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Abstract 
Syftet med den här studien är att undersöka svensklärares attityder till 

grannspråksundervisning på högstadiet. Studien utgick från ett socialpsykologiskt 

perspektiv där begreppet attityd är centralt, och en kvalitativ analys utfördes med hjälp 

av ett frågeformulär. Frågeformuläret publicerades på en facebook-grupp och mailades ut 

till rektorer och lärare runt om i Sverige. Svaren på frågorna kategoriseras utifrån de tre 

beståndsdelarna affektiva, kognitiva och intentionella aspekter.  

Sammantaget visade resultatet att lärarna har en relativt negativ bild av 

grannspråksundervisning. Flera lärare problematiserar styrdokumenten och har svårt att 

se varför momentet ska ha en självklar plats i dagens skola. Vidare visade resultatet att 

en övervägande del av lärarna själva upplever att de har haft en undermålig utbildning i 

grannspråk, vilket kan anses vara en faktor som påverkar deras nuvarande återhållsamma 

inställning. Resultatet visar även att lärarna lägger cirka tre till fyra veckor på momentet, 

men det är svårt att avgöra om det är mycket eller lite utrymme i praktiken. 
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1 Inledning 

Ur ett samhällsperspektiv går det att ana starka politiska ambitioner som vill att 

skandinaver ska kunna kommunicera med varandra och att ett intresse för varandras 

länder ska väckas genom undervisning i grannspråk (Deklaration för nordisk språkpolitik, 

2007). Intresset ska leda till att elever känner att de har möjlighet, om de vill, att kunna 

studera eller arbeta i sina grannländer utan några språkliga hinder. Ett annat viktigt 

argument som motiverar varför grannspråk finns i läroplanen är de nordiska ländernas 

gemensamma kulturarv och gemensamma historia (Skolverket, 2017; Deklaration för 

nordisk språkpolitik, 2007). Dock visar tidigare forskning att svenskar är sämst på 

grannspråksförståelse av de skandinaviska länderna, vilket indikerar att både elever och 

lärare i Sverige kan ha bristande kunskaper i momentet (Delsing & Lundin, 2005; Lundin, 

2018a; Lundin, 2018b). 

I en undersökning av Lärarnas Riksförbund (2012) som baserades på lärares 

reflektioner om sin utbildning och sin undervisning kunde följande resultat konstateras: 

flertalet lärare upplevde att de inte hade en tillräcklig kompetens i 

grannspråksundervisning och att undervisningen således inte leder till att eleverna når 

målet inom momentet. De nämnde att materialet (läromedel, ljudfiler, litteratur) många 

gånger var bristfälligt alternativt obefintligt, samt att ämneslärarutbildningen inte hade 

gått djupare in på grannspråksundervisning, vilket kan tolkas som möjliga orsaker till 

varför undervisningen inte nådde önskvärd nivå. Dessutom ansåg flera lärare att de inte 

hade tid att undervisa i grannspråk, eftersom stoffträngseln i svenskämnet är svår att 

hantera (Lärarnas Riksförbund, 2012).  

I Delsing & Lundins (2005) studie visade det sig dessutom att eleverna inte verkade 

ha något större intresse av grannspråk och tre fjärdedelar svarade att de inte hade haft 

någon grannspråksundervisning alls, vilket påvisar hur viktigt och relevant det är att lägga 

ner tid på att undervisa i grannspråk (2005). Vidare var eleverna mer intresserade av det 

engelska språket och ansåg att de hade mer nytta av det och att de behärskade det språket 

bättre (Delsing & Lundin, 2005; Bacquin & Christensen Zola, 2013). I läroplanen för 

både högstadiet och gymnasiet står det att elever ska känna till språkförhållanden, 

språkbruk i norden samt kunna några ord och begrepp i de nordiska språken, vilket 

innebär att svensklärare måste behandla det i sin undervisning (Skolverket, 2011a; 

2011b). Alltså måste lärare hitta material, metoder och tid för att kunna undervisa om 
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grannspråk så att eleverna kan kommunicera med sina nordiska grannar och i 

förlängningen upprätthålla den nordiska språkgemenskapen.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med den här studien är att undersöka svensklärares attityder till 

grannspråksundervisning på högstadiet. Genom att undersöka verksamma svensklärares 

utsagor om metodik, material och tidsupplägg kan man utläsa deras attityd till grannspråk, 

och vilken prioritering momentet grannspråk får i praktiken i förhållande till 

styrdokumentens intentioner. Vidare undersöks i studien hur lärare uppfattar sin egen 

undervisning i förhållande till sin universitetsutbildning i fråga om grannspråk. Studiens 

frågeställningar är följande: 

• Vilken attityd har svensklärare till momentet grannspråk och hur beskriver de sin 

egen undervisning? 

• Vilken uppfattning har lärare om sin egen utbildning gällande momentet 

grannspråk och hur blir det synligt i hur lärare beskriver att de arbetar med ämnet 

i sin undervisning? 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet förklaras begreppet grannspråk och kopplas till aktuell forskning genom 

att begreppet förklaras ur ett språkligt perspektiv. Vidare kommer även incitament för 

grannspråksundervisning i skolan att redovisas.  

2.1 Begreppet grannspråk 

Norden består av fem stater, Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island, och tre 

självstyrande områden, Färöarna, Grönland och Åland. De nordiska språken kommer 

ursprungligen från samma språkfamilj, med undantag för finska. Släktskapet innebär att 

det finns en hel del morfologiska, lexikala och fonologiska likheter mellan språken (Torp, 

2004). I takt med att språken utvecklades gled de ifrån varandra och blev så småningom 

självständiga språk med egna regler och system. Idag finns det kvar likheter mellan 

språken som gör att språkbrukarna i norden teoretiskt sett kan kommunicera med varandra 

på sitt eget modersmål (Torp, 2004, s. 70ff). Det finns även en gemensam kultur och 

historia som de skandinaviska länderna delar. Det här har lett till påtryckningar från 

politiskt håll eftersom man vill att det ska finnas en gemenskap mellan de nordiska 

länderna och att skandinaver ska kunna kommunicera och förstå varandra. I fortsättningen 
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kommer de skandinaviska språken att benämnas som grannspråk i studien och vara de 

språk som studien åsyftar när termen används (jfr Torp, 2004).   

2.2 Incitament för grannspråksundervisning i skolan 

Det finns ett politiskt, ekonomiskt och kulturellt samarbete i norden, vars främsta syfte är 

att värna om nordiskt samarbete och skapa gynnsamma förutsättningar för medborgarna 

i de nordiska länderna. Det är i forum som Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet 

som aktuella frågor diskuteras och olika överenskommelser sker (Det officiella nordiska 

samarbetet u.å.). I Deklarationen om nordisk språkpolitik (2007) kan man utläsa en 

mängd ambitioner som främjar och motiverar grannspråksundervisning i skolan. För att 

säkerhetsställa att det långsiktiga arbetet med att bevara de skandinaviska språken och att 

medborgarna kan kommunicera på dessa språk vid exempelvis nordiska samarbeten har 

nordisk språkpolitik kommit överens om en mängd rättigheter för nordiska medborgare 

(Deklarationen om nordisk språkpolitik, 2007). Det finns två rättigheter som specifikt är 

kopplade till skolan och således innebär det att det finns ambitioner på politisk nivå som 

förespråkar grannspråksundervisning och grannspråksförståelse. Dessa rättigheter 

fastställer att ”alla nordbor har rätt till att tillägna sig ett samhällsbärande språk i tal och 

skrift, så att de kan delta i samhällslivet” och ”alla nordbor har rätt till 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” 

(Deklarationen om nordisk språkpolitik, 2017, s.66).  

