
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 1 för ämneslärarexamen 
Grundnivå 2 
Grannspråksundervisning i svenskämnet i grund- 
och gymnasieskolan 
 
 
En litteraturstudie med nordiskt språkligt fokus 
 

  
Författare: Anna Ringnér 
Handledare: Solveig Malmsten 
Examinator: Patrik Larsson 
Ämne/huvudområde: Svenska med didaktisk inriktning 
Kurskod: SV2018 
Poäng: 15 
Examinationsdatum: 2019-06-14 
 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i 
DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt 
tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och 
synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på 
nätet. Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att 
publicera sina arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 
 
 
 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



 

2 
 

Abstract: 
Syftet med den här systematiska litteraturstudien var att undersöka och kartlägga 
forskningsfältet om grannspråksundervisning inom svenskämnet kopplat till 
kursplanerna. Forskningsfrågorna handlade om vilket innehåll 
grannspråksundervisningen ska ha, vilka arbetssätt som är lämpliga samt vad som 
gynnar respektive hämmar grannspråksundervisningen. I bakgrunden presenterades 
Deklarationen om nordisk språkpolitik, skrivningarna om grannspråksundervisning i 
grund- och gymnasieskolans kursplaner i svenska samt en undersökning om 
grannspråksförståelse bland ungdomar. Mot denna bakgrund diskuterades fynden 
från litteraturmaterialet. Där framkom att det finns motsättningar mellan innehållet i 
kursplaner, nordiska språkdeklarationen samt klassrumspraktiken. Nordiska 
språkdeklarationen och klassrumspraktiken hade ett större fokus på hörförståelse än 
vad kursplanerna föreskriver. På frågan om vad undervisningen innehåller så 
framkom läsning och läsförståelse samt hörförståelse. Kunskaper om realia, 
grammatik och språkpolitik förekom inte i materialet. Gällande passande metoder i 
undervisningen handlar åtta av sex publikationer i materialet om projekten 
Gränsöverskridande nordisk undervisning (GNU) och Nordiska språkpiloter (NSP). 
Därför blir passande metoder inriktade på dessa projekt och där är digitala medier i 
fokus. Gynnsamma faktorer för grannspråksundervisningen är: djupa 
ämneskunskaper hos lärarna, sociala kontakter mellan elever från olika grannländer, 
passande undervisningsmaterial, nordiskt perspektiv i lärarutbildningarna, integrering 
av grannspråksundervisning i övriga moment i kursplanerna samt ett multimodalt 
arbetssätt. Hämmande faktorer för grannspråksundervisning är: tidsbrist, 
kunskapsbrist, lite utrymme för de nordiska språken i styrdokumenten samt för hög 
svårighetsgrad i materialet.  
 
Av studiens åtta publikationer hade två en svensk kontext, två en norsk kontext och 
fyra en dansk kontext. Detta tillsammans med den höga representationen av empiri 
grundad på projekt gör att det finns en forskningslucka att fylla. I nästa 
examensarbete kommer jag således att bidra till att fylla den forskningsluckan genom 
att anta ett svenskt elevperspektiv på grannspråksundervisningen där jag undersöker 
vilken undervisning eleverna anser sig behöva för att kunna kommunicera med 
medborgare i de nordiska grannländerna. 
 
 
Nyckelord:  
Grannspråk, grannspråksundervisning, digital undervisning, nordisk gemenskap, 
didaktik.  
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1. Inledning 

Som boende i Sverige kommer man förr eller senare i kontakt med sina landsgrannar, 
norrmän, danskar, finländare och kanske till och med islänningar och färöingar. 
Länderna har en gemensam historia, ett likartat samhällssystem samt nära besläktade 
språk.1 Mellan länderna finns således många såväl språkliga som kulturella likheter 
och inom svenskämnet i skolan ska alla elever i Sverige få inblick i grannspråken, 
främst danska och norska. Grannspråksundervisning förekommer genom nästan hela 
skoltiden, från 4–6:an där det för första gången nämns i svenskans kursplan, till 
gymnasiekursen svenska 2. I kursplanen för Svenska 2 i gymnasiet framkommer 
grannspråken på två ställen. Första skrivningen i kursplanens centrala innehåll har ett 
skönlitterärt fokus och lyder: ”Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på 
originalspråk.”2 Den andra skrivningen är ”Språkförhållanden i Sverige och övriga 
Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.”3 Grundskolans 
kursplan för svenska innehåller skrivningar om språkbruk i Norden, läsning av 
skönlitteratur från Norden och om skillnader och likheter mellan de nordiska språken. 
Grannspråksundervisning är ett i kursplanerna litet men viktigt område eftersom 
studier visar att grannspråksförståelsen har minskat över tid.4 Denna minskning gäller 
för såväl svenskar som norrmän och danskar. Detta kan på sikt innebära att invånare i 
de nordiska länderna väljer t.ex. engelska som lingua franca när de möts. 
Grannspråksundervisning i skolan kan vara en väg att gå för att nå ökad förståelse 
mellan landsmän från de nordiska länderna.   
 
