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Abstrakt 
I uppsatsen undersöks, dock med stort bortfall, om det föreligger skillnader i 

grannspråksundervisningen mellan norska och svenska skolor, som förklarar det faktum 

att norska elever uppvisar större grannspråkskompetens än svenska elever. Utifrån 

analys av svar från svenska och norska pedagoger framkom några faktorer som kan 

bidra till att förklara skillnaden. Majoriteten av de svenska lärarna ansåg att ämnet var 

svårt eller delvis svårt att undervisa i, både på grund av bristande kompetens och på 

grund av brist på läromedel. Dessutom ansåg många lärare att ämnet var mindre viktigt. 

Även paradoxer som ett större ointresse för grannspråk hos norska elever framkom. Det 

framstod en stor diskrepans mellan politiska ambitioner och den verklighet som dessa 

ska förverkligas i, och här efterlyser undersökningen tydligare direktiv kring hur de 

politiska intentionerna ska realiseras. 

 

Nyckelord 
Grannspråk, grannspråksundervisning, svenska högstadiet och norska ungdomsskolan. 

 

Engelsk titel 
Neighboring language teaching in Swedish and Norwegian schools: Some factors which 

affect the pupils´ neighboring language skills. 

 

Tack 
Jag vill tacka alla informanter som tog sig tid att besvara enkäten samt de rektorer och 

administratörer som var behjälpliga med att sprida enkäten till sina medarbetare.  

 

Jag vill också rikta mitt varma tack till Charlotta Kalenius för ovärderlig hjälp med att 

skapa tabeller och diagram. 

 

Dessutom vill jag tacka min handledare Nina Ernst för goda råd i samband med 

uppsatsskrivningen. 
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1 Inledning 
Att förstå sina skandinaviska grannars språk är en rättighet som formulerades i 

Deklaration om nordisk språkpolitik av Nordiska Ministerrådet 2006. Den utgår från 

alla nordbors rätt 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”. I den språkpolitiska deklarationen är detta en av utgångspunkterna. 

En av målsättningarna med deklarationen är att ”alla nordbor kan kommunicera med 

varandra, i första hand på ett skandinaviskt språk” och ett av förslagen för att uppnå 

målen uttrycks med att ”grannspråksundervisningen i skola förstärks, liksom 

undervisningen i skandinaviska språk som hjälpspråk och främmande språk” (Nordiska 

Ministerrådet, 2006, s. 65-68). Deklarationen är inte juridiskt bindande, men är en 

långsiktig satsning på en gemensam språkpolitik fattad av utbildnings- och 

kulturministrarna i de nordiska länderna. 

 

Rapporten Håller språket ihop Norden? – en forskningsrapport om ungdomars 

förståelse av danska, svenska och norska (2005) visade att grannspråksförståelsen 

sjunkit under de senaste 30 åren och att svenska ungdomars förståelse av norska hade 

försämrats mera än vad de norska ungdomarnas förståelse av svenska hade gjort. 

Genom att läsa läroplaner för skolor i Sverige och Norge, utredningar, tidigare 

forskning, relevanta artiklar samt att jämföra vissa faktorer inom skolorna i de båda 

länderna önskar jag om möjligt att hitta förklaringar inom skolsystemet eller i 

undervisningen till varför grannspråksförståelsen försämrats.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen syftar till att förklara varför det råder skillnad i grannspråkskompetens 

mellan norska och svenska elever genom att undersöka olika faktorer i skolornas 

högstadium och ungdomsskolor. Kan i så fall några av de faktorer som ingår i 

undersökningen bidra till att förklara varför grannspråksförståelsen är bättre bland 

norska ungdomar än den är hos de svenska? Genom att placera undersökningen i ett 

sociolingvistiskt perspektiv, hoppas jag kunna belysa olika nivåers samverkan eller brist 

därpå. 
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1.2 Teoretiskt perspektiv 
I undersökningen har jag valt att utgå från ett sociolingvistiskt perspektiv, vilket belyser 

språkets sociala sida och omfattar alla språkstrukturella nivåer. Det handlar om hur 

språk och samhälle hänger samman. Forskningen kan röra sig mellan studier på 

mikronivå, på mesonivå eller på makronivå (Nordberg, 2013).  

 

På makronivå studeras språkets roll i samhället vad gäller språkpolitik, språkplanering 

och flerspråkighet. Melander skriver att ett land alltid har en språkpolitik, eftersom 

politiska beslut inom en rad områden får språkliga konsekvenser av olika slag, bland 

annat inom utbildningspolitik (Melander, 2013). På makronivå diskuteras även samband 

mellan språkvård och samhälle. På mesonivå studeras sociolingvistisk variation och 

förändring utifrån exempelvis dialektologi och språkhistoria (Norberg, s. 22). På 

mikronivå studeras språket på individnivå. Man ser bland annat på språkattityder. Oftast 

har man positiva attityder till den egna språkvarieteten och negativa till andras 

varieteter.  

 

1.3 Definitioner och avgränsningar 
Den nordiska språkpolitiken handlar om språk och länder i Norden. Det finns fem stater 

i det nordiska samarbetet: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt tre 

självstyrande områden: Färöarna, Grönland och Åland. Det talas sex nordiska språk; 

danska, finska, färöiska, isländska, norska, både bokmål och nynorska och svenska. Alla 

språk betraktas som likvärdiga. Att nordbor ska kunna kommunicera med varandra på 

ett skandinaviskt språk innebär att kommunikationen ska kunna äga rum på danska, 

norska eller svenska (Nordiska Ministerrådet, 2006). Vidare sägs att ”i en stor del av 

Norden talas språk som är så nära besläktade att ett flertal av nordborna med liten 

ansträngning kan förstå varandra. Den här språkliga gemenskapen är det som ofta kallas 

nordisk grannspåksförståelse. Denna språkliga gemenskap över landgränserna bidrar till 

att sammanbinda Norden kulturellt” (Nordiska Rådet, 2017, b). 

 

I föreliggande uppsats har avgränsning av skandinaviskt språk gjorts, och i 

fortsättningen av texten kommer ”grannspråk” och ”grannspråksförståelse” enbart att 

behandla svenska och de båda norska språkvarianterna bokmål och nynorska, som 

sammantagna ingår i norska. Grannspråk och grannspråksförståelse ska därför 

fortsättningsvis enbart tolkas som svenska och/eller norska språket. 
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En annan avgränsning gäller mejlen med enkätfrågorna. Dessa har bara skickats till 

kommunala skolor i Sverige och i Norge och har mejlats till ämneslärare i svenska eller 

i norska på högstadiet och på ungdomsskolen. Låg- och mellanstadiet eller barneskolen 

ingår ej och inte heller gymnasiet eller videregående skolen. I undersökningen ingår 

heller inte några friskolor. Denna avgränsning valdes ur ett pragmatiskt hänseende, 

eftersom omfånget på uppsatsen är begränsat och de kommunala skolorna har samma 

huvudmannaskap, vilket gör det på så sätt enklare att göra jämförelser mellan skolorna i 

de båda länderna. De har likartade förutsättningar. 

 

Ytterligare avgränsning är att det är bara lärare som blivit kontaktade och inga elever 

alls har tillfrågats. Elevernas inställning till grannspråk får vi veta indirekt genom att 

fråga lärarna. Även denna avgränsning är vald ur ett pragmatiskt hänseende, eftersom 

det skulle krävts tillstånd från vårdnadshavare för att elever under 15 år skulle ha kunnat 

besvara enkäterna. 

 

2 Bakgrund 
Kapitel 2 utgör bakgrund till grannspråk och grannspråksförståelse. Deklarationen om 

nordisk språkpolitik tillsammans med läroplanerna för högstadiet, LGR 11, och för 

ungdomsskolen, KL06, i grannspråksundervisning i Sverige och i Norge, rapporten 

Håller språket ihop Norden? - en forskningsrapport om ungdomars förståelse av 

danska, svenska och norska (2005), tidigare forskning och artiklar om grannspråk ligger 

till grund för föreliggande uppsats. 