En annan viktig faktor som motiverar grannspråksundervisning är det 

grundläggande Helsingforsavtalet, som nedtecknandes i ett gemensamt avtal 1962 där de 

nordiska länderna Sverige, Norge, Finland, Island och Danmark kom överens om att 

länderna skulle vidareutveckla samarbetet och fokusera på rätts- och samhällsuppfattning, 

gemenskap och kultur. Avtalet reviderades senast 1996. I artikel 8 i Helsingforsavtalet 

finns specifika bestämmelser som rör de nordiska skolorna, och att de ska undervisa om 

varandras kultur, språk och allmänna samhällsförhållanden (Helsingforsavtalet, 1996).  

Det finns även en diskussion om att Skandinavien utgör ett så kallat primärt 

språksamfund, det vill säga länder med ömsesidig språkförståelse. Det här 

språksamfundet motiveras med inre och yttre faktorer. De inre består av likheter i 

grammatik, böjningsmönster, ordförråd och ljudsystem och de yttre består av en 

geografisk och en politisk närhet. Det här medför att det finns ett antagande att 
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språkbrukarna ska kunna använda sitt modersmål och sedan förstå när mottagaren svarar 

på sitt modersmål (Braunmüller, 2002; Lundin, 2018b).  

Ytterligare argument som berättigar grannspråksundervisningens placering i 

svenskundervisningen är styrdokumenten. I kursplanen i svenska för grundskolan nämns 

grannspråken explicit i det centrala innehållet där det står att eleven ska få kännedom om 

”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” (Skolverket, 2011a). I kommentarmaterialet till 

kursplanen i svenska förtydligas och motiveras grannspråksundervisningens syfte och 

relevans i kursplanen. Det står bland annat att om elever har kunskaper i de nordiska 

språken och kan göra kontrastiva jämförelser mellan sitt eget språk och de nordiska ökar 

deras förutsättningar vid eventuella studier eller arbete i något av länderna i framtiden. 

En annan faktor är att man vill stärka de nordiska språkens ställning i Sverige genom att 

svenska elever ska få fördjupande kunskaper om att norden har en gemensam historia och 

kultur (Skolverket, 2017). 

2.3 Tidigare forskning 

I det här avsnittet redovisas först studier av grannspråksförståelse hos elever och lärare, 

men också studier av deras uppfattning och inställning till grannspråksundervisning. 

Därefter presenteras kritik mot befintlig forskning, men även mot lärarutbildningens 

hantering av grannspråken inom ämneslärarutbildningen.    

2.3.1 Grannspråksförståelse 

Trots att det finns flera argument som motiverar grannspråksundervisningens plats i 

styrdokumenten och specifikt i läroplanen för Lgr11 som innehåller ett moment där 

grannspråk åsyftas, visar en studie av Delsing & Lundin (2005) att svenska 

gymnasieelever inte har någon större kunskap i momentet. Många elever hävdade också 

att de inte hade fått någon undervisning i det. I forskningsrapporten undersöktes 

gymnasieelevers förståelse av de skandinaviska språken svenska, norska och danska. 

Eleverna fick även genomföra ett test som mätte deras kunskaper i engelska som 

jämförelsematerial. Det var cirka 1800 elever som deltog i studien och de kom från 

Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Färöarna och Grönland. I studien ingick 

enkätfrågor där eleverna fick svara om de hade haft grannspråksundervisning i sin tidigare 

skolgång, samt angående deras attityd och inställning till grannländerna. Eleverna gjorde 
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dels ett läsförståelsetest där de fick läsa en tidningsartikel och svara på frågor som mätte 

ordförståelse, dels ett hörförståelsetest där de fick se ett filmklipp och lyssna på en 

nyhetsuppläsare på svenska, norska och danska där de förväntades svara på öppna 

innehållsfrågor. Resultatet av den studien visar att bland de skandinaviska ungdomarna 

är norrmännen klart bättre på grannspråken än vad danskar och svenskar är. Sämst 

förståelse har de svenska ungdomarna. De skandinaviska eleverna är dock sammantaget 

mycket bättre på det engelska språket än vad de är på grannspråken. Dessutom visade det 

sig att de anser att engelskan både är finare och lättare, vilket visar vilken inställning och 

attityd eleverna har till grannspråken. Möjliga orsaker till att norrmännen hade bäst 

förståelse, förklarar forskarna, har att göra med deras inställning och attityd till 

grannländerna, norrmännens redan befintliga vana att pendla mellan två skriftspråk och 

en mer utpräglad dialektal standard samt att norskan ligger i en slags mellanposition 

mellan svenska och danska rent språkligt (ordförråd och ljudsystem). Resultatet visar 

också att endast en fjärdedel av svenskarna hade haft någon form av 

grannspråksundervisning jämfört med danskarna och norrmännen där nästan hälften hade 

mött det i skolan. Det visar sig också att de danska och svenska eleverna har blivit sämre 

på att förstå grannspråken generellt under en tidsperiod på trettio år (Delsing & Lundin, 

2005).  

 Grannspråksförståelsen mellan skandinaver är låg och engelskan är ett 

förstahandsval när det uppstår kommunikationssituationer mellan språkbrukarna, visar 

flera studier (Delsing & Lundin, 2005; Bacquin & Christensen Zolas, 2013; Börestam, 

1994). Trots att undersökningarna skedde med nästan 20 års mellanrum visade resultaten 

en snarlik tendens där engelskan blir ett självklart val och indirekt får ett högre värde. 

Sammantaget verkar det som om de skandinaviska språken generellt upplevs som 

främmande språk och inte som grannspråk för de nordiska språkbrukarna (Bacquin & 

Christensen Zolas, 2013; Börestam, 1994).    

I två artiklar problematiserar Lundin (2018a; 2018b) tidigare studiers resultat från 

internordisk och interskandinavisk språkförståelseforskning. Hon menar att det finns 

förväntningar att de nordiska språkbrukarna ska ha en ömsesidig förståelse eftersom de 

skandinaviska språken är besläktade. Via produktion och perception förväntas 

skandinaver kunna använda sitt eget språk och bli förstådda, men det fungerar inte alltid 

i praktiken. Vidare skriver Lundin att det råder en diskrepans gällande begreppet 

språkförståelse mellan språkbrukare och forskare, vilket resulterar i att forskningen inom 

fältet inte helt speglar nordiska människors egentliga förståelse av varandras språk. De 
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olika attitydundersökningarnas metoder är svåra att göra jämförelser mellan, eftersom de 

utgår från helt skilda förutsättningar, situationer och utgångspunkter (Lundin, 2018a; 

2018b). Det här medför att resultaten inte alltid överensstämmer, men Lundin (2018b) 

påpekar att aspekterna är komplexa och att undersökningarna egentligen fokuserar på 

skilda saker (förståelse av talat eller skrivet språk) och använder sig av olika metoder och 

mätningar (perception eller produktion), vilket är faktorer som genererar en bred bild av 

interskandinavisk språkforskning. Följaktligen blir det svårt att få fram en enhetlig bild 

av språksituationen baserad på den forskning som finns inom området (Lundin, 2018b, 

s.11).   