Vikten av att vi i Norden ska förstå varandra i tal och skrift är inte bara en 
kursplansproduktion utan har således även en politisk grund. I Deklarationen om nordisk 
språkpolitik som gavs ut av Nordiska ministerrådet 2006 står bland annat att det 
gemensamma målet i Norden ska vara att ”alla nordbor kan kommunicera med 
varandra, i första hand på ett skandinaviskt språk.”5 Vidare står för att uppnå målen 
skall ”grannspråksundervisningen i skolan förstärkas.”6 Här syns alltså en direkt 
koppling till skolans kursplaner. Utöver detta finns även en koppling till högre studier 
på universitet och högskola där Nordiska ministerrådet menar att de nordiska språken 
även ska kunna användas parallellt med engelskan som vetenskapligt språk. Jørn Lund 
skriver i artikeln ”Hvad skal vi med de nordiske sprog og sprogene i Norden i globaliseringens 
tidsalder?” att lärarutbildningarna bör ta grannspråken på allvar samt att skolans 
uppgift är att bygga ett bättre fundament för grannspråksförståelsen än vad den gör 
idag.7 Detta eftersom grannspråksförståelsen enligt undersökningar sjunkit bland unga 
de senaste 30 åren.8 Stärks den språkliga förståelsen mellan befolkningen i Norden så 
stärks på samma gång den nordiska kulturen, vilket bidrar till att göra Norden till en 
attraktiv region, menar Jørn Lund.9 
 
När jag som lärarvikarie i kursen svenska 2 skulle undervisa om grannspråken så fick 
jag mig en tankeställare i hur man kan sig an momentet. Jag lät mina elever läsa ett 
                                                 
1 Föreningen Norden, https://norden.se/om-oss/ 
2 Lgy 11, s. 169 
3 Ibid. 
4 Delsing 2006, s. 52 
5 Nordiska ministerrådet, 2006, s. 82 
6 a.a. s. 83 
7 Lund, 2011, s. 12 
8 a.a. s. 13 
9 a.a. s. 12 
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utdrag av Henrik Ibsens Et Dukkehjem samt H.C. Andersens Den lille Pige med 
Svovlstikkerne och jag kan utan att överdriva säga att eleverna inte fick ut särskilt 
mycket mer än förvirring och motstånd mot grannspråk av det momentet i 
undervisningen. Nu i efterhand tänker jag att det varit bättre att ta en mer 
elevnäratext eller låta eleverna göra en progression i läsningen där vi började med 
enklare texter. Med tanke på att vi hade en norsk elev i klassen skulle jag dessutom 
kunnat göra ett helt annat upplägg som varit mycket mer givande och inspirerande för 
eleverna. Missöden till trots; med mina skiftande erfarenheter av grannspråk i skolan 
och med kursplaner och politiska deklarationer i ryggen kommer jag här i 
litteraturstudien att undersöka hur grannspråksundervisningen kan bedrivas inom 
skolan, från 4:an på grundskolan till gymnasiet. Trots att min utbildning i inriktad mot 
gymnasiet så väljer jag att ha med även grundskolans grannspråksundervisning i min 
studie för att ge en helhetsbild av grannspråksundervisningen i skolan.  
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2. Bakgrund 

De nordiska länderna har en lång gemensam historia, såväl språklig som politisk då 
gränserna mellan länderna har flyttats vid flera tillfällen. De södra delarna av Skåne 
har varit danska och under 91 år, mellan 1814 och 1905 var Norge och Sverige en 
union. Språkligt har de nordiska språken ett släktskap och stora inbördes likheter, 
vilket under en längre tid har varit en del av skolans uppdrag att belysa. Jag kommer 
nu att beskriva tre fält där detta nordiska samarbete syns i en skolkontext och där 
undervisningen i grannspråk ligger i fokus. 

