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Abstract 
During their education all pupils in Swedish upper secondary school are supposed to 

come into contact with some teaching in the neighbouring languages, Danish and 

Norwegian. The aim of this study is to investigate with the aid of interviews ho four 

active upper secondary school teachers perceive the neighbouring languages in terms of 

the central questions of teaching and learning: How? What? and Why? The study 

focuses on the course Swedish 2, a subject taught by the four teachers. The result shows 

that the teachers have different perceptions of the neighbouring language module and 

that there are different reasons underlying this. The teachers’ own training in this varies, 

and this affects their own outlook on this module in the Swedish 2 course, so that less 

teaching is devoted to the module. Time is another factor that makes teachers feel that 

the neighbouring language module is a less important part of the teaching in Swedish. 

The teachers’ perceptions of the neighbouring languages can be viewed as both positive 

and negative. The perceptions in this study are based on the informants’ experience and 

personal preferences.  

 

Key words 
Neighbouring languages, Nordic language community, perceptions, upper secondary 

school 

 
 
English title 
 

Neighbouring languages teaching in upper secondary school 

Four teachers’ perceptions  

  



 

 ii 

Innehåll 

1 Inledning ..................................................................................................... 1 
1.1 Syfte och frågeställningar ....................................................................................... 1 

2 Bakgrund .................................................................................................... 2 
2.1 Grannspråk: en definition ....................................................................................... 2 
2.2 Språkligt samarbete i Norden ................................................................................. 3 
2.3 Grannspråk i styrdokumenten ................................................................................. 4 

3 Tidigare forskning ...................................................................................... 5 
3.1 Grannspråksförståelse i Norden.............................................................................. 5 
3.2 Grannspråken i skolan ............................................................................................ 6 
3.3 Lärares kunskaper i grannspråk .............................................................................. 7 

4 Teoretiska utgångspunkter ......................................................................... 9 
4.1 Fenomenologins grunder ........................................................................................ 9 
4.2 Didaktiska utgångspunkter ..................................................................................... 9 

5 Metod och material ................................................................................... 10 
5.1 Urval ..................................................................................................................... 10 
5.2 Genomförande ...................................................................................................... 11 
5.3 Analysmetod ......................................................................................................... 12 
5.4 Etiska ställningstaganden ..................................................................................... 12 
5.5 Metodkritik ........................................................................................................... 13 

6 Resultat ..................................................................................................... 14 
6.1 Grannspråksmomentet och dess tidsram .............................................................. 14 
6.2 Uppfattning om undervisningsmomentet grannspråk........................................... 14 
6.3 Syfte och mål med grannspråksundervisning ....................................................... 15 
6.4 Svårigheter med undervisningsmomentet grannspråk .......................................... 17 

7 Diskussion ................................................................................................ 19 
7.1 Förslag på vidare forskning .................................................................................. 22 

Referenser .................................................................................................... 23 

Bilaga 1 ........................................................................................................... I 

Bilaga 2 ......................................................................................................... II 
 
 



  
 

1 
 

1 Inledning 
I läroplanen för gymnasieskolan Lgy11 (Skolverket, 2011) står det att skolan ska ”bidra 

till att elever får en identitet som kan relateras inte bara till det specifikt svenska utan 

också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala” (Skolverket, 2011:5). Det är 

alltså tydligt från statligt håll att det är viktigt och betydelsefullt med 

grannspråksundervisning för elevers identitetsutveckling. I ämnesplanen för 

svenskämnet i gymnasieskolan (2011:169) framhävs undervisningsmomentet 

grannspråk bland annat genom att undervisningen ska beröra ”språkförhållanden i 

Sverige och i övriga Norden” (Skolverket, 2011:169). Tillsammans med 

undertecknandet av Helsingforsavtalet (1962) och Deklaration om nordisk språkpolitik 

(2006) innebär det att lärare i ämnet svenska ska undervisa elever i grannspråk – det vill 

säga danska, norska, isländska och färöiska. Frågan är i vilken utsträckning detta 

förverkligas?  

Denna studie behandlar fyra svensklärares föreställningar om grannspråk i 

svenskundervisningen och fokuserar på hur de hanterar i grannspråksmomentet i 

svenskämnet. Tidigare forskning från Norge (Østlie 2009, Dybvik & Gondrosen 2014) 

och från Sverige (Persson 2009) visar att många lärares utbildning i grannspråk är 

bristfällig, och att det på många sätt påverkar deras undervisning. Det finns få svenska 

studier som berör grannspråkets roll i gymnasieskolan, vilket gör denna studie relevant. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka fyra verksamma gymnasielärares uppfattningar 

om grannspråksundervisning med avstamp i didaktikens centrala frågor Hur? Vad? och 

Varför? (Selander, 2010:202f). Lärarnas uppfattningar har sin grund i tidigare 

erfarenheter av undervisning i ämnet, deras utbildning samt deras personliga 

preferenser. Studien utgår från följande frågeställningar: 

 Vilka attityder till undervisningsmomentet grannspråk uppvisar de intervjuade 

lärarna?  

 Hur menar lärarna att undervisningen i grannspråk utformas och hur motiverar 

de denna utformning?  

 Varför menar lärarna att det är viktigt att undervisa i grannspråk? 
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2 Bakgrund  
I detta avsnitt presenteras först en definition av begreppet grannspråk och därefter en 

beskrivning av grannspråkmomentets plats i svenskämnet. Avslutningsvis presenteras 

de officiella språkliga överenskommelser som finns mellan de nordiska länderna.  

2.1 Grannspråk: en definition 

Termen grannspråk är central för denna undersökning, och därför följer här en 

definition av denna samt vad som avses med grannspråk i denna studie. Termen kan 

förstås som de nordiska språkens släktskap med varandra och deras begriplighet 

sinsemellan, framförallt i skrift (Ask, 2012:79), men också ländernas närhet kulturellt 

och geografiskt. Termen grannspråk innefattar de språk som är besläktade med varandra 

genom en gemensam språklig historia – i detta fall danska, norska, svenska, isländska, 

grönländska och färöiska. I vissa avseenden, som även är fallet för denna studie, 

avgränsas grannspråk till att inbegripa de tre största språken, danska, norska och 

svenska. Dessa tre språk har en gemensam historia och tillhör samma språkfamilj, den 

nordgermanska språkfamiljen. Detta medför att språken har ett delvis gemensamt uttal 

och att den språkliga förståelsen mellan dessa tre språk är förhållandevis större än den 

språkliga förståelse som finns i förhållande till isländska, färöiska och grönländska 

(Torp, 2004:23). Det finska språket tillhör den uraliska språkfamiljen och har fler 

gemensamma nämnare med de samiska och ungerska språken, vilket medför att det inte 

räknas som ett grannspråk trots ländernas närliggande gränser (Ibid, 2004:23). 

Grönländskan, likt det finska språket, tillhör den eskimåisk-aleutiska språkfamiljen men 

är också ett språk som talas i Norden. Det är skillnad mellan språk som talas i de 

nordiska länderna och vad som anses vara ett grannspråk, eftersom grannspråken har 

likheter i uttal, ordförråd och historia. 

Termen grannspråk behandlar också den förståelse som finns mellan olika 

språkliga befolkningar i grannländer utan något krav på att befolkningen i ett land ska 

kunna tala ett språk från något av grannländerna flytande eller korrekt. Bacquin & Zola 

Christensen (2013:11) genomförde år 2012 en enkätundersökning av ungdomars 

språkförståelse i Danmark och Sverige. Undersökningen visade att språkförståelsen är 

låg och att det engelska språket dominerade som kommunikationsmedel mellan 

”nordbor” (som i denna studie avser befolkningen i Sverige, Norge och Danmark), 

något som i förlängningen kan utgöra ett hot mot den nordiska språkgemenskapen.   
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2.2 Språkligt samarbete i Norden 

Genom undertecknandet av två avtal har Sverige ingått i ett språkligt samarbete med 

resten av Norden. Detta samarbete innebär bland annat att undervisningen i skolan ska 

främja förståelsen av de nordiska ländernas språk, vilket i sin tur medför en skyldighet 

för lärare att undervisa i grannspråk.   

