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Sammanfattning 
Uppsatsen undersöker grannspråksundervisning inom svenskundervisningen i den svenska skolan 
samt lärares självskattade grannspråkskompetens och inställning till grannspråkskunskaper och grann-
språksundervisning i förhållande till faktorer såsom geografisk lokalisering, examensår och utbildning. 
Utifrån analys av 112 lärare och lärarstudenters svar på en webbaserad enkätundersökning tecknas en 
bild av hur grannspråksundervisningen och lärares grannspråkskompetens ser ut idag i förhållande till 
tidigare undersökningar, samt hur lärares inställning till grannspråkskunskaper och grannspråksunder-
visning kan förstås i ett språkpolitiskt och läroplansteoretiskt perspektiv.  

Undersökningen visar att antalet undervisningstimmar ägnade åt grannspråken tycks öka jämfört med 
resultat från en liknande undersökning 2011 och att färre lärare helt utelämnar grannspråksundervis-
ningen. Vidare tycks komparativa studier vara vanligast. Ifråga om lärares grannspråkskompetens 
tycks en negativ utveckling ha skett. En större andel än tidigare anger att grannspråksundervisning inte 
ingick i deras lärarutbildning och en femtedel anger att de inte har tillräcklig kompetens för grann-
språksundervisningen. En tredjedel av informanterna anser att grannspråkskunskaper och grann-
språksundervisning har liten eller ingen relevans. Den främsta anledningen tycks vara stor stoffträng-
sel i ämnet och att andra moment har högre prioritet. Examensår har liten påverkan på lärarnas inställ-
ning medan geografisk lokalisering tycks ha större påverkan. Tydligaste påverkansfaktorn är huruvida 
grannspråksundervisning ingått i lärarutbildningen eller inte.  

Förklaringar till varför grannspråkskunskaper och grannspråksundervisning anses orelevant kan vara 
att den skandinaviska gemenskapshetstanken inte är lika starkt befäst som tidigare. Forskning visar 
däremot att effektiv språkundervisning måste vara välplanerad, långsiktig och med starkt institutionellt 
stöd. Det saknas inom grannspråksundervisningen idag. Därför efterlyser uppsatsen en tydligare vision 
kring hur de språkpolitiska ambitionerna ska realiseras. 

Nyckelord 

Grannspråksundervisning, Lärares grannspråkskompetens, Nordiska språk i skolan, Grannspråkskom-
petens, Grannspråkkunskaper.  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Jag vill tacka informanterna som tog sig tid att fylla i enkätundersökningen samt de rektorer som tog 
sig tid att sprida enkäten till sina medarbetare.  

Tack till Simon för hjälp med diagram och figurer. 

Tack till min handledare, Anna Gudmundson, för goda råd och gott tålamod i hanteringen av figurer, 
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1. Inledning 
”Hjælp! Jeg skal undervise i nabosprog. Jeg løber ned på skolebiblioteket, kopierer en svensk Astrid 
Lindgren tekst, og sætter klassen til at læse højt.”. Orden är børnekulturkonsulent Ida Wettendorffs 
(2014) och kommer från folkeskolen.dk, en dansk webbtidning för pedagoger, men skulle lika gärna 
kunna återfinnas i vilken tidskrift för svenska pedagoger som helst. När Lärarnas Riksförbund frågade 
900 lärare inför Bokmässan 2012 om deras syn på undervisningen i de nordiska språken svarade en 
stor andel att de anser att de inte har tillräcklig kompetens inom området (Lärarnas Riksförbund, 2012, 
s. 7). Grannspråksundervisningen har också beskrivits som ett ”försummat område” (Ask, 2012, s. 14). 

År 2005 publicerade språkvetarna Lars-Olof Delsing och Katarina Lundin Åkesson sin studie Håller 
språket ihop Norden? – en forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och nors-
ka. Den visar på hur språkförståelsen mellan danskar, norrmän och svenskar har försämrats mellan 
1976-2005. Svenskars grannspråksförståelse är generellt sämst. Snabbast försämrad språkförståelse 
över tid har iakttagits bland danskar, men även hos norrmän och svenskar har försämrad förståelse ob-
serverats över tid (Delsing & Lundin Åkesson, 2005, s. 142). 

Sverige har gjort sig internationella åtaganden som deklarerar att alla invånare skall kunna ta del i den 
nordiska språkgemenskapen och röster höjs med jämna mellanrum om hur näringsliv och arbetsmark-
nad skulle tjäna på en större språklig förståelse ländernas invånare emellan.(Språkkonventionen, 1986; 
Deklaration om nordisk språkpolitik, 2006; Skolverket, 2016, s. 9). Föreställningar om att språket en-
dast är ett medel för kommunikation vittnar om en oförståelse inför språket som en integrerad del av 
den enskilde människans mentala föreställningsvärld och som en kulturförmedlare (Lund, 2006, s. 34). 
Föreställningen om språk som kommunikationsmedel kontra förståelsen av språk som kulturförmedla-
re ger olika ingångar i debatten om grannspråkskunskapernas vikt för medborgarna i de skandinaviska 
länderna. 

Med andra ord finns incitament att öka grannspråkskompetensen liksom fastslagna åtaganden från 
samhällets sida om att grannspråksundervisning skall förekomma i skolan. Det råder dock en diskre-
pans mellan dessa incitament och åtaganden och lärarnas syn på den egna kompetensen för att lära ut 
grannspråken och inställning till grannspråkskunskapers relevans. Det är denna diskrepans jag hoppas 
kunna undersöka och belysa i den här uppsatsen. 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur grannspråksundervisningen ser ut samt svensklärares 
grannspråkskompetens och inställning till grannspråksundervisning. Vidare syftar uppsatsen till att 
undersöka huruvida ett samband finns mellan kompetens, inställning och faktorer som geografisk lo-
kalisering, examensår och utbildning. Genom att placera undersökningen i ett språkpolitiskt och läro-
plansteoretiskt sammanhang hoppas jag kunna visa på den komplexa verklighet som påverkar lärarnas 
möjligheter och begränsningar för att uppfylla läroplansmålen.  

Uppsatsen besvarar frågeställningarna:  

- Hur ser grannspråksundervisningen ut med avseende till undervisningsmängd, årskurs, användning 
av läromedel och andra resurser samt aspekter av grannspråken som behandlas i undervisningen? 
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- Finns det ett samband mellan lärares grannspråkskompetens och faktorer som geografisk lokalise-
ring, examensår och utbildning? 

- Finns det ett samband mellan lärares inställning till grannspråksundervisning och faktorer som geo-
grafisk lokalisering, examensår, utbildning och kompetens? 

Med grannspråk åsyftas i den här uppsatsen danska och norska. Se avsnitt 2.5 för vidare begreppsut-
redning. 

Jag har valt att undersöka lärares självskattade grannspråkskompetens och inställning till grannspråks-
undervisning i förhållande till geografisk lokalisering, examensår och utbildning för att jag vill under-
söka sambanden dem emellan. Min hypotes har varit att grannspråkskompetens och inställning till 
grannspråksundervisning skulle kunna påverkas av exempelvis närhet till grannländerna, eller i vilken 
omfattning grannspråken inkluderats i lärarutbildningen vid olika lärosäten vid olika tidpunkter. 

För att språkförändringar skall kunna genomföras inom ramarna för utbildningsväsendet måste en cen-
tral språkpolitik utvecklas som kan ligga till grund för utvecklandet av läroplaner, lärarutbildning och 
läromedel. Den konkreta språkpolitiken måste utgå från dels en tydlig politisk vilja och dels forskning 
om befolkningens språkkunskaper och inställning till det språk som används och det språk man vill 
implementera (Kaplan & Baldauf Jr., 1997, s. 124f). Det är i det här sammanhanget som föreliggande 
studie kan förstås. 

Jag har tagit tillfället i akt att sammanställa ett urval av de resurser för grannspråksundervisning jag 
har stött på under mitt arbete. De finns sammanställda i bilaga 5. 

2. Bakgrund 
I detta kapitel tecknar jag den bild varemot uppsatsens incitament och implikationer kan förstås. Med 
den svenska språkpolitiska kontexten blir grannspråksundervisningen socialt och historiskt situerad i 
samhället. Genom situeringen ges vi möjlighet att förstå skolan och dess innehåll som både en aktör i 
samhället och som en konsekvens av detsamma. Med läroplanshistorien som kontext synliggörs kopp-
lingen mellan formulerings- och realiseringsarenan (Linde, 2014), med andra ord hur den bild av 
grannspråksundervisningen som framträder i informanternas svar förhåller sig till skolans styrdoku-
ment. Genom redogörelsen för tidigare forskning om grannspråksundervisning, grannspråksförståelse 
och lärares inställning till och erfarenheter av grannspråksundervisning synliggörs i vilket forsknings-
kontinuum föreliggande uppsats befinner sig.  

2.1. Språk i Sverige 
Under det svenska språkets utveckling har språkdebattens ideal haft olika tyngdpunkt. Under framför 
allt romantiken ansågs den skandinaviska språkgemenskapen ha ett stort värde, vilket kan anses ha 
kulminerat i och med det Skandinaviska språkvårdsmötet 1869 (Harding, 2009, s. 52f). Under 1900-
talet har istället engelskt inflytande och reformer som har avformaliserat språket debatterats flitigare 
(Josephson, 2004; Bijvoet & Fraurud, 2006). I samband med EU-inträdet 1994, ratificeringen av Eu-
ropeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk 1999, 2009 års lag om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk (2009:724) och uppmärksammandet av invandrarspråk och förortssociolekter under 
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2000-talet kom synen på ett enhetligt språkligt Sverige att förändras, men också försvaras (Harding, 
2009, s. 59-66). Jag menar att detta kan tolkas som att den sentida språkpolitiska diskursen snarast 
dominerats av protektionistiska strömningar som önskar stärka svenskans ställning, framför allt i för-
hållande till engelskans inflytande. 

Från stormaktstiden och framåt kan en ”försvenskande” process av Sverige iakttas (Parkvall, 2009, s. 
16). Bortsett från tidigare invandring från finskt håll kan man säga att den utvecklingen vändes i bör-
jan av 1970-talet med utomnordiska invandrargrupper (Parkvall, 2009, s. 22). Omkring 15 % av den 
svenska befolkningen beräknas ha andra modersmål än svenska (Parkvall, 2009, s. 98). Engelskans 
inflytande i de nordiska länderna är en viktig fråga i språkdebatten idag. Svenskan har förlorat flera 
domän till engelskan, och det ser ungefär likadant ut i alla nordiska länder (Höglin, 2002, s. 19). Dessa 
skeenden har lett till att skolor och institutioner har fått ett språkuppdrag som ingen hade kunnat före-
ställa sig för 50 år sedan (Lund, 2006, s. 33). 

2.2. Sverige och nordiska språk 
Även om idén om den skandinaviska gemenskapen var som starkast under romantiken, har idealet levt 
kvar under hela 1900-talet. Genom det Nordiska ministerrådet utformades den nordiska språkkonven-
tionen under 1980-talet, och ratificerades av medlemsländerna 1986 (Danmark, Finland, Island,  Nor-
ge och Sverige). I konventionen uttrycks att ökad språklig likställighet ”är av stor betydelse för den 
nordiska gemenskapskänslan” (Språkkonventionen, 1981). Vidare menar man att alla medborgare 
skall kunna använda sitt eget språk i myndighetskontakt och i kontakt med offentliga organ inom för-
dragsstaterna (Språkkonventionen, 1981). I Helsingforsavtalet, en samarbetsöverenskommelse mellan 
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige senast reviderad 1996, anges i artikel 8 att undervisning-
en ska ”i skolorna i de nordiska länderna i lämplig omfattning innefatta undervisning om språk, kultur 
och allmänna samhällsförhållanden i de övriga nordiska länderna, inbegripet Färöarna, Grönland och 
Åland” (Helsingforsavtalet, 1996). År 2000 ansåg regeringen att språket ”är en förutsättning för att 
kunna ta del av det gemensamma kulturarvet” (Skr. 2000/01:90), att målet är att den internordiska 
språkförståelsen skall vidareutvecklas och att ”nordbors färdigheter att förstå varandra i skrift och 
tal” (Skr. 2000/01:90) ska stärkas. I SOU 2002:27, Mål i mun - Förslag till handlingsprogram för 
svenska språket, menas att grannspråksundervisningen bör främjas och att det framför allt handlar om 
att öka lärarnas kunskaper i grannspråken. För att så skall ske menas det att lärarna måste få en god 
utbildning i grannspråken under lärarutbildningen (SOU 2002:27, s. 188f). 

År 2006 enades representanter från Nordens fem länder och tre självstyrande områden om en deklara-
tion om gemensam nordisk språkpolitik. I den klargörs att alla nordbor (definierade som personer som 
bor permanent i något land i Norden) har den språkliga rättigheten ”att tillägna sig förståelse av och 
kunskaper i ett skandinaviskt språk och förståelse av de övriga skandinaviska språken, så att de kan ta 
del i den nordiska språkgemenskapen” (Deklaration om nordisk språkpolitik, 2006, s. 82). Ett av de-
klarationens artikulerade mål med språkpolitiken är ”att alla nordbor kan kommunicera med varandra, 
i första hand på ett skandinaviskt språk” (Deklaration om nordisk språkpolitik, 2006, s. 82) och bland 
annat ska ”grannspråksundervisningen i skolan förstärkas” (Deklaration om nordisk språkpolitik, 
2006, s. 83) för att deklarationens mål skall uppnås.  

