åkessons studie om att danskan anses vara ett språk 

som inte särskilt är vackert (Delsing & Lundin Åkesson 2005:109). 

 

5.4.2. Vilket språk av de du talar är viktigast för dig? 

Figur 7 gäller frågan om det viktigaste språket för eleverna. Här har de skandinaviska språken/ 

språkformen, engelska och övriga språk angetts som alternativ som eleverna sedan har fått kryssa 

för. Eftersom dessa elever befinner sig utomlands och vissa av dem enbart har studerat i svenska 

skolor utomlands är det intressant att se vilket språk de anser är det viktigaste språket att kunna. 

Resultatet redovisas i figur 7.  
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Figur 7 Vilket språk, av de du talar, är viktigast för dig? 

Enkätdeltagarna skulle alltså ange vilket av sina språk som är viktigast för dem. Två av eleverna har 

angett ”övrigt språk” som det viktigaste språket, fyra elever har angett två språk som viktiga varav 

ett av språken är engelska och det andra modersmålet. Antal språk som har angetts är alltså fler än 

antalet elever. Sammanlagt har 27 språk har angetts av 22 elever. En av eleverna som talar svenska 

som andraspråk har inte besvarat frågan.  

     I sammanställningen av svaren framgår att engelska är det viktigaste språket för 12 elever. Det 

näst viktigaste språket är svenska. På tredje plats kommer både norskan och ”övrigt språk” med två 

elever i vardera stapeln. Det oviktigaste språket/språkformen är danska och finlandssvenska som 

har kryssats för endast av en elev vardera.   

     Två av tre elever från SSM-gruppen som har kommenterat denna fråga har angett svenska som 

det viktigaste språket. Anledningen till att dessa elever anser svenska vara det viktigaste språket är 

att det är deras modersmål. En av eleverna uttrycker att svenskan är en del av hens identitet, 

svenskhet och stolthet. Den tredje eleven har angett engelska som det viktigaste språket eftersom 

hen kan uttrycka sig flytande på engelska.  

     En av eleverna som studerar SSA har ett annat modersmål än de skandinaviska språken, 

engelska eller det inhemska språket. Hen menar att hens modersmål är det viktigaste språket bland 

alla språk hen talar eftersom hen inte har möjlighet till att prata det språket ofta och säger: 

Anledningen är att jag har så lite möjlighet att tala mitt modersmål att jag måste använda de 

tillfällen som jag har, t.ex. med mamma hemma, facebook med kompisar eller pappa i telefon. 

För om man inte pratar så blir man bara sämre med tiden + att man glömmer en del. 

Sammanfattningsvis visar det sig att engelska verkar vara det viktigaste språket, därefter svenska. 

Svenskan anges av många elever eftersom det är modersmålet men engelskan har en stor betydelse i 
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dessa elevers vardag. Som det även framgår är danskan och finlandssvenskan det minst viktiga 

språken medan norskan har en mellanposition.  
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6. Diskussion 
Inledningsvis ställde jag tre frågor som lyder: Hur bra förstår andra skandinaver och svenskar 

varandra när alla talar sitt eget skandinaviska språk? Talar de ett annat språk för att underlätta 

förståelsen? Vad har dessa elever för attityder gentemot de skandinaviska språken? Utifrån 

studiens resultat kan man utläsa att förståelsen bland skandinaverna är bra. Däremot talar svenskar 

oftast engelska med dansktalande elever och har svårt att förstå talad danska. De elever som pratar 

sitt språk med alla andra skandinaver är norrmän. De talar norska både med svenskar och med 

danskar. Danskar väljer också att kommunicera på danska men använder engelska ibland som 

hjälpspråk. Gällande attityder har deltagarna angett danska som det fulaste och minst viktiga språket 

bland alla språk i klassen. Det finaste språket anses vara svenska men det viktigaste språket är 

engelska enligt eleverna.  

     Likheter i ljudsystem, ordförråd och grammatik bland de skandinaviska språken är faktorer som 

kan påverka grannspråkförståelsen i internordisk kommunikation. Enligt tidigare forskning förstår 

norrmän både danska och svenska bättre än danskar och svenskar förstår varandras språk. Det kan 

kopplas till att ordförrådet är väldigt lika i norskan och danskan och ljudsystemet i norskan och 

svenskan är väldigt lika något som också Delsing & Lundin Åkesson (2005:3-4). Alla de 

skandinaviska språken har likheter i skrift men danskan har ett avvikande uttal. Talad danska 

medför därför en svårighet i grannspråksförståelse (a.a.). Utifrån studiens resultat kan man utläsa att 

svenska är det språk som bäst blir förstått bland skandinaverna på denna skola. Alla skandinaver 

som studerar svenska som andraspråk anser att förståelsen av det svenska språket är mycket bra. 

Norskan kommer på andra plats av de språk som förstås bäst. Däremot är danskan det språk som 

blir minst förstått av de skandinaviska eleverna. Svenskar har svårast att förstå danska och 

majoriteten väljer att kommunicera på engelska med de dansktalande eleverna.  