Undertecknandet av det första avtalet, Helsingforsavtalet 1962, har för Sverige 

varit en del av ett samarbete mellan Danmark, Finland, Island och Norge. Målet med 

avtalet var att befolkningen i de berörda länderna ska kunna tala och förstå varandra på 

sina respektive samhällsbärande språk, det vill säga det språk som används i lagstiftning 

och skolundervisning. I Helsingforsavtalet finns rekommendationer och förpliktelser för 

de medverkande samarbetsländerna:  

De fördragsslutande parterna skall eftersträva att bevara och ytterligare utveckla samarbetet 

mellan länderna på rättsliga, kulturella, sociala och ekonomiska området samt i fråga om 

samfärdsdelen och miljövården. (Helsingforsavtalet, 1962) 

Det finns även ytterligare rekommendationer som tydliggör samarbetet mellan de olika 

medlemsländerna:  
Undervisningen och utbildningen skall 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, 1962) 

Avtalets rekommendationer innehåller delar som hänvisar till en ökad språklig 

förståelse på ett flertal olika områden, bland annat arbetsmarknad och utbildning. 

Helsingforsavtalets syfte och mål är alltså att behålla den språkgemenskap som finns, 

men även att stärka ländernas samarbete i övrigt med varandra. 

Det andra avtalet, Deklaration om nordisk språkpolitik (2006), ser grannspråk 

som en betydande del för bevarandet av den gemensamma kultur och historia som 

Sverige, Norge och Danmark delar. Syftet är att främja och bevara den ömsesidiga 

språkförståelsen som finns i Norden genom arbete med bland annat frågor om 

språkförståelse och språkkunskap i grannspråksundervisningen. Ett mål för den 

nordiska språkdeklarationen är att grannländernas befolkning ska kunna tala sitt 

modersmål i ett annat nordiskt land och blir förstådda och förstå.  

Helsingsforsavtalet, tillsammans med godkännandet av den nordiska 

Språkdeklarationen, har påverkat skolans styrdokument och undervisningen i 
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samarbetsländerna. Hur mycket undervisning som läggs på grannspråk och hur den 

utformas är delvis beroende av undervisande lärare, dennes kunskaper och intresse i 

ämnet. Det är utifrån lärarens tolkningar av ämnesplanen som undervisningen i ämnet 

grannspråk bedrivs.  

2.3 Grannspråk i styrdokumenten 

Denna studies syfte är att undersöka några svensklärares föreställningar om 

grannspråksundervisning, och därför är det också väsentligt anknyta till ämnesplanen 

för ämnet svenska i gymnasieskolan (Lgy11). Ämnet svenska berör grannspråk på ett 

flertal ställen i ämnesplanen, bland annat i det centrala innehållet:  

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga och manliga, och skönlitterära 
verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och 
epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk.  

Utifrån det centrala innehållet för kursen ska eleverna efter tre år på gymnasieskolan ha 

kunskaper om olika nordiska språk, bland annat med utgångspunkt i skönlitteraturen. 

Eleverna ska enligt ämnesplanen också få kunskaper om ”språkförhållanden i Sverige 

och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över 

olika former av språklig variation” (Skolverket, 2011:161). Dessa skrivningar berör alla 

de tre kurserna som ges i ämnet svenska.  

Det är dock först i kursplanen för kursen svenska 2 som momentet grannspråk 

uttryckligen blir synligt, och det finns tydliga riktlinjer för vilka kunskaper eleven ska 

utveckla i fråga om grannspråk. Eleven ska bland annat kunna redogöra för ”dansk och 

norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk” (Skolverket, 2011:169). Undervisning i 

kursen svenska 2 ska även behandla språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, och 

här kan undervisningen behandla sådant som ländernas språklagstiftning, 

minoritetsspråk eller de dialekter som finns i de olika länderna. Enligt kunskapskravet 

för betyget A i kursen svenska 2 ska eleven utförligt och nyanserat kunna beskriva de 

olika språkliga förhållanden som råder i Sverige och övriga Norden (Skolverket, 

2011:172).  

I kursen svenska 3 ska undervisningen behandla det svenska språkets ursprung, 

historiska utveckling och släktskapsförhållanden (Skolverket, 2011: 176). För att 

eleverna ska kunna få betyget A i svenska 3 behöver eleven utförligt och nyanserat 

kunna beskriva det svenska språkets släktskapsförhållanden, vilket delvis innefattar 

studier i grannspråk. Eleven ska med utgångspunkt i det svenska språkets utveckling 
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kunna dra slutsatser om de språkförändringar som skett (Skolverket, 2011:178), och då 

blir de nordiska språkens gemensamma historiska bakgrund central.    

3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om grannspråksförståelse i Norden, svensk 

och norsk grannspråksforskning samt forskning om lärares uppfattningar om sina 

kunskaper i grannspråk.  

3.1 Grannspråksförståelse i Norden 

Redan i inledningen av rapporten Nabospråksforståelse i Skandinavia (Maurud 1976) 

problematiseras svårigheter med att förstå varandra i de nordiska länderna. Maurud 

(1976:11ff) beskriver hur den språkliga relationen ser ut mellan den danska, norska och 

svenska befolkningen och visar att invånarnas förståelse sinsemellan är relativt låg. I 

Mauruds undersökning deltog informanter från Danmark, Sverige och Norge, och 

studien fokuserade ordförståelse i tal och skrift samt uttalsförståelse. En svårighet som 

uppstod i Mauruds forskning var att hitta lämpliga texter på de olika språken och 

uppgifter som informanterna skulle lösa, eftersom texterna som används måste väcka 

intresse hos läsaren för att de skulle vilja läsa dem i sin helhet. Resultaten i Mauruds 

undersökning visar att informanterna från Norge har den bästa förståelsen av det danska 

och svenska språket, i såväl skrift- som talspråk (ibid, 1976:152). De svenska 

informanterna var sämst på att förstå grannspråken norska och danska, men det fanns en 

skillnad mellan förståelse av skrift- och talspråk. De dansktalande hade inga problem 

med att förstå bokmål, medan medverkande från Sverige visade en större förståelse för 

det norska talspråket. 

År 2005 publicerade Lars-Olof Delsing och Katarina Åkesson Lundin rapporten 

Håller språket ihop Norden? En forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, 

svenska och norska. Syftet med deras studie var att mäta den språkförståelse som finns i 

de skandinaviska språken i förhållande till engelska språket. Resultatet baserades på 

1800 gymnasieungdomars enkätsvar och bygger på Mauruds undersökning från 1976. I 

Delsing & Åkesson Lundins studie undersöktes ungdomars ordförståelse i tal och skrift 

i danska, norska och svenska. Resultatet visade att norska ungdomar har den bästa 

förståelsen av de andra nordiska språken och svenskarna den sämsta. Delsing & 

Åkesson Lundin (2005) drar slutsatsen att den språkliga förståelse som finns mellan de 

nordiska länderna har minskat under de senaste 30 åren.  
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En anledning till svenskarnas försämrade grannspråksförståelse kan vara att 

grannspråksmomentet i svenskundervisningen aldrig fått ett särskilt stort utrymme. Ask 

(2012: 80) påpekar att tidsbristen är en anledning till att undervisningsmomentet 

grannspråk inte prioriteras i samma utsträckning som andra delar i svenskämnet. 