Ibland hävdas det att den skandinaviska språksituationen är unik, i och med språkens nära släktskap 
och befolkningarnas tätt sammanvävda historia (Ask, 2012, s. 84; Hannesdóttir, 2004, s. 50). Sådana 
uttalanden har dock inte stått oemotsagda. Det finns många andra exempel på geografiska områden 
med bilingualism och multilingualism (Skolverket & Föreningen Norden, 2011, s. 78; Kaplan & Bal-
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dauf, 1997, s. 217f; Delsing & Lundin Åkesson, 2005, s. 6). Ibland framförs att det särskilt unika med 
de nordiska språken är den starka politiska viljan att främja den gemensamma språkförståelsen 
(Delsing & Lundin Åkesson, 2005, s. 6; Hannesdóttir, 2004, s. 50). Samtidigt har det konstaterats att 
den nordiska språkpolitiken är institutionellt svag (Josephson, 2002, s. 82). Madsen menar att politisk 
vilja inte räcker för att grannspråksundervisning ska bli meningsfull och sätta spår i eleverna (Madsen, 
2006, s. 219). 

2.3. Skolans styrdokument 
I följande avsnitt redogörs grannspråkens förändrade roll i läroplansskrivingarna. Det har hävdats att 
grannspråken aldrig har fått särskilt stort utrymme i svenska skolor (Ask, 2012, s. 80). Min genom-
gång av läroplanerna sedan grundskolans införande visar att grannspråken har haft en större roll i tidi-
gare läroplaner för grundskolan och gymnasiet än i de nuvarande läroplanerna.  

I läroplanerna för grundskolan har det aldrig handlat om att lära sig danska och norska flytande utan 
om att lära sig förstå språken för att ge förutsättningar för ömsesidig kommunikation (Skolöverstyrel-
sen, 1962,  s. 162). Detta har förskjutits till att i senare läroplaner handla om kunskaper om språken 
snarare än i språken (Skolverket, 1994b, s. 47; Skolverket, 2015, s. 13). I den senaste läroplanen anges 
grundläggande kunskaper om de nordiska språken som ett av de övergripande målen för grundskolans 
verksamhet, det vill säga något som är nödvändigt ”för varje individ och samhällsmedlem” (Skolver-
ket, 2015, s. 13). 

I läroplanerna i gymnasieskolan har en liknande utveckling skett. Grannspråken anses visserligen vara 
ett huvudmoment i svenskundervisningen men målet är förmåga att förstå, inte egen språkproduktion 
(Skolöverstyrelsen, 1970, s. 167-175; Skolverket, 1994a, s. 35f). I den senaste läroplanen har grann-
språkens ställning försvagats betydligt. Som ett övergripande mål för ämnet svenska finns visserligen 
”Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets 
ursprung.” (Skolverket, 2011a, s. 160f), men rent konkret handlar det om att kunna redogöra för språk-
situationen i Sverige och Norden i kursen Svenska 2 och i Svenska 3 om implicita kunskaper om språ-
ken i relation till svenskans släktskapsförhållanden (Skolverket, 2011a, s. 162-181). 

2.3.1. Läroplanskontexten som lins 

Med ovanstående bakgrund vill jag förmedla grannspråksundervisningens förändrade ställning i sko-
lans styrdokument sedan grundskolans införande 1962. Med hjälp av tesen att skolans styrdokument 
speglar samhällets värderingar vill jag visa på hur grannspråkens förändrade ställning i styrdokumen-
ten kan förstås som en spegling av en förändrad generell inställning till grannspråken i det svenska 
samhället (Orlenius, 2001, s. 14f). Pedagogikprofessor Kenneth Orlenius menar att läroplanerna ska 
uppfattas som kodifieringar av aktuella värderingar och uppfattningar som finns i samhället, såväl i det 
politiska livet som inom exempelvis näringslivet. Läroplanerna kan förstås som styrmedel som omfat-
tar hela befolkningen och som återspeglar ”olika intresseinriktningar, olika värderingar och olika syn 
på vad som anses viktigt att kunna.” (Orlenius, 2001, s. 14f). 

Göran Linde visar hur synen på läroplanens roll i förhållande till samhället har förändrats sedan 1960-
talet och framåt (2014, s. 11). Modern läroplansteori intresserar sig för vem som har makt att formule-
ra de samhällskrav som dominerar skoldebatten, men också att det är annat än endast föreskrifter som 
påverkar läroplanernas innehåll (Linde, 2014, s. 12). Linde visar också att aspekter av läroplanstän-
kande inkluderar ontologiska och epistemologiska frågor såväl som etik, socialfilosofi och framför allt 
människosyn (Linde, 2014, s. 24). Mot bakgrund av detta kan vi förstå grannspråksundervisningens 
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förändrade ställning i läroplanerna som en artikulation av en förändrad syn på hur samhället ser ut, hur 
samhället ser på den unga människans förmågor, förutsättningar och behov samt vad människan behö-
ver för att ta del av samhällslivet. En försvagad ställning för grannspråken kan vara ett utslag för att 
den skandinaviska språkgemenskapen inte anses lika relevant, och att de kunskaper den framtida män-
niskan antas behöva inte omfattar grannspråkskunskaper i lika hög grad. 

Men detta är inte bara en historisk iakttagelse. Liksom den språkpolitiska kontexten är läroplanskon-
texten en historisk lins varigenom vi kan förstå vår nutid och framtid. De lärare som genomgått skol-
systemet under de 23 år som gått sedan 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet och Lä-
roplan för de frivilliga skolformerna infördes har sannolikt fått mindre grannspråksundervisning än 
tidigare lärargenerationer. Det är också de lärarna som kommer ansvara för grannspråksundervisning-
en i framtiden. 

2.4. Tidigare forskning 
Nedan redogörs för forskning om grannspråksundervisning, om grannspråksförståelse och om lärares 
inställning till grannspråksundervisning. En stor del av forskningen har finansierats och/eller initierats, 
helt eller delvis, av Nordiska rådet. En annan iakttagelse är att flera forskningsinitiativ har initierats 
och/eller publicerats från Köpenhamn. Fokus har legat på att redogöra för forskning publicerad efter 
2000, men flera undantag har gjorts. 

2.4.1. Grannspråksundervisning 

Det mest effektiva sättet för att uppnå förändringar i språkbruk hos hela befolkningar är genom skol-
undervisningen (Kaplan & Baldauf Jr., 1997, s. 122). Tidigare forskning har visat att utbildningsvä-
sendet måste förstå vilket sorts språk som är önskvärt och vilket syfte de nya språkkunskaperna för-
väntas uppfylla hos brukarna (Kaplan & Baldauf Jr., 1997, s. 126). Eftersom bara ett mindre segment 
av befolkningen befinner sig i utbildningssystemet vid en och samma tidpunkt, och att det tar åt-
minstone tolv år för en individ att genomgå en hel grundskole- och gymnasieutbildning, måste språk-
planering som genomförs genom utbildningssystemet syfta till långsiktiga mål (Kaplan & Baldauf Jr., 
1997, s. 8). Aspekter som måste tas i beaktande i språkpolitiskt planeringsarbete är exempelvis de 
temporala begränsningar timplanerna innebär för vad kurs- och läroplanerna kan utkräva i form av 
lärandemål, antalet timmar som krävs för att interventioner för språkförändring skall ge effekt, lärarkå-
rens storlek och kompetensnivå, tillgången till ändamålsenliga läromedel och utvärderingsinstrument, 
samt attityder i elevernas omgivning (Kaplan & Baldauf Jr., 1997, s. 127-142). 

Lund (2006, s. 31)menar att den skandinaviska gemenskapen är mycket mer än de högtidsord som 
uttrycks i ritualiserade samkväm. I själva verket utgörs den skandinaviska gemenskapen av en modern 
verklighet där människor bor och lever över landsgränserna och att den gemenskapen gör alla till 
skandinaver, vid sidan om identiteter som danskar eller européer. Idén om skandinavismen i vardagen 
kan kopplas till tanken om att den mest effektiva språkundervisningen sker i sammanhang som upp-
levs som meningsfulla och här är direkt kommunikation med andra elever från grannländerna mest 
effektivt (Linnér, Møller & Øygarde, 1996, s. 12f). 

Grannspråksundervisning skiljer sig från undervisning i främmande språk på så vis att grannspråksun-
dervisningen fokuserar på receptiva färdigheter, det vill säga att lyssna och höra. Eftersom konkurren-
sen med engelskan är stor är det viktigt att eleverna får uppleva den fördjupade förståelse som uppstår 
när bägge parterna i kommunikationen talar sina modersmål, jämfört med omvägen via engelskan 
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(Madsen, 2006b, s. 218). Förståelsen för grannspråkskunskap som en receptiv färdighet bekräftas ock-
så i Theilgaard Brinks intervjustudie av grannspråksinlärare (2016, s. 127f). 

Delsing och Lundin Åkessons studie (Delsing, 2006, s. 50) visar att 26 % av eleverna i Malmö och 
Stockholm har fått undervisning i norska medan andelen som fått undervisning i danska var 25 % i 
Stockholm och 53 % i Malmö. I båda fallen var andelen betydligt lägre än i Norge och Danmark med 
anmärkningsvärt låg andel i Stockholm jämfört med andra stora skandinaviska städer. Ask (2012, s. 
80) menar att grannspråksundervisning aldrig haft en stor plats i den svenska skolan och att det kan 
bero på bland annat att eleverna inte ser mening med grannspråkskunskaper, att stoffträngseln är stor, 
lärarens egna brister i kompetens och intresse, avsaknad av tillräckliga läromedel och en ökad etnisk 
heterogenitet i klassrummen.  

Det bristande engagemanget i grannspråksundervisningen och de minskade grannspråkskunskaperna 
har förklarats genom att den nordiska gemenskapen uppfattas alltmer som en ideologisk konstruktion 
på policynivå, men utan de resurser och stöd som behövs för att språkkunskaperna ska kunna uppnå de 
politiska målen. Det har till och med föreslagits att det enda sättet att uppnå detta skulle vara genom 
att inför grannspråksundervisning som ett eget ämne. (Hannesdóttir, 2004, s. 53). Linnér, Møller och 
Øygarden förklarar att det låga engagemanget för grannspråkskunskaper i Sverige hänger samman 
med att det har varit svårt att få tag på litterära texter på grannspråken, jämfört med i Danmark och 
Norge, och att lärare ofta har prioriterat bort grannspråksundervisning till förmån för annat stoff. Vida-
re menar de att undervisning oftast fastnar i beskrivningar av språken snarare än undervisning i språ-
ken på det funktionella planet (Linnér, Møller & Øygarde, 1996, s. 12).  

2.4.2. Grannspråksförståelse 

2001 initierade Nordiska kulturfonden den första större undersökningen av grannspråksförståelse i de 
skandinaviska länderna sedan Øivind Mauruds undersökning Nabospråksforståelse i Skandinavia 
(1976). Undersökningen genomfördes under 2002-2004 och redovisades bland annat i rapporten Hål-
ler språket ihop Norden? – en forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och 
norska (Delsing & Lundin Åkesson, 2005) och i artikeln ”Nordisk språkförståelse idag” (Delsing, 
2006).  

3606 språkförståelsetest i danska, norska och svenska med skolelever och deras föräldrar i Danmark, 
svensktalande Finland, finsktalande Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge och Sverige samlades 
in och analyserades. Undersökningen visade bland annat att norrmän och färingar hade i särklass bäst 
grannspråkskunskaper, medan övriga deltagare, förutom finländare med finska som modersmål, låg på 
ungefär samma nivå (Delsing, 2006, s. 44f). Norrmän och färingars överlägsenhet i språkkompetens 
bekräftas också i andra studier (Theilgaard Brink, 2016, s. 127). Tre potentiella förklaringar ges till 
varför norrmän har signifikant bättre grannspråkskunskaper än danskar och svenskar; för det första 
tros norskans lingivistiska mellanläge mellan danskan och svenskan gynna norrmäns grannspråksför-
ståelse, för det andra tros norrmän ha en mer positiv attityd till dansk och svensk kultur, och för det 
tredje har norrmännen större vana vid språklig variation i både skrift- och talspråket (Delsing, 2006, s. 
52f). Över tid visar dock underökningen att språkförståelsen mellan danskar, norrmän och svenskar 
har försämrats och att svenskars grannspråksförståelse generellt är sämst. Snabbast försämrad språk-
förståelse över tid har iakttagits bland danskar, men även hos norrmän och svenskar har försämrad för-
ståelse observerats över tid (Delsing & Lundin Åkesson, 2005, s. 142). Vidare visar undersökningen 
att brukare med invandrarbakgrund i Danmark, Norge och Sverige hade sämre resultat än infödda bru-
kare. Det tros dels kunna förklaras med att invandrare i högre grad tillhör socio-ekonomiskt missgyn-
nade grupper, men framför allt att de inte har majoritetsspråket som modersmål (Delsing, 2006, s. 
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46f). Slutligen iakttogs att brukare i Malmö hade betydligt bättre kunskaper i danska än brukare i 
Stockholm och att brukare i Stockholm hade något bättre kunskaper i norska än brukare i Malmö 
(Delsing, 2006, s. 47). 