2.3.2 Lärares inställning till och uppfattning om 
grannspråksundervisning 

En studie som visar korrelation mellan elevernas grannspråkskompetens och upplevda 

undervisningstimmar är lärares egen självskattning i grannspråksundervisning. I en 

enkätundersökning från Lärarnas Riksförbund (2012) där cirka 900 grundskolelärare och 

gymnasielärare deltog bad man lärare att skatta sin egen kompetens inom momentet 

grannspråk baserat på sin egen utbildning och hur deras undervisning möjliggör att 

eleverna klarar målet för undervisningsinslaget. Sammantaget visade resultatet att både 

grundskolelärarna och gymnasielärarna ansåg att de hade bristande kompetens om 

grannspråk och att deras undervisning inte bidrar till att eleverna klarar målet eftersom 

det många gånger blir bortprioriterat. Bland enkätens fritextsvar kan man utläsa att 

momentet generellt har en låg status. Flera lärare tycker inte att de hinner med grannspråk, 

eftersom det finns så många andra moment som prioriteras, exempelvis förberedelser för 

de nationella proven. Vidare var det ett stort antal lärare som menade att den undervisning 

de hade fått på lärarutbildningen inte var tillräcklig alternativt obefintlig. Flertalet lärare 

kritiserade även utbudet av material och att det material som finns många gånger är 

bristfälligt, vilket är ännu en bidragande orsak till att grannspråken inte får utrymme i 

undervisningen. Det fanns dock lärare som tycktes vara mer positiva till momentet och 

hade hittat material och metoder som fungerade (Lärarnas Riksförbund, 2012). 

Lärarutbildningens roll i samband med grannspråksundervisning nämns i en artikel 

av Hannesdóttir & Mose (2011). De diskuterar och problematiserar olika aspekter som 

troligen påverkar lärares grannspråksundervisning genom att kritisera hur adekvat den 

undervisning som svensklärare får i sin egen utbildning egentligen är. Vidare lyfts 

möjliga orsaker som torde vara faktorer som har påverkat dagens grannspråkskompetens 
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hos både lärare och elever. Författarna menar att dessa består av både strukturella och 

ekonomiska förutsättningar vid lärosätena. Bland annat nämns bristen på 

universitetslärare med grannspråkskompetens och ett utbildningsystem som inte 

tydliggör att det är de kommunikativa färdigheterna som eftersöks är viktiga faktorer som 

antas påverka lärarnas kompetens och i förlängningen elevernas grannspråksförståelse. 

Författarna skriver att det inte råder en samstämmighet mellan de politiska ambitionerna 

och styrdokumenten i lärarutbildningen och i skolan. Deras lösning är att undervisningen 

måste byta inriktning till att fokusera på den språkliga kommunikationen för att motivera 

eleverna till att vilja lära sig grannspråk (Hannesdóttir & Mose, 2011).     

2.4 Teoretisk utgångspunkt  

Den här studien utgår från ett socialpsykologiskt perspektiv där begreppet attityd är ett 

centralt begrepp. I det här sammanhanget kommer begreppet att vara den teoretiska 

utgångspunkten tillsammans med de tre beståndsdelarna affektiva, kognitiva och 

intentionella aspekter som attityd anses bestå av (DeFleur & Westie, 1963, s. 25; Thomas 

& Znaniecki, 1918; Aiken, 2002).  

Begreppet attityd har en lång historia inom vetenskapliga sammanhang, men från 

början av 1900-talet blev det en betydelsefull term inom socialpsykologin och inom andra 

socialvetenskaper. I socialpsykologiska sammanhang beskrivs attityd som ”an internal 

state which affects an individual’s choice of action toward some object, person, or event” 

(Aiken, 2002, s.3). Attityd används ofta synonymt med begreppet inställning och byggs 

upp av affektiva, kognitiva och intentionella beståndsdelar. Den kognitiva beståndsdelen 

består av vad personer vet eller tror sig veta om attitydsobjektet. Den affektiva 

beståndsdelen består av vilket ställningstagande personen har inför attitydobjektet, medan 

den intentionella beståndsdelen består av vilka handlingar man väljer att utföra mot 

attitydsobjektet (Aiken, 2002, s. 3ff). Utifrån de tre beståndsdelarna reagerar och agerar 

individer på sin omgivning, situationer, personer eller koncept antingen positivt eller 

negativt, skriver Aiken (2002).  

Attityder är både baserade på individuella och gemensamma åsikter (Aiken, 2002, 

s. 3ff). Garrett (2010) kopplar attityd till språk och förklarar att språkliga attityder finns 

på alla nivåer. Exempelvis kan individen ha en attityd till stavning, grammatik, taltempo 

eller dialekter, men kan även ha en specifik attityd till språket i sin helhet. Åsikter om 

språk i sin helhet kan kopplas till språkideologi. Vad vi har för attityder till språk skriver 

Garrett (2010) beror dels på egna erfarenheter, dels på sociala kontexter. Samtidigt som 
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vi bygger attityder från egna erfarenheter påverkas vi av föreställningar från andra håll 

och lär oss att tycka på ett visst sätt. Det här medför att vissa språk värderas högre än 

andra och att de normer som finns i samhället delvis bestämmer vilken attityd individen 

har till språket. Många gånger är skolan den arena där individer möter ett annat språk än 

sitt modersmål, vilket kan ha en stor inverkan för hur deras senare attityd formas. Det 

innebär att lärare, läroplaner och pedagogik är viktiga faktorer som påverkar individens 

attityd till språk (Garrett, 2010, s. 2ff; 15ff; 19ff; 128ff).  

Utifrån ovannämnda teoretiska utgångspunkt fokuserar den här studien på 

högstadielärares attityder och undervisning, eftersom de implicit genom metodval, 

materialval och uppfattning om momentet grannspråk har ett stort inflytande på elevers 

vidare intresse för och kontakt med de skandinaviska språken.   

3 Metod och material 

Nedan presenteras metodval, insamlingsmetod, analysmetod, forskningsetiska aspekter 

och metodkritik i relation till studien.  

3.1 Val av undersökningsmetod 

För att besvara den här studiens frågeställningar och syfte har studien utgått från en 

kvalitativ ansats med hjälp av ett frågeformulär som besvarades på en webbaserad 

plattform, Google formulär. Det är både lätt för forskaren att konstruera ett formulär 

genom det här verktyget och lätt för respondenterna att svara på frågorna. Dessutom kan 

frågorna genomföras på mobiltelefoner, surfplattor och datorer, vilket medför att frågorna 

blir lättillgängliga och kan besvaras oavsett var respondenten befinner sig (Denscombe, 

2018, s. 256ff).  

Fördelarna med att använda sig av frågeformulär är enligt Denscombe (2018) att 

alla svar kommer i skriftlig format. Det medför att materialet inte behöver transkriberas, 

vilket i sin tur leder till att transkriberingsfel undviks samt att det material som finns är 

lätt att överföra i olika program för bearbetning. Dessutom blir studien inte beroende av 

tid eller plats, vilket blir positivt eftersom det innebär tidsbesparing för alla parter. En 

annan aspekt är att respondenterna kan svara på frågorna när de har möjlighet, och att de 

då får tid att tänka igenom sina svar och reflektera över dem. Respondenterna blir heller 

inte påverkade av forskarens inverkan på ett fysiskt eller ett psykologiskt plan, vilket kan 

reducera faktorer som påverkar svarens sanningshalt jämfört med om frågorna skulle ske 

i realtid med visuell kontakt. Dessutom kan studien lättare spridas till ett större 
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geografiskt område och till fler respondenter istället för att genomföra enkäten där endast 

ett fåtal individer från närliggande områden tillfrågas. Nackdelarna med att använda 

frågeformulär är att det är svårt att veta hur sanningsenligt respondenterna svarar på 

frågorna, eftersom forskaren exempelvis inte kan ställa några följdfrågor som kontrollerar 

sanningshalten.  