Delsing & Åkesson Lundin (2005) belyser andra anledningar till att grannspråket har 

försummats i svenskundervisningen. Stoffträngslen i svenskundervisningen är stor, 

vilket medför att undervisningsmomentet grannspråk inte prioriteras. Lärarna känner att 

de har bristande kunskaper i ämnet, och eleverna upplever ingen nytta med 

ämnesområdet. Både Mauruds undersökning (1976) och Delsing & Åkesson Lundins 

(2005) undersökningar är relevanta för denna studie, eftersom deras resultat lyfter fram 

eventuella svårigheter som finns i svenskämnet gällande utformningen och den tid som 

finns till momentets förfogande. 

3.2 Grannspråken i skolan 

I masteruppsatsen Grannspråksundervisning i Skandinavien, verklighet och nya 

visioner: En jämförelse av grannspråksundervisningens omfattning och innehåll i den 

danska, norska och svenska skolan (Persson 2009) är syftet att undersöka hur stor del av 

modersmålsundervisningen i danska, norska och svenska som läggs på grannspråk i de 

länder där dessa språk talas. Persson (2009:6) redovisar de skillnader som finns i 

respektive lands kursplaner gällande undervisning om grannspråk. Studien behandlar 

den gamla svenska läroplanen för grundskolan, Lpo94, i jämförelse med Danmarks och 

Norges motsvarande läroplaner. Resultaten visar att Lpo94 innehåller ett större 

tolkningsutrymme gällande grannspråksundervisning än de andra ländernas läroplaner, 

något som även visar sig i den undervisning som eleverna får. De medverkande lärarna 

tycker att det är viktigt att undervisning i grannspråk finns med i skolans 

modersmålsundervisning, men att det är ett moment som på grund av tidsbrist ofta inte 

får lika mycket fokus som andra delar (Persson 2009:13). Två av de medverkande 

lärarna från Sverige medger att de inte undervisar något alls i grannspråk, och att deras 

undervisning fokuserar på andra moment som tillhör svenskämnet.  

Resultatet av studien visar också att den svenska skolan har minst undervisning i 

grannspråk jämfört med danska och norska skolor. En av de medverkande lärarna från 

Sverige menar att det är svårt att hinna med alla moment i svenskundervisningen, och 

att hen möter många elever med ett annat etniskt ursprung. En problematik som uppstår 
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är att undervisning i grannspråk bereder svårigheter för elever som inte har svenska som 

modersmål (ibid, 2009:16).  

De medverkande lärarna från Sverige delar uppfattningen att deras utbildning i 

grannspråk har påverkat deras förhållningssätt till undervisningsmomentet. I svensk 

lärarutbildning behandlas ämnet minimalt, och är i vissa fall valbart beroende på vilket 

lärosäte som läraren studerat på, hävdar Persson (2009:16). Resultatet av 

undersökningen visar också att grannspråk ses som en mer naturlig del i den danska och 

norska undervisningen. En anledning till det är att de i större utsträckning arbetar med 

barn- och ungdomslitteratur i undervisningsmomentet grannspråk. 

3.3 Lärares kunskaper i grannspråk 

Lärarnas Riksförbund genomförde år 2012 en undersökning där syftet var att undersöka 

lärares uppfattning om sina kunskaper i grannspråk, och resultatet visar att 57 % av de 

medverkande lärare uppfattaratt de bara delvis har kompetens att undervisa i 

ämnesområdet utifrån ämnesplanens innehåll och mål. Av lärarna anser sig 36 % ha 

kompetens för undervisning i grannspråk, medan 6 % av de medverkande lärarna har 

uppfattningen att de inte har tillräcklig kompetens för undervisning i ämnet (LR, 

2012:15). 

Lärarna uttrycker frustration över sin bristande kunskap och utbildning i 

grannspråk, men de beskriver också att elevernas relation till ämnet gör undervisningen 

komplicerad. Lärarna påpekar att eleverna i första hand använder det engelska språket 

som kommunikationssätt både när de besöker något av grannländerna men också när de 

pratar med en person från något av dem. Lärarnas uppfattning är att eleverna inte 

upplever att de har någon relation till grannspråken (ibid, 2012:17). En annan aspekt 

som lärarna behandlar är att motståndet hos eleverna är mycket stort (ibid, 2012:18). En 

lärare påpekar att elevernas intresse för grannspråk och nordiska språk ligger för långt 

utanför ”deras mentala karta” och att eleverna lättare kan relatera till det engelska 

språket (ibid). En lärare påpekar svårigheterna med att hitta lämpliga texter med 

ljudexempel som lämpar sig för gymnasieelever. 

Mette Kristin Østlie har i sin avhandling Det nordiska perspektivet er styrket i 

norskfaget i videregående skole? Illusion eller realitet? från 2009 undersökt relationen 

mellan momentet grannspråk i den norska läroplanen och lärarnas uppfattningar om 

ämnet med utgångspunkt i den utbildning de själva fått under sin studietid. Østlie 

(2009:110) hittar mönster i hur lärarnas uppfattningar grundas i hur de värderar sin 
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utbildning. De metoder som lärare använder sig av i undervisning om grannspråk 

grundar sig ofta i just den utbildning de själva fått under sin utbildningstid (ibid.). De 

resultat som framkommer i Østlies undersökning visar att 26,7 % av respondenterna 

som var nöjda med sin utbildning i grannspråk ändå upplever osäkerhet i 

undervisningsmomentet (ibid, 2009:111). Lärare som har gått den äldre norska 

lärarutbildningen är mer osäkra inom ämnesområdet grannspråk än nyexaminerade 

lärare. De nyexaminerade lärarna har i sin lärarutbildning fått en större del undervisning 

i momentet grannspråk, och medverkande i åldrarna 20–39 år är tillfreds med den 

kunskap om grannspråk som de själva har, till skillnad från lärarna över 40 år som till 

största del är missnöjda med sin utbildning i ämnet.  

Större delen av de medverkande svarar att de avsätter 7–12 timmar för 

grannspråksundervisning under ett skolår (ibid, 2009:113). Lärarna som uppfattade sin 

egen utbildning i grannspråk som bristfällig behandlar ämnet mellan 0–2 timmar per 

skolår. Lärarnas uppfattning om utbildningen i grannspråk har alltså enligt Østlie (2009) 

påverkat deras undervisning och gjort att de känner sig osäkra på området och i viss 

omfattning undviker att undervisa i grannspråk.  

Undersökningen Holdninger till og forståelse av nabospråk: en undersøkelse av 

holdninger til og forståelse av dansk og svensk gjort ved tre norske ungdomsskoler 

(Olerud & Dybvik Gondrosen 2014) handlar om hur norska elever uppfattar det danska 

och svenska språket. Undersökningen berör även lärarnas uppfattning om grannspråk 

och deras utbildning i ämnet. En av 13 lärare svarade att utbildningen var bra, medan 

fyra av lärarna enbart uppfattade utbildningen som tillfredsställande. Fem av de 

medverkande lärarna uppfattade utbildningen som dålig, och två av lärarna hävdade att 

de inte fått någon undervisning alls i ämnet. En lärare kommer inte ihåg undervisningen 

i grannspråk alls (Olerud & Dybvik Gondrosen 2014:116).  