     Kommunikationen bland skandinaver sker inte enbart i klassrumsmiljö utan även utanför 

klassrumsmiljön där eleverna tar del av olika aktiviteter i olika situationer. Eget deltagande i samtal 

med en person och förståelse av lektioner fungerar mycket bra. Däremot fungerar interaktionen och 

förståelsen i större grupper mindre bra. Man kan utläsa att eleverna anpassar sitt språk efter person 

och situation, något som även Norrby & Håkansson påpekar (2007:31). De elever som däremot 

anpassar sitt språk mest är elever i SSA-gruppen. Dessa elever säger att de talar sitt språk och att de 

kommunicerar på engelska vid behov. Norsktalande elever talar mestadels norska eller försöker tala 

svenska när de kommunicerar med andra skandinaver. Ibland använder de benämningen svorsk som 

är en blandning av norska och svenska. Norrby & Håkansson (2007:36) hävdar att kodväxling 

används av kompetenta talare som kan använda sig av flera språk i ett och samma samtal. Norrmän 
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är de som har lättast att anpassa sig och byta språk vid kommunikation. Detta kommenterades även 

av en elev från SSM-gruppen som menar att det alltid är norsken som får anpassa sig efter 

svensken.  

     Deltagarna använder alltså olika strategier för att förstå och bli förstådda. En av strategierna är 

att ett främmande språk som engelska används för att underlätta interaktionen. De som mest 

använder sig av engelskan som hjälpmedel är svenska elever. Det kan man koppla till att svenska 

elever i mindre utsträckning interagerar med danskar och inte heller har någon gemensam 

undervisning som norrmän har med danskar. Studiens resultat verkar delvis stämma överens med 

Delsing & Lundin Åkesson som menar att kommunikationen bland skandinaver i regel sker via de 

skandinaviska språken. Det som studien har visat är att, det precis som författarna påpekar, finns en 

grupp av norrmän som väljer att kommunicera på norska med både danskar och svenskar. De 

svensktalande eleverna använder sig däremot av ett främmande språk, engelskan, för att kunna 

kommunicera obehindrat med de dansktalande eleverna men på svenska med norrmännen.  

En svensk elev som väljer att tala svenska med danskar från SSM-gruppen är den som kommit i 

kontakt med det danska språket under en längre period för att hen har bott i södra Skåne. I det fallet 

underlättar erfarenhet av grannspråkskontakt kommunikationen med danska elever något som även 

Delsing & Lundin Åkesson (2005:8) betonar.  

     Undersökningen har visat att attityder till de olika skandinaviska språken varierar. Här kan man 

dela in attityder i positiva och negativa sådana. Mest positiva är attityderna gentemot det svenska 

och norska språket. Majoriteten av eleverna anser att svenska är ett fint språk och norskan har 

rangordnats på andra plats. Generellt sett har eleverna en positiv inställning och syn på svenskan. 

Detta hävdar även Delsing och Lundin Åkesson som menar att norrmän har ett intresse för svenskan 

och att de konsumerar massmedier från Sverige. Norrmän har generellt sett en positiv inställning 

och tycker att svenska är fint (Delsing & Lundin Åkesson 2005:36). Gentemot det danska språket är 

däremot attityderna negativa och danskan anses vara det fulaste språket enligt eleverna. Enbart en 

elev anser att danskan är ett fint språk och denna respondent har danska som modersmål. Eftersom 

många av respondenterna tycker att danskan är ett fult språk kan detta vara en faktor som gör att de 

inte vill försöka förstå danska och därför använder sig av engelskan.  

     Engelskan, som enligt empirin verkar vara ett av de språken som används mest har även angetts 

som det viktigaste kommunikationsspråket av hälften av eleverna. Detta, trots att det svenska 

språket anses vara det finaste. Engelskans roll går att koppla till influensen av engelskspråkig kultur 

som har expanderat de senaste 40 åren (Delsing & Lundin Åkesson 2005:1-2). De språk som anses 

vara viktiga efter engelskan är svenska och norska. En liten grupp av svenska elever som har angett 

svenska som det viktigaste språket menar att det inte enbart är ett språk utan en del av identiteten 
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och nationaliteten. Här går det tydligt att se en koppling mellan identitet och språk som är 

sammankopplade för dessa elever.   

     I vidare studier kan en undersökning med lika många respondenter av varje språk undersökas för 

att ge en mer rättvis bild av grannspråksförståelse bland skandinaver. Det är viktigt att påpeka att 

danskar var en minoritet i denna studie och svenskar i majoritet. Det är en faktor som har påverkat 

resultaten.  
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Bilaga 1 - Enkät 

 
	  

Denna enkät kommer att ligga i grund för min C-uppsats inom lärarprogrammet vid institutionen 
för nordiska språk vid Uppsala universitet. Syftet med uppsatsen är att studera hur den internordiska 
kommunikationen fungerar för dig på skolan. Frågorna gäller hur du förstår skandinaviska språk 
(danska, norska och svenska), vilka språkval du gör när du själv talar med andra skandinaver och 
lite om vad du tycker om språken.  
 