 

De officiella nordiska samarbetsorganen, Nordiska Rådet, bildat 1952, och Nordiska  

Ministerrådet, bildat 1971, har haft den nordiska språkförståelsen som ett prioriterat 

område redan från start. Båda sammanslutningarna jobbar aktivt för att utveckla 

grannspråksförståelsen (Nordiska Rådet, 2017, a). Den ömsesidiga språkförståelsen 

främjar mobiliteten och stärker upplevelsen av samhörighet mellan ländernas 

innevånare. I arbetet för att främja och framtidssäkra den ömsesidiga språkförståelsen i 

Norden är det nordiska språksamarbetet främst inriktat på barn och ungas förståelse av 

skriftlig och muntlig norska och svenska (Nordiska Rådet, 2017, c).  

 



  
 

4 

2.1 Helsingforsavtalet 
Helsingforsavtalet är en samarbetsöverenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, 

Norge och Sverige som undertecknades och antogs 1962. Avtalet mellan länderna består 

av 70 artiklar, och det är framför allt artikel 8 som berör språkpolitik och skolans roll.  

”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” (Helsingforsavtalet artikel 8). 

 

2.2 Nordiska Rådets språkpolitik 
Nordiska Rådets språkpolitik är en demokratisk språkpolitik för det mångspråkiga 

Norden. Kultur- och utbildningsministrarna har gemensamt fattat beslutet att 

utgångspunkten för språkpolitiken är att Nordens samhällsbärande språk är och förblir 

starka och levande, att de som är samhällsbärande språk förblir samhällsbärande och att 

det nordiska samarbetet även fortsättningsvis bedrivs på de skandinaviska språken, det 

vill säga danska, norska och svenska.  

 

Ministerrådet framhäver stora fördelar i samarbetet. Norden är en mångspråkig region 

och kan därför i en globaliserad värld bli en språkpolitisk förebild för andra regioner. 

Mångspråkigheten ger förutsättningar för kunskaper, skaparkraft, perspektiv och 

internationella kontakter i en utsträckning som inte är möjlig i enspråkiga samhällen. 

Nordborna har språkliga rättigheter och att tillägna sig förståelse och kunskaper i ett 

skandinaviskt språk och förståelse av de övriga är en rättighet (Nordiska Rådet 2017, b). 

 

Ett mål är att alla nordbor har grundläggande kunskaper om språkliga rättigheter i 

Norden. Denna språkliga rättighet går under benämningen Språkkonventionen och 

avtalet trädde i kraft 1987. Språkkonventionen ger nordiska medborgare rätt att använda 

sitt eget språk i ett annat nordiskt land i samband med kontakt med myndigheter och 

andra offentliga organ, så som exempelvis domstolar, sjuk- och hälsovård, social- och 

barnavårdsmyndigheter samt arbetsmarknads-, skatte-, polis-, och skolmyndigheter 

(Språkkonventionen, 1981). För att uppnå de språkpolitiska målen bör bland annat 

grannspråksundervisningen förstärkas i skolan (Nordiska Ministerrådet 2006). 

 

Nordiska Ministerrådet har skapat ett program för lärande, Nordplus, där de finansierar 

olika projekt som ska stärka språkförståelse i nordiska språk. Exempel på områden är 
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utveckling av metoder för inlärning av grannspråk, utveckling av läroplaner med hänsyn 

till nordiska språks plats i skolsystemen, utveckling och utgivning av läromedel och 

undervisningsmaterial och andra aktiviteter som fokuserar på att förbättra pedagogiska 

och didaktiska metoder i undervisningen. Bland annat kan skolor ansöka om medel för 

att finansiera olika projekt. (Nordplus håndbogen 2018-2022). 

 

På uppdrag av Nordiska Ministerrådet utförde Delsing och Åkesson forskning om 

ungdomars förståelse av de skandinaviska språken, vilket sedermera utmynnade i 

rapporten Håller språket ihop Norden? En forskningsrapport om ungdomars förståelse 

av danska, svenska och norska (2005). Utgångspunkten var bland annat Ø. Mauruds 

rapport Nabospråksforståelse i Skandinavia. En undersökelse om gjensidig forståelse av 

tale- og skriftspråk i Danmark, Norge og Sverige som också skrivits på uppdrag av 

Nordiska Rådet 1976. Delsing och Åkesson intervjuade ca 1200 gymnasieungdomar i 

syfte att mäta och värdera den faktiska språkförståelsen av de skandinaviska språken. 

Slutresultatet visade att grannspråksförståelsen hade minskat markant sedan Maurud 

gjort sin undersökning 30 år tidigare. I analysen fann Delsing och Åkesson att de 

svenska ungdomarna hade förlorat mer kunskap än vad de norska ungdomarna hade 

gjort (s. 133). Deras förklaring var att de norska och danska språken hade stor 

gemenskap skriftmässigt, medan de norska och svenska språken hade stor likhet 

ljudmässigt. Norskan hade därmed en form av mellanställning, som gjorde att 

norrmännen hade lättare att förstå både danska och svenska (s. 136). Norrmännens 

försprång i grannspråksförståelse har ökat (s. 134).  

 

2.3 Mål i mun 
Mål i mun – Förslag till handlingsprogram för svenska språket är en statlig utredning 

utförd av kulturdepartementet år 2002 (SOU 2002:27). I kapitlet ”Det mångspråkiga 

Sverige” lyfts användningen av nordiska språk fram. Dels diskuteras Norden som en 

viktig exportmarknad med en rad fusioner mellan företag, så som bland annat SAS, 

Nordea och If, där koncernspråken är skandinaviska. Utredningen lyfter också fram 

problem kring språkförståelse, som till stor del handlar om bristande möjligheter att öva 

sina nordiska kunskaper. Utredningen hävdar att förekomsten av nordiska språk i 

medierna är viktigt, och de vill se en ökning av utbudet i form av radio och TV-program 

som ett förslag för att stärka den nordiska språkgemenskapen (SOU 2002:27).  
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Ett annat förslag på åtgärder som stärker språkgemenskapen är undervisning i 

grannspråk. Utredningen pekar på att det är viktigt att lärare har kunskap för att de ska 

kunna entusiasmera eleverna. Ett sätt att uppnå detta är att stimulera de nordiska 

inslagen i lärarnas fortbildning, till exempel genom resestipendier, studiebesök, 

nordiska konferenser och utbytestjänstgöring. Det är viktigt att svenska lärare får 

möjlighet att besöka de övriga nordiska länderna och det är viktigt att svenska elever får 

komma i kontakt med lärare från andra nordiska länder. En infödd grannspråkslärare 

som under en begränsad tid får undervisa svenska elever skulle med stor sannolikhet 

betyda mycket för elevernas intresse för grannspråk, menar utredningen (s. 189). Vidare 

påpekas att om grannspråksundervisningen i svenska skolor ska fungera väl och 

verkligen understödja den nordiska språk- och kulturgemenskapen är det viktigt att 

lärarna under sin studietid vid universitet och högskolor får en god utbildning i 

grannspråken (s. 189). 

 

I utredningen ser man även utanför det nordiska samarbetet och tar upp språkfrågor 

inom EU.  Europeiska kommissionen tog fram en vitbok år 1995, där de angav ett 

språkpolitiskt mål, nämligen att alla EU-medborgare ska behärska tre europeiska språk, 

sitt modersmål och två till (s. 414). 

 

2.4 Språknämnderna och språkråden i Norden 
Språknämnderna och språkråden i Norden utger tidskriften Sprog i Norden och i 

artikeln ”Stark nordisk språkgemenskap – uppdrag för den akademiska utbildningen i 

Skandinavien” diskuterar Hannesdóttir och Mose grannspråk. Bakgrunden till artikeln 

är ett tidigare uppdrag i att kartlägga villkoren för undervisning i Nordens språk och 

litteratur vid universitet och högskolor vid utbildning av gymnasie- och 

grundskolelärare (Sprog i Norden, 2011). 

 
Den officiella nordiska språkpolitiken syftar till att det nordiska språksamarbetet även     

fortsättningsvis ska bedrivas på de skandinaviska språken. Därför bör grannspråksundervisningen i 

skolan förstärkas. För att så ska kunna ske krävs att grannspråken får en adekvat behandling i 

utbildningen av dansk-, norsk- och svensklärare, där kommunikation och framför allt förmågan att 

förstå talare av andra skandinaviska språken fokuseras. På samma sätt som skolans 

grannspråksuppdrag formuleras i kursplanerna för danska, norska respektive svenska, måste 

lärarutbildningarnas grannspråksuppdrag formuleras i examensordningen för lärarexamen. 