Studien avgränsar sig till verksamma högstadielärare eftersom omfånget hade blivit 

för stort om både gymnasie- och högstadielärare hade medverkat i studien.  

3.2 Insamlingsmetod 

Frågeformuläret distribuerades dels genom e-post till 90 rektorer och svensklärare, dels 

genom ett inlägg i facebookgruppen Svensklärarna. Frågorna är av öppen karaktär, vilket 

innebär att det inte går att svara ja eller nej på någon fråga. Styrkorna med att använda 

öppna frågor är att respondenten får utrymme och möjlighet att utveckla sina svar och 

kunna fördjupa dem. Det här medför att åsikter, tankar och reflektioner respondenterna 

har om momentet grannspråk kan komma fram i svaren. Möjligheten att kunna skriva 

långa och utförliga svar blir även en svaghet i sammanhanget, eftersom det kräver mer 

tid, ansträngning och reflektion av respondenterna, vilket kan leda till att vissa väljer att 

inte medverka (Denscombe, 2018, s. 252ff). Formuläret innehöll dels 

bakgrundsinformation med allmän information om undersökningen där syftet med 

studien specificerades och förklarades, dels fanns det en uppskattning av beräknad 

tidsåtgång. Frågorna var konstruerande och genomarbetade för att motverka att det skulle 

bli frågor som var irrelevanta, komplexa, otydliga eller upprepande, vilket 

förhoppningsvis skulle minimera risken för utmattning hos respondenterna (Denscombe, 

2018, s. 244ff).    

Insamlingen av materialet genomfördes efter att frågorna hade mailats ut till 

rektorer och svensklärare runt om i landet samt hade funnits tillgänglig två veckor på 

facebooksidan Svensklärarna. Sedan togs frågorna bort från den webbaserade 

plattformen och svaren sammanställdes och granskades för analys. Ett problem i den här 

studien var att hitta respondenter som var villiga att ställa upp och svara på 

frågeformuläret, vilket medförde att jag vid ett tillfälle kommenterade inlägget i 

facebookgruppen och uppmanade fler respondenter att svara på frågorna. Totalt var det 

15 respondenter som besvarade frågorna och deras utsagor utgör det empiriska materialet 

i studien. 
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3.3 Analysmetod 

Med hjälp av det teoretiska begreppet attityd har svaren på frågorna kategoriseras utifrån 

de tre beståndsdelarna affektiva, kognitiva och intentionella aspekter (jfr Aiken, 2002, 

s.3ff). I analysen av den kognitiva aspekten användes svaren från fråga 6 i frågeformuläret 

(se bilaga 1), där lärarna förväntades resonera om sin egen lärarutbildning. På så vis kan 

svaren sättas i relation till hur lärares utbildning och erfarenheter kan spegla aktuell 

undervisningspraktik, vilket i sin tur speglar vilken attityd lärarna har till momentet.  

Den affektiva aspekten analyseras genom svaren på frågorna som berör lärares 

attityd till grannspråksundervisning och frågorna där de skulle redovisa hur mycket tid de 

lägger på momentet för att indirekt kunna utläsa lärarnas attityd till undervisningsinslaget 

(fråga 1 och 2 i frågeformuläret).  

I analysen av den intentionella aspekten kopplas frågorna som uppmanade lärarna 

att resonera och förklara val av metodik och material för att kunna utläsa vad lärarna gör 

eller inte gör i praktiken, vilket i sin tur är en aspekt som kan antyda momentets prioritet 

och ställning (fråga 3 och 4 i frågeformuläret).   

3.4 Forskningsetiska aspekter 

För att få genomföra en studie krävs det etiska hänsynstaganden när det finns informanter 

som är involverade (Vetenskapsrådet, 2017, s.14ff). Den här studien omfattar varken 

känsliga personuppgifter eller riskerar att skada informanterna fysiskt eller psykiskt, 

vilket gör att studien inte behöver genomgå en etisk prövning (Vetenskapsrådet, 2017, 

s.15ff; 40ff). Studien har tagit hänsyn till de fyra etiska principer eller krav som 

Vetenskapsrådet (2002) har satt upp för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informanterna fick i samband med frågorna information om studiens 

syfte, att det var frivilligt att delta och att lämna studien när som helst, att informanterna 

kommer vara anonyma under hela processen samt vilka villkor och uppgifter som gäller 

för informanterna. Efter att studien är genomförd kommer frågeformuläret och dess svar 

att raderas (Vetenskapsrådet, 2002).    

3.5 Metodkritik   

I den här studien finns det en rad metodaspekter som går att problematisera och 

ifrågasätta. För det första är det omöjligt att avgöra vem som svarar på frågorna och kunna 

säkerhetsställa att det faktiskt är verksamma och behöriga lärare som svarar, vilket 
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påverkar svarens trovärdighet. Dock är frågorna ställda i en sluten facebook-grupp där 

det krävs en ansökan för att få tillträde genom att ange att man är lärare alternativt 

lärarstudent och motivera varför man vill vara med i gruppen. Det här innebär att det med 

stor sannolikhet är endast lärare eller blivande lärare som söker sig till gruppen. Det går 

även att anta att de personer som ansöker om att delta i gruppen är intresserade av ämnet 

och vill diskutera metodik, material och ämnesdidaktiska frågor, vilket är gynnsamt för 

den här studien. Dessutom fanns det inga svar som indikerar att någon individ utan 

relevant kompetens och erfarenhet har besvarat studiens frågor, vilket visar att det troligen 

är personer från lärarprofessionen som besvarade frågeformuläret. Vidare fick 90 rektorer 

och svensklärare mail om frågeformuläret, vilket kan ses som en garanti för att 

svensklärare svarar (Denscombe, 2018, s.248). 

För det andra kan man ifrågasätta materialets storlek, eftersom det enbart var totalt 

15 respondenter som besvarade frågorna. Utifrån antal svar är det svårt att dra några 

generella slutsatser och generalisera resultatet. En möjlig orsak till att det var en låg 

svarsfrekvens är att frågorna inte var tillräckligt specifika, relevanta eller intressanta, 

vilket medförde att respondenterna inte valde att delta alternativt fullfölja studien. Bristen 

på informanter kan även indikera att det finns ett svagt intresse för momentet.  

4 Resultat och analys 

Följande resultat och analys redovisas i relation till studiens syfte och frågeställningar. 

Lärarnas utsagor kategoriseras och analyseras utifrån de tre beståndsdelarna affektiva, 

kognitiva och intentionella aspekter.     

4.1 Affektiva aspekter 

Den affektiva aspekten består av vilket ställningstagande personen har inför ett 

attitydobjekt där man antingen kan ställa sig för eller mot det (Aiken, 2002, s. 3ff). I det 

här sammanhanget kommer det att kopplas till vilken attityd lärarna har till momentet 

grannspråk genom att redovisa deras utsagor från fråga 1 och 2 i frågeformuläret. 

Lärarna fick svara på frågorna om vad de anser om grannspråksundervisning där de 

fick beskriva sin attityd samt vilken relevans de ansåg att momentet har. De fick även 

uppskatta hur mycket tid de lägger ner på undervisningsinslaget.  