Theilgaard Brinks intervjustudie Man skal bare kaste sig ud i det... – en interviewundersøgelse af unge 
i Nordens nabosprogsforståelse i praksis från 2016 avslöjar intressanta aspekter i unga skandinavers 
förhållande till grannspråkskunskaper och kunskaper i engelska. Resultaten visar att engelska används 
främst som ett arbetsspråk när kommunikationen ska vara effektiv. Vidare avtar användningen av eng-
elska i takt med inlärningen av grannspråket och används då närmast som ett metaspråk. I sociala 
sammanhang har engelskan lägre status än de skandinaviska språken och anses göra samtalen mer 
formella och mindre naturliga, och användning av engelska kan orsaka en upplevelse av att vara ”en 
social outsider”, till skillnad mot bruk av modersmålet eller målspråket. Tilläggas ska att informanter-
na tillskriver grannspråksförståelse ideologiska värden av ett upprätthållande av en historisk och kultu-
rell skandinavisk gemenskap via språket (Therilgaard Brink, 2016, s. 129). En kritik att rikta mot det 
sistnämnda tilläget är att informanternas ideologiska inställning inte nödvändigtvis reflekterar genom-
snittsskandinavens.  

2.4.3. Enkätundersökningar bland lärare 

Skolverket genomförde 2011 en enkätundersökning om svensklärares grannspråksundervisning. Av 
540 informanter, angav en tredjedel, 34,3 %, att de inte tar upp grannspråken inom svenskundervis-
ningen. Drygt hälften av dessa, 53,5 %, prioriterade bort momentet till förmån för andra områden 
(Skolverket, 2011b, s. 2f). 

Informanterna representerade huvudsakligen (80,7 %) kommunala skolor och till större delen (61,5 %) 
grundskolor och hade en jämn fördelning över antal år i yrket (Skolverket, 2011b, s. 9ff). På frågan om 
hur många 60-minuterslektioner lärarna ägnar åt grannspråksundervisning per grupp och läsår svarade 
en majoritet (38,7 %) 1-2 lektioner, en knapp femtedel (18,1 %) 3-4 lektioner och en knapp tiondel 
(8,9 %) fler än 4 lektioner (Skolverket, 2011b, s. 2). En tredjedel (36,4 %) svarade att grannspråken 
behandlades under ett fåtal lektioner/föreläsningar under lärarutbildningen och 19,6 % att grannsprå-
ken inte behandlades alls. En majoritet (43,9 %) svarade att grannspråken behandlades under ca 2-3 
veckor under lärarutbildningen. Av de som svarade att grannspråksundervisning ingick i utbildningen 
var det dock få (17 %) som svarade att några didaktiska aspekter ingick i undervisningen (Skolverket, 
2011b, s. 7f). Undersökningen visar att de flesta (80,5 %) använder sig av danska och norska texter 
samt diskuterar likheter och skillnader i ordförråden. En stor andel (59,2 %) går igenom systematiska 
stavnings- och uttalsskillnader och en mindre del (46,2 %) visar film på danska och/eller norska. An-
märkningsvärt är att endast en fjärdedel (21 %) svarade ”Annat” på frågan, vilket gör att vi kan anta 
att inte mer än en fjärdedel av lärarna går utanför den här mallen för hur grannspråksundervisning ska 
bedrivas (Skolverket, 2011b, s. 5f). 

Inför Bokmässan 2012 genomförde Lärarnas Riksförbund en enkätundersökning bland sina medlem-
mar för att kartlägga grannspråksundervisningen inom ramarna för svenskämnet. 900 lärare som un-
dervisade i årskurserna 4-9 i grundskolan och i svenskkurserna på gymnasiet besvarade enkäten. Lä-
rarnas Riksförbunds undersökning syftade till att ta reda på om lärarna ansåg sig ha tillräcklig kompe-
tens för att undervisa utifrån kursplanernas innehåll och kunskapskrav om nordiska språk och om de 
ansåg att deras undervisning ger eleverna möjlighet att uppnå de uppsatta undervisningsmålen. Rap-
porten sammanfattar undersökningen med slutsatsen att ”en alltför stor andel av lärarna själva uttryc-
ker att de inte har tillräcklig kompetens på detta område” (Lärarnas Riksförbund, 2012, s. 7). Detta 
riskerar att eleverna inte uppnår de uppsatta kunskapskraven. Vidare lyfter man fram att det finns and-
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ra praktiska hinder som har negativa effekter på undervisningen, såsom brist på läromedel, tid och 
fortbildning (Lärarnas Riksförbund, 2012, s. 7-19). Avslutningsvis framför rapporten fem krav som 
bör uppfyllas för att undervisningen i grannspråk ska uppnå önskvärd nivå. Här återfinns bland annat 
krav på att området nordiska språk ska ingå i lärarutbildningen samt att fortbildning i form av studie-
besök och undervisningsutbyte skall erbjudas (Lärarnas Riksförbund, 2012, s. 7). 

På frågan om grundskolelärarna ansåg att de hade tillräcklig kompetens för undervisningen om nor-
diska språk svarade 33 % helt, 57 % delvis och 9 % inte alls, marginellt högre siffror för hög kompe-
tens speglar gymnasielärarnas svar. En något större andel av gymnasielärarna angav att de upplever att 
deras undervisning ger eleverna möjlighet att uppnå kunskapskraven i svenska (Lärarnas Riksförbund, 
2012, s. 12-16). Bland de fria kommentarerna uttrycks att undervisningen i nordiska språk är lågt prio-
riterad, sällan hinns med, avsaknad i lärarutbildningen och att den egna kompetensen är låg. Andra 
uttrycker att grannspråkskunskaper är irrelevanta. Samtidigt finns det mer positiva exempel på lärare 
som vill prioritera upp momentet och som tycks bedriva lyckad undervisning om de nordiska språken 
(Lärarnas Riksförbund, 2012, s. 13-19). 

Margareta Linnér menar att grannspråksundervisningen inte ska konkurrera med den övriga undervis-
ningen inom svenskämnet utan ”kan integreras i det på ett naturligt sätt och därmed också skapa förut-
sättningar för utveckling av hela eleven.” (Linnér, 2004, s. 36). Madsen menar att förutsättningarna för 
att lärare ska kunna undervisa i grannspråken är att de genom lärarutbildningen har utvecklat en för-
trogenhet med respektive språk, att de har en insikt i språkens historia, att de har en kontrastiv förstå-
else för språken och framför allt att de har tillägnat sig en didaktisk kompetens för grannspråksunder-
visning (Madsen, 2006b, s. 219). 

2.5. Viktiga begrepp 
I läromedel, läroplanerna, språklagarna, forskningen och andra texter som berör grannspråk och 
grannspråksundervisning förekommer en rik flora av begrepp för att beteckna olika kategoriseringar 
av språk i Norden. En orsak kan vara att olika begrepp fyller olika funktion i olika typer av texter, en 
annan kan vara en begreppslig osäkerhet inom fältet. I exempelvis läroplanerna är begreppsanvänd-
ningen såväl avvikande från den inom forskningen som inkonsekvent. Därför kommer jag här presen-
tera några centrala begrepp och, vid behov, senare i uppsatsen förklara vilka begrepp som kan hänföras 
till dessa definitioner.  

Med grannspråk avses norska och danska. Motiveringen till detta är deras geografiska och språkgene-
tiska närhet och den skandinaviska historiska kontexten (Ask, 2012, s. 79). Med begreppen Skandina-
vien och skandinaviska länder åsyftas Danmark, Norge och Sverige. 

Med nordiska språk avses de samhällsbärande språken i Norden. I detta inkluderas de samhällsbärande 
språken svenska, norska, danska, finska, isländska, färöiska, samiska och grönländska. Det är samma 
definition som används i Deklaration om nordisk språkpolitik (2006). 

Vidare används bergeppen grannspråkskunskaper och grannspråkskompetens. Med begreppet grann-
språkskunskaper åsyftas kunskaper såsom kunskapsbegreppet används inom läroplanerna, det vill säga 
det dialektiska förhållandet mellan fakta, förmåga, förtrolighet och förståelse (Skolverket, 2015, s. 10; 
se vidare Carlgren, 2002, s. 21). Begreppet kompetens skall här förstås som individens kapacitet att 
interagera med sin omgivning (White, 1959, s. 297). Med andra ord avser grannspråkkompetens i den 
här uppsatsen förmågan att interagera med sin omgivning på det aktuella språket (danska/norska). 
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3. Metod 

3.1. Urval av informanter 
För att besvara studiens frågeställningar har en enkätundersökning genomförts via internet. Enkäten 
spreds inom två urvalsgrupper under mars 2017. Den ena bestående av aktiva lärare på skolor och den 
andra av Facebook-användande lärare och lärarstudenter. 

För att få så stor geografisk spridning som möjligt kontaktades 166 rektorer på olika skolor via mejl. 
Rektorerna ombads att sprida enkäten till sina medarbetare. Alla Sveriges län representerades av åtta 
skolor, två grundskolor med kommunala huvudmän och två grundskolor med enskilda huvudmän re-
spektive två gymnasieskolor med kommunala huvudmän och två gymnasieskolor med enskilda hu-
vudmän. Det enda undantaget var Gotlands län där det inte finns några gymnasieskolor med enskilda 
huvudmän. Skolorna valdes genom Skolverkets databas ”Välja skola”. 

Den andra urvalsgruppen har nåtts genom att enkäten har spridits genom Facebook-grupper för lärare 
och lärarstudenter. En lista över dessa forum finns i bilaga 2. 

Urvalsmetoden ska förstås som delvis ett klusterurval och delvis ett bekvämlighetsurval med förhopp-
ning om snöbollseffekt (Hjerm et al., 2014, s. 182). Ett sådant urval kan kritiseras för att inte vara re-
presentativt, men då ambitionen här inte är att göra en analys av datan för att generalisera på hela lä-
rarkåren, utan snarare göra en kvalitativ analys för att skildra några aspekter av grannspråksundervis-
ning, kan ett bekvämlighetsurval anses vara lämpat (Trost & Hultåker, 2016, s. 31f). 

Ett problem med tillvägagångssättet med att nå informanterna är att det inte har varit möjligt att kon-
trollera att urvalet blir representativt. Inte heller har det varit möjligt att kontrollera att informanterna 
verkligen är, eller har varit, svensklärare. Det första problemet har jag försökt motverka genom att 
skicka enkäten till lika många skolor i respektive skolform i alla län. 

Totalt har 112 personer besvarat enkäten. På grund av studiens begränsade omfattning har svaren från 
de 20 lärarstudenter som besvarat enkäten utelämnats, alltså omfattar studien data från enkätsvar från 
92 informanter som arbetar eller har arbetat som lärare sedan läroplansreformen 2011. 

3.1.1. Beskrivning av informanterna 

Det gjordes inget ytterligare informanturval efter att informanternas svar hämtats in, förutom uppdel-
ningen lärare/lärarstudenter. Här följer en beskrivning av informantgruppen utfirån deras svar i del B 
av enkätundersökningen. 

92 informanter arbetade nu som lärare eller har arbetat som lärare under perioden 2011-2016. 71 % av 
informanterna arbetar i en verksamhet med kommunal huvudman och 29 % arbetar i en verksamhet 
med enskild huvudman. 45,2 % följer Lgr 11 i sitt arbete, 58,1 % följer Gy 11 i sitt arbete och 3,2 % 
följer andra läroplaner. Informanterna representerar alla Sveriges län utom Blekinge, Halland och Jön-
köpings län. Flest informanterar arbetar i Västra Götalands län (22,6 %), Stockholms län (20,4 %) och 
Gävleborgs län (8,6 %). Den äldsta informanten är född 1947 och den yngsta 1993. De flesta är födda 
mellan 1970-1989.  

Alla utom fem informanter (5,4 %) har lärarexamen. De flesta (69 %) av dessa har en examen utfärdad 
under 2000-talet och en fjärdedel (24 %) har examen utfärdad sedan läroplansreformen 2011. Infor-
manterna har examen från samtliga lärosäten som utfärdar lärarexamen för behörighet att undervisa i 
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svenska utom Högskolan Kristianstad och Högskolan Väst. Flest har examen från Stockholms univer-
sitet (15), Uppsala universitet (13), Göteborgs universitet (10), Växjö universitet/Linnéuniversitetet 
(10) och Linköpings universitet (9). I jämförelser mellan olika skolor har jag valt jag hänföra alla som 
har studerat vid Växjö universitet till Linnéuniversitetet eftersom Linnéuniversitetet är en samman-
slagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar, sedan 2010. Jag har däremot valt att inte hän-
föra informanten som har studerat vid Lärarhögskolan i Stockholm till Stockholms universitet trots att 
Lärarhögskolan i Stockholm uppgick i Stockholms universitet 2008. Anledningen till detta är att Växjö 
universitet redan ingick i det akademiska samarbete som skulle bli Linnéuniversitetet en lång tid innan 
sammanslagningen, medan Lärarhögskolan i Stockholm verkade som en självständig institution i hög 
utsträckning. 

3.2. Enkätens utformning 
Enkäten bestod av fem delar. I den introducerande delen delgavs informanterna information om studi-
en och dess villkor. Del A användes för att gallra ut de informanter som är av intresse för undersök-
ningen. I del B angav informanterna information om utbildning, ålder, vilket län de arbetar i, vilken 
typ av huvudman de arbetar för samt vilken läroplan de arbetar efter. I del C självskattade informan-
terna sina grannspråkskunskaper, angav information om grannspråken i lärarutbildningen och fortbild-
ning samt information om sin egen grannspråksundervisning. I del D svarade informanterna på vilken 
relevans de själva, respektive tror att eleverna, anser att grannspråksundervisningen har. Enkäten finns 
bifogad i bilaga 1. 

För att möjliggöra jämförelser mellan enskilda informanter och grupper av informanter är det hög grad 
av standardisering och strukturering viktig. Strukturering kan förstås på två sätt, både som om frågor-
na är strukturerade med öppna eller slutna svarsmöjligheter och i fråga om enkätens generella utform-
ning (Trost & Hultåker, 2016, s. 58f). Enkäten har hög grad av strukturering på så vis att frågorna har 
indelats i tydliga kategorier. De flesta frågorna i enkäten är strukturerade med möjlighet att lämna 
kommentarer i ett fritextfält. Enkäten är standardiserad på så vis att alla frågor och svarsalternativ samt 
den visuella utformningen är densamma för alla informanter. Av naturliga skäl har inte frågesituatio-
nen kunnat standardiseras. 