En majoritet av de medverkande lärarna ansåg att momentet grannspråk är den del 

som lärarna själva kan avgöra vad som eleverna ska arbeta med, vilket medför att 

undervisningen i momentet kan skifta beroende på undervisande lärare. Lärarna avgör 

själva hur mycket tid som momentet ska ta och vilket innehåll som ska behandlas. Tre 

av lärarna menar att grannspråken får en för liten plats i undervisningen, medan andra 

menar att grannspråksundervisningen har en stor plats i den norska läroplanen medan 

undervisningsutrymmet är litet. När lärarna fick ta ställning till vilket eller vilka språk 

de ansåg vara viktiga att ha kunskaper i av danska, svenska, och engelska, var det en 

övervägande del som ansåg att det engelska språket var viktigare att ha kunskaper och 
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förståelse i än det danska eller svenska (Olerud & Dybvik Gondrosen, 2014:117f). 

Undersökningens resultat ger en bild av lärarnas uppfattning om grannspråk, närmare 

bestämt att det finns en problematik i ämnet. Alla medverkande lärare uppfattade ämnet 

som problematiskt på ett eller annat sätt och många av lärarnas uppfattningar är 

grundade i bristen på undervisningsmaterial i ämnet, den tidsbrist som finns och brist på 

intresse hos eleverna. 

4 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och studiens didaktiska 

perspektiv.  

4.1 Fenomenologins grunder 

Denna studie har sin grund i den fenomenologiska teorin som innebär att forskaren tar 

fram kärnan eller essensen i det ämne som ska undersökas. Min undersökning grundar 

sig därmed i den fenomenologiska ansatsen i lärarnas uppfattningar om 

grannspråksmomentet. Det är genom en individs erfarenheter som kärnan i en persons 

uppfattningar bildas, och det är också där som fenomenologin har sin grundtanke 

(Denscombe, 2016:144). Kärnan bildas i en persons medvetande och framträder med 

hjälp av personens sinnen. Det uppstår ett möte mellan vår bild av verkligheten, ett 

objekt och vårt medvetande som i sin tur skapar kärnan i en uppfattning (Szklarski, 

2015:131–132). Denna studies fokus ligger i respondenternas uppfattningar om 

momentet grannspråk, och det är i dessa uppfattningar som kärnan i en individs 

uppfattningar framkommer. Fenomenologins utgångspunkt är att låta respondenterna 

reflektera över sin uppfattning om ett specifikt ämne, i detta fall 

grannspråksundervisning. I användandet av den fenomenologiska teorin är det enligt 

Molander (2003:123) viktigt att vara medveten om att det är respondenternas tolkningar 

som hanteras och att det kan handla om personliga åsikter istället för sakförhållanden. 

Med hjälp av lärarnas reflektioner och tolkningar återger intervjuaren respondenternas 

verklighetsbild av det givna ämnet (Szklarski, 2005:136).  

4.2 Didaktiska utgångspunkter 

Denna studie tar också avstamp i de didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför som 

ligger till grund för det som kallas den didaktiska triangeln (Jank & Meyer, 1997:17–
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18). Vad-frågan i undersökningen avser det undervisningsinnehåll som lärarna 

behandlar i undervisningen för grannspråk, hur-frågan behandlar det 

undervisningsupplägg som läraren har och varför-frågan avser lärarnas 

bevekelsegrunder till grannspråksundervisning i grannspråk. Jank & Mayer (1997:17) 

ser den didaktiska triangeln som ett verktyg som lärare kan använda i sin yrkesroll för 

att anpassa undervisningen till en specifik elevgrupp. Med utgångspunkt i skolans 

styrdokument ska undervisningen anpassas efter elevens olika förmågor för att 

möjliggöra delaktighet och motivation för eleverna i skolans olika arbets- och 

ämnesområden. För att skapa motivation hos eleverna är det väsentligt att redogöra för 

syfte, mål och förståelse för respektive arbetsområde.  

I inledningen av ett nytt arbetsområde kan läraren använda dessa tre didaktiska 

frågor som har sin grund i den didaktiska triangeln. Frågorna kan vara en hjälp för 

läraren att tillämpa ett kritiskt förhållningsätt till undervisningen, men även för att 

utforma ett undervisningsmoment som bygger på vetenskaplig grund. Håkansson & 

Sundberg (2013:37) skriver att den didaktiska triangeln bygger på tre komponenter som 

finns i alla undervisningsmoment oavsett ämne, nämligen läraren, 

undervisningsinnehållet och eleven. En förutsättning för att en lärare ska kunna använda 

sig av den didaktiska triangeln är att hen har tillräckliga ämneskunskaper och kan skapa 

en relevant och begriplig undervisningskontext för eleverna.  

5 Metod och material 
Detta avsnitt innehåller en beskrivning av den metod och det tillvägagångssätt som 

använts i genomförandet av studien. Nedan presenteras metod, val av informanter, 

utformande av intervju och genomförande av intervju, analysmetod och metodkritik.  

5.1 Urval 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer. 

Denscombe (2016:265) menar att intervjuer är att föredra när forskaren vill undersöka 

respondenternas åsikter, uppfattningar, känslor eller erfarenheter. Insamlingen av data 

skedde på tre skolor i en medelstor stad i södra Sverige där ett flertal gymnasieskolor 

finns tillgängliga. Samtliga lärare som medverkat i studien undervisar i kursen svenska 

2 och har olika lång tidigare erfarenhet av svenskämnet. Mail skickades ut till ett stort 

antal lärare och urvalet skedde sedan utifrån vilka lärare som svarade först, och således 
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skapades ett så kallat bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval grundar sig i vilka 

personer som finns tillgängliga för forskaren i en viss situation (Bryman, 2011:194). 

Informanterna fick information om studiens innehåll, syfte och hur lång tid intervjun 

beräknades ta, och de fick intervjuguiden utskickad en dag före intervjun för att ge 

utrymme till eftertanke och reflektion över den egna grannspråksundervisningen  

Informanterna har i texten givits fiktiva namn (Love, Kim, Mio och Jamie) för att 

inte deras identitet ska röjas. De har arbetat olika länge både som lärare och med ämnet 

svenska. Love har arbetat som svensklärare i 17 år. Kim har arbetat som lärare och med 

svenskämnet i 30 år, och likande erfarenhet har Mio som arbetat i 20 år. Jamie är yngst 

av respondenterna och har arbetat i 7 år med svenskämnet.  

5.2 Genomförande  

En intervjuguide (bilaga 2) skapades för att jag ville försäkra mig om att samma frågor 

ställdes till alla medverkande på samma sätt så att undersökningens forskningsfrågor 

skulle kunna besvaras. Intervjuerna är semistrukturerade, vilket innebär att det finns en 

uppsättning fasta frågor, men att informanten ändå erbjuds möjlighet att tala fritt om det 

specifika området (Bryman 2011:206).  

Intervjuguiden behandlar inledningsvis allmänna frågor om lärarnas 

yrkeserfarenhet, och därefter följer mer omfattande och djupgående frågor där 

informanterna gavs möjlighet att berätta om sina uppfattningar om grannspråk och 

undervisningens upplägg. Det var viktigt att informanterna gavs möjlighet att utveckla 

sina tankar för att jag skulle kunna få fatt i respondenternas uppfattningar om momentet 

grannspråk. I slutet av intervjun gavs informanterna möjlighet att göra tillägg eller ge 

synpunkter som inte framkommit under själva intervjun. 

Miljön som intervjuerna skedde i valdes av informanterna. Denscombe (2016: 

276) skriver att det är viktigt att intervjuer sker i en miljö som är avskild så att intervjun 

kan ske ostört. Vid tre av de fyra intervjuerna skedde mötet i informantens arbetsrum 

eller i ett personalrum, och i ett av fallen skedde mötet på ett café. Vid alla fyra 

intervjuerna skapades en lugn och bekväm interaktion mellan informant och intervjuare. 