Därigenom skulle det akademiska ansvaret för den nordiska språkgemenskapens framtid läggas på 

rätt nivå i lärosätenas organisation, det vill säga hos rektor (s.47). 
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Författarna fann i sin kartläggning av lärarutbildningen att det rådde diskrepans mellan 

de politiska ambitionerna och de nationella förutsättningarna vad gällde grannspråk. 

Den svenska examensordningen för lärarexamen innehåller inga krav om 

grannspråkskompetens för svensklärare vare sig i grundskolan eller i gymnasieskolan; 

inte heller den norska. Vidare refereras till Madsens (2005) undersökning Udredning 

angående sprogforståelse i Norden og den nationale opfølgning, där hon hävdar att ”det 

ser alt i alt ikke så godt ud. Hvis læreruddannelsen ikke sikrer, at de kommende lærere 

er uddannet til at varetage undervisningen i nordiske sprog, og hvis det nordiske 

samtidig får mindre og mindre betydning i fagplanen for grundskole og gymnasiale 

uddannelser, er det ikke svært at se, hvordan det vil gå med sprogforståelsen i Norden” 

(Madsen, 2005, se Hannisdóttir & Mose 2011, s. 53). 

 

Hannisdóttir & Mose menar att de politiska och ideologiska argumenten för 

grannspråksundervisning som fundament för den nordiska språkgemenskapen inte når 

fram till de universitet och högskolor som utbildar lärare. Det är uppenbart att det är 

lärarnas utbildning som är språkgemenskapens svagaste länk, säger de (Madsen, 2005, 

se Hannisdóttir & Mose 2011, s. 53). 

 

Författarnas åsikter bekräftas senare i Lärarnas Riksförbunds undersökning (2012), där 

900 lärare från mellanstadiet och upp till gymnasiet besvarade enkäten ”Nordiska språk 

i svenskundervisningen”. Utifrån undersökningen drogs slutsatsen att en alltför stor 

andel av lärarna själva uttrycker att de inte har tillräcklig kompetens på detta område, 

vilket visar sig i en undervisning som inte täcker det centrala området och inte ger 

eleverna tillräckliga möjligheter att nå de uppsatta kunskapskraven. Resultaten ledde till 

att Lärarnas Riksförbund krävde att området nordiska språk, för alla blivande lärare som 

ska undervisa i svenska, ska ingå i lärarutbildningen. Vidare krävdes att fortbildning ska 

erbjudas på området nordiska språk, dels genom kurser, dels genom att lärare i de 

nordiska länderna ska ges möjlighet till studiebesök och undervisningsutbyte. Dessutom 

krävdes att de nya kurs-och ämnesplanerna utvärderades i förhållande till den tid ämnet 

gavs i grundskolans timplan (Lärarnas Riksförbund 2012). Kraven står dock fortfarande 

ouppfyllda. 
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2.5 Läroplan i svenska 
I den svenska läroplanen, Lgr11, uttrycks följande vad gäller kursplaner i svenska. I 

ämnets syftesbeskrivning sägs att ”undervisningen ska även bidra till att eleverna får 

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

minoritetsspråken” (Lgr11, s. 252). Gällande årskurs 7-9 står under rubriken Berättande 

texter och sakprosatexter att ”skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, 

från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor 

och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter” är centrala innehåll 

(Lgr11, s. 257). Dessutom ingår ”några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och 

vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de 

historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i” (Lgr11, s. 257). 

Under rubriken Språkbruk är ett centralt innehåll ”språkbruk i Sverige och Norden. 

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

kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken” 

(Lgr11, s. 257).  

 

2.6 Läroplan i norska 
Den nuvarande norska läroplanen, KL06, blev antagen av Kunskapsdepartementet och 

gäller från och med 2013. Ämnet norska är indelat i olika huvudområden och under 

rubriken Språk, litteratur och kultur fastställs att ”huvudområdet språk, litteratur och 

kultur handlar om norsk och nordisk språk- och textkultur, också med internationellt 

perspektiv. När det gäller grundläggande färdigheter finns olika kompetensmål. 

Kompetensmålet efter 10.årstrinn (motsvarande årskurs 9 i Sverige) är följande: Under 

rubriken Muntlig kommunikation är ett av målen att eleven ska kunna ” lyssna till, förstå 

och återge information från svenska”. Under rubriken Skriftlig kommunikation är ett av 

målen att eleven ska kunna ”återge innehållet och finna temat i ett urval av texter på 

svenska (KL06). 

  

2.7 Läromedel i grannspråksundervisningen 
Att pedagoger finner stöd i läromedel vid undervisning av grannspråk är en faktor som 

påverkar lektionerna för både lärare och elever. I föreliggande uppsats framkommer att 

många lärare upplever brist på läromedel och att de kompenserar detta genom att 

använda eget material i undervisningen. Oates, som har studerat läroböcker, diskuterar i 

Lärarnas Tidning  hemgjorda läromedel och menar att kvalitet och likvärdighet kräver 

bra läroböcker. Han skrev om vikten av  ”curriculum coherence” och menade att 
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”drafting a national curriculum was a necessary but not sufficent condition for raising 

academic standards” (Oates, 2014). 

  

När Skolinspektionen granskat svenska skolor har de funnit att många slutat använda 

tryckta läroböcker och att lärarna istället sätter samman egna läromedel, som delas ut i 

form av lösblad eller weblänkar (Oates, s. 18). Han påpekar också att lärarnas 

arbetsbörda ökar genom egentillverkningen. Vid intervjuer av svenska lärare talade de 

om bristen på tydlighet över hur djupt de ska gå in i ämnena, och de kände en oro för att 

tolkningen av mål och kriterier är olika på skolorna. 

  

3  Metod 
 

3.1  Urval av informanter 

En enkätundersökning har genomförts via internet för att besvara studiens 

frågeställningar. Enkäten spreds inom två urvalsgrupper. Den ena gruppen består av 

ämneslärare i svenska på högstadiet i Sverige och den andra gruppen består av 

ämneslärare i norska på ungdomsskolan (motsvarar högstadiet) i Norge. 

 

För att få så stor geografisk spridning som möjligt kontaktades 200 svenska skolor och 

120 norska skolor via mejl. Dessa var adresserade till skolans rektor eller administratör 

med förfrågan om vidarebefordran till berörd(a) ämneslärare. Bilaga A visar mejlet. 

Alla län i Sverige och i Norge kontaktades. Endast skolor med kommunala huvudmän 

samt på högstadienivå respektive ungdomsnivå ingår i urvalet. Skolorna valdes ut 

genom att utgå från listor över Sveriges och Norges alla kommuner och län.  

 

Med länen som utgångspunkt, valde jag strategiskt ut fyra kommuner inom varje län. 

Kommunerna bestod av både storstäder, mellanstora städer eller glesbygd. Strategiska 

urval används huvudsakligen vid kvalitativa studier då man vill vara förvissad om att 

man skall få variation i svaren från dem man intervjuar (Trost 2007, s. 32). I denna 

undersökning är exempelvis geografiskt läge en faktor som kan ge variation vid 

besvarande av enkäten.  

 

Urvalsmetoden kan också delvis beskrivas som ett klusterurval. Ett klusterurval går 

alltid ut på en flerstegsprincip, eftersom man alltid först väljer ut kluster, i föreliggande 
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undersökning ett län eller fylke, och därefter ytterligare ett kluster, som här består av 

kommuner. Klusterurval kan även innefatta stratifiering (Bryman 2008, s. 197). Den 

stratifiering som utfördes vid urval av kommuner gällde huruvida de var 

storstadsregioner, mellanstora städer eller glesbygdskommuner. 

 

Bortfallet vid enkäter kan vara betydande. Frågan om bortfall är av speciell betydelse 

eftersom vissa forskare menar att bortfallet vid surveystudier (där bland annat enkäter 

ingår) ökar allt mer i många länder (Bryman, 2008, 192-193). Lundgren och Eriksson 

skriver i Medarbetarportalen vid Göteborgs universitet om (o-)villigheten att besvara 

enkäter. De menar att svarsfrekvensen gått ner rejält under 2000-talet. En orsak kan vara 

det alltmer individualiserade samhällsklimatet och att man kan ana inställningen 

”What´s in it for me?” (Lundgren & Eriksson, 2017). Att färre personer svarar på 

enkäter behöver inte i sig vara ett bekymmer. Det viktiga är att de som svarar är 

representativa för den målgrupp som undersöks, anser författarna (Lundgren & Eriksson 

2013). 