Reliabilitet och validitet handlar om att undersökningen skall anses stabil (förstått som motsatsen till 
slumpmässig) och att den mäter det den är avsedd att mäta (Hjerm, et al., 2014, s. 94f; Trost & Hultå-
ker, 2016, s. 61ff). Då enkäten fylls i utan insyn i omständigheterna får reliabiliteten anses låg utöver 
det att enkäten och mediet den kommuniceras genom är exakt lika för alla informanter. Validiteten kan 
anses hög genom att svarsalternativen till varje fråga är slutna, men med möjlighet till att lämna 
fritextsvar. Avgörande för graden validitet är att det finns ett klart samband mellan den teoretiska och 
operationella definitionen av undersökningsfenomenet (Hjerm et al., s. 168). Enkätens frågor har ut-
formats för att vara så klara som möjligt, och där en antydan av flertydighet har kunnat anas har kom-
pletterande definitioner eller tydliggöranden tillfogats.  

För att undersöka kopplingen mellan den egenupplevda språkkompetensen och övriga variabler om-
bads informanterna att värdera sin egen kompetens, baserat på fem steg. De respektive stegens inne-
börd förtydligades i tillhörande förklaringar. Förklaringarna var inspirerade av ett formulär utformat av 
de amerikanska språkvetarna Hae In Park och Nicole Ziegler (2013). Flera av informanterna påpekade 
dock att de ansåg att definitionerna var för breda. Här kunde fler frågor eller öppnare alternativ kunnat 
nyansera bilden. En ytterligare anledning till att formulera svarsalternativen på frågan om egenupplevd 
språkkompetens annorlunda är att tydligare fokusera på lärarnas receptiva förmågor, eftersom det är 

!10



dessa förmågor som grannspråkskompetens främst handlar om, till skillnad mot språkkompetens i 
främmande språk (Madsen, 2006b, s. 218). 

Webbverktyget Google Forms har använts för att konstruera enkäten. Verktyget kan anses vara stabilt 
för stora undersökningar då det erbjuder en mängd olika enkätfunktioner och dessutom fungerar för de 
flesta webbläsare för såväl datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Med andra ord kan dess användar-
vänlighet i kombination med att det är bekant för många bidra till att sannolikheten att informanterna 
genomför hela enkäten ökar (Trust & Hultåker, 2016, s. 142f). En diskussion kring de etiska aspekter-
na av att använda ett webbverktyg från en kommersiell aktör diskuteras i kapitel 3.5. Den fullständiga 
enkäten återfinns i bilaga 1. 

3.3. Genomförande 
Enkäten skickades ut till skolrektorerna under mars 2017. För de skolor som har flera rektorer valdes 
den rektorn som ansvarade för årskurserna 7-9 för grundskolorna eller de teoretiska/högskoleförbere-
dande programmen för gymnasiet. Enkätlänken skickades tillsammans med ett kort följebrev där rek-
torerna ombads att sprida enkäten bland sina medarbetare. Följebrevet utformades med Trost och Hul-
tåkers Enkätboken (2016) som vägledning. En brist i följebrevet visade sig vara att alla rektorer inte 
visste vad grannspråk innebär. Begreppet definierades dock tydligt i enkäten, med andra ord kan det 
antas att enkätens informanter förstod begreppets innebörd. Följebrevet finns i bilaga 3. Enkäten var 
möjlig att besvara i fyra hela arbetsveckor från det att den sändes ut tills dess att svarsfunktionen 
stängdes av.  

Det skickades inte ut några påminnelser om enkäten. Skälen till detta var att många skolor utsätts för 
en stor mängd enkätförfrågningar (vilket många rektorer också uttryckte) och att mejlet inte skickades 
ut till de avsedda informanterna direkt. 

Enkäten lades ut på Facebook en vecka efter att den skickats till rektorerna tillsammans med ett föl-
jebrev. Följebrevet finns i bilaga 4. Svaren registrerades separat från de svar som inkommit via rekto-
rerna. Facebook-enkäten lades också endast upp en gång. Enkäten fanns tillgänglig via enkätlänken i 
18 dagar från och med att den spreds via Facebook. 

3.4. Bearbetning av material och analysmetoder 
I analysen behandlades svaren från de två datainsamlingsgrupperna som en enda informantgrupp ef-
tersom de olika datainsamlingsmetoderna enbart användes för att skapa en så bred informantgrupp 
som möjligt. Svaren från del B användes för att skapa olika informantgrupper baserat på geografisk 
lokalisering, utbildning och självskattad grannspråkskompetens. Dessa informantgrupper användes för 
att analysera de proportioner och medelvärden som svaren avseende grannspråkskompetens och in-
ställning till grannspråksundervisning genererade i del C och D. Svaren om lärarnas egen undervisning 
från del C användes för att teckna en bild av hur grannspråksundervisningen ser ut i skolan. 

Frågeställning ett, hur grannspråksundervisningen ser ut i avseende till undervisningsmängd, årskurs, 
lärares inställning, användning av läromedel och andra resurser samt aspekter av grannspråken som 
behandlas i undervisningen, besvaras genom jämförelser mellan resultaten i föreliggande undersök-
ning och enkätundersökningar genomförda av Skolverket och Lärarnas Riksförbund under 2011-2012.  
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Frågeställning två och tre, huruvida det finnas samband mellan grannspråkskompetens och inställning 
till grannspråksundervisning, och faktorer som som geografisk lokalisering, examensår och utbildning, 
besvaras genom jämförelser av svaren de olika informantgrupperna har gett.  

3.5. Etiska aspekter 
Vägledande för arbetet med denna uppsats har varit de forskningsetiska principer som presenteras i 
Vetenskapsrådets skrift God forskningssed från 2011. De handlar bland annat om att tala sanning om 
den egna forskningen, att redovisa metoder och resultat samt eventuella bindningar till andra intressen-
ter, att hålla god ordning i forskningen samt vara rättvis i bedömningen av andras forskning. Även om 
några av dessa aspekter är mer framträdande än andra för min undersökning, har jag tagit dem alla i 
beaktning i arbetets alla led, från planering och genomförande till slutstadierna av arbetet (Vetenskaps-
rådet, 2011, s. 67f). 

Innan informanterna har fått möjlighet att besvara enkäten har de informerats om i vilket sammanhang 
studien genomförs, hur deras svar kommer användas och deras rätt att avbryta enkäten när de så öns-
kar. För att försäkra mig om att informanternas mejladresser inte kan kopplas till deras svar har jag 
dels gjort det möjligt att besvara enkäten utan att uppge mejladress och dels separerat den funktion där 
mejladressen registreras från den där svaren registreras. Detta i enlighet med Vetenskapsrådets re-
kommendation i God forskningssed om hur anonymitet för individer som deltar i en studie uppnås. 
Vetenskapsrådet framhåller att det finns nackdelar med anonymisering, såsom att forskningsresultatet 
blir omöjligt att kontrollera eller att en hel grupp riskerar att diskrimineras eller stigmatiseras genom 
studiens resultat (Vetenskapsrådet, s. 67f). Jag bedömer att studiens validitet inte skulle öka genom en 
avanonymisering, inte heller att risken för diskriminering och stigmatisering som konsekvens av studi-
en är särskilt hög.  

4. Resultat 
I detta kapitel kommer resultaten från enkätundersökningen redovisas. I 4.1 redovisas informanternas 
svar på frågorna som berörde deras egen grannspråksundervisning, såsom undervisningsmängd, års-
kurs, användning av läromedel och andra resurser samt aspekter av grannspråken som behandlas i un-
dervisningen. I 4.2 beskrivs lärarnas självskattade grannspråkskompetens och dess samband med 
grannspråksundervisning och faktorer som geografisk lokalisering, examensår och utbildning. I 4.3 
beskrivs lärarnas inställning till grannspråksundervisning och dess samband med grannspråksunder-
visning och faktorer som geografisk lokalisering, examensår, utbildning och kompetens. 

4.1. Lärarnas grannspråksundervisning 
Lärarnas svar visar att ungefär en tredjedel (32,9 %) ägnar 1-3 lektionstimmar per läsår och klass åt 
grannspråksundervisning, 36,5 % ägnar 4-6 lektionstimmar och 16,5 % ägnar 7-12 lektionstimmar åt 
grannspråksundervisning per läsår och klass. Ingen informant angav att de ägnar mer än 12 lektions-
timmar åt grannspråksundervisning per läsår och klass medan 14,1 % angav att de inte ägnar någon tid 
alls på grannspråksundervisning (se figur 1). Vad det gäller geografiska skillnader visar datan i före-
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liggande studie att lärare på grundskolor i Stockholms län ägnar i snitt drygt 1,5 lektionstimme per år 
mer åt grannspråksundervisning än lärarna i Skånes län. 

Svaren visar att grannspråksundervisning sker i alla årskurser i grundskolan förutom i årskurs ett. Från 
svarsdatan går det inte att utläsa hur stor andel av lärarna i respektive årskurs som undervisar i grann-
språken. Däremot går det att utläsa att grannspråksundervisning tycks vara vanligast förekommande i 
årskurs 8 och 9 på grundskolenivå. På gymnasiet är grannspråksundervisningen koncentrerad till 
främst kursen Svenska 2, men förekommer även i kurserna Svenska 1 och Svenska 3 (se figur 2). 

Drygt hälften av lärarna (53,3 %) anger att de använder läromedel i grannspråksundervisningen, en 
stor del av dessa (95,8 %) anger att de också använder sig av andra resurser än läromedel. Av de 46,7 
% som anger att de inte använder sig av läromedel i grannspråksundervisningen anger 26,1 % att de 
inte använder sig av några andra resurser heller. 11,8 % av lärarna använder alltså inte läromedel eller 
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andra resurser för grannspråksundervisning, av dessa är det dock endast 18 %, det vill säga två infor-
manter, som anger att de över huvud taget bedriver grannspråksundervisning. 

De fria kommentarerna visar att Natur och Kulturs läromedelsserie Kontakt (senaste utgåvor 
2014-2016), skönlitteratur i form av romaner och noveller samt egenproducerat material är vanligast 
att använda. Andra läromedel som används är läromedelsserien Svenska impulser (Sanoma utbildning, 
senaste utgåvor 2012-2017), Ekengrens svenska (Natur och Kultur, senaste utgåvor 2011-2012), Studio 
Svenska (Liber, 2003-2012), Handbok i svenska språket (Liber, 2012-2013), Språkämnet svenska 
(Ask, 2012), Skolverkets material och material från Utbildningsradion. Övriga resurser som används 
är webbresurser från exempelvis nordeniskolen.org, film- och ljudklipp, musik, dagstidningar, låttexter 
och serietidningar. Den norska serien SKAM (2015-) anges av många som ett nytt inslag som använts 
under det senaste året. 62,4 % av lärarna svarar att de inte känner till Skolverkets resurser för grann-
språksundervisning. 

Svaren på frågan om vilka aspekter av grannspråken som lärarna behandlar i undervisningen visar att 
nästan alla (89,4 %) behandlar jämförelser mellan grannspråken och svenskan. En stor andel (80 %) 
väver också in det språkhistoriska momentet. Andra tongivande aspekter är läs- och hörförståelse lik-
som ordförråd. Mindre framträdande är aspekter såsom praktiskt användning, dialekter, grammatik 
och fonetik. Ytterst få lärare behandlar egen muntlig och skriftlig produktion i undervisningen (se fi-
gur 3). 
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4.2. Lärarnas grannspråkskompetens och dess 
samband med grannspråksundervisning och 
faktorer som geografisk lokalisering,  
examensår och utbildning 

I denna del redovisas först lärarnas självskattade grannspråkskompetens i relation till deras uppfatt-
ning om de anser att den egna kompetensen är tillräckligt god för grannspråksundervisningen. Vidare 
redovisas samband mellan självskattad grannspråkskompetens och geografisk lokalisering, examensår 
och utbildning. 

4.2.1. Lärarnas grannspråkskompetens 

Tre femtedelar (59,4 %) av lärarna bedömer att de har språkkompetens i danska på grundläggande till 
medelnivå. En tredjedel (31,9 %) bedömer att de har språkkompetens i danska på låg nivå och endast 
4,4 % bedömer att de har språkkompetens i danska på avancerad nivå till modersmålsnivå. 4,4 % be-
dömer att de inte har någon språkkompetens i danska alls (se figur 4). Språkkompetensen i norska är 
något högre i genomsnitt. 69,6 % av lärarna bedömer att de har språkkompetens i norska på grundläg-
gande till medelnivå och 7,6 % bedömer att de har språkkompetens i norska på avancerad till mo-
dersmålsnivå. En femtedel (19,6) %) bedömer att de har låg språkkompetens i norska och 3,3 % be-
dömer att de inte har någon språkkompetens i norska alls (se figur 5). Språkkompetens avspeglar sig 
till viss del i lärarnas bedömning av huruvida de anser att deras språkkompetens är tillräckligt god för 
grannspråksundervisningen. 51,1 % svarar ja på frågan om de anser att deras språkkompetens i danska 
är tillräckligt god för grannspråksundervisningen och 63,4 % svarar ja på samma fråga i förhållande 
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till norsk språkkompetens. 22,8 % anser att de inte har tillräckligt god språkkompetens i danska medan 
26,1 % anser att de delvis har tillräcklig god språkkompetens för grannspråksundervisningen. 19,4 % 
anser att de inte har tillräckligt god språkkompetens i norska medan 17,2 % % anser att de delvis har 
tillräcklig god språkkompetens för grannspråksundervisningen (se figur 6 och 7). 