Det fanns en stor spridning bland svaren och 8 av 15 lärare skriver att de tycker att 

grannspråksundervisning är viktigt och relevant. Andra lärare nämner att de inte ser 

momentets relevans eller vikt, medan andra påpekar att det finns både för- och nackdelar. 
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Samtidigt menar 11 av de 15 informanterna att undervisning i grannspråk endast utgör en 

liten del av kunskapskraven, vilket verkar vara ytterligare ett argument som bidrar till att 

momentet inte prioriteras eller får särskilt stort utrymme i undervisningen. Totalt åtta 

lärare beskriver också att det är problematiskt att hinna med det, vilket synliggörs i 

lärarnas uppskattning om hur mycket tidsutrymme som undervisningsinslaget får i 

praktiken. Genomsnittligt undervisar, planerar och utvärderar lärarna cirka tre till fyra 

veckor under ett läsår inom momentet grannspråk.  

En lärare resonerar exempelvis om momentet i relation till styrdokumenten och 

skriver: ”Jag tycker att grannspråk är viktigt och relevant. Kunskapskraven är dock något 

otydliga varpå jag tycker det är svårt att undervisa om. Ofta faller det lite mellan stolarna, 

dels därför och dels för att det inte är det område där jag har mest kunskap”. En annan 

röst förklarar:  

Det är lätt att det hamnar lite i skymundan, det blir ett kunskapskrav att bocka av eftersom 

det är en mindre del av kunskapskraven. Sen smyger det sig in under andra 

arbetsområden, om t.ex. litteratur från andra nordiska länder. Det är ett ganska uppskattat 

område från elevernas håll eftersom det är lättsamt och de har oftast stor förförståelse. 

Det fanns lärare som uttalat visade att de förhåller sig skeptiska och inte är helt 

övertygade om grannspråksundervisningens relevans och plats i styrdokumenten. 

Exempelvis konstaterar en lärare:  

Jag är inte så förtjust i det och undervisar endast pliktskyldigt utifrån det läromedel vi 

har (Gleerups Portal). Jag förstår att det finns en koppling till språkhistorien och hur det 

kan vara bra att se hur och varför språk utvecklas åt olika håll. Jag tror dock att fokus 

just nu på högstadiet bör ligga på rena färdigheter (läsa, skriva, tolka) och saker som är 

mer relevanta för det moderna samhället. Kanske att detta moment kan introduceras först 

på gymnasiet.   

Läraren i citatet ovan upplever grannspråksundervisning som en plikt och anser att det 

finns andra viktigare moment för högstadieelever, exempelvis läsning, skrivning och 

tolkning. Vidare föreslår läraren att momentet först ska introduceras på gymnasiet, vilket 

indikerar lärarens åsikt om undervisningsinslaget samt att det går att koppla till andra 

delar ur styrdokumenten, exempelvis språkhistoria. En annan lärare skriver ”Jag anser att 

det är det minst viktiga kunskapskravet i svenskan. Jag tycker att eleverna ska få bekanta 

sig med språken och höra dem”. Samtidigt fanns det lärare som lyfter fram momentet som 

något positivt och viktigt för eleverna där det fanns gott om potential och möjligheter: 

Jag tycker att det är otroligt roligt, och det brukar också vara väldigt uppskattat av 

eleverna. Det går att göra mycket kreativt med det, och det känns som att det finns färre 
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färdiga normer att följa än när man t.ex. undervisar om skrivande. Jag tycker att det är 

väldigt relevant att träna på att se likheterna och skillnaderna mellan språken, eftersom 

det hjälper oss att förstå vår egen språkhistoria och också såklart att kommunicera med 

våra grannar. 

Lärarnas utsagor visar sammantaget att grannspråksundervisning anses vara relevant och 

viktigt, men åtta lärare diskuterar att det är svårt att motivera och hinna med momentet. 

Dock går det att utläsa bland kommentarerna att momentet kopplas till andra delar i 

styrdokumenten, främst till språkhistoria, vilket indikerar att grannspråksundervisning 

inte verkar bedrivas i sin rena form utan kommer in under andra moment. Bland de lärare 

som enbart förhöll sig positiva lyfts momentets potential och frihet fram som viktiga 

aspekter, samt att det är ett bra verktyg för att skapa förståelse av svensk språkhistoria 

genom att göra kontrastiva jämförelser mellan de nordiska språken.   

4.2 Kognitiva aspekter 

Den kognitiva aspekten utgörs av vad personer vet eller tror sig veta om ett attitydsobjekt 

(Aiken, 2002, s. 3ff). För den här studien kan lärares utsagor om sin egen lärarutbildning 

användas som en utgångspunkt eller bidragande omständighet som möjligen påverkar 

aktuell undervisningspraktik. De upplevelser lärarna har haft i sin egen studiegång kan 

tänkas vara faktorer som påverkar vilken attityd de har till momentet och vad de väljer att 

inta för ställning till grannspråksundervisning. 

Genom att lärarna fick beskriva hur lärarutbildningen behandlade momentet 

grannspråk (fråga 6 i frågeformuläret) kunde följande resultat utläsas. Totalt tio av lärarna 

var eniga om att deras utbildning var bristfällig eller obefintlig i relation till momentet. 

Om grannspråk hade behandlats så var det i en liten utsträckning och under en kort period 

i utbildningen. Exempelvis skriver en lärare: ”Vi hade några få poäng 

grannspråksundervisning när jag läste till lärare. Det var inget stort moment alls”. En 

annan skrev ”Mycket bristfälligt”.  

Sex lärare antyder även att deras egen undervisning blev ofullständig eftersom de 

inte hade fått med sig tillräckliga kunskaper från lärarutbildningen. En lärare skriver att 

”Vi läste några hp i respektive danska och norska. Tyckte att det saknades didaktiska tips 

samt även undervisning om minoritetsspråk”. En annan röst beskriver sin lärarutbildning 

i relation till momentet enligt följande: ”Mycket kort vilket gör att det lätt kommer lite i 

skymundan. En viss osäkerhet finns ju också i att tala språken själv (men roligt)”.  

Det fanns fem lärare som verkade ha haft en adekvat undervisning i sin egen 

lärarutbildning och var positivt inställda. Exempelvis skriver en lärare: 
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Det var fantastiskt roligt! Vi [hade] ganska omfattande föreläsningar och kreativa 

grupparbeten. Vi fick också möjlighet att resa till Norge och bo på flott hotell och åka på 

en massa trevliga utflykter tillsammans (museum, sightseeing, bio i en egen salong, 

teater, etc) och lyssna på föreläsningar samt få författarbesök. I samband med det knöt 

jag kontakter som gjorde att jag sedan genomförde en av mina VFU-perioder i x-stad, i 

Norge. Det var otroligt intressant!  

Läraren i citatet ovan betonar att hens grannspråksundervisning på lärarutbildningen var 

givande, rolig och lärorik. Hen har fått möjlighet att vistas i språkliga autentiska miljöer 

och har fått höra språket i en mängd olika situationer som hen senare har kunnat utnyttja 

i sin undervisning.   