 

Att enkäten bestått av slutna frågor begränsar möjligheten att till fullo analysera svaren 

ur en sociolingvistisk ansats. De hierarkiska nivåerna i samhället blir tydliga, men 

viktiga sociologiska frågor i bland annat språkattitydfrågor förblir onyanserade. Hade 

enkäten erbjudit fler öppna svarsalternativ kunde undersökningen på ett tydligare sätt 

redovisat varför och hur grannspråksundervisningen ser ut som den gör. Med slutna 

enkätfrågor ger undersökningen en beskrivande redovisning av nuläget, som ger nya 

frågeställningar inför framtida forskning. 

 
3.1.1  Beskrivning av informanterna 

Efter att respondenterna svar inhämtas gjordes två olika geografiska uppdelningar av 

lärarna, dels vilket land informanten kom från och dels vilken del av landet läraren 

verkade i. Vid bearbetning av svaren gjordes även uppdelning mellan kön och antalet år 

som läraren hade arbetat i sitt yrke. 

 

3.2  Enkätens utformning 

Enkäten skrevs som ett formulär i Google Docs som länkades till mejlet. Den bestod av 

13 frågor och samma enkät mejlades till både svenska och norska skolor. De flesta 

frågor var slutna, det vill säga att de presenterades med ett antal fastställda 
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svarsalternativ. Fördelen med att ställa slutna frågor är, enligt Bryman, flera, dels är det 

lätt att bearbeta svaren, dels ökar jämförbarheten. Dessutom kan slutna frågor tydliggöra 

innebörden av en viss fråga för respondenterna, ifall osäkerhet råder och en beskrivning 

av olika svarsalternativ kan hjälpa till att klargöra det hela. Slutna frågor är också lättare 

att ställa och att besvara för intervjuare respektive respondent. (Bryman, s. 245). 

Nackdelen är att svaren blir kortfattade utan varken förklaringar, beskrivningar eller 

nyanser. Bryman beskriver internetbaserad forskning, där det bland annat finns två 

viktiga distinktioner. Dels skiljer man mellan nätbaserade och kommunikationsbaserade 

metoder. Dessutom finns en distinktion mellan synkrona och asynkrona metoder. 

(Bryman, s. 586). Enkäten har utformats ur ett kommunikationsbaserat och asynkront 

perspektiv. Förklaringen är att e-post är den plattform från vilken enkäten skickats iväg. 

Att den är asynkron innebär att intervjun inte äger rum i realtid.  

 

3.3  Genomförande och analys 

Enkäten mejlades under vecka 46, 2017. Skolornas mejladresser skrevs som ”hemlig 

kopia” i adressfältet. På så sätt kunde mottagaren bara se sin skolas adress och inte de 

övrigas och därmed riskera att uppfatta mejlet som skräppost. I mejlet presenterade jag 

mig själv och syftet med enkäten. Där framkom också att enkäten fanns länkad, och att 

svaren i undersökningen inte skulle röja vare sig respondentens namn eller arbetsplats 

(se bilaga A). 

 

Respondenterna fick åtta dagar på sig att besvara enkäten, och inga påminnelser har 

skickats. Svaren åskådliggjordes både som en sammanfattning och som enskilda svar. 

Första frågan löd ”Vilket fylke/län jobbar Du i”? och genom respondentens svar kunde 

sedan en manuell åtskillnad mellan länderna göras vid analys av de inkomna svaren. 

 

3.4  Etiska aspekter 

De forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet rekommenderar i God 

forskningssed (2017) har varit vägledande genom arbetet med denna uppsats. De 

allmänna reglerna, så som att tala sanning om undersökningen, att medvetet granska och 

redovisa utgångspunkter för studierna samt att öppet redovisa metoder och resultat har 

varit grundläggande. Dessutom har jag utgått ifrån kraven om att inte stjäla 

forskningsresultat från andra, att hålla god ordning i min forskning genom 
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dokumentation, att inte skada vare sig djur, människor eller miljö samt att vara rättvis i 

min bedömning av andras forskning (Vetenskapsrådet 2017). 

 

I introduktionsmejlet till skolorna gavs information om i vilket sammanhang enkäten 

genomfördes. Vidare informerades respondenterna om att svaren registrerades anonymt. 

Vetenskapsrådet menar att i vissa typer av studier är de enskilda individernas identitet 

inte intressant, exempelvis i studier om variationer i inställningar i en viss fråga i en 

bestämd grupp. Det finns dock vissa nackdelar. Dels blir kontrollen av forskarens 

uppgifter svår eller omöjlig. Dessutom kan en hel grupp stigmatiseras eller 

diskrimineras genom publicering av vissa forskningsresultat, även om ingen enskild 

person i gruppen kan identifieras (Vetenskapsrådet 41). I uppsatsen ser jag ingen risk 

för vare sig stigmatisering eller diskriminering och anonymiseringen torde inte påverka 

arbetets validitet. 

 

4 Resultat 
Totalt mejlades 320 enkäter ut. Av dessa föll 4 autosvar från vardera landet bort, där 

mottagaren varit bortrest. I tillägg faller 4 mottagare bort från respektive land, där 

adressaten varit okänd. Ytterligare 1 bortfall från Norge förklarades med att skolan inte 

deltog i enkätundersökningar förrän 2018. 1 av svaren ska räknas som ett bortfall, 

eftersom det utgjordes av ett test utanför undersökningen. Bland de totalt 302 

återstående utskicken blev svarsfrekvensen låg. Av 111 potentiella respondenter i Norge 

besvarades enkäten av 13 stycken, vilket ger en svarsprocent på cirka 12%. 

Motsvarande förhållande i Sverige blev 43 svar av 191 möjliga, det vill säga en 

svarsprocent på cirka 23%. Sammantaget blev svarprocenten cirka 19%. Enkäten finns 

som bilaga B. 
 

4.1  Respondenternas svar på enkäten 

 

När faktorerna länstillhörighet, kön, arbetad tid som lärare analyserades tillsammans 

med den tid som pedagogen uppgivit att de använde på grannspråksundervisning under 

ett läsår, framstod följande resultat. Bland norska pedagoger, oavsett kön, ägnar sig de 

lärare som arbetat längst antal år i yrket till flest antal timmars arbete med grannspråk i 

undervisningen. Exempelvis uppgav en man som jobbat 16 år och en kvinna som jobbat 

35 år i yrket att de arbetade 10 timmar med grannspråk under ett läsår. 7 olika fylken 
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finns representerade, nämligen Møre og Romsdal, Sør Trøndelag, Nordland, Østfold, 

Vestagder, Oslo och Finnmark, där Nordland, Østfold och Sør Trøndelag är 

gränsfylken, medan de andra ligger längre ifrån Sverige. Bland både män och kvinnor är 

det pedagoger från Nordland som lägger mest tid på grannspråk. Genomsnittligt enligt 

medianvärdet arbetade norska manliga pedagoger med grannspråk 3 timmar per läsår, 

medan de kvinnliga pedagogerna uppgav drygt 5 timmars arbetsåtgång under läsåret. 

 

När samma faktorer analyseras tillsammans med svenska pedagogernas svar, som 

samtliga givits från län som inte gränsar till Norge, nämligen Jönköpings Län, Uppsala 

län, Södermanland, Blekinge och Kalmar Län, syns inget samband mellan antal 

arbetade år i yrket och vilken tid som ägnas åt grannspråk i den egna verksamheten. En 

manlig lärare som jobbat 25 år i yrket uppgav att han ägnade 2 timmar åt grannspråk per 

läsår, medan en annan lärare som jobbat 2 år ägnade grannspråk 3 timmar. 