4.2.2. Grannspråkskompetens och samband med geografisk lokalisering 

Lärarna i Skåne, Värmland och Östergötland självskattar sin språkkompetens i danska högst och lärar-
na i Stockholm, Kronoberg och Västmanland lägst (se figur 8). I fråga om språkkompetens i norska 
skattar lärarna i Jämtland, Uppsala, Värmland och Östergötland sina språkkompetenser högst medan 
lärarna i Skåne tycks ha i särklass lägst norsk språkkompetens följt av lärarna i Dalarna, Kronoberg, 
Västmanland och Västra Götaland. Noterbart är att skånska lärare skattar sin egen språkkompetens i 
danska högre än i något annat län medan de skattar sin språkkompetens i norska signifikant lägre än 
något annat län. Av de norska gränslänen är det lärarna i Jämtland som i särklass skattar sin språkkom-
petens i norska högre än något annat län. Värmländska lärare skattar också sin språkkompetens i nors-
ka högt medan lärare i Dalarna skattar sin språkkompetens anmärkningsvärt lågt. Anmärkningsvärt är 
också att lärarna i alla dessa län visserligen skattar sina språkkompetenser i norska högre än, eller lika 
med, sina språkkompetenser i danska men ändå befinner sig i den övre delen i självskattningsdia-
grammet för dansk språkkompetens.  

Generellt råder en jämn fördelning i självskattningen av språkkompetens mellan länen i Götaland 
(Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Västra Götaland, Östergötland), 
Svealand (Dalarna, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro) och Norr-
land (Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland) med något högre kunskaper i 
norska än i danska. Den enda tydliga avvikelsen är att lärare i Norrland generellt har högre språkkom-
petens och särskilt i norska där skillnaden dels mot lärare i Götaland och Svealand och dels mot de 
norrländska kunskaperna i danska är särskilt stora. 

4.2.3. Grannspråkskompetens och samband med examensår och  
utbildning 

Nästan tre fjärdedelar av lärarna (72,2 %) angav att någon form av grannspråksundervisning ingick i 
deras lärarutbildning, och en fjärdedel (27,8 %) angav att ingen grannspråksundervisning ingick i lä-
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rarutbildningen. Undersökningen av korrelation mellan utbildning och språkkompetens i danska och 
norska visar att de lärare som har angett att grannspråksundervisning har ingått i sin lärarutbildning 
självskattade sin språkkompetens högre i såväl danska som norska än lärarna som inte fått grann-
språksundervisning. 

Jämförelsen mellan examinerande lärosäten visar att alla lärare som har studerat vid Karlstads univer-
sitet angav att grannspråksundervisning ingått i deras lärarutbildning. Vid Göteborgs, Linköpings och 
Uppsala universitet angav fyra femtedelar (77-81 %) att de har fått grannspråksundervisning. Motsva-
rande siffror för Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Umeå universitet är 66 %. Lägst andel lärare 
som har angett att grannspråksundervisning ingått i deras lärarutbildning har Stockholms universitet 
med 33 % (se figur 9). Övriga universitet representerades av för få (tre eller färre) informanter för att 
några slutsatser skulle kunna dras. 

Jämförelsen i självskattad språkkompetens fördelat på de högskolor som examinerat lärarna visar att 
lärare som har examen från Linköpings universitet och Uppsala universitet tycks ha högre språkkom-
petenser än övriga lärosäten. Lärare med examen från Göteborgs universitet har hög språkkompetens i 
danska men sämst självskattad kompetens i norska. Lärare med examen från Karlstads universitet, 
Mittuniversitet och Stockholms universitet uppvisar medelvärden medan lärare från Linnéuniversitetet 
och Umeå universitet skattar sina språkkompetenser i danska och norska lägst (se figur 10). 

Fördelat över examensår kan en nedgång av mängden grannspråksundervisning inom lärarutbildning-
en över tid noteras. Lärare som tog examen under perioden 1973-1990 angav alla att grannspråksun-
dervisning ingick i deras utbildning, medan en nedgång kan noteras under 1990-talet till 66 % under 
perioden 1996-2000. Under 2010-talet skedde en ökning upp till 92 % under åren 2006-2010 medan 
ett stort tapp noteras i gruppen som tog examen under perioden 2011-2016 där endast 36 % av lärarna 
angav att grannspråksundervisning ingått i deras utbildning. 
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Det finns inget som tyder på att examensår påverkar språkkompetensen, den är snarare jämnt fördelad 
mellan nivåerna låg och medel för examensår från mitten av 1980-talet fram till idag. Enstaka toppar 
för språkkompetens på modersmålsnivå kan noteras, men det har troligtvis individuella förklaringar 
hos den enskilde informanten. Av de lärare som saknar lärarexamen tycks språkkompetens vara något 
lägre än genomsnitt med två lärare som bedömer att de saknar språkkompetens eller har låg språk-
kompetens i grannspråken och tre lärare som bedömer att de har grundläggande språkkompetens i 
norska och danska. 

Bland de fria kommentarerna i anslutning till frågan om grannspråksundervisning ingick i lärarutbild-
ningen återfinns kommentarer som ”Basalt”, ”Inte så mycket”, ”Kort moment” , ”Mycket lite och en-
dast texter som skulle läsas”, ”Valbar kurs” och ”En föreläsning” som vittnar om en begränsad omfatt-
ning grannspråksundervisning, men också kommentarer som ”5 veckors heltidsstudier”, ” 5 p i danska 
och 5 p i norska - gamla systemet” (motsvarar 7,5 hp i dagens system), och ”Vi tillbringade en vecka i 
Danmark under utbildningen.” vilket vittnar om betydligt mer ambitiösa upplägg. 

De fria kommentarer som nyanserar bilden av grannspråksundervisningen inom lärarutbildningen, 
förutom omfattningen, vittnar bl.a. om att utbildningen saknade språkdidaktiska moment; ”Undervis-
ning om grannspråken, ingen språkdidaktik och inte öva på att tala språken”, ”Upplever inte att jag fått 
någon undervisning i hur man lär ut språken.”.  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4.3. Lärarnas inställning till grannspråks- 
undervisning och grannspråkskunskaper och 
dess samband med faktorer som geografisk 
lokalisering, examensår, utbildning och  
kompetens 

I denna del redovisas först hur lärarna har svarat ifråga om egen inställning såväl som antaganden om 
elevers inställning till grannspråksundervisning och grannspråkkunskapers relevans. Vidare visas på 
samband mellan lärarnas inställning och faktorer som geografisk lokalisering, examensår och utbild-
ning, och självskattad grannspråkskompetens. 

4.3.1. Lärarnas inställning 

Drygt hälften av lärarna (51,6 %) anser att grannspråkkunskaper har viss relevans, 28 % anser att de 
har mindre relevans, 17,2 % anser att de har stor relevans och 3,2 % anser att grannspråkskunskaper 
saknar relevans (se figur 11). I de fria kommentarerna från lärare tycks motiv som allmänbildning och 
den gemensamma nordiska historien väga tyngst i de positiva kommentarerna medan de mindre posi-
tivt formulerade kommentarerna anser att det finns andra områden som prioriteras högre i undervis-
ningen, exempelvis språkpolitik, dialekter samt samiska, teckenspråk och andra minoritetsspråk i Sve-
rige. 

På frågan om vilken relevans lärarna tror att eleverna anser att grannspråkskunskaper har svarar 21,5 
% viss relevans, 53,8 % svarar mindre relevans och 23,6 % svarar ingen relevans. Endast 1,1 % svarar 
stor relevans (se figur 12). Lärarnas fria kommentarer tyder på att många elever tycker att arbetet med 
grannspråken är intressant och kul, och att norskan tycks ha fått ett uppsving i och med framgångarna i 
Sverige för den norska tv-serien SKAM (2015-). I övrigt tycks eleverna inte uttrycka att de anser att 
grannspråkskunskaper är relevanta och att engelska räcker som språk utöver svenska. 

4.3.2. Lärarnas inställning och samband med geografisk lokalisering  

Mest positiva till grannspråkundervisning och grannspråkskunskaper var lärare i Jämtland, Uppsala 
och Östergötland tätt följt av lärare i Västra Götaland. Minst positiva var lärare i Skåne, Dalarna och 
Västmanland. I mittenskiktet återfanns lärare från Värmland, Gävleborg, Kronoberg och Stockholm. 
Det gick inte att påvisa en koppling mellan närhet till grannländerna och lärarnas svar. Gränslän som 
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Jämtland, Värmland, Dalarna och Skåne finns utspridda längs hela svarsfrekvensen. Slutsatser utifrån 
indelning av svaren i Götaland, Norrland och Svealand kan inte dras (se figur 13). 

4.3.3. Lärarnas inställning och samband med examensår och utbildning 

Lärare som har studerat vid Linköpings, Umeås, Uppsalas universitet och Mittuniversitetet har mest 
positiv inställning till grannspråkskunskaper medan lärare som har studerat vid Göteborgs och Stock-
holms universitet samt Linnéuniversitetet har minst positiv inställning till grannspråkskunskaper (se 
figur 14). Fördelat på examensår kan man ana en något mer positiv attityd till grannspråkskunskaper 
hos lärare som har fått sin examen under perioden 1973-1995 jämfört med de som har fått sin examen 
under perioden 1996-2016. Skillnaderna är dock så små att det är svårt att fastslå en tydlig korrelation 
mellan examensår och inställning till grannspråkskunskaper. 
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Lärare som har angett att grannspråksundervisning ingick i deras lärarutbildning anser generellt att 
grannspråkskunskaper har större relevans än lärare som inte fått utbildning i grannspsråksundervis-
ning. Exempelvis, angav ingen lärare som fått utbildning i grannspråksundervisning att grann-
språkskunskaper helt saknar relevans. 

4.3.4. Lärarnas inställning och samband med kompetens 

Undersökningen av korrelationen mellan självskattad språkkompetens och svar på frågan ”Vilken re-
levans anser du att grannspråkskunskaper och/eller grannspråksundervisning har?” visar otvetydigt att 
informanter med högre självskattad språkkompetens också ansåg att grannspråkkunskaper hade större 
relevans än informanter med lägre självskattad språkkompetens. I alla kompetensgrupper fanns det 
informanter som ansåg grannspråkskunskaper har stor relevans.  Däremot fanns det informanter som 1

ansåg att grannspråkskunskaper helt saknar relevans, men endast i de två kompetensgrupper som 
självskattat sin grannspråkskompetens lägst (se figur 15). Det finns en tydlig korrelation mellan hur 
relevant man anser att grannspråksundervisning och grannspråkskunskaper är och hur god grann-
språkskompetens man har.  

Denna korrelation är också mycket stark om man ser till vilka lärare som angett att grannspråksunder-
visning ingått i deras lärarutbildning kontra de som angett att det inte ingick (se figur 16). Detta korre-
lerar i stort med den självskattade språkkompetensen hos lärare med examen från respektive lärosäte. 
Ett undantag är lärare med examen från Umeå universitet som är positivt inställda till grannspråkskun-
skaper men självskattar sin grannspråkskompetens lågt i jämförelse med lärare med examen från andra 
universitet (se figur 17). 

 Jag använder här kompetensgrupp som en beteckning för de kategoriseringar som utkristalliserade 1

sig utifrån analysen av informanternas självskattningar av språkkompetensen i danska och norska. Nio 
grupper framträdde där grupp 2 har lägst självskattad kompetens och grupp 10 högst självskattad 
kompetens i de båda grannspråken.
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Jämförelsen mellan hur relevant lärarna själva anser att grannspråkskunskaper är i olika län visar att 
lärarna i de län som skattade sin egen grannspråkskompetens högt också var de lärare som ansåg att 
grannspråkskompetens var viktigt. Denna korrelation kan iakttas för lärare i exempelvis Jämtland, 
Uppsala och Östergötland som både ansåg att grannspråkskunskaper är relevanta och skattade sin egen 
grannspråkkompetens högt. På liknande sätt kan det också iakttas hos lärarna i Västmanland som är de 
som i lägst grad anser att grannspråkkunskaper har relevans och också självskattade sin grannspråks-
kompetens lågt. Intressanta avvikelser kan iakttas i svaren från lärare i Skåne som anser att grann-
språkkunskaper är relevanta i lägre utsträckning än övriga informanter, men ändå hade högst självskat-
tad språkkompetens i danska. Det gick att påvisa en viss koppling mellan närhet till grannländerna och 
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lärarnas svar. Gränslän som Jämtland, Värmland, Dalarna och Skåne finns utspridda längs hela svars-
frekvensen men. Slutsatser utifrån indelning av svaren i Götaland, Norrland och Svealand kan inte 
dras (se figur 18). 

5. Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras den här undersökningens resultat i ljuset av tidigare forskning. I 5.1. disku-
terar jag hur grannspråksundervisning idag, så som den framträder i min enkätundersökning, skiljer sig 
mot grannspråksundervisning så som den har framställts i tidigare studier. I 5.2 relaterar jag resultaten 
från min enkätundersökning som berör lärares grannspråkskompetens till tidigare forskning. I 5.3 rela-
terar jag resultaten från min enkätundersökning som berör lärares inställning till grannspråksundervis-
ning och grannspråkskunskaper till tidigare forskning. 