En annan lärare poängterar vikten av att lärosätena använder sig av norsk- och 

danskspråkiga lektorer för grannspråksundervisning, eftersom det är en viktig faktor för 

en djupgående utbildning i grannspråk: 

När jag läste var det två stora kurser i danska och norska. En svensk lärare höll i kursen 

för norska och vi som studenter skulle skriva en uppsats i ämnet medan i danska hade vi 

en dansk lärare som talade danska under hela kursen, vi fick läsa texter på originalspråket 

och hade en tenta i språket. I dag ser jag med glädje tillbaka på den danska kursen, medan 

jag i stort sett har glömt vad vi gjorde under kursen som behandlade det norska språket.  

Läraren skriver fram hur viktigt hen upplever att det är att de blivande lärarna får ta del 

av originalspråken (norska och danska) genom hela kurserna och få tala, skriva och lyssna 

på språken för att kunskaperna ska fördjupas samt för att få en inblick i och känsla för 

språken i sin helhet.  

Ovannämnda utsagor visar att lärarna i studien generellt inte har haft en gedigen 

utbildning i relation till grannspråksundervisning, och man kan explicit och implicit utläsa 

att det påverkar deras egen undervisning om grannspråken. Det fanns dock lärare som i 

sina utsagor beskriver sin utbildning som givande och rolig där de har fått med sig 

värdefull didaktik och metodik. Bland de positiva svaren kunde man utläsa att det var just 

de kommunikativa förmågorna som lärarna ansåg vara viktigt att fokusera på i 

utbildningen.    

4.3 Intentionella aspekter 

Den intentionella aspekten består av vilka handlingar man väljer att utföra mot 

attitydsobjektet, vilket i det här sammanhanget är grannspråksundervisning (Aiken, 2002, 

s.3ff). I den här studien kan frågorna 3 och 4, som uppmanade lärarna att resonera och 

förklara val av metodik och material, användas för att möjligen kunna utläsa en antydan 
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om vad lärarna gör eller inte gör i praktiken, vilket i sin tur är en aspekt som kan insinuera 

momentets prioritet och ställning i praktiken. 

Utifrån svaren där lärarna skulle beskriva sin grannspråksundervisning genom att 

ange vilken metodik och vilket material de använder sig av kan svaren påvisa deras attityd 

till momentet både implicit och explicit. Dessutom skulle lärarna resonera om hur och 

varför de väljer undervisningsmetod när de undervisar i grannspråk, vilket ytterligare är 

en indikation som kan kopplas till momentets status. 

Generellt verkar lärarna använda sig av en rad olika metoder och material i sin 

undervisning. Det råder ingen samstämmighet bland svaren, utan de är mycket 

varierande. Inget tyder heller på att en metod eller ett material var överrepresenterat bland 

lärarnas svar. Totalt åtta lärare svarade att de använde kontrastiva metoder, medan sex 

menade att de använde sig av instuderingsfrågor eller diskussionsfrågor. Lärarna 

använder sig av en rad olikartade material, exempelvis läromedel, film, musik och texter. 

I fyra fall användes färdigt material som finns tillgängligt på skolan, medan två lärare i 

andra fall själva har satt ihop ett material. De uppgav att de använde sig av flera olika 

metodiska lösningar där 7 av 15 lärare kopplade grannspråksundervisning till 

språkhistoria och ansåg att det var en naturlig koppling samt att undervisningen 

anpassades efter aktuell elevgrupp. En lärare diskuterar på följande vis: ”Jag vill få fram 

en förståelse för ursprunget hos de olika språken när vi har språkhistoria. Detta gör att jag 

ofta väljer att jobba med olika typer av jämförelser mellan språk och jag går även tillbaka 

och tittar på varifrån orden kan ha kommit och varför, för att skapa den förståelsen”. En 

annan lärare resonerar om sitt metodval och material på följande sätt: 

Det ser såklart olika ut beroende på vilken klass jag undervisar. Senaste åren har jag 

jobbat på en skola där grannspråken får mest utrymme i årskurs 9. De två senaste 

veckorna har vi jobbat med grannspråken och bland annat lyssnat på musik från de olika 

länderna, läst och analyserat dikter, läst översättningar av samma text på olika språk, 

tränat på att avgöra om en text är dansk eller norsk, lärt oss lite mer om de nordiska 

ländernas historia (då även Färöarna och Grönland, som annars får ganska lite utrymme 

när vi pratar språk). Jag använder mycket musik som jag hittat själv (hiphop och Disney-

låtar brukar fungera bra), men också en del textutdrag från olika läromedel för högstadiet. 

Jag rotar runt bland mina böcker och på alla de mängder av hemsidor som finns, men till 

syvende och sist blir det ofta baserat på sådant eleverna är intresserade av och låtar som 

jag själv gillar/tycker är roliga. 
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En tredje röst förklarar att ”Utgångspunkten är Portal.1 Genomgång av språkträdet, 

tidslinje för svenska språkhistorian (individuellt). Fördjupningsarbete om ett språk i en 

grupp: muntlig redovisning och faktablad. Prov baserat på tidslinje och faktabladen som 

eleverna producerar. Tester många förmågor: skriftligt, muntligt, samarbete med 

direktrespons… ”. 

Även om metod och material som sagt varierar, verkar det vara vanligt att lärarna 

kopplar momentet till andra delar i kursmålen, vilket kan indikera dess status i förhållande 

till dessa. Citaten visar även att lärarna väljer att arbeta med flera förmågor i samband 

med grannspråksundervisning. Eleverna får lyssna, skriva och tala på grannspråken. 

Lärarna verkar även vara noga med att lyfta fram förståelsen för eleverna och visa att det 

finns en gemensam historia mellan länderna i Norden för att skapa nyfikenhet och intresse 

för grannländerna och deras språk.      

4.4 Momentet grannspråk – en helhetsbild 

Lärarna ombads också ange övriga resonemang, åsikter och tankar om 

grannspråksundervisning. Många lärare ger en sammantagen bild om 

grannspråksundervisning som korrelerar med ovannämnda resultat. Bland svaren finns 

det lärare som återigen lyfter problematiken om styrdokumentens stoffträngsel och 

prioritering i relation till andra moment i undervisningen. En lärare skriver exempelvis 

att ”Så länge det är en bisak i kursplaner är det svårt att jobba mer med.” En annan lärare 

skriver: ”Området är viktigt men [det är] lätt att det kommer i skymundan för läsning och 

skrivning.” 

 I citaten ovan kan man implicit utläsa att lärarna anser att det är problematiskt att 

hinna med momentet eftersom andra moment (läsning och skrivning) prioriteras före 

grannspråk, vilket kan utläsas som kritik mot styrdokumentens utformning. Det verkar 

också finnas en mindre uttalad hierarkisk ordning bland momenten. Svaren indikerar att 

grannspråk befinner sig relativt långt ner på den listan, vilket kan visa dess ställning i 

relation till andra moment i svenskundervisningen. 

 Det finns även utsagor som lyfter fram momentets potential och hur det skiljer sig 

från andra moment, vilket resulterar i att både elever och lärare verkar uppskatta när 

grannspråksundervisning behandlas i undervisningen. Exempelvis skriver en lärare: Kul 

moment som avviker från normal svenskundervisning. Lättillgänglig flerspråkighet är 

viktigt att värna om”. En annan lärare skriver: ”Jag har precis haft det med mina nior och 

                                                
1 Portal är ett basläromedel i svenska för åk 7-9.  
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deras exittickets var väldigt positiva. Vi har haft en diskussion om det på en 

ämneskonferens och det verkar som de flesta [lärare] lägger någon lektion på detta”. 

Citaten visar att lärarna menar att undervisningsinslaget är roligt och viktigt samt 

att det är uppskattat bland eleverna. En annan aspekt som lyfts fram är flerspråkighet. 