Intervjuerna spelades in för transkribering av lärarnas utsagor skulle bli möjlig (Dalén, 

2008:33). Det är viktigt att intervjuaren använder någon form av tekniskt hjälpmedel vid 

en intervju eftersom det mänskliga minnet är opålitligt och kan förvrida meningar och 

utsagor (Bryman, 2011:415). I studien användes två separata enheter för inspelning som 
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båda testats i förväg för att säkerställa att ljudet sparades så att informanternas 

uppfattningar senare kunde transkriberas.  

5.3 Analysmetod 

Det inspelade materialet transkriberades genom en så kallad bastranskription (Norrby 

2014:100) för att kunna möjliggöra citering av lärarnas uppfattningar om 

undervisningsmomentet grannspråk. Efter transkriberingen kodades materialet och 

kategoriserades i ett antal olika teman (Denscombe, 2016:166). Upprepad läsning av 

transkriptionerna gjordes utifrån en så kallad interpretativ fenomenologisk analys (Back 

& Berterö, 2015:148f). Det innebär att den information som lärarna delgivit tolkas 

utifrån referensramar som är gemensamma nämnare för de intervjuade lärarna och 

teman som går att hitta hos andra, i till exempel den tidigare forskningen. Back & 

Berterö (2015:148f) menar att metoden kan användas när individuella eller delade 

uppfattningar och perspektiv ska tolkas, och syftet med metoden är att skildra och 

identifiera människors erfarenheter eller upplevelser. 

Den interpretativa fenomenologiska analysen sker i fyra steg, och det 

transkriberade materialet står i centrum. Det första är enligt Back & Berterö (2015:153f) 

det första mötet med texten, där upprepad läsning av transkriptionerna är nödvändig för 

att kunna skapa en bild av de kategoriseringar som kan göras. Sedan sker en 

identifiering av kategorierna för att tydliggöra och säkerställa dem inför analysen. 

Kategoriseringarna kunde genom denna metod bestämmas till: 

• Grannspråksmomentet och dess tidsram 

• Uppfattning om undervisningsmomentet grannspråk 

• Syfte och mål med grannspråksundervisning 

• Svårigheter i undervisningsmomentet grannspråk 

 

5.4 Etiska ställningstaganden 

Studien har följt Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska riktlinjer (2002:7; 9:12–14), 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informanterna informerades om undersökningens syfte vid tillfället för intervjun, vilket 

uppfyller informationskravet. Innan intervjutillfällen informerade jag lärarna om att 
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deras medverkan i intervjun var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin 

deltagande. De medverkandes identitet är konfidentiell, vilket innebär att de 

medverkandes identitet inte går att spåra. Efter uppsatsens publicering kommer 

intervjumaterialet att förstöras. Intervjumaterialet har inte spridits till andra intressenter 

och därför har också nyttjandekravet tillgodosetts. 

5.5 Metodkritik 

Eftersom de uppfattningar som undersökts i denna studie handlar om personliga åsikter 

hos de fyra medverkande lärarna kan det uppstå svårigheter att avgöra vad som är 

sanningsenligt i förhållande till deras undervisning. Informanterna fick tillgång till 

intervjuguiden en dag innan intervjun skulle ske, och detta förfarande kan ha påverkat 

svaren under intervjun, men tanken var att informanterna skulle ha tid till förberedelse 

eftersom det inte var säkert att de arbetade med undervisningsmomentet grannspråk när 

intervjun skedde. Respondenterna gavs då tillfälle för reflektion och eftertanke, något 

som kan ha påverkat de svar som framkommit. Denscombe (2016:289) skriver att i 

vissa fall av intervjuer kan inspelning dämpa respondenternas tankar, något som kan 

bidra till att helheten av deras uppfattningar inte framkommer. Som intervjuare kan man 

inte vara helt säker på att det som respondenterna delger faktiskt är vad de egentligen 

känner och tycker. Denna problematik är svår att undvika eftersom det är lärarnas 

uppfattningar som skildras. 

Denscombe (2016:270) talar också om risker med den semistrukturerade intervjun 

eftersom informanterna kan svara olika beroende på hur de uppfattar intervjuaren. Det 

är viktigt att intervjuaren visar respekt och intresse för respondentens svar och 

uppfattningar för att denne ska kunna delge sin uppfattning och känna sig trygg i 

intervjusituationen. Bryman (2011:431) skriver att komplikationer kan uppstå när 

bandspelaren stängts av och samtalet fortsätter. I den situationen kan informantens 

egentliga uppfattningar komma fram, och intervjuaren kan gå miste om användbar 

information. I vissa fall under intervjutillfällena har samtalet fortsatt efter att 

inspelningen slutat, och där har utsagor vidare förmedlats mellan respondenten och 

intervjuaren. Information som uppkommit under samtal efter intervjun har inte blivit 

inspelade och har då inte kunnat transkriberas. Valet av frågor kan vara avgörande för 

de svar som framkommer, och om frågorna hade formulerats annorlunda hade 

möjligtvis ytterligare eller annan information framkommit vid intervjutillfället.  
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6 Resultat 
I detta kapitel presenteras studiens resultat i kategorierna Grannspråksmomentet och 

dess tidsram, Uppfattning om undervisningsmomentet grannspråk, Syfte och mål med 

grannspråksundervisning och Svårigheter i undervisningsmomentet grannspråk.  

6.1 Grannspråksmomentet och dess tidsram 

Den tid som lärarna lägger på grannspråk i sin svenskundervisning är liknande hos de 

fyra informanterna, nämligen att de uppfattar att de undervisar förhållandevis lite i 

grannspråk i jämförelse med annat stoff i svenskämnet. Love har just en sådan 

uppfattning om tidsbegränsningen i ämnet. Hen anser att området får lite plats i 

förhållande till de andra undervisningsmoment som finns i svenskämnet: 

 
Det är så mycket att läsa, tala och skriva nu och det tar ju så mycket större plats så många 
gånger blir grannspråket lite styvmoderligt behandlat för att det är så mycket att läsa på kort 
tid. (Love) 

Kim och Mio behandlar grannspråk i litteraturhistoria och som ett mindre eget 

arbetsområde. Kim påpekar att det finns andra delar i svenskämnet som hen som lärare 

behandlar mer än grannspråken:  

Det är lite i jämförelse med annat stoff, det är mycket lite. Alltså, tiden är knapp så är det 
och målsättningar är jättehöga och det är väldigt yttre krav här på att leverera höga resultat i 
nationella prov och det har blivit ett väldigt fokus på detta vetenskapliga skrivande och det 
inverkar menligt på alla de andra momenten i kursen, inklusive grannspråksundervisningen.  
(Kim) 

Mio uppger att hen arbetar med grannspråk mellan två till tre veckor på en termin. 

Jamie menar att den lilla tid som hen arbetar med grannspråk i svenskämnet är centrerad 

runt text och diskussion: 

Just i svenska två då specifikt så är det kanske två till fyra lektioner per termin och då är det 
framför allt centrerat kring text och textdiskussion. Så mycket mer än så blir det nog inte. 
(Jamie) 

Jamie undervisar alltså minst i grannspråk av de medverkande lärarna i studien. 

6.2 Uppfattning om undervisningsmomentet grannspråk 

Två av de fyra medverkande lärarna anser att grannspråksundervisning är svårt och att 

svårigheten ligger i att försöka få eleverna att förstå syftet med undervisning i danska 

respektive norska. Jamie tar upp de begränsningar som finns i det centrala innehållet för 
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grannspråk: ”Det har ju en begränsning i det centrala innehållet så jag kan inte direkt 

påstå att jag undervisar i grannspråk” (Jamie). Trots det så behandlar hen 

grannspråksundervisning i svenskämnets litteraturmoment.  