Genomsnittstiden, enligt medianvärdet, som ägnades åt grannspråk bland manliga 

pedagoger är 3 timmar per läsår. När det gäller kvinnliga pedagoger, där de flesta svaren 

även här erhållits från län som inte gränsar till Norge, nämligen Östergötland, Halland, 

Södermanland, Örebro Län, Stockholms Län, Västernorrland, Uppsala Län,  Blekinge 

och Kronoberg uppger de som arbetat kortast antal år att de ägnar mest antal timmar åt 

grannspråk. En kvinnlig lärare från Blekinge som arbetat 2 år i yrket uppgav att hon 

använde 23 timmar åt grannspråk, medan en annan kvinnlig lärare också från Blekinge 

som arbetat i 29 år uppgav att hon inte ägnade någon tid alls åt grannspråk. Av de 37 

kvinnor som svarat var det 6 stycken som angav 0 timmars grannspråksundervisning per 

läsår. Den genomsnittliga tiden, enligt medianvärdet, som de kvinnliga lärarna arbetade 

med grannspråk under ett läsår uppgavs till 4 timmar.  

 

Sammanlagt arbetar norska pedagoger 4 timmar medan de svenska arbetar 3,5 timmar 

årligen med grannspråk. Länstillhörighet, kön och yrkeserfarenhet gav inga skillnader 

generellt utan bara individuellt. 
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4.1.1  Respondenternas länstillhörighet och kön kopplad till känsla av 

svårigheter i att undervisa i grannspråk 

 
Hälften av de norska manliga respondenterna upplever inte att det är svårt att undervisa 

i grannspråk, medan den andra hälften svarar att de delvis upplever det som svårt, 

oavsett om de tillhör ett gränsfylke eller inte. Av de kvinnliga norska lärarna är det 1, 

tillhörande ett grannfylke, som upplever grannspråksundervisning som svårt, medan de 

andra 6 inte tycker det. 

 

Av de svenska manliga pedagogerna svarar 2 att de tycker grannspråksundervisning är 

svårt, 1 tycker inte det, medan 3 tycker att det är delvis svårt. Majoriteten,17 stycken, av 

de svenska kvinnliga lärarna tycker att det delvis är svårt, 13 stycken tycker inte att det 

är svårt, medan 7 stycken tycker att det är svårt. De respondenter som anser att 

grannspråksundervisning är svårt arbetar i Örebro Län, Östergötland Västernorrland och 

Blekinge men också i Västerbotten och i Västra Götaland, som är grannlän till Norge. 

 

Sammantaget svarar majoriteten av de norska informanterna att de inte upplever 

grannspråksundervisning som svårt. Bland de svenska respondenterna tycker 

majoriteten av uppgiftslämnarna att grannspråksundervisning är svårt eller delvis svårt. 

Att så är fallet har i denna undersökning sin bakgrundsförklaring i lärarutbildningen, 

tillgängliga läromedel och attityder till grannspråksundervisning. 
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4.1.2  Respondenternas tankar om svårigheter med grannspråksundervisning i 

relation till vad de anser att problemet beror på och åsikter om 

undervisning i grannspråk under lärarutbildningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 av de norska manliga pedagogerna svarade att den undervisning i grannspråk de själva 

fått under utbildningstiden varit dålig. Trots detta upplever de inte att det är svårt eller 

bara delvis svårt att undervisa och de flesta uppger brist på egen kompetens som största 

svårigheten, följt av brist på läromedel, brist på tid samt brist på intresse hos eleverna. 4 

av de norska kvinnliga lärarna svarade också att de fått dålig utbildning. 2 tycker att de 

fått tillfredsställande utbildning och 1 att den varit bra. Bara 1 tyckte det var svårt att 

undervisa och största problemet med undervisningen var brist på tid följt av brist på 

egen kompetens samt brist på intresse hos eleverna. 
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2 av de svenska manliga lärarna ansåg utbildningen i grannspråk som mycket bra, 

medan 2 upplevde den som dålig, 1 som tillfredsställande och 1 som bra. De problem 

som de flesta angav var brist på tid och brist på egen kompetens samt brist på intresse 

hos eleverna. 16 av de svenska kvinnliga pedagogernas tankar om utbildningen var att 

den dålig, 8 tyckte att den var tillfredsställande, 7 att den var mycket bra medan 6 

svarade bra. Största problemet med grannspråksundervisningen var brist på egen 

kompetens följt av brist på tid, brist på läromedel, brist på intresse hos läraren samt brist 

på intresse hos eleverna. 

 

Majoriteten av de norska lärarna ansåg att de fått en dålig utbildning i grannspråk och 

de största problemen de upplever själva är brist på egen kompetens och tid. Även 

majoriteten av de svenska lärarna tyckte att deras utbildning varit dålig och de största 

problemen var brist på kompetens följt av tidsbrist. 

 
4.1.3 Respondenternas tankar om elevernas intresse för grannspråk samt vilket 

undervisningsmaterial som används i grannspråksundervisningen  
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Av de norska respondenterna uppgav 10 stycken att de upplevde att eleverna var delvis 

intresserade av att lära sig grannspråk, medan 3 uppgav att eleverna inte alls var 

intresserade: Av de intresserade kom 6 stycken från grannlän och 3 stycken inte. Det 

undervisningsmaterial som användes där eleverna inte var intresserade var främst 

skönlitteratur och film följt av Internet, lärobok och eget material. Där eleverna var 

delvis intresserade användes främst skönlitteratur, följt av lärobok, film, sakprosa, 

Internet och eget material. Sammantaget används oftast skönlitteratur följt av film, 

lärobok, sakprosa, Internet och eget material. 

 

Sett till Sverige var det 3 som uppgav att eleverna var mycket intresserade, medan 33 

uppgav ett delvis intresse och 7 uppgav inget alls intresse. Av de som var mycket 

intresserade bodde ingen i grannlän. Av de elever som inte alls var intresserade bodde 3 

i grannlän och 4 utanför grannzonen. Det undervisningsmaterial som användes i klasser 

med mycket intresserade elever var lika mycket lärobok som film och Internet. I klasser 

med elever som inte alls var intresserade användes främst lärobok följt av film, 

skönlitteratur och eget material. Sammantaget användes oftast eget material i 

undervisningen. Därefter följer lärobok, film, Internet, skönlitteratur och sakprosa. 

 
4.1.4 Respondenternas syn på egen grannspråksundervisning, på gällande 

läroplaner i ämnet samt elevernas möjlighet att uppnå kunskapskraven i 
grannspråk 
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De norska pedagogerna ansåg att den grannspråksundervisning de själva gav sina elever 

var både mycket viktig och mindre viktig och en pedagog uppgav att den var oviktig. 

De allra flesta ansåg att omfånget i gällande läroplan var lagom stort och ett fåtal ansåg 

att det hade för liten plats. De flesta lärarna ansåg att eleverna bara delvis gavs 

möjlighet att uppnå angivna kunskapskrav i grannspråk. 

 

Majoriteten av de svenska lärarna ansåg att den egna undervisningen i grannspråk var 

mindre viktig. Därefter följde åsikterna viktig, oviktig och mycket viktig. De flesta 

respondenterna ansåg att omfånget i gällande läroplan var lagom stort, medan några 

menade att det hade för lite plats och andra tyckte att det hade för stor plats. De flesta 

pedagoger uppgav att de ansåg att eleverna gavs möjlighet att nå angivna kunskapsmål. 

Några uppgav att de delvis uppfattade det så, medan andra angav att de inte tyckte att 

eleverna gavs den möjligheten. 
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4.1.5 Hur elever motiveras till förbättrad grannspråksförståelse 
I enkätfråga 13, Har Du några tips på hur eleverna motiveras till att förbättra sin 

grannspråksförståelse? var tanken att respondenterna skulle förtydliga sitt eventuella ja 

med ett utvecklat svar. Tyvärr ville inte formuläret godta annat än kryssade svar, vilket 

var oturligt, eftersom 28% av de svenska och 23% av de norska informanterna hade 

kryssat ja på frågan. I uppsatsens kapitel 5.5 redovisas därför vad forskare i svensk och 

norsk ämnesdidaktik menar är framgångsrika metoder.  