Läraren menar att det är viktigt att skydda de nordiska ländernas språk som de facto har 

stora likheter och således bör vara lättåtkomliga och lättförståeliga för de nordiska 

medborgarna.   

Vidare fanns det svar som lyfter fram förslag till hur momentet skulle kunna 

genomföras och bli mer motiverande för både elever och lärare: ”Det hade varit roligt att 

hitta ett samarbete med en lärare i Danmark eller Norge för att kunna göra besök hos 

varandra och låta eleverna skriva till varandra”.  

En annan röst problematiserar utformningen av kursplanen eftersom nordiska språk 

är egna språk och det inte går att undervisa om språken till fullo: ”Grannspråken är ju 

egna språk så jag kan inte lära dem hela språket. Som jag förstår det vill Skolverket visa 

på likheterna mellan språken och avdramatisera skillnaderna för att öka närheten till våra 

grannländer”. 

Det verkar som om lärarna ser momentet som relevant men diskuterar att det 

behöver bli mer motiverande för både lärare och elever genom att exempelvis ha olika 

samarbeten mellan de nordiska länderna. Lärarna verkar vara kritiska till de nuvarande 

styrdokumentetens utformning i förhållande till momentet och menade att de inte kan 

förväntas genomföra momentet på ett adekvat sätt, eftersom det råder stoffträngsel i 

svenskämnet.  

4.5 Sammanfattande resultat  

Resultaten visar att lärares attityd till momentet grannspråk är av blandad karaktär. Totalt 

var det åtta lärare som framhöll momentet som viktigt och relevant, medan andra inte såg 

dess relevans i förhållande till andra många gånger mer prioriterade momentet. Det fanns 

även lärare som befann sig i en slags mellanposition och tyckte att det var relevant och 

viktigt med grannspråk, men som förklarade att de inte kunde lägga någon större vikt vid 

det på grund av styrdokumentens utformning. Genom att koppla resultaten till den 

affektiva aspekten, som påvisar om lärarna ställer sig mot eller för attitydsobjektet, det 

vill säga grannspråksundervisning på högstadiet, visar resultatet att majoriteten av lärarna 

ställer sig mot attitydobjektet.  
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Totalt elva av lärarna skriver att grannspråksundervisning inte utgör en särskilt stor 

del av kunskapskraven, vilket de menade var orsaken till att undervisningsinslaget 

bortprioriterades framför andra moment som de ansåg har större plats i styrdokumenten. 

En majoritet, tio lärare, kritiserade även sin egen lärarutbildning i momentet grannspråk 

och påpekade att den var obefintlig eller bristfällig, vilket gjorde att de inte tyckte att de 

hade tillräckliga kunskaper att kunna undervisa i momentet på ett adekvat sätt. För att 

koppla ovannämnda resultat till den kognitiva aspekten, som påvisar vad lärarna vet eller 

tror sig veta om attitydobjektet, kan man anta att lärarutbildningens brist på fokus på 

grannspråk kan vara en faktor som påverkar lärarnas negativa attityd till 

grannspråksundervisning.  

Sammantaget uppger lärarna att de undervisar i momentet tre till fyra veckor under 

ett läsår där planering, undervisning och utvärdering är inkluderat. De använder 

varierande metoder och material för att bedriva sin undervisning. Fyra lärare använder 

sig av färdigt material som finns på de skolorna som de arbetar på. Vidare är det två lärare 

som sätter ihop eget material eller använder musik, texter eller filmer. Genom att koppla 

ovannämnda resultat till den intentionella aspekten, som består av vilka handlingar man 

väljer att utföra mot attitydsobjektet, visar lärarnas utsagor att momentet trots allt får en 

del utrymme i praktiken, men det är svårt att avgöra om det är mycket eller lite utrymme.  

5 Diskussion 

Resultaten från den här studien tycks visa en överenstämmelse mellan Lärarnas 

Riksförbunds (2012) studie angående det tidsutrymme som grannspråksmomentet får i 

praktiken, samt att lärarnas undervisning i relation till grannspråksundervisning inte var 

tillräckligt utförlig alternativt obefintlig. Lärarnas utsagor visar att momentet får ett 

begränsat utrymme och att flera upplevde att de inte har möjlighet att lägga speciellt 

mycket tid på att planera, genomföra eller utvärdera momentet då andra moment 

prioriterades. Flertalet lärare påpekar även att de varken har tillräcklig kompetens eller 

intresse för momentet och detta tycks bero på att de inte hade fått en relevant utbildning 

i momentet under sin lärarutbildning.  

Ofullständig kompetens i grannspråksundervisning diskuterar Hannesdóttir & 

Moses (2011) i sin studie där de problematiserar den bristande samstämmigheten mellan 

styrdokumenten i skolan, kursplanerna på lärosätena och de politiska ambitionerna. De 

här åsikterna uttrycks även i lärarnas utsagor i studien, och flertalet lärare ifrågasätter 

styrdokumenten. Hannesdóttir & Moses (2011) lyfter fram flera aspekter som de menar 
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är faktorer som påverkar grannspråkskompetensen i förlängningen. Dessa problematiska 

faktorer kan slutligen leda till att lärarna generellt har bristande grannspråkskompetens, 

vilket i förlängningen leder till att eleverna också har det (Delsing & Lundin, 2005; 

Bacquin & Christensen Zolas, 2013; Börestam, 1994). De menar att ett problem är att de 

strukturella och ekonomiska förutsättningarna för ett utökat fokus på grannspråk på 

lärarutbildningen är bristfälliga. En faktor är att lärosätena inte har råd med lektorer med 

grannspråkskompetens som utbildar de blivande lärarna i momentet, vilket resulterar i att 

de inte får förutsättningar för att kunna genomföra relevant undervisning i grannspråk i 

sitt kommande yrke. En annan faktor är att utbildningssystemet inte tydliggör att det är 

de kommunikativa färdigheterna som ska vara centrala i utbildningen (Hannesdóttir & 

Mose, 2011). Vidare kan man utläsa att författarna menar att om de ovannämnda 

faktorerna klargörs kommer lärare få förutsättningar och bli motiverade till att fördjupa 

sina kunskaper i grannspråk. På så sätt motverkas den nuvarande situationen att flertalet 

lärare själva skattar sin kompetens som bristfällig, vilket kanske också speglas i det 

faktum att svenska elever är sämst bland språkbrukarna i Skandinavien på att förstå och 

kommunicera på de skandinaviska språken (Hannesdóttir & Mose, 2011; Lärarnas 

Riksförbund, 2012; Delsing & Lundin, 2005; Bacquin & Christensen Zolas, 2013; 

Börestam, 1994).  

Värt att notera i min studie är att bland de lärare som hade haft adekvat utbildning 

och hade med sig positiva erfarenheter från den också var mest positiva i sina utsagor 

angående momentets relevans, vilket indikerar en korrelation mellan utbildning och 

attityd. Bland svaren var det just de kommunikativa färdigheterna som lärarna lyfte fram 

och ansåg hade varit viktigast i deras utbildning. Alltså kan man se att de faktorer som 

Hannesdóttir & Moses (2011) lyfter fram som viktiga också finns bland svaren hos de 

lärare som var positiva till grannspråk. De verkar alltså vara förutsättningar för att lärare 

ska bli kompetenta i momentet.  