5.1. Grannspråksundervisning nu och då 
Skolverkets undersökning från 2011 är inte helt kompatibel med föreliggande undersökning, men en 
generell trend tycks vara att lärarna ägnar mer tid åt grannspråksundervisning nu än 2011. Exempelvis 
svarade 8,9 % i den undersökningen att de ägnar fler än 4 lektioner à 60 minuter per år och grupp åt 
grannspråksundervisning medan svaren i föreliggande undersökning visar att 53 % ägnar 4 eller fler 
lektionstimmar åt grannspråksundervisning, varav 16,5 % ägnar 7-12 timmar åt grannspråksundervis-
ning. Föreliggande enkätundersökning visar att färre lärare nu än i Skolverkets undersökningar från 
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2011 helt utelämnar grannspråksundervisningen. Skolverket undersökning visade på att 34,3 % ute-
lämnar grannspråksundervisningen, medan den här undersökning visar att 14,1 % gör detsamma nu 
(Skolverket, 2011b, s. 2). 

Delsing och Lundin Åkessons studie visade att lika stor andel av eleverna i Malmö och Stockholm fått 
undervisning i norska, medan en betydligt större andel (53 % i Malmö och 25 % i Stockholm) fått un-
dervisning i danska (Delsing, 2006, s. 50). Tyvärr har föreliggande enkätstudie inte genererat direkt 
jämförbara data, men en intressant jämförelse kan utvinnas från datan om lärarnas självskattade språk-
kompetens. Den visar ett betydligt högre medelvärde för språkkompetens i danska för de skånska lä-
rarna jämfört med både rikssnitt och lärarna i Stockholms län (3,5 kontra 2,6), medan de två grupperna 
visar nästan exakt samma snitt vad det gäller språkkompetens i norska  (2,5 kontra 2,7). Datan från 
föreliggande undersökning stödjer alltså Delsing och Lundins slutsatser. Vad det gäller generell grann-
språksundervisning visar datan i den här studien att lärare på grundskolor i Stockholms län ägnar i 
snitt drygt 1,5 lektionstimme per år mer åt grannspråksundervisning än lärarna i Skånes län. 

Liksom i Skolverkets undersökning visar den här undersökningen att jämförelser mellan grannspråken 
och svenska tas upp av nästan alla lärare och att många diskuterar ordförråd i grannspråken (Skolver-
ket, 2011b, s. 5f). 

Anmärkningsvärt är att endast 37,6 % anger att de behandlar praktisk användning av grannspråken i 
undervisningen trots att det är denna aspekt som de politiska skrivningarna framhåller som viktig 
(Språkkonventionen, 1981; Helsingforsavtalet, 1996; Skr. 2000/01:90; Deklaration om nordisk språk-
politik, 2006). Avståndet mellan skolpraktiken och de politiska skrivningarna kan förstås som en mani-
festatering av spänningsförhållandet som belyses i avsnitt 2.2 mellan å ena sidan den starka politiska 
viljan för den skandinaviska gemenskapen och å andra sidan språkpolitikens svaga ställning institutio-
nellt (Delsing & Lundin, 2005, s. 6; Hannesdóttir, 2004, s. 50; Josephson 2002, s. 82)  

Ett annat sätt att förstå diskrepansen mellan skolpraktiken och de politiska skrivningarna är genom den 
förskjutning som har skett i läroplanerna, från ett fokus på kommunikativa färdigheter i läroplanerna 
för grund- och gymnasieskolan från 1962-1994 och de från 2011 (Skolverket 1994a, 1994b, 2011a, 
2015; Skolöverstyrelsen 1962, 1970). Om läroplanerna är att förstå som speglingar av samhällets vär-
deringar (Orlenius, 2001, s. 14f) så visar detta förhållande att lärarnas undervisning är en realisering av 
läroplanernas formuleringar. Kanske kan detta också kasta ljus på svenska ungdomars försämrade 
grannspråksförståelse mellan åren 1976-2005 (Delsing & Lundin Åkesson, 2005, s. 142). 

Att ytterst få lärares undervisning behandlar egen muntlig och skriftlig produktion stämmer väl över-
ens med det grannspråksspecifika i kontrast till främmande språk; nämligen fokuset på receptiva för-
mågor (Madsen, 2006b, s. 218; Theilgaard Brink, 2016, s. 127f). Att ingen informant har lyft direkt 
kontakt med elever i grannländerna som en aspekt i undervisningen är även det anmärkningsvärt, med 
tanke på att det anses vara ett mycket effektivt sätt att tillägna sig språk på (Linnér, Møller & Øygarde, 
1996, s. 12f). 

5.2. Lärares grannspråkskompetens i ett  
forskningsperspektiv 

Skolverket har inte undersökt självskattad kompetens och Lärarnas Riksförbund konstaterar att en för 
stor del av lärarna saknar tillräcklig kompetens för grannspråksundervisningen (Lärarnas Riksförbund, 
2012, s. 7). Föreliggande undersökning visar att 36,3 % av lärarna har låg eller ingen språkkompetens 
i danska och att motsvarande siffra för norskan är 22,9 %. Dessa siffror kan nyanseras genom att 22,8 
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% anser att de inte har tillräckligt god språkkompetens i danska för grannspråksundervisningen och 
motsvarande siffra för norskan är 19,4 %. Med andra ord kan ungefär en femtedel av lärarna sägas 
sakna kompetens för att undervisa i ett av svenskämnets moment. I Lärarnas Riksförbunds undersök-
ning svarar 9 % av grundskolelärarna i årskurs 7-9 och en något lägre andel av gymnasielärarna att de 
saknar tillräcklig kompetens för att undervisa i grannspråken. Detta speglas vidare i att en tiondel av 
lärarna i årskurs 7-9 och på gymnasiet inte till någon grad anser att deras undervisning ger eleverna 
möjlighet att nå kunskapskraven när det gäller området nordiska språk (Lärarnas Riksförbund, 2012, s. 
12-16). 

Viktiga förutsättningar för att grannspråksundervisningen i skolan skall bli effektiv är bland annat att 
lärarna har gedigna kunskaper i grannspråken och får en god utbildning i grannspråken under lärarut-
bildningen (SOU 2002:27, s. 188f; Madsen, 2006b, s. 219; Lärarnas Riksförbund, 2012, s. 7). Här 
tycks en negativ utveckling ha skett då 27,8 % av informanterna i föreliggande undersökning har sva-
rat att grannspråksundervisning saknades i deras lärarutbildning medan motsvarande siffra var 19,6 % 
i Skolverkets undersökning från 2011 (Skolverket, 2011b, s. 7f). Här är Skolverkets undersökning mer 
nyanserad och visar att 43,9 % av informanterna hade grannspråksmoment om ca 2-3 veckor under 
lärarutbildningen och 36,4 % hade betydligt mindre, snarare enstaka föreläsningar. Liknande spridning 
finns i föreliggande undersökning också, men datan saknar uppgifter för statistisk fördelning.  

Madsen framhåller att det är särskilt viktigt att lärarutbildningen ger möjlighet att tillägna sig didaktisk 
kompetens för grannspråksundervisning (Madsen, 2006b, s. 219). Skolverkets enkätundersökning vi-
sar dock att få (17 %) kunde bekräfta att didaktiska aspekter ingick i lärarutbildningen (Skolverket, 
2011b, s. 7f). Det bekräftas också av kommentarerna i föreliggande undersökning; ”Undervisning om 
grannspråken, ingen språkdidaktik och inte öva på att tala språken”, ”Upplever inte att jag fått någon 
undervisning i hur man lär ut språken.”. 

5.3. Lärares inställning till grannspråks- 
undervisning och grannspråkskunskaper i ett 
forskningsperspektiv 

På frågan ”Vilken relevans anser du att grannspråkskunskaper och/eller grannspråksundervisning 
har?” svarar av 17,2 % lärarna att de anser att grannspråkkunskaper har stor relevans, 51,6 % viss re-
levans, 28 % mindre relevans och 3,2 % att de anser att grannspråkskunskaper saknar relevans. Lik-
nande svar återfinns också i Lärarnas Riksförbunds undersökning (2012, s. 13-19). I såväl föreliggan-
de undersökning som i enkätundersökningarna genomförda av Lärarnas Riksförbund (2012) och Skol-
verket (2011) framkommer att den främsta anledningen till att grannspråksundervisningen bortproiori-
teras är att andra moment i svenskundervisningen har högre prioritet (Lärarnas Riksförbund, 2012 s. 
13-19; Skolverket, 2011b, s. 3). Detta motiveras både med stoffträngseln och med att grannspråks-
kompetens anses orelevant. Linnér menar att en lyckad grannspråksundervisning inte ska konkurrera 
med övrigt stoff utan integreras i den övriga svenskundervisningen (Linnér, 2004, s. 36). Enligt Ka-
plan & Baldauf Jr har tidigare forskning visat att om utbildningsväsendet skall användas för språkför-
ändring måste dess aktörer förstå vilket syfte språkförändringarna ska uppfylla hos brukarna (Kaplan 
& Baldauf Jr., 1997, s. 126). 

Vad det gäller lärarnas antaganden om relevansen av grannspråkskunskaper hos eleverna svarar 21,5 
% viss relevans, 53,8 % svarar mindre relevans och 23,6 % svarar ingen relevans. Endast 1,1 % svarar 
stor relevans. Den norska serien SKAM (2015–) tycks ha ökat intresset men i övrigt tycks inte grann-
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språkskunskaper vara relevanta för eleverna. Ask menar att det bristande intresset hos eleverna i kom-
bination med lärarnas bristande engagemang kan vara en orsak till den svaga ställningen för grann-
språksundervisnignen i skolan (Ask, 2012, s. 80). Vidare kan det ha att göra med den nordiska gemen-
skapen uppfattas som alltmer avlägsen elevernas verklighet (Hannesdóttir, 2004, s. 53). 

5.4. Slutsatser och didaktiska implikationer 
Sammanfattningsvis ägnar lärarna mer undervisningstid till grannspråken nu än 2011 och 2012 och 
färre utelämnar momentet helt. De aspekter som lärarna fokuserar på i undervisningen tycks inte ha 
förändrats över tid. Noterbart är att det tycks föreligga en diskrepans mellan språkpolitiska mål och 
forskning om grannspråksundervisning å ena sidan och den realiserade undervisningen såsom lärarna 
själva framställer den å andra sidan. 

Vidare tycks det finnas vissa samband mellan geografisk lokalisering och självskattade språkkunska-
per, exempelvis ligger gränslän såsom Skåne, Jämtland och Värmland högt i mätningarna för respekti-
ve grannspråk. Samtidigt ska inga säkra slutsatser dras av detta då lärare i Dalarna paradoxalt nog 
skattar sina kunskaper i norska lågt och i danska betydligt högre medan lärarna i Jämtland generellt 
anser sig ha mycket goda kunskaper i båda språken. Det finns inga tydliga samband mellan språkkom-
petens och examensår. Med undantag för lärare med examen från Göteborgs universitet tycks språk-
kompetensen stämma väl överens mellan de två språken. Forskningen fastslår att grannspråksmoment 
inom lärarutbildningen är viktigt för att grannspråksundervisningen i skolan ska bli effektiv. Enkätun-
dersökningen visar också att de lärare som haft grannspråksundervisning i sin lärarutbildning själv-
skattade sin språkkompetens högre än de som inte haft grannspråksundervisning i sin utbildning. Vida-
re fastslås få haft språkdidaktiska moment i förhållande till grannspråken och att det tycks föreligga en 
korrelation mellan språkkompetens och tilltron till att kompetensen är tillräcklig för att ge en grann-
språksundervisning som ger eleverna möjlighet att uppnå kunskapskraven. 

Undersökningens resultat pekar på att vissa faktorer har större betydelse för lärarnas inställning till 
grannspråkskunskaper. En faktor såsom examensår har mycket liten betydelse medan faktorer som 
lärosäte som har utfärdat lärarexamen liksom geografisk lokalisering har större betydelse. Allra star-
kast korrelation kunde iakttas mellan huruvida man fått utbildning i grannspråksundervisning under 
lärarutbildningen och inställning till grannspråksundervisning där högre utbildningsgrad tyder på mer 
positiv inställning. Utifrån detta resultat belyses det ansvar lärosätena bär för att lärarna efter examen 
har fått tillräcklig grannspråksdidaktisk utbildning för att kunna undervisa.  

Det kan vara så att undervisningen speglar grannspråkens försvagade ställning i läroplanerna. En möj-
lig förklaring kan vara att läroplanerna speglar samhällets värderingar och rådande människorsyn och 
därmed också hur högt samhället värderar olika kompetenser, exempelvis grannspråkkunskaper (Lin-
de, 2014; Orlenius, 2001). Genom denna lins kan den försvagade ställningen för grannspråken i läro-
planerna förstås som en reflektion av svenskarnas förändrade attityd till idén om den nordiska eller 
skandinaviska gemenskapen. 

Frågan om inställning till grannspråksundervisning och grannspråkskunskapers relevans måste ses i 
ljuset av samhällsutvecklingen där den nordiska eller skandinaviska gemenskapens relevans kan tän-
kas påverka inställningen. I den historiska bakgrunden visar jag hur den svenska språkpolitiken har 
förändrats under de senaste århundrandena och på vilka grunder den skandinaviska gemenskaphets-
tanken baseras. Genom ett starkt inflytande från engelska och stora elevgrupper i första-, andra- och 
tredjegenerationernas invandrare är inte de skandinaviska språken självklara grannar längre (Bijvoet & 
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Fraurud, 2006; Harding, 2009; Höglin, 2002; Josephson, 2004; Parkvall, 2009). Den språkliga utveck-
lingen har lett till att skolans språkliga arbetsuppgifter har förändrats (Lund, 2006, s. 33). 