 

5  Diskussion 
I kapitlet diskuteras undersökningens resultat i ljuset av språkpolitiska beslut, teoretisk 

ansats och tidigare forskning. Dessutom förs ett resonemang som speglar resultaten från 

enkätundersökningen, både i relation till svenska och norska förhållanden och till vad 

styrdokument och politiska överenskommelser anser om grannspråksundervisning. Ett 

problem i sammanhanget är det stora svarsbortfallet. Att dra generella slutsatser på ett 

begränsat underlag kan vara missvisande. Lundgren och Erikssons tankar om att det 

faktum att färre personer svarar på enkäter inte i sig behöver vara ett bekymmer, utan 

det viktiga är att de som svarar är representativa för den målgrupp som undersöks kan 

delvis appliceras (Lundgren & Eriksson 2013). Genom att ha erhållit svar från både 

manliga såväl som kvinnliga pedagoger, som är verksamma inom olika geografiska 

områden i både Sverige och Norge, samt att de har varit yrkesverksamma inom 

tidsspannet från 3 månader upp till 35 år anser jag att respondenternas svar visar 

tendenser för ett urval av målgruppen. För representativitet krävs ett större 

svarsunderlag. 

 

5.1 Grannspråksundervisningen ur ett sociolingvistiskt perspektiv 

Grannspråk och grannspråksundervisning kan studeras på både mikro-, meso- och 

makronivå, och forskning kan röra sig mellan olika nivåer. I denna undersökning har det 

framkommit att de intentioner som funnits på makronivå, där politiker fattar beslut och 

instiftar lagar, bland annat inom utbildningspolitik, inte alltid fått de resultat som avsågs 

från början. På denna nivå har vi skollagen, läroplaner och kunskapskrav och det gäller 

såväl i Sverige som i Norge. Båda länderna har fastställt i läroplanerna att undervisning 

i grannspråk ska ingå i ämnena svenska respektive norska genom hela grundskolan och 

gymnasiet.  



  
 

20 

 

På mesonivån, mellannivån, verkar aktörer som universitet, läroboksförfattare men även 

grund- och gymnasieskolor. Vid genomgång av tidigare forskning samt genom analys 

av enkäten i föreliggande uppsats framstår en diskrepans mellan nivåerna på makro- och 

mesoplan. De ambitioner och direktiv om grannspråksundervisning som givits på högsta 

nivån följs inte upp på mellannivån. Läroplanerna stöter på patrull nästan omgående i 

och med att lärare inte anser sig ha fått fullgod didaktisk kompetens under sin 

utbildning. Dessutom är den svenska läroplanens kunskapskrav vagt utformade.  Även 

läromedel och användandet av ”eget material” i den svenska skolan är faktorer som kan 

påverka både kvaliteten och jämlikheten på både grundskole- och gymnasienivå. De 

norska läroplanerna och kunskapskraven är tydligare och ger inte samma 

tolkningsutrymme för pedagogen. Dessutom måste läroböckerna i Norge vara statligt 

godkända innan de kan tas i bruk i klassrummen. I undersökningen fann jag att ”eget 

material” nästan inte förekom alls i den norska undervisningen av grannspråk.  

 

På mikronivå får ovanstående diskrepans mellan den översta och mellersta nivån 

ytterligare näring. Detta återspeglar sig bland annat i individens, både lärarens och 

elevens språkattityder. Hur viktigt man anser att det är att förstå grannspråk är 

exempelvis en språkattitydfråga. I undersökningen har det framkommit att flertalet 

svenska lärare anser att undervisning i norska är mindre viktigt eller till och med 

oviktigt. Resultatanalysen är dock begränsad i och med enkätutformningen, så till vida 

att det språksociologiska perspektivet inte kommer till sin rätt, då varken nyanserade 

eller fördjupade svar var möjliga att avge. Uppsatsen kan dock verka som plattform för 

framtida forskning. 

 

5.2  Språkpolitik, läroplaner och tidigare forskning 

Allt sedan Helsingforsavtalet slöts har det funnits en överenskommelse om att skolorna 

ska ge undervisning om språk, kultur och allmänna förhållanden i de övriga nordiska 

länderna (Helsingforsavtalet artikel 8). En aktiv språkpolitik har förts och förs via 

Nordiska rådet, Nordiska Ministerrådet, språknämnder och språkråd. De språkpolitiska 

besluten konkretiseras därför i både svenska såväl som i norska läroplaner. Båda 

ländernas läroplaner skriver fram att eleverna ska undervisas i grannspråk. 
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I föreliggande undersökning visas en tydlig diskrepans mellan den politiska ambitionen 

med grannspråk och hur direktiven sedan konkretiseras i verkligheten. Tidigare 

forskning vittnar om brister i lärarutbildningen, bland annat SOU 2002:27 och Lärarnas 

Riksförbunds enkät. 

 

När det gäller de svenska kunskapskraven ska eleven föra resonemang om närliggande 

språk på olika nivåer. Till skillnad från de norska kunskapskraven, som uttrycker att 

eleven ska kunna uttrycka sig både i muntlig och skriftlig kommunikation i svenska, 

specificeras inte i vilken form de svenska elevernas resonemang ska utföras. Här 

uppfattar jag de svenska kunskapskraven som vaga och utan vägledning för 

pedagogerna, som ska utforma sin undervisning och bedömning utifrån läroplan och 

kunskapskrav. Det är fritt att tolka kunskapskraven och därmed riskerar både 

undervisningen och bedömningen att bli orättvis. Trots detta anser en majoritet av de 

svenska lärarna att eleverna ges möjligheter att uppnå kunskapskraven, medan de norska 

lärarna inte ansåg det möjligt. En förklaring ligger i att de vaga svenska kunskapskraven 

är lättare att uppnå än de norska mera specificerade kraven, i synnerhet med tanke på 

det relativt lilla tidsomfång som grannspråksundervisning har i de båda länderna. 

 

Bra läromedel har framställts som brist vid undervisningen av grannspråk och Oates 

ansåg att statligt samarbete med förlagen angående utgivning av läroböcker som en 

garant för kvalitet och likvärdighet. I Norge, enligt § 39 Grundskolelagen, måste alla 

läromedel godkännas innan de kan användas i skolorna. Det skulle krävas mera 

diskussioner och forskning om liknande bestämmelser angående myndighetsgodkända 

läromedel skulle införas i Sverige. 

 

Både svenska och norska lärare var överens om att deras egna utbildning varit dålig med 

tanke på grannspråksundervisning. Av pedagogernas svar framkommer tydliga brister i 

lärarutbildningen i båda länderna. Hur lärare ska kunna leva upp till de språkpolitiska 

målen är ett problem med tanke på detta. Lärarna saknar ämnesdidaktisk utbildning i att 

undervisa eleverna i ett av de delområden inom ämnet svenska respektive norska, som 

fastställts i de båda ländernas läroplaner, vilket torde vara unikt i jämförelse med andra 

ämnesinriktningar, och i synnerhet med tanke på att både svenska och norska är så 

kallade kärnämnen och nödvändiga för vidare studier efter grundskola. Brister i 

lärarutbildningen ger negativa konsekvenser för både lärare, elever och studenter hela 
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vägen från grundskola till universitet, och kan därvid ses som en bidragande orsak till 

att målen för grannspråksundervisningen inte uppfylls tillfredsställande. 

 

5.3  Genomsnittlig tidsåtgång med arbetsområdet grannspråk 

Sammantaget las något mera tid på grannspråk i den norska skolan än i den svenska. 

Det råder dock stora skillnader internt mellan olika pedagoger. Vissa lärare undervisade 

inte alls i grannspråk, medan någon använde 23 timmar. Hur de pedagoger som inte 

undervisar alls eller lägger ner obetydligt med tid resonerar i förhållande till gällande 

läroplaner och kunskapsmål är oklart, men svaret visar tydligt hur ojämlika elevernas 

möjligheter till att uppnå kompetens i grannspråk är. Sannolikt kan också den högre 

grannspråkskompetensen bland norska ungdomar förklaras med att de exponeras i 

mycket större grad för det svenska språket via olika medier utanför skolan, så som 

exempelvis film, tv och musik, än vad de svenska ungdomarna görs av norska språket. 

Grannspråkets omfång i läroplanerna hade lagom stor plats, ansåg majoriteten av både 

svenska och norska lärare. I praktiken har den ytterst liten plats i båda länderna. 