Bland de politiska ambitionerna kan man utläsa hur viktigt momentet är för en 

fortsatt nordisk gemenskap, och gång på gång poängteras nordens gemensamma kultur, 

historia och ekonomi som viktiga argument för att styrdokumenten i Norden fortsatt ska 

innehålla grannspråksundervisning (Deklarationen om nordisk språkpolitik, 2007; 

Helsingforsavtalet, 1996). Men tidigare studier visar att elever inte ser vikten av 

grannspråk och att deras attityd är negativ, vilket även reflekteras i deras 

grannspråkskunskaper (Delsing & Lundin, 2005; Bacquin & Christensen Zolas, 2013; 

Börestam, 1994).  
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Eftersom grannspråksundervisning lyfts i läroplanen är lärare skyldiga att behandla 

momentet och ge det en rättfärdig plats i undervisningen (Skolverket, 2011a). Trots det 

finns det lärare i studien som både implicit och explicit i sina utsagor menar att de inte 

ser granspråksundervisningens syfte eller relevans, samt att det verkar finnas en hierarki 

bland momenten i styrdokumenten där grannspråk hamnar långt ner.  

Baserat på frågorna som undersöker vad lärarna har för uppfattning om 

grannspråksundervisning kan man med hjälp av den affektiva aspekten (jfr Aiken, 2002; 

Garrett, 2010) utläsa vilket ställningstagande lärare väljer att inta till momentet. I svaren 

framkommer blandade åsikter som indikerar både positiva och negativa attityder till 

undervisningsinslaget. Flera lärare problematiserar och diskuterar styrdokumentens 

intentioner med grannspråksmomentet och menar att dessa inte är tillräckligt 

specificerande eller utgör en tillräcklig stor del, vilket således leder till att de inte kan 

motivera dess plats i undervisningen vilket även (Hannesdóttir & Mose, 2011) 

problematiserar i sin artikel.  

När det gäller den kognitiva aspekten (jfr Aiken, 2002; Garrett, 2010) kan man 

utläsa lärares attityd till grannspråksundervisning genom att granska svaren som redogör 

för lärares egen utbildning och deras egen undervisning. Övervägande del av lärarna 

svarade att de hade haft en bristande eller obefintlig utbildning i momentet. Liknande 

tendenser syns i Lärarnas Riksförbunds (2012) enkätundersökning. Generellt tycks svaren 

indikera att det finns en korrelation mellan lärares bristande utbildning och deras attityd 

till momentet. Lärarna verkar vara överens om att grannspråksundervisningen påverkas 

negativt av deras egna kunskapsnivåer, vilket även syns i deras beskrivning av sin 

undervisning. Det finns även tendenser som visar att de på snabbaste möjliga sätt vill 

klara av grannspråksmomentet och inte alls är beredda att lägga någon större vikt vid 

momentet i undervisningen. Dessa tendenser är ytterligare indikatorer som visar lärares 

attityd till grannspråksundervisning, eftersom de tycks prioritera och värdesätta andra 

moment före grannspråk.  

I den intentionella aspekten (jfr Aiken, 2002; Garrett, 2010) kan man genom 

lärarnas beskrivningar av val av metodik och material se momentets status. Bland svaren 

finns ingen tydlig gemensam metodik eller något gemensamt material som användes 

genomgående av samtliga lärare, utan det varierar från individ till individ. Deras val 

baseras dels på elevers förkunskaper och intresse, dels på vilket material de har tillgång 

till på skolan. Flertalet lärare kopplar grannspråksundervisning till språkhistoria och 

menar att det är naturligt med tanke på grannspråkens gemensamma historia. Det här 
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indikerar att momentet inte får något eget utrymme i praktiken, utan måste stödjas och 

komma in bland andra mer prioriterade delar ur styrdokumentens moment (jfr Delsing & 

Lundin, 2005; Lärarnas Riksförbund, 2012). Man kan se tendenser bland lärarnas utsagor 

att grannspråken plikttroget behandlas i andra arbetsmoment för att lärarna sedan ska 

kunna säga att de har genomfört momentet i undervisningen. 

Utifrån studiens resultat kan man se att momentet grannspråk fortfarande har en 

svag ställning hos lärarna. Den visar även att lärarna fortfarande anser att de har fått en 

undermålig utbildning i relation till momentet, vilket tycks vara en faktor som dels 

påverkar lärarnas nuvarande attityd till momentet, dels påverkar elevernas 

grannspråksförståelse. Det här innebär att man kan hävda att de politiska ambitionerna 

inte efterlevs, eftersom lärare ibland tycks välja att inte följa styrdokumenten. De 

skandinaviska språken riskerar alltså att tappa sitt gemensamma sammanhang och blir tre 

unika språk i norden vars medborgare inte kan kommunicera trots likhet i språk, historia 

och kultur. 

 

5.1 Vidare forskning   

En aspekt som inte undersöks i den här studien är hur grannspråksundervisningen de facto 

hanteras inom landets svensklärarutbildningar. Det är därför relevant att i större skala 

kartlägga hur momentet grannspråk bedrivs på lärosätena och kunna göra jämförelser 

mellan lärosätena för att utläsa om lärare får med sig likvärdig kompetens. Vidare kan det 

vara intressant att undersöka gymnasielärares attityd till grannspråk för att se om det råder 

en överensstämmelse mellan högstadie- och gymnasielärare. Tidigare forskning visar att 

de norska eleverna är bäst på grannspråk (jfr Delsing & Lundin, 2005; Bacquin & 

Christensen Zolas, 2013; Börestam, 1994). Därför hade det även varit intressant att 

genomföra en liknande studie i grannländerna Norge och Danmark för att se hur de 

lärarna uppfattar momentet och ta del av deras utsagor kring sin utbildning i momentet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Frågeformulär – grannspråksundervisning 

Hej,  

Jag heter Amanda Oscarsson och är student på ämneslärarprogrammet inriktning svenska 

vid Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu skriver jag ett självständigt arbete med fokus på 

grannspråk i svenskundervisningen och skulle behöva hjälp med följande frågor som 

riktar sig till verksamma svensklärare som undervisar på högstadiet. Frågorna behandlar 

metodik, inställning och attityd till momentet grannspråk och beräknas att ta ca 15 

minuter att besvara. Om du har frågor om undersökningen går det bra att kontakta mig på 

xxxxx@student.lnu.se eller min handledare Sofia Ask xxxxx@lnu.se.  

Vänligen svara så utförligt som möjligt på frågorna nedan. Dina svar kommer att vara 

anonyma och du kan välja att avbryta när som helst.  

Jag vore tacksam för ditt svar senast 2019-11-29.  

  

• Hur länge har du arbetat som lärare?  

I Lgr11 står det följande om gransspråkundervisning på högstadiet: ”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”. 

1) Vad anser du om momentet grannspråk? Vad har du för inställning till momentet och 

vilken relevans anser du att grannspråksundervisning har?   

2) Beskriv hur mycket tid du lägger på momentet grannspråk (planering, undervisning 

och utvärdering).  

3) Beskriv din grannspråksundervisning. Beskriv vilken metodik och vilket material du 

använder dig av. 

4) Resonera om hur du väljer undervisningsmetod när du undervisar i grannspråk. 

5) Hur kopplar du din undervisning till kursplanen i svenska gällande grannspråk? 

6) Beskriv hur din egen lärarutbildning behandlade momentet grannspråksundervisning.  

7) Har du några övriga tankar, resonemang eller åsikter om grannspråksundervisning? 

Skriv dem gärna här! 

Stort tack för din medverkan! 
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