Diskussionen om den nordiska språkgemenskapen är inte på något vis självklar som ett gemensamt 
mål, utan står snarare i skarp konkurrens med flera andra språkpolitiska frågor. Att ett försvar för 
svenskan har dominerat debatten under 2000-talet har givetvis skett på bekostnad av andra frågor, 
såsom den skandinaviska gemenskapshetstanken. Denna samhälleliga debatt har också påverkat sko-
lans verksamhet och det är mot denna bakgrund vi måste förstå föreliggande undersökning. 

Forskningen visar att det inte finns stöd för att den halvhjärtade undervisning som tycks ske i dag ger 
positiva effekter för vare sig grannspråkskunskaper eller den skandinaviska gemenskapen. Att, som 
Wettendorff beskriver i inledningen, springa ner till skolbiblioteket för kopiera en sagotext på ett 
grannspråk kan inte anses vara god grannspråksundervisning. Möjligtvis kan man tänka sig att ett så-
dant förfarande endast ger en klump i magen hos den ansvarige läraren. Kaplan & Baldauf Jr. visar att 
språkpolitiska förändringsprojekt inom skolväsendet måste ske enligt väl genomarbetade planer base-
rade på långsiktighet där aktörerna på realiseringsarenan (lärarna) har insikt om vad språkundervis-
ningen skall uppnå (Baldauf & Kaplan Jr., 1997, s. 127-142). Kanske måste grannspråkskunskaper 
införas som ett eget ämne, såsom Hannesdóttir föreslår, för att kunskaperna ska uppvärderas inom 
skolväsendet och hos befolkningen (Hannesdóttir, 2004, s. 53). Eller kanske är den skandinaviska ge-
menskapen, såsom den tidigare sett ut, inte längre relevant, med konsekvensen att grannspråksunder-
visning inte bör ha någon plats i framtida läroplaner.  

Med bakgrund mot detta efterlyser jag en språkpolitik som klart deklarerar vad den vill, och hur detta 
skall uppnås genom skolväsendet. Skall de språkpolitiska målen uppnås måste de språkpolitiska insti-
tutionerna stärkas och grannspråkens roll inom lärarutbildningen fastslås. Jag vill också hävda att min 
undersökning ger starka incitament till att undersöka hur relevant svenskarna anser att den skandina-
viska gemenskapen är idag. 
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Bilaga 1 

Enkäten 
Hej! 

Kul att du vill fylla i den här enkäten!  

I enkäten kommer du få frågor om dig själv, dina grannspråkskunskaper, din grannspråksundervisning 
samt din syn på grannspråksundervisning och grannspråkskunskaper. Enkäten är del av ett examensar-
bete för lärarexamen vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.  

På nästa sida kommer du få mer information enkäten och studien. Enkäten beräknas ta ca 5 minuter att 
genomföra.  

Är du endast intresserad av att ta del av studiens resultat, men inte besvara enkäten, var god fyll i din 
mejladress via denna länk: https://goo.gl/forms/IXLdxiFKusZm0ld43.  

Studien beräknas avslutas i juni och du kommer då att bli kontaktad via mejl. Har du några andra frå-
gor är du välkommen att kontakta Makz Bjuggfält via mejl,  

mabj8009@student.su.se. *Required  

Information om enkäten  

På den här sidan finns information om enkäten och hur dina svar kommer hanteras.  

Du får bara fylla i enkäten en gång. Innan du trycker på ”Submit” på den sista sidan kan du alltid gå 
tillbaka och ändra dina svar. Du kan när som helst avsluta enkäten utan att dina svar sparas fram tills 
du trycker på ”Submit” på den sista sidan. Därefter kan inte dina svar raderas.  

Du måste inte svara på alla frågor, men det är en stor hjälp om du svarar på så många som möjligt. 
Dina svar är mycket värdefulla för undersökningens kvalitet!  

Alla svar är anonyma och de kommer inte kunna kopplas till dig eller skolan du arbetar på. Svaren 
kommer endast användas till arbetet med den här uppsatsen. Då arbeten vid svenska högskolor och 
universitet är offentliga handlingar kommer vem som helst kunna ta del av uppsatsen och dess resultat. 
Jag vill uppmärksamma dig på att enkäten utförs med hjälp av verktyget Google Forms. Det innebär 
att Google kommer ha tillgång till svaren i enkäten. Genom att trycka på ”Submit” på den sista sidan 
godkänner du Googles användaravtal. Vill du gå igenom avtalen finns de längst ned på varje sida un-
der ”Terms of Service” och ”Additional Terms”.  

Bland de svarande kommer ett presentkort på SF Bio à 200 kr lottas ut. I slutet av enkäten har du möj-
lighet att ange din mejladress för att delta i utlottningen, men även för att delges det slutliga arbetet om 
så önskas.  

Datainsamlingen kommer avslutas den 31 mars 2017. Efter det kommer det inte vara möjligt att svara 
på enkäten.  

Har du några andra frågor är du välkommen att kontakta Makz Bjuggfält via mejl, mabj8009@studen-
t.su.se.  

Stort tack för att du tar dig tid till att svara på enkätens frågor!  
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Del A  

Då uppsatsen undersöker grannspråksundervisning inom svenskundervisningen inom ramarna för de 
senaste läroplanerna måste du arbeta, eller ha arbetat under perioden 20112017, som lärare i svenska, 
för att svara på enkäten. Även studenter vid ett lärarprogram inkluderas i uppsatsens undersöknings-
område.  

1. A. Arbetar du, eller har du under perioden 20112017 arbetat, som svensklärare? *  

Tack för visat intresse!  

Tyvärr uppfyller du inte kriterierna för att delta i undersökningen. Tack för att du ändå har visat ditt 
intresse!  

Om du är intresserad av att ta del av studiens resultat, fyll i din mejladress i fältet nedan  

Studien beräknas avslutas i juni och du kommer då att bli kontaktad via mejl. Har du några andra frå-
gor är du välkommen att kontakta Makz Bjuggfält via mejl,  

mabj8009@student.su.se.  

Del B.1  Information om dig 
I den här delen kommer du att få sju frågor om dig och verksamhet du arbetar inom.  

3. B.1 I vilket län arbetar du?  

4. B.1 Vilket år är du född?  

5. B.1 Har du lärarexamen? 

6. B.1 Om ja, när är din examen utfärdad? 

7. B.1 Från vilket lärosäte har du din lärarexamen?  

8. B.1 Vilken typ av huvudman har skolverksamheten du arbetar inom?  

9. B.1 Vilken/vilka läroplaner följer du i ditt arbete?  

Del B.2  Information om dig  

I den här delen kommer du att få sex frågor om dig och om dina studier  

10. B.2 I vilket län studerar du?  

11. B.2 Vilket år är du född?  

12. B.2 Hur länge har du studerat  

13. B.2 När planerar du att ta din examen?  

14. B.2 Från vilket lärosäte kommer du ta din lärarexamen?  

15. B.2 Vilken/vilka läroplaner planerar du att följa i ditt arbete?  

Del C.1  Din kompetens och undervisning  

I den här delen kommer du att få tolv frågor om hur du värderar dina grannspråkskunskaper, om 
grannspråken har behandlats i din lärarutbildning eller i samband med fortbildning och om din grann-
språksundervisning.  

Grannspråk innebär i den här undersökningen danska och norska.  
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Din kompetens 

16. C.1 På vilken nivå värderar du din egen språkkompetens i danska?  

Språkkompetens i danska skall här förstås som hur väl en person klarar att förstå talad och skriven 
danska och själv tala och skriva danska. 

Ingen kompetens  

Låg nivå  Du kan använda enkla fraser och meningar samt känna igen familjära ord och förstå enkla-
re uttryck  

Grundläggande nivå  Du kan kommunicera i kända vardagssituationer samt förstå de vanligaste ut-
trycken och läsa kortare texter 

Medelnivå  Du kan beskriva egna erfarenheter och händelser samt förstå de flesta konversationer och 
texter om kända ämnen.  

Avancerad nivå  Du kan ta aktiv del i de flesta konversationer, skriva längre texter om varierade äm-
nen samt förstå längre texter och tal om komplexa frågor.  

Modersmålsnivå  Du kan uttrycka dig flytande i text och tal samt har inga svårigheter att förstå tal 
eller komplexa texter.  

17. C.1 Anser du att din språkkompetens i danska är tillräckligt god för grannspråksundervisningen?  

18. C.1 På vilken nivå värderar du din egen språkkompetens i norska?  

Språkkompetens i norska skall här förstås som hur väl en person klarar att förstå talad och skriven 
danska och själv tala och skriva danska. 

Ingen kompetens  

Låg nivå  Du kan använda enkla fraser och meningar samt känna igen familjära ord och förstå enkla-
re uttryck  

Grundläggande nivå  Du kan kommunicera i kända vardagssituationer samt förstå de vanligaste ut-
trycken och läsa kortare texter 

Medelnivå  Du kan beskriva egna erfarenheter och händelser samt förstå de flesta konversationer och 
texter om kända ämnen.  

Avancerad nivå  Du kan ta aktiv del i de flesta konversationer, skriva längre texter om varierade äm-
nen samt förstå längre texter och tal om komplexa frågor.  

Modersmålsnivå  Du kan uttrycka dig flytande i text och tal samt har inga svårigheter att förstå tal 
eller komplexa texter. 

19. C.1 Anser du att din språkkompetens i norska är tillräckligt god för grannspråksundervisningen?  

Utbildning och fortbildning  

20. C.1 Ingick undervisning i och/eller om grannspråken i din lärarutbildning?  

21. Kommentera gärna.  

22. C.1 Har du fått fortbildning i och/eller om grannspråken under din lärarkarriär? 

23. Kommentera gärna.  

Din undervisning  
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24. C.1 Hur många lektionstimmar per läsår uppskattar du att du ägnar åt grannspråken per klass?  

0 lektionstimmar 

1-3 lektionstimmar 

4-6 lektionstimmar 

7-12 lektionstimmar 

13 eller fler lektionstimmar  

25. C.1 I vilka årskurser/kurser undervisar du i grannspråken?  

26. C.1 Använder du några läromedel i grannspråksundervisningen?  

27. Kommentera gärna.  

28. C.1 Använder du några andra resurser i grannspråksundervisningen?  

29. Kommentera gärna. 

30. C.1 Vilka aspekter av grannspråk brukar du ta upp i undervisningen?  

Jämförelser med svenskan 

Fonetik 

Praktisk användning  

Dialekter  

Läsförståelse  

Hörförståelse  

Grammatik 

Egen muntlig produktion  

Morfologi  

Egen skriftlig produktion  

Språkhistoria 

Ordförråd  

Other:  

31.C.1 Känner du till Skolverkets resurser avsett för grannspråksundervisning?  
Resurserna finns tillgängliga här: http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/nordiska 
sprak/material1.230213 

Del C.2  Din kompetens och undervisning  

I den här delen kommer du att få sju frågor om hur du värderar dina grannspråkskunskaper, om grann-
språken har behandlats i din lärarutbildning eller i samband med fortbildning och om din grannspråks-
undervisning.  

Grannspråk innebär i den här undersökningen danska och norska.  

Din kompetens 
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32. C.2 På vilken nivå värderar du din egen språkkompetens i danska?  

Språkkompetens i danska skall här förstås som hur väl en person klarar att förstå talad och skriven 
danska och själv tala och skriva danska. 

Ingen kompetens  

Låg nivå  Du kan använda enkla fraser och meningar samt känna igen familjära ord och förstå enkla-
re uttryck  

Grundläggande nivå  Du kan kommunicera i kända vardagssituationer samt förstå de vanligaste ut-
trycken och läsa kortare texter 

Medelnivå  Du kan beskriva egna erfarenheter och händelser samt förstå de flesta konversationer och 
texter om kända ämnen.  

Avancerad nivå  Du kan ta aktiv del i de flesta konversationer, skriva längre texter om varierade äm-
nen samt förstå längre texter och tal om komplexa frågor.  

Modersmålsnivå  Du kan uttrycka dig flytande i text och tal samt har inga svårigheter att förstå tal 
eller komplexa texter.  

33. C.2 Anser du att din språkkompetens i danska är tillräckligt god för grannspråksundervisningen?  

34. C.2 På vilken nivå värderar du din egen språkkompetens i norska?  

Språkkompetens i norska skall här förstås som hur väl en person klarar att förstå talad och skriven 
danska och själv tala och skriva danska. 

Ingen kompetens  

Låg nivå  Du kan använda enkla fraser och meningar samt känna igen familjära ord och förstå enkla-
re uttryck  

Grundläggande nivå  Du kan kommunicera i kända vardagssituationer samt förstå de vanligaste ut-
trycken och läsa kortare texter 

Medelnivå  Du kan beskriva egna erfarenheter och händelser samt förstå de flesta konversationer och 
texter om kända ämnen.  

Avancerad nivå  Du kan ta aktiv del i de flesta konversationer, skriva längre texter om varierade äm-
nen samt förstå längre texter och tal om komplexa frågor.  

Modersmålsnivå  Du kan uttrycka dig flytande i text och tal samt har inga svårigheter att förstå tal 
eller komplexa texter. 

35. C.2 Anser du att din språkkompetens i norska är tillräckligt god för grannspråksundervisningen?  

Utbildning, undervisning och resurser  

36.C.2 Ingår undervisning i och/eller om grannspråken i din lärarutbildning?  