Alla uppgifter som samlas in kommer att vara anonyma och endast användas för forskning.  
 
Jag vill också tacka dig för att du deltar i undersökningen. Om det är någonting du undrar över så är 
du välkommen att kontakta mig.  
 
Hidayet Yalcin 
Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 
E-post: Hida_yal@hotmail.com 
 
1. Personlig bakgrund  

Kön:   [   ] kvinna  [   ] man   Födelseår: ______________ 

Klass: _________________ 

Språk du talar med dina föräldrar ("modersmål") 

Mamma:    Pappa:  

__________________________________________________________________________________________ 

Hur länge har du gått på denna skola? 

__________________________________________________________________________________________ 

Eventuell kommentar 

 

 

___________________________________________________________________________  
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2. Har du studiekamrater som talar andra språk än du, skandinaviska språk eller andra? 

Tänk efter vilka språk du hör i skolan (modersmål undantaget) och kryssa för dem till vänster. Skriv fler språk eller 
språkformer om det behövs. Markera sedan hur du förstår dem. Använd en skala från 1 (mycket bra) till 5 (mycket 
dåligt) 

    Så här bra förstår jag dem 

Språk jag hör i skolan                                    Mycket bra                        Medel                      Mycket dåligt                    

   1                 2                  3                    4                      5 

[   ]  danska                           [   ]           [   ]            [   ]              [   ]               [   ] 

[   ]  norska                            [   ]           [   ]            [   ]              [   ]               [   ] 

[   ]  svenska                            [   ]           [   ]            [   ]              [   ]               [   ] 

[   ]  finlandssvenska                           [   ]           [   ]            [   ]              [   ]               [   ] 

[   ]  engelska                            [   ]           [   ]            [   ]              [   ]               [   ] 

[   ]  Annat språk: ___________ ___                   [   ]           [   ]            [   ]              [   ]               [   ] 

Eventuell kommentar 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. Hur fungerar förståelsen mellan personer från olika nordiska länder i klassen enligt din 
allmänna uppfattning?  

[   ] mycket bra      [   ] bra        [   ] fungerande       [   ] dåligt       [   ] mycket dåligt 

Eventuell kommentar 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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4. Hur fungerar den skandinaviska kommunikationen för din del i olika situationer i klassen 
eller i skolan? 

Nedan finns det olika tänkbara situationer som kan förekomma. Tänk efter vilka situationer du själv kommer i  och 
kryssa för dem i vänster. Markera sedan (med kryss) hur kommunikationen fungerar i de olika situationerna. Använd 
en skala från 1 (mycket bra) till 5 (mycket dåligt).  

     Kommunikationen fungerar:  

   Mycket bra                        Medel                        Mycket dåligt                    

Situationer jag är med om:        1                  2                   3                  4                     5 

 [   ]  förståelse av lektioner      [   ]           [   ]            [   ]              [   ]               [   ] 

         och liknande 

 

 [   ]  förståelse av debatt i      [   ]           [   ]            [   ]              [   ]               [   ] 

         större grupp 

 

 [   ]   eget deltagande i debatt i     [   ]           [   ]            [   ]              [   ]               [   ] 

           större grupp 

 

[   ]    eget deltagande i samtal i mindre     [   ]           [   ]            [   ]              [   ]               [   ] 

          grupp, t.ex. grupparbeten 

 

[   ]     eget deltagande i samtal      [   ]           [   ]            [   ]              [   ]               [   ] 

             med en person 

Eventuell kommentar 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

5. Hur brukar du själv kommunicera med dina skandinaviska studiekamrater? 

Tänk efter vilka språk dina studiekamrater talar (modersmål undantaget) och skriv vilka språk du själv brukar 
använda när du talar med dem.  

danska:___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

norska:____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

svenska:___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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när kamrater med olika skandinaviska språk är tillsammans:______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Eventuell kommentar 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

6. Slutligen en fråga om dina språkvanor.  
Hur såg gårdagen ut för dig i språkligt avseende? Vilka språk använde du i vilka situationer? 

morgon(hemmet)____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

förmiddag (skoltid)__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

raster i skolan_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

eftermiddag (skoltid)_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

eftermiddag (ledig tid)________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

kväll (hemmet)______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Eventuella kommentarer 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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7. Hur tycker du att de skandinaviska språken eller språkformerna låter?  
Rangordna från 1 (mycket fint) till 5 (mycket fult)  

                    Mycket fint         Medel                        Mycket fult 

   1                 2                  3                    4                     5 

danska                           [   ]           [   ]            [   ]              [   ]               [   ] 

norska                            [   ]           [   ]            [   ]              [   ]               [   ] 

svenska                            [   ]           [   ]            [   ]              [   ]               [   ] 

finlandssvenska                           [   ]           [   ]            [   ]              [   ]               [   ] 

Eventuella kommentar 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

8. Vilket språk, av de du talar, är viktigast för dig?  

__________________________________________________________________________________________ 

Eventuella kommentarer  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Tack för din tid! 
 

Hidayet Yalcin 

 