 

5.4  Känslor av svårigheter i grannspråksundervisning 

Det är stor skillnad mellan pedagogernas uppfattning om svårigheter i att undervisa i 

grannspråk. Medan nästan 70 % av de norska lärarna svarar att de inte upplever några 

svårigheter är det bara 30% av svenska lärare som tycker likadant. Lärarens känsla av 

svårighet i grannspråksundervisningen är en faktor som kan ligga till grund för att 

elevernas grannspråkskompetenser ser olika ut i de båda länderna. De svenska lärarnas 

svårigheter kan förklaras med brister i utbildningen och därmed känslan av låg 

kompetens, medan de norska pedagogernas bristande utbildning i viss mån kompenseras 

av att de ofta exponeras för det svenska språket, dels genom medier och dels genom 

möten med invandrade svenskar till landet. 

 

Utredningen Mål i mun (SOU:2002:27) pekade på hur viktigt det är att lärare har 

kunskap i nordiska språk för att kunna entusiasmera eleverna att lära och att 

lärarutbildningarna spelade en avgörande roll. Annan forskning utförd av Hannisdóttir 

och Mose (2011) fann att det rådde diskrepans mellan de politiska ambitionerna och 

lärarutbildningen. De ansåg att grannspråksuppdraget i lärarutbildningen måste 

formuleras i en examensordning för lärarexamen.  
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Även Lärarnas Riksförbund fann att upplevelsen av brist på egen kompetens bland 

många lärare kräver att utbildning i grannspråk ska ingå i lärarutbildningen, samt att 

fortbildning ska erbjudas. De föreslår även att en form av ”utbyteslärarsystem” vore en 

väg att gå, då lärarna samarbetar över nationsgränserna i grannspråksundervisningen 

och tillfälligt byter land och klass med varandra. Detta anser jag vore oerhört spännande 

att prova och senare utvärdera inom ramen för det nordiska samarbetet. Kanske det 

skulle upplevas som ett entusiasmerande lyft för både pedagoger och elever? Dessutom 

kan man fundera på hur väl skolorna känner till sina möjligheter att via Nordiska 

Ministerrådet söka stöd för olika projekt för att stärka grannspråksförståelsen genom 

både Nordplus eller Språkpiloterna, men utnyttjas dessa resurser? 

 

Brist på tid upplevs i båda länderna och undersökningen visar att grannspråk rent 

tidsmässigt inte är ett prioriterat område. Fler svenska lärare upplever brist på läromedel 

än sina norska kolleger. Ingen norsk lärare upplever sig ha brist på intresse av 

grannspråk, vilket flertalet svenska informanter uppgav sig ha. Detta torde vara en 

faktor som i förlängningen påverkar elevernas grannspråkskompetens. Om inte läraren 

är intresserad av det hen lär ut, hur ska då eleverna finna något intresse för 

undervisningen?  

 

5.5  Olika undervisningsmaterial samt respondenternas uppfattning 

om elevernas intresse för grannspråk  

Norska lärare använde till största delen skönlitteratur, följt av film och av lärobok, 

medan sakprosa, internet och eget material användes mer sällan. De svenska lärarna 

däremot använde oftast eget material följt av lärobok och av film, medan Internet, 

skönlitteratur och sakprosa användes mer sällan.  

 

I undersökningen framkom att användningen av ”eget material” i undervisningen kan 

leda till problem både med kvalitet och likvärdighet och dessutom öka på lärarnas 

arbetsbörda. Hur lärare med känsla av egen låg kompetens sovrar i och sammanställer 

det egna materialet, och hur väl detta material i sin tur sedan korrelerar med givna 

direktiv och med läroplanens mål och kunskapskrav ges inget svar på. Om användning 

av olika undervisningsmaterial i skolorna påverkar elevernas grannspråkskompetens går 

inte att avgöra av undersökningen, men intressant är det att fundera över. Det hade varit 

spännande att veta vad ”egna materialet” består av. Varför använder så många svenska 
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lärare eget material? För vidare forskning vore det intressant att studera om bristerna 

fanns i böckerna, att de ansågs vara av låg kvalitet för undervisningens syfte, eller om 

det var brist på läromedel för att det var tomt på hyllorna på grund av ekonomiska 

villkor ute i skolorna som avsågs med svaret. Kanske läroböckerna fanns men saknade 

kapitel om grannspråk? Lärarnas känslor av brist på kompetens kompenseras inte av 

läromedel, som ger dem liten eller ingen stöttning alls i undervisningen. 

 

De svenska eleverna var något mera intresserade av att lära sig norska än vad de norska 

var av att lära sig svenska. Det finns flera förklaringar. En handlar om språkattityder, 

vilka kan ha förändrats sedan Delsings och Åkessons underökning, då norrmännen hade 

en positivare attityd än svenskarna till varandras språk. Den norska succéserien Skam 

kan ha lett till ett större intresse för norska bland unga svenska. Inom ämnesdidaktiken 

förespråkas att mera vardagliga texter bör användas för att väcka intresse. Ytterligare en 

faktor som kan förklara varför relativt ointresserade norska elever ändå har en högre 

grannspråkskompetens är att de möter svenska språket i sin vardag oftare än vad 

svenska elever möter det norska. 

 

5.6  Framgångsrika metoder i grannspråksundervisning 

Ask poängterar i Ämnesdidaktik för svensklärare (2012) att det enligt styrdokumenten 

är lärarens uppdrag att utveckla elevernas kunskaper om centrala drag i norska, och hon 

rekommenderar att detta kan utföras ifrån ett kontrastivt förhållningssätt, det vill säga 

att se på språkliga skillnader, som att exempelvis läsa Bröderna Lejonhjärta på de olika 

språken eller att välja språk på textremsorna på DVD-filmer. Hon talar om vikten av 

kommunikation och verklighetsanknytning och menar att digitala medier öppnat upp för 

kontakter mellan elever i olika länder. Vidare hänvisar Ask lärare eller lärarstudenter, 

som känner sig osäkra i nordiska språk, att delta i språkkurser som ges på nätet eller 

som distanskurser vid universiteten (Ask, 2012, s. 79–86). 

 

Hårstad skriver i Nabospråk og nabospråkundervisning (2015) om olika strategier när 

det gäller läsning. ”En viktig strategi i lesing av nabospråktekster vil altså være å få 

elevene over fra en bottom-up-framgangsmåte til en top-down-lesing. Det vil si et fokus 

der man bruker den meninga man får ut av teksten, til å tette de hullene ukjente ord og 

fraser lager, i stedet for å bruke alle krefter på enkeltord” (Hårstad, 2015, s. 59–74).  

Han beklagar att skrifter har varit dominanta inom grannspråksundervisning, när vi vet 
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att den största förståelseutmaningen ligger i den muntliga dimensionen. Av de texter 

som ingår i undervisningen är det viktigt att olika stilarter ingår. Klassisk litteratur ska 

ingå, men lika viktigt är det att nyare barn- och ungdomskultur blir inkluderat, menar 

Hårstad. Han anser att mest avgörande är sakprosa av typen ”vardagsprosa” ingår, det 

vill säga allt från bruksanvisningar till annonser, sms och tågtidtabeller. Hårstad och 

många erfarna språkdidaktiker framhäver att språkinlärning har störst effekt och verkar 

mest motiverande när elever får delta i verkliga kommunikationsgemenskaper. Därför är 

det viktigt att få in olika vardagstexter, så som nätsamtal, poptexter, tidningsartiklar och 

turistbroschyrer i klassrummen (Hårstad, s. 60). Slutligen framhäver även han kontrastiv 

läsning. Genom att jämföra översatt text med originaltext framgår skillnader, men inte 

som problem utan som just olikheter i språken (Hårstad, s. 67). 

 

Aurstad säger i Språknytt 4/2010, att det krävs nytänkande. Undervisningen baserar sig 

ofta på dikter eller utdrag från klassiker och därmed riskerar eleverna att möta ett äldre 

eller ett litterärt språk, medan det avgörande för dem är att kunna förstå vardagsspråket. 

Hon önskar att tyngdpunkten i undervisningen ska flyttas från det historiska till det 

funktionella. Eleverna ska tycka att det är skoj att lära sig, säger Aurstad och förordar 

nätets möjligheter att skaffa nordiska vänner att kommunicera med. För den som vill 

läsa vidare om tips på grannspråksundervisning finns webbadresser i bilaga C. 