Loves uppfattning är att ämnesområdet är svårbehandlat: ”Ja, jag tycker faktiskt 

att det är svårt i och med att jag inte fått någon riktigt utbildning i det”. Love upplever 

alltså att hen har kunskapsbrister och påpekar också en brist på fortbildning som finns i 

ämnet. Jamie grundar däremot delvis sin uppfattning i tidigare erfarenheter från 

undervisning i ämnet och utifrån elevernas uppfattning om grannspråksmomentet. Till 

skillnad från Love och Jamie har Kim och Mio en annan uppfattning om grannspråk. 

Kim anser att grannspråksundervisning är en viktig del i svenskämnet men att en 

begränsning sker genom att namnge ämnet som ”svenska” och i samband med den 

begränsningen finns det en risk att läraren missar att behandla områden som hamnar 

utanför det svenska språket, exempelvis de nordiska språken. Genom språket ser hen 

elevernas kommunikationsmöjligheter och förklarar det så här:  

Genom undervisning i ämnet blir världen lite större på något sätt, min liksom språkliga 
värld upphör inte vid Sveriges gränser utan jag kan åka ner till Flensburg och prata svenska 
där och ändå göra mig förstådd. Så min värld är mycket större än dem som betraktar språket 
som ett litet område. (Kim) 

Kims uppfattning grundar sig i de mål som finns för undervisningen i momentet, något 

som hen gärna vill att eleverna ska förstå. Mio har en syn på grannspråksundervisningen 

som är öppen, och hen vill överföra glädjen med språken till eleverna:  

 
Jag tycker ju att det är väldigt kul med norska och danska så om jag tänker grannspråken 
sen är det ju så också i och med att jag har en del isländska vänner så har jag ju ibland lånat 
in dem och de har kört lite isländska då också men då kanske det inte räknas till grannspråk 
men det är ju ett nordiskt språk. (Mio) 

Mio och Kim är positiva till undervisning grannspråk. Mio har fått sin positiva bild från 

sin umgängeskrets, vilket har bidragit till ett positivt klimat för undervisning i 

grannspråk. 

6.3 Syfte och mål med grannspråksundervisning 

I detta avsnitt redogörs för vad lärarna uppger att de har för syfte och mål med 

grannspråksundervisningen. Syftet avser varför lärarna undervisar i grannspråk, och mål 

syftar till vad de vill åstadkomma med undervisningen. Lärarnas syften för undervisning 

i grannspråksmomentet är, som förväntat, snarlika det syfte som finns i ämnesplanen för 

svenskämnet. Tre av lärarna anser att det visserligen är en plikt att uppfylla kursplanens 
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intentioner, men att det också viktigt att ge eleverna en utvidgad språklig kompetens 

också på de nordiska språken. Kim förklarar hur hen motiverar eleverna med att 

grannspråksmomentet finns som en obligatorisk del i kursplanen:  

Jag säger att det ingår i kursplanen och då gnälls det och knorras det ibland och då berättar 
jag ungefär det som jag berättat för sig då, men lätthet kan ni åka till Norge och jobba och 
på en vecka kommer ni lära er norska så att det funkar alldeles utmärkt och åker ni ner till 
Danmark tar det två eller tre veckor med samma effekt. (Kim) 

Jamie motiverar sina elever med argument om delaktighet i omvärlden när dennes 

elever ifrågasätter varför grannspråksmomentet ska behandlas i svenskämnet:  

Det är ju preciserat i kunskapsinnehållet och det brukar vi gå igenom såklart. I den mån det 
ifrågasätts får man liksom poängtera att förutom då att det står i kunskapskraven så rimligt 
att man har en viss orientering i sin omvärld så att man inte liksom sitter som i en liten 
bubbla i världen och tror att ingenting bekommer en. (Jamie) 

Mio citerar kursplanen och använder sig av kursplanens mål i stor utsträckning 

när det handlar om grannspråksundervisning:   

Målen är ju dom som är i, vi har ju dom kriterier eller kunskapskraven som är att dom ska 
översiktligt redogöra för någon aspekt för språksituationen i Sverige och i övriga Norden. 
(Mio) 

Att utveckla elevens omvärldskunskap är en viktig del i Loves arbete med grannspråk 

men även att eleverna ska ”få känna att de faktiskt förstår och får uppleva lite 

grannspråk” (Love). Jamies syfte med grannspråksundervisningen är att eleverna ska få 

en utvidgad allmänbildning. Jamie beskriver detta: 

Dels är det lite pliktskyldighet att vi ska beta av det här och då tar vi upp lite texter och då 
tittar vi på dem och snackar lite om dem och det är ju ett rent påtvingat mål i ämnesplanen 
och det hänger ihop lite med det som jag pratat om allmänbildning. (Jamie) 

  

Kims syfte är även att kunna öka elevernas lingvistiska kompetens på ett allmänt plan: 

 
Man vidgar sin lingvistiska värld på något sätt och i bästa fall kan man utveckla sin egna 
kompetens i sitt modersmål därför att man ser att det finns en variant av det eller en mycket 
närbesläktad variant. (Kim) 

Syftet med grannspråksundervisningen är att eleverna ska kunna utveckla en 

kompetenser i grannspråken men även att kunna se samband mellan språkens historia 

och utveckling, enligt Love. Mios syfte med grannspråksmomentet är istället att 

eleverna ska kunna tala sitt modersmål när de besöker ett grannland, och att de ska 

kunna göra sig förstådda utan att använda det engelska språket: 
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Jag skulle nog tro att dels varför jag tar upp det överhuvudtaget är för att jag tycker man ska 
det, man ska kunna känna sig, man ska inte vara främmande för sitt grannland utan man ska 
kunna göra sig förstådd och fatta lite. Jag har ju vart van vid att höra danska framför allt 
och norska när jag växte upp så det har inte varit något konstigt så det är klart att det har 
präglat mig. (Mio) 

Alla fyra lärarna anser att ett syfte med grannspråksundervisningen är att ge eleverna en 

utvidgad språklig kompetens. Målen för grannspråksundervisningen är desamma, men 

prioriteringarna skiljer sig åt mellan de olika lärarna. Love anser att målen för 

undervisningsmomentet finns i ämnesplanen, att eleverna ska läsa dansk och norsk 

skönlitteratur på originalspråk (jfr Skolverket, 2011:169). Liknande mål har Mio för sin 

undervisning då eleverna ska kunna redogöra för någon aspekt för den språkliga 

situationen i Sverige och övriga Norden (Skolverket, 2011:170). Kims mål med 

undervisningen är att hen vill arbeta för en attitydförändring:   

 
Målet är att öppna elevernas sinnen och förståelse för sammanhang, för att tiden är knapp 
för att egentligen lära dem danska eller norska utan vad jag vill göra är att påverka en 
attityd, vill att eleverna ska bli mer öppensinnande för att ta till sig grannspråket i den 
mening att våga använda det istället för engelska när de kommer till exempelvis 
Köpenhamn. (Kim) 

Kim arbetar mycket med att skapa en förståelse hos eleverna för varför de ska läsa 

dansk respektive norsk litteratur i svenskundervisningen. Hen påpekar även den tidsbrist 

som finns i svenskämnet, vilket bidrar till att det generella målet med undervisningen 

för hen blir att försöka förändra den attityd som finns till grannspråk.  