37. Kommentera gärna.  

38. C.2 Hur många lektionstimmar per läsår uppskattar du att du att du kommer ägna åt grannspråken 
per klass?  

0 lektionstimmar 

1-3 lektionstimmar 
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4-6 lektionstimmar 

7-12 lektionstimmar 

13 eller fler lektionstimmar 

39.C.1 Känner du till Skolverkets resurser avsett för grannspråksundervisning?  
Resurserna finns tillgängliga här: http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/nordiska 
sprak/material1.230213  

Del D.1  Din syn på grannspråksundervisning  

I den här delen kommer du att få två frågor om den relevans du, eller vad du tror att dina elever, anser 
att grannspråkskunskaper och grannspråksundervisning har.  

Grannspråk innebär i den här undersökningen danska och norska.  

40.D.1 Vilken relevans anser du att grannspråkskunskaper och/eller grannspråksundervisning har?  

Ingen relevans  

Mindre relevans  

Viss relevans  

Stor relevans  

41. Kommentera gärna.  

42. D.1 Vilken relevans tror du att eleverna anser att grannspråkskunskaper och/eller grannspråksun-
dervisning har?  

Ingen relevans  

Mindre relevans  

Viss relevans  

Stor relevans 

43. Kommentera gärna. 

Del D.2  Din syn på grannspråksundervisning  

I den här delen kommer du att få två frågor om den relevans du, eller vad du tror att dina elever, anser 
att grannspråkskunskaper och grannspråksundervisning har.  

Grannspråk innebär i den här undersökningen danska och norska.  

44. D.1 Vilken relevans anser du att grannspråkskunskaper och/eller grannspråksundervisning har?  

Ingen relevans  

Mindre relevans  

Viss relevans  

Stor relevans  

45. Kommentera gärna.  
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45. D.1 Vilken relevans tror du att eleverna anser att grannspråkskunskaper och/eller grannspråksun-
dervisning har?  

Ingen relevans  

Mindre relevans  

Viss relevans  

Stor relevans 

47. Kommentera gärna. 

Del E  

48. E. Har du några övriga åsikter och tankar, antingen om grannspråksundervisning eller den här en-
käten, skriv dem gärna här!  

Tack!  

Tack för att du har tagit dig tid att svara på enkäten!  
Om du har möjlighet får du gärna sprida enkäten vidare till kollegor eller andra intresserade. Enkäten 
kan nås via den här länken: https://goo.gl/forms/VZmtDppaNWtmXXK62.  

Om du är intresserad av att delta i utlottningen av ett presentkort på SF Bio à 200 kr var vänlig ange 
din mejladress i fältet nedan. Vinnaren kommer dras den 31 mars då datainsamlingen avslutas. Du 
kommer automatiskt få information när studien avslutats inklusive en resurslista för grannspråksun-
dervisning om du fyller i din mejladress.  

Har du några andra frågor är du välkommen att kontakta Makz Bjuggfält via mejl, mabj8009@studen-
t.su.se.  

Återigen – Stort tack!  
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Bilaga 2 

Internetforum undersökningsenkäten spridits  
genom 
• Idébank för förskollärare/Lärare 

Facebookgrupp med 37462 medlemmar (20170416) som riktar sig till alla som arbetar med barn 
med syftet ”att utbyta idéer och ge tips på hur vi kan arbeta i våra verksamheter utefter styrdoku-
menten vi har att följa” (från gruppens presentation).  
https://www.facebook.com/groups/idebankforskollararelarare/ 

• Lärarstudenter (och nya lärare)  
Facebookgrupp med 1172 medlemmar (20170416) som riktar sig till målgruppen lärarstudenter och 
nya lärare med syftet att utbyta upplevelser och sprida nyheter. Tillgänglig via https://www.faceboo-
k.com/groups/295827363855602/?ref=br_rs. 
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Bilaga 3 

Följebrev mejl till rektorer 
Hej! 

Jag heter Makz Bjuggfält och gör just nu mitt examensarbete för lärarexamen vid Institutionen för 
språkdidaktik vid Stockholms universitet.  

Som en del av detta arbete genomför jag nu en enkätundersökning om svensklärares kompetens, erfa-
renheter av och syn på grannspråksundervisning. För att få en bild av grannspråksundervisningens 
förutsättningar och målsättningar samt dess relevans i olika delar av landet kontaktar jag såväl gymna-
sie- som grundskolor i alla län, och er skola är en av åtta utvalda skolor i ert län. 

Undersökningen består av en enkät som tar fem minuter att fylla i. Det skulle vara till stor hjälp om ni 
har möjlighet att sprida enkäten bland era medarbetare som arbetar med svenskundervisning. Det är 
självklart frivilligt att besvara enkäten, men alla svar kommer vara mycket värdefulla för undersök-
ningens kvalitet! 

De enskilda lärarna eller skolorna kommer inte kunna identifieras genom enkäten. Själva enkäten och 
mer information om den nås via den här länken: https://goo.gl/forms/b6NGNK9EpcZJdyvw1. 

De lärare som besvarar på enkäten kommer ha möjlighet att ta del av studiens resultat, en resurslista 
för grannspråksundervisning samt delta i utlottningen av ett presentkort på SF Bio. Datainsamlingen 
avslutas den 31 mars och då stängs också enkäten ned.  

För eventuella frågor, vänligen kontakta Makz Bjuggfält via mabj8009@student.su.se.  

Tack på förhand för er hjälp! 

Vänliga hälsningar, 

Makz Bjuggfält 

Student vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet  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Bilaga 4 

Följebrev Facebook 
SÖKES: SVENSKLÄRARE // LÄRARSTUDENTER 

Hej! 

Jag heter Makz Bjuggfält och genomför just nu mitt examensarbete för lärarexamen vid Institutionen 
för språkdidaktik vid Stockholms universitet. 

Som en del av detta arbete genomför jag nu en enkätundersökning om svensklärares och lärarstuden-
ters kompetens, erfarenheter av och syn på grannspråksundervisning. Undersökningen består av en 
enkät som tar fem minuter att fylla i. Det skulle vara till stor hjälp om ni ville fylla i enkäten! Alla svar 
kommer vara mycket värdefulla för undersökningens kvalitet! 

Enskilda personer eller skolor kommer inte kunna identifieras genom enkäten. Själva enkäten och mer 
information om den nås via den här länken: https://goo.gl/forms/b6NGNK9EpcZJdyvw1. 

Du som besvarar på enkäten kommer ha möjlighet att ta del av studiens resultat, en resurslista för 
grannspråksundervisning samt delta i utlottningen av ett presentkort på SF Bio. Datainsamlingen av-
slutas den 31 mars. 

För eventuella frågor, vänligen kontakta Makz Bjuggfält via mabj8009@student.su.se. 

Tack på förhand för er hjälp! 

Vänliga hälsningar, 

Makz Bjuggfält 

Student vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet  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Bilaga 5 

Resurslista 

Digitala resurser 

• 100 nord  
Hundra små berättelser på danska, norska och svenska från hundra personer mellan ett och hundra 
år gamla. Varje berättelse är cirka två minuter lång och finns tillgänglig transskriberad. Tillgänglig 
via https://nordsprak.com/samarbetsprojekt/100-nord/. 

• Atlantbib  
Små faktaböcker på nordiska språk skapade av elever och lärare i de skolor som deltar i projektet. 
Korta texter med bilder, flera med inläst tal. Riktar sig till skolans tidigare årskurser. Tillgänglig via 
http://atlantbib.org/. 

• Bildteman  
En bildordlista på de nordiska språken. Tillgänglig via http://lexin.nada.kth.se/lang/nordic/. 

• GNU – Grænseoverskridende nordisk undervisning 
Ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan danska, norska och svenska skolklasser där lärare, pro-
fessionsforskare, skolledare, pedagoger och it-specialister gemensamt har planerat och genomfört 
gemensam gränsöverskridande undervisning inom modersmål, naturkunskap, historia, samhällskun-
skap och matematik med hjälp av digitala verktyg. Tillgängligt via http://projektgnu.eu/. 

• nordeniskolen.org 
En gratis läroportal med material för att arbeta med norden i skolan utifrån två teman; ”Språk & 
Kultur” och ”Klimat & Natur”. Materialet har ett grannspråksdidaktiskt fokus och sätter talat språk 
och hörförståelse i centrum. Möjlighet till att finna nordiska vänklasser finns, och på Nordens dag 
den 23 mars arrangeras en nordisk skolchat. Utvecklas och administreras av Föreningarna Nordens 
Förbund. Tillgänglig via https://nordeniskolen.org/sv.  

• Nordisk Kvinnolitteraturhistoria  
235 artiklar om nordiska kvinnolitteraturhistoria med bidrag från bland annat Sofi Oksanen, Monika 
Fagerlund och Sara Stridsberg. Det går att arbeta med webbplatsen utifrån tematiska, temporala och 
spatiala indelningar. Tillgänglig via http://nordicwomensliterature.net/sv.  

• Nordisk Landsby 
En mötesplats på internet framtagen av Danske Døves Ungdomsforbund för unga teckenspråksbru-
kare i Danmark, Norge och Sverige. 

• Nordisk Sprog 
Danska DR har utvecklat en hemsida om de nordiska språken och hiphop med filmer, texter och 
interaktiva övningar. Tillgänglig via http://www.dr.dk/nordisksprog/se/forside/. 

• nordiskesprak.net 
En webbresurs med kortfilmer och interaktiva hör- och läsövningar. Tillgänglig via http://nordis-
kesprak.net/. 
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• Nordsnakk 
Gruppsamtal en gång i månaden via Skype för språkintresserade som vill öva upp sin språkförståel-
se i de nordiska språken. Tillgängligt via http://www.nordsnakk.com/. 

• Paxel123  
Ordspel på alla nordiska språk. Riktar sig till elever i förskolan och grundskolan tidigare årskurser. 
Tillgänglig via http://paxel123.com/. 

• Tvärslå  
En digital nordisk ordbok bestående av flera sammanslagna ordböcker. Här kan ord slås upp från 
och till danska, norska och svenska. Tillgänglig via http://ordbok.nada.kth.se/. 

Litteratur 

• Skolverket och Föreningen Norden. (2011). Grannspråk. Lektionsförslag i danska och norska. 
40 lektionsförslag som behandlar danska eller norska. Innehåller övningar för elever från förskolan 
till gymnasieskolan. Tillgänglig via https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-
enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok
%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3502. 

• Linnér, M., Møller, H., Øygarden, B. (1996). Næsten som hjemme – om stoff och metoder i 
grannspråksundervisningen. Köpenhamn: Nordisk ministerråd. 
Innehåller en kortfattad didaktiskt bakgrund till grannspråksundervisning, en mängd övningar och 
framför allt rikligt med material om mötespunkter mellan de skandinaviska språken inom språk-
historia, vardagsliv och litteratur som kan ligga till grund för lärarens egen planering. Avslutas med 
en jämförelse mellan de olika skolsystemen i respektive land. En kritik som framförts mot boken är 
att den är föråldrad och saknar det multimodala perspektiv som finns i dagen språkundervisning 

• Nordiska språk med rötter och fötter  
Ett samnordiskt läromedelsprojekt från 2004, framtaget av Nordiska ministerrådets språkpolitiska 
referensgrupp tillsammans med NORDSPRÅK. Materialet behandlar den gemensamma nordiska 
språkhistorien i 27 artiklar och riktar sig till gymnasielever. Det finns på svenska, norska, danska, 
isländska och färöiska och är tillgängligt i tryckt form och digitalt via http://eplads.norden.org/nor-
denssprak/. 

• Rekdal, O. (2002). Norsk som nabospråk. Håndbok for deg som er svensk og vil lære mer om 
norsk språk og kultur. Uppsala: Hallgren & Fallgren.  
En handbok som syftar till att lära ut norska som grannspråk till svenskar. Riktar sig till högsko-
lestudenter och gymnasieelever och innehåller fem lektioner/avsnitt på temana ”Nordens språk, na-
bospråk og norsk”, ”Ordforståelse”, ”Leseforståelse, ”Høreforståelse” och ”Språkhistorie. 

• Sofkova Hashemi, S. & Stålarm, H. (2015). Nordiska på schemat: Kommunkation och under-
visning i gränsöverskridande språkmöten i Sprog i Norden, 2015, s. 71-84. 
En studie av grannspråksundervisning inom ramarna för det EU-finansierade skolutvecklingsprojek-
tet Gränsöverskridande Nordisk Undervisning med syfte att visa på exempel hur man kan ”arbeta 
med nordiska språkmöten i undervisningen med stöd av digital teknik”.  

Filmer/TV-serier 

• Utbildningsradion  
Via UR:s hemsida kan man nå den norska kortfilmen Subtotal (http://urskola.se/Produkter/190343-
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Kortfilmsklubben-norska-Subtotal) och den danska filmen En eftermiddag (http://urskola.se/Pro-
dukter/188284-Kortfilmsklubben-danska-En-eftermiddag) 

• TV-serier  
SKAM (tillgängligt via NRK) - norsk TV-serie  
Dag (TV 2) - norsk TV-serie 
Bron (DR/SVT - dansk-svensk TV-serie  
Badehotellet (DR) - dansk TV-serie 

Utbyten och fortbildningar 

• Skolverket  
Skolverket har sammanställt en lista med förslag på hur utbyten av olika slag kan genomföras, och 
hur ekonomiska medel för utbyten kan sökas. Tillgänglig via https://www.skolverket.se/skolutveck-
ling/larande/sprak/nordiska-sprak/utbyten-och-samarbete-1.230225. 

• Språkpiloter 
Ett projekt som utbildar lärare till språkambassadörer inom sina verksamheter. Projektet har kurs-
verksamhet riktad både mot grundskole- och gymnasielärare. Tillgänglig via http://www.sprogpilo-
ter.org/. 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