 

5.7  Slutsatser 

Mot bakgrund av vad som framkommit i denna undersökning framstår flera frågor om 

grannspråksundervisningens vara eller inte vara. Är det bara på politiker- och 

tjänstemannanivå som grannspråk uppfattas som genuint viktigt? Ambitionen att 

fullfölja de beslut som fattats framstår inte som lika prioriterade områden vare sig inom 

lärarutbildningen, framskrivning av kunskapskrav, vid utgivning av läromedel eller i 

undervisningen av elever. Många lärare finner ämnet både svårt och mindre intressant 

och de upplever sig ha låg kompetens att utföra utbildningsuppdraget. Brist på 

läromedel underlättar inte arbetssituationen. Slutligen visar även eleverna ett relativt 

stort ointresse för grannspråk. Hur är det tänkt att de språkpolitiska målen ska uppnås, 

när det saknas en röd och sammanhållen tråd inom tanken med undervisningen?  

 

För att framtidssäkra ömsesidig språkförståelse är språksamarbetet främst inriktat på 

barn och ungas förståelse av grannspråk, enligt Nordiska Rådet. Bör man därför inte 
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diskutera den framtida grannspråksundervisningens existens inom skolväsendet? Som 

det ser ut nu finns den bara halvhjärtat med i läroplanerna på politikernas och 

tjänstemännens inrådan utan några direktiv om hur målsättningen med undervisningen 

överhuvudtaget ska kunna uppnås. Jag vill hävda att om grannspråk ska ingå i ämnet 

svenska, bör översyn inom lärarutbildningen göras så att pedagogernas kompetens 

förstärks, läroboksutgivningen diskuteras för att underlätta undervisningen i praktiken. 

Dessutom borde läroplanens kunskapskrav förtydligas, så att lärarna och eleverna vet 

vad som krävs av båda parter. Tidsbrist och prioritet är också aspekter som bör 

diskuteras vidare. 

 

Att fördjupa sig ytterligare i de ”sprickor” mellan å ena sidan politiska ambitioner å 

andra sidan den verklighet direktiven ska realiseras i är ett intressant ämne för framtida 

forskning att studera. Idag råder diskrepans mellan direktiv och önskemål kontra 

verklighet, och om grannspråksundervisning ska stå kvar på schemat måste den 

politiska ambitionen också ges förmågan att efterlevas tydligare i praktiken. Att förstå 

sina grannars språk är en unik rättighet vi har i Norden och den vi bör värna om. 

Modern teknologi erbjuder alla möjligheter till interaktion och kommunikation. Låt 

därför skolan bli den plattform som förmedlar grannspråkskompetens till eleverna så 

som det är avsett från början. 
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7 Bilagor 

Bilaga A. Mejl till skolorna i Norge och i Sverige 
 

Lena Adolfsson <la223af@student.lnu.se> 
14 november 2017 

11:50 

Hemlig kopia: nytorpsskolan@salem.se, sophie.ohlson@gagnef.se, 

anders.ostberg@gagnef.se, ulf.anderberg@halmstad.se, ulrika.hellstrom@umea.se, 

max.boman@umea.se, karin.thysell@umea.se, katrin.aberg@umea.se, 

charlotte.skarin@umea.se, kurt-inge.johnsson@karlskrona.se, solbergaskolan@gotland.se, 

rodebyskolomrade@karlskrona.se, almersskola@varberg.se, inger.svensson3@varberg.se, 

anders.onsjo@varberg.se, petra.johansson1@varberg.se, osterslattsskolan@karlshamn.se, 

trojenborgsskolan@mjolby.se, erica.rosenqvist@kumla.se, alsikeskola@edu.knivsta.se, gun-

britt.kangas@edu.pajala.se, kalltorpskolan@jarfalla.se, Daniel.Jagestedt@sjobo.se, 

dalaroskola@haninge.se, malmaskolan@koping.se, 

Liselotte.ViktorssonSamuelsson@emmaboda.se, engelbrektsskolan@orebro.se 

Till Rektor eller skolans Administratör och till den eller de som arbetar som ämneslärare i 

Svenska på högstadiet eller som faglärer i Norsk på ungdomsskolen. 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Lena Adolfsson och jag utbildar mig till ämneslärare i svenska vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu skriver jag mitt examensarbete, som handlar om 

grannspråksundervisning i norska och i svenska på grundskolornas senare del i Norge och 

Sverige. För att lyckas med detta behöver jag er hjälp. En del av min uppsats består av en 

enkät med 13 frågor, och det skulle vara till stor hjälp för mig om Du som ämneslärare i 

svenska eller faglärer i norsk har möjlighet att besvara frågorna. (Här måste jag be dig som 

Rektor eller Administratör att vidarebefordra detta mejl till berörd(a) lärare på er skola).  

 

Enkäten är skapad som ett formulär i Google Documents och ligger länkad här: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnllTc-

l14d0uU23JUjAL6cjETR0GM0S11CfyItpiMOGShqQ/viewform?usp=sf_link 

 

När Du svarat på de 13 korta frågorna i enkäten klickar Du bara på "skicka" längst ner efter 

sista frågan i dokumentet. Svaret får jag sedan i Google Docs och inte i mejlboxen. De är 

helt anonyma och visar varken ditt eller din skolas namn. 

 

Alla svar är värdefulla och jag är djupt tacksam för att Du besvarade enkäten! På grund av 

tidspress skulle jag uppskatta om Du kunde svara inom 8 dagar. 



  
 

II 

Ett stort och evigt tack ska Du ha för hjälpen med mitt examensarbete! Om Du vill ställa 

frågor eller läsa den färdiga uppsatsen är Du välkommen att mejla mig på adressen: 

la223af@student.lnu.se 

Åter igen, ett stort tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Lena Adolfsson 

 

 

  



  
 

III 

Bilaga B. Frågeställningar i enkät till respondenterna 
13 Frågor 

 

1) Vilket fylke/län jobbar Du i? 

 

2) Vilket kön är Du? 

Man 

Kvinna 

 

3) Hur länge har Du undervisat i faget norsk på ungdomstrinnet/ i ämnet svenska 

på högstadiet? 

 

4) Hur upplever Du att grannspråksundervisningen Du själv fick under din 

lärarutbildning var? 

Mycket bra. 

Bra. 

Tillfredsställande. 

Dålig. 

 

5) Hur upplever Du att grannspråksundervisningen i norska/svenska Du själv ger 

eleverna är? 

Mycket viktigt. 

Viktigt. 

Mindre viktigt. 

Oviktigt. 

 

6) Hur upplever Du det omfång som grannspråk har i gällande läroplan, som Du 

arbetar efter? 

För stor plats. 

Lagom plats. 

För liten plats. 

 

 

 



  
 

IV 

7) Upplever Du att det är svårt att undervisa i grannspråket norska/ svenska? 

Ja. 

Delvis. 

Nej. 

Vet ej. 

 

8)  Om Du svarade ja eller delvis i ovanstående fråga, vad tycker Du är det mest         

             problematiska? Kryssa i det eller de alternativ som stämmer bäst för dig. 

             Brist på läromedel i undervisningen. 

             Brist på tid. 

             Brist på intresse hos eleverna. 

             Brist på intresse hos läraren. 

             Brist på egen kompetens i grannspråk. 

             Annat, nämligen. 

 

9) Hur mycket tid ungefär lägger Du på planering, undervisning och utvärdering av 

grannspråket norska/svenska per klass och läsår? 

 

10)  Vilket material använder Du i grannspråksundervisningen? Kryssa för det eller 

de alternativ som stämmer för dig. 

Lärobok, titel 

Skönlitteratur, titel 

Sakprosa, vilken 

Film, titel 

Internet, vad av följande; podcast, mail, chatt, Skype och så vidare 

Eget material. 

 

11)  Upplever Du att eleverna ges möjlighet att nå angivna kunskapskrav i nordiska 

språk, när Du enbart tänker på norska eller svenska som ett grannspråk? 

Ja. 

Delvis. 

Nej. 

Inte Alls. 

 



  
 

V 

12)  Hur intresserade upplever Du att eleverna är av att lära sig grannspråket 

norska/svenska? 

Mycket. 

Delvis. 

Inte alls. 

 

13)  Har Du några tips på hur eleverna motiveras till att förbättra sin 

grannspråksförståelse? 

Ja. 

Nej. 

        

         

 

 

 

 
  



  
 

VI 
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