6.4 Svårigheter med undervisningsmomentet grannspråk 

Momentet grannspråk kan också medföra svårigheter menar lärarna som medverkat i 

studien, och de delger flera olika anledningar till detta. Love menar att en svårighet med 

momentet uppstår i och med att hen själv har för lite kunskap om grannspråk och att det 

kan påverka elevernas motivation. Intresset är ofta redan lågt hos eleverna, och Love 

menar att en faktor kan handla om att det finns för lite undervisningsmaterial i ämnet:  

 
Ett hinder kan ju vara att jag kan för lite självklart och ett annat intresse är självklart att det 
finns lite intresse hos eleverna emellanåt, men det kanske handlar om att jag varit för dålig 
med att försöka hitta material som är lagom och lämpligt. (Love)  

Love har minst erfarenhet av momentet grannspråk och hen talar om de bristande 

kunskaperna som hen och andra lärare har i grannspråk. Hen tar upp att det finns 

ett samband mellan elevernas tankar om grannspråk och lärarens kunskaper i 

ämnet, där lärarens utmaning ligger i att hitta passande material för elevgrupperna. 
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Kim däremot tar upp en annan sida som kan vara problematisk för elevers attityd 

till grannspråken i stort: 

Kollegors och nya studenters bristande kunskaper är ju ett hinder men också den 

mentalitet som finns i det offentliga mediasverige som kan ses som inskränkta.  

(Kim) 

Kim ser attityden till grannspråk som ett av momentets svårigheter, inte bara utifrån ett 

elevperspektiv utan också för att media ofta sprider en negativ bild av grannspråken. 

Kim tycker dock att tv-programmet Skavlan kan ge en mer positiv bild av det norska 

språket, eftersom programledaren pratar norska med gäster från de nordiska länderna, 

och eftersom det är lätt att förstå vad han säger. Mio har en annan syn på svårigheterna 

med momentet grannspråk, och hon pekar särskilt ut tidsbristen i svenskämnet:  

Det är tiden, det är alltid tiden. Man kan inte bara kasta sig in i det och jag har tänkt på det i 
jättemånga år att jag hade velat gå en utbildning. (Mio) 

Lärarnas utbildning påverkar hur undervisningen tar sig uttryck, och Mio hade velat ha 

mer utbildning i grannspråk. Jamie är likt Mio inne på den kompetens som behövs för 

att kunna arbeta med ämnesområdet på ett djupgående sätt. Hen säger att kompetensen 

ofta kan vara bristfällig i lärarkåren: 

 
Såklart för att vi inte har kompetens för det eller de flesta har inte det och det samma gäller 
ju egentligen för grannspråk, för vi saknar i mångt och mycket kompetens. (Jamie) 

Svårigheterna med arbetsområdet, enligt Jamie, är också att undervisa elever med 

annan etnisk bakgrund, eftersom dessa elever ofta inte har de grundkunskaper i 

det svenska språket som behövs för att kunna utveckla en förståelse i andra 

nordiska språk:  

 
Det klart att det blir en extra utmaning för de eleverna som inte har svenska som 
modersmål. Jag undervisar inte svenska som andraspråk, men det finns ju många elever 
som går den vanliga svenskan som ändå har ett annat modersmål och som av olika 
anledningar som inte vill läsa svenska som andraspråk, De har ju extra stor bekymmer med 
den här typen av texter, och de har ju stora problem överlag. Nu generaliserar jag väldigt, 
men de har stora problem med klassisk litteratur för att de inte har samma nyanser i 
ordförråd eller så där, de är inte vana vid olika typer av svenska texttyper eller så där, det 
finns olika problematiserade situationer. (Jamie) 

Sammanfattningsvis går det att utläsa att de fyra lärare som medverkat i denna studie 

har snarlika erfarenheter och uppfattningar om undervisningsmomentet grannspråk. Tid 

är den faktor som alla fyra lärarna är överens om är för hur grannspråksundervisningen 

utformas. Tidsbrist tillsammans med deras egen erfarenhet bidrar till svårigheten att 
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undervisa grannspråk i kursen svenska 2. Tre av de fyra lärarna undervisar i momentet 

för att de måste utifrån kursplanens intentioner. Lärarna är också överens om att det 

finns ett underliggande mål med grannspråksundervisningen, och det handlar om att 

utöka elevernas generella språkliga kompetens. Andra svårigheter som förekommer i 

undervisningsmomentet är bristande kunskap hos lärarna själva, elevernas ointresse och 

i vissa fall brist på relevant undervisningsmaterial. 

7 Diskussion  
Tiden för grannspråksundervisning är något som alla fyra av de medverkande i denna 

studie anser vara det största hindret för undervisningen. Tidsperspektivet är också något 

som Persson (2009) belyser i sin undersökning, och hon nämner att det finns skillnader 

mellan de olika nordiska länderna i hur mycket tid som avsätts för 

undervisningsområdet grannspråk – och Sverige är det land som behandlar 

undervisningsmomentet i minst omfattning (2009:13). Det finns också likheter mellan 

lärarna som deltog i undersökningen från 2009 och informanterna i denna studie. Båda 

lärargrupperna menar att grannspråksundervisningen är en av svenskämnets mindre 

prioriterade delar, vilket kan påverka den språkliga kunskap som eleverna får om de 

nordiska språken. Trots språkdeklarationen och Helsingsforsavtalets intentioner har 

elevers kunskaper i de nordiska språken minskat samtidigt som kraven på att kunna 

olika språk i samhället ökar.  

En problematik är att eleverna i skolan inte kan skapa sig en förståelse för den 

historiska och kulturella relation som finns mellan länderna i Norden, där språket 

fungerar som en sammanhållande faktor. Uppfattningarna som finns bland 

informanterna i denna studie är att det är svårt för eleverna att skapa just denna 

förståelse för det unika i den nordiska språkgemenskapen. Ytterligare en problematik 

som lärarna i studien delger är den egna kompetensen, och de uppvisar liknande 

uppfattningar om dessa begräsningar som lärarna i undersökningen från Lärarnas 

Riksförbund (2012) som visar att lärarnas utbildning påverkar om de själva uppfattar 

grannspråk som en betydande del av svenskämnet eller inte. Lärarens kunskaper i ämnet 

spelar alltså en betydande roll för hur grannspråkmomentet hanteras inom ramen för de 

olika svenskkurserna. Om läraren har bristfälliga kunskaper i grannspråk kan eleverna 

tolka det som att läraren också har ett bristande engagemang för området (jfr Delsing & 

Åkesson Lundin 2005). Informanterna i studien medger att deras bristande kunskaper i 

grannspråk är en av anledningarna till att momentet grannspråk ofta blir sekundärt i 
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undervisningen. Lärarnas osäkerhet inför momentet grannspråk kan alltså påverka 

undervisningssituationen negativt, något som i förlängningen motarbetar den 

språkgemenskap som Helsingforsavtalet (1962) och den nordiska språkdeklarationen 

(2006) hade som vision.  

Att kunna förstå och göra sig förstådd i kommunikation med nordiska grannar kan 

påverka den personliga utvecklingen positivt. Det är därför viktigt att behålla och 

utveckla den gemenskap som finns mellan de nordiska länderna så att det engelska 

språket inte tar över de ursprungsspråk som finns i Norden. Det är även en aspekt som 

Bacquin och Zola Christensen (2013:11) nämner i sin studie om grannspråk. Det 

engelska språkets framväxt har gjort det mer problematiskt än tidigare för unga att se 

någon mening i att förstå och tala grannspråken, och det är den attityden som lärarna i 

min studie försöker arbeta mot i sin undervisning. Likt Olerud & Dybvik Gondrosen 

(2014) ser lärarna i min studie att en attitydförändring behövs för att eleverna ska kunna 

ta tillgodogöra sig ämnet och utveckla intresse för och färdigheter i de nordiska språken. 

Liknande problematik diskuteras i Delsing & Åkesson Lundins (2005) undersökning, 

och i Lärarnas Riksförbunds undersökning från 2012 framkommer att lärare ofta har 

svårt att motivera ämnet grannspråk eftersom det ligger utanför elevernas mentala karta. 

I en sådan situation är det extra betydelsefullt för lärare att ha tydliga ramar för 

undervisningen och den didaktiska triangeln kan här fungerar som ett stöd för läraren i 

uppbyggnad av ett moments syfte och mål.  

Undervisning i grannspråk har de fyra medverkande lärarna utformat på olika sätt, 

vilket skapar en mångfacetterad bild av den uppfattning som respektive lärare har om 

grannspråk. Hur lärarna väljer att utforma grannspråksundervisning bygger helt på vilka 

intentioner och mål de har med undervisningen, vad eleverna ska lära sig och varför. I 

undersökningen framkommer både mer traditionella undervisningsformer där eleverna 

själva får välja en aspekt som rör grannspråk och arbetssättet är grupparbete, men också 

multimedia baserade hör- och läsövningar för att eleverna ska nå momentets syfte och 

mål beskrivs av informanterna. Ytterligare en arbetsform som framkommer i 

intervjuerna är att använda sig av skönlitteratur från de nordiska länderna som grund.  

I motsats till lärarna i Lärarnas Riksförbunds undersökning upplever två av 

informanterna i min studie inga problem med att hitta texter som passar för 

grannspråksundervisning. Persson (2009:16) skriver att lärare i Danmark och Norge 

använder sig av mer litteratur än den svenska skolan gör i grannspråksundervisningen, 

något som delvis motsägs i min studie. 
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Svenskämnet är ett stort ämne, och därför uppstår stoffträngsel som innebär en 

försvårande faktor för undervisande lärare. Ämnet innehåller större och mer omfattande 

delar, vilket kan medföra att mindre delar, såsom grannspråk, inte prioriteras i 

undervisningen (jfr Delsing & Åkesson Lundin 2005, Persson 2009). Även det är en 

aspekt som informanterna i den här studien framhäver i intervjuerna.  

Delsing & Åkesson Lundin (2005:18) diskuterar anledningar till att grannspråk 

inte har fått en större plats i svenskämnet. De talar om samma orosmoment som lärarna 

i min studie upplever i sin verksamma roll som lärare, nämligen egna bristande 

ämneskunskaper. Beroende på vilken utbildning lärare har i ett ämne påverkas 

undervisningsval och metod, vilket kan påverka elevernas kunskaper och färdigheter i 

grannspråk. 

Informanterna i denna studie säger att de åsidosätter ämnet av olika anledningar 

som tidsbrist eller för att fokus behövs mer på ämnets större delar. Lärarna medger 

också att deras kunskaper i ämnets behöver förnyas och utvecklas, men att möjligheten 

till fortbildning är liten överlag. Olerud & Dybvik Gondrosen (2014:116) behandlar 

lärares kunskapsbrist om grannspråksundervisning i sin undersökning och menar att 

denna brist självfallet påverkar den undervisning som sker. För att skapa undervisning 

som bygger på vetenskaplig grund krävs att läraren har tillräckliga kunskaper för 

undervisningsinnehållet och förmåga att realisera de mål som undervisningen ska sträva 

mot, och det behöver fokuseras om intentionerna med den nordiska gemensamma 

språkpolitiken ska kunna tas på allvar.  

Avslutningsvis kan man säga att det finns problematik i undervisningsmomentet 

grannspråk eftersom det finns många olika faktorer som påverkar ämnet. Lärarnas egna 

uppfattningar påverkar hur eleverna ser på ämnet svenska eller på ett delmoment. 

Kärnan i att skapa en god undervisning ligger i att motivera eleverna och skapa en större 

undervisningskontext som eleverna kan finner relevant och intressant. Svårigheter som 

finns i ämnesområdet grannspråk är också hur lärare ska behandla det utifrån de 

kunskaper som de innehar och vilket material de har att tillgå. Lärarna bär ansvar för 

undervisningen och för att eleverna ges möjlighet att utveckla de förmågor och nå de 

krav som finns beskrivna i ämnesplanen. Med utgångspunkt i den didaktiska triangeln 

kan läraren göra pedagogiska val för att föra undervisningen framåt, oavsett vilket 

moment inom svenskämnet som behandlas. 
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7.1 Förslag på vidare forskning 

Denna studie fokuserar lärares uppfattning om grannspråk och därför 

grannspråksundervisningens förutsättningar i kursen svenska 2 på de 

studieförberedande programmen. Det är en intressant forskningsuppgift att undersöka 

kursen svenska 3, där grannspråksmomentet inte är lika tydligt uttalat. Framtida studier 

kan inbegripa undersökningar av ett större antal skolor och lärare för att se om 

skolkulturer har inflytande på lärarnas uppfattning om grannspråksundervisning. Det 

vore också fruktbart att undersöka vilka uppfattningar eleverna har om 

undervisningsmomentet grannspråk. Ett annat förslag på vidare forskning är att 

undersöka om det finns skillnader mellan de studieförberedande och de 

yrkesförberedande programmen i utformningen av grannspråksundervisningen.  
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Bilaga 1  
Meddelande till de medverkande lärarna.  

Hej!   
Jag heter Ida Nordmark och studerar sista året på ämneslärarprogrammet på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu håller jag på att skriva på mitt examensarbete som 
handlar grannspråksdidaktik. Jag vill undersöka hur mycket grannspråksundervisning 
som sker i svenska två via intervjuer av lärare och jag undrar nu om du som 
svensklärare hade kunna tänka dig att medverka på en intervju? Det är viktigt att du 
arbetar på ett studieförberedande program och undervisar i svenska två. Intervjun tar 
max en timme och du kommer självklart vara anonym.  
 
Du är självklart anonym i undersökningen och materialet kommer bara användas till 
denna studie samt publicering på DIVA.  
 
 
Tack för visat intresse!  
Med vänliga hälsningar  
Ida Nordmark  
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Bilaga 2  
 
Intervju kommer att spelas in ed hjälp av ett tekniskt hjälpmedel. Efter svaren är 
sammanställda kommer ljudfilen att förstöras.  
Du som informant kan när som helst under intervjun, välja att avbryta.    
 
1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
a. Hur länge har du arbetat med svenskämnet?  
b. I hur många år har du arbetat med kursen svenska 2 eller motsvarande i någon av de 
äldre läroplanerna.  
 
2.  Vad anser du om ämnet grannspråk? Vilka känslor har du inför 
undervisningsområdet Grannspråk? 
a. Vad beror din åsikt på?  Vad formar du din åsikt utifrån? Hur känner du? Vad är det 
som bidrar till den känslan? 
 
3. När du undervisar i grannspråk, hur motiverar du ditt val av undervisningsområde?  
Vad rörande grannspråket är det som du tar upp i undervisningen? 
a. Ge exempel på hur du bygger upp arbetsområdet rörande grannspråksdidaktiken?  
Vilken inriktning har du och varför?   
 
4. Berätta lite om ditt syfte med grannspråksdidaktiken?  
 
5.  Vad har du för mål att eleverna ska lära sig om grannspråk?  
Mot vilka kunskapskrav arbetar du?  
 
6. Hur mycket tid brukar du avsätta för grannspråksdidaktiken under en termin? Är det 
mycket eller lite i förhållande till annat stoff i ämnesområdet? 
 
7. Varför undervisar du som du gör i just grannspråk? Beror det på erfarenhet?  
Något från din utbildning? Din kunskapssyn? Gruppsammansättning? Utifrån läroplan? 
Det vill säga, vad styr ditt val av undervisningsmetod? 
 
8. Vilka är dina erfarenheter av elevernas intresse för grannspråk? Ge gärna exempel.   
 
9. Vilka är möjligheter/ hindren med att undervisa i grannspråk?  
 
Känner du att något saknas i studien? 
Något övrigt som du vill lägga till? 
 
Tack för din medverkan! 
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