2.1 Deklaration om nordisk språkpolitik 

År 2014 gav Nordiska ministerrådet ut skriften Deklaration om nordisk språkpolitik som 
innehåller de gemensamma språkliga målen för länderna och självstyrande områdena. 
Länderna som avses är Island, Danmark, Finland, Norge och Sverige och de 
självstyrande områdena är Färöarna, Grönland och Åland. Deklarationens mål är inte 
lagstadgat i länderna och således inte juridisk bindande utan varje land avgör själv hur 
de vill lägga upp arbetet med språket.10 Jørn Lund beskriver deklarationen som ”en 
slags ideologisk grundlag for det nordiske sprogsamarbejde.”11 
 
I deklarationen definieras språk genom begreppen kompletta, samhällsbärande och 
statsbärande. Alla språk är likvärdiga men har olika roller. Ett komplett språk anses 
fungera inom alla områden i ett samhälle medan ett samhällsbärande språk även 
används inom alla officiella ändamål i ett samhälle. Nordens samhällsbärande språk är 
enligt nordiska språkdeklarationen danska, finska, norska, svenska, samiska, isländska, 
grönländska samt färöiska. Nordens statsbärande språk är danska, finska, svenska, 
isländska och norska.12  
 
Nordbornas språkliga rättigheter uttrycker att människor som stadigvarande bor i 
Norden bland har rätt att få lära sig ett samhällsbärande språk i såväl skrift som tal för 
att de ska kunna delta i samhällslivet och att de utöver detta ska få kunskaper om och 
i de övriga skandinaviska språken.13 I uppställningen av målen för den nordiska 
språkpolitiken finns det framförallt två skrivningar som legitimerar 
grannspråksundervisningen i skolorna och som är centrala för den här 
litteraturstudien. Dessa mål är: ”alla nordbor kan kommunicera med varandra, i första 
hand på ett skandinaviskt språk” samt ”alla nordbor har grundläggande kunskaper om 
språkliga rättigheter i Norden och om språksituationen i Norden.”14 För att nå målen 
menar Nordiska ministerrådet att grannspråksundervisningen i skolan ska förstärkas 
och att de nordiska språken även ska vara gångbara inom den vetenskapliga sfären, 
som ett parallellspråk till engelskan.  
 
Här i litteraturstudien bör den nordiska språkdeklarationen ses som en politisk 
bakgrund till kursplanernas skrivningar om grannspråksundervisning. Ungefär som en 
trestegsprocess där första steget är Deklaration om nordisk språkpolitik, steg två är 

                                                 
10 Nordiska ministerrådet 2006, s. 79 
11 Lund, 2011, s. 12 
12 Nordiska ministerrådet, 2006, s. 81 
13 a.a. s. 82 
14 Ibid. 
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kursplanerna och steg tre den faktiska undervisningen som bedrivs ute i skolorna. Alla 
tre delar påverkas av varandra i stor eller liten utsträckning.  

2.2 Grannspråken i kursplanerna 

Här kommer jag att göra en genomgång av hur grannspråksundervisningen skrivs 
fram i kursplanerna för svenska i grundskolan och gymnasiet. Första gången 
grannspråksundervisningen nämns är i årskurs 4. Observera att det endast är i kursen 
svenska 2 i gymnasiet som har explicita skrivningar om grannspråksundervisning 
medan skrivningen i svenska 3 implicit innebär att grannspråken behandlas när 
momentet om svenskans släktskap med övriga språk ska genomföras. 
 
Fig. 1 Skrivningar om grannspråksundervisning i kursplanerna i svenska. 

 
 
Värt att notera är att det är under rubrikerna Texter och sakprosatexter samt Språkbruk 
som skrivningarna om grannspråk finns i grundskolans kursplaner. Under rubriken 
Tala lyssna samtala saknas det perspektivet helt vilket kan tolkas som att den muntliga 
delen samt hörförståelsen av grannspråken inte har en framträdande roll i 
undervisningen. 
 

Åk 4-6 
”Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden 
och övriga världen.” 
”Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. 
Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter 
mellan dem.” 

Åk 7-9 
” Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 
världen.” 
” Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboks-författare från Sverige, 
Norden[…] samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.” 
” 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” 

Gymnasiet – Svenska 2 
I ämnets syfte: ” Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det 
svenska språkets ursprung.” 
Centralt innehåll: 
”Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, 
minoritetsspråk och dialekter.” 
 
Gymnasiet – Svenska 3 
”Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden.” 
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Ser man till den gymnasiala kursen så är det anmärkningsvärt att inte det nordiska 
perspektivet framkommer redan i kursen svenska 1 som är den kurs som ingår i alla 
gymnasieprogram medan svenska 2 är en valbar kurs. Som tidigare nämnt får man lov 
att se skrivningen från svenska 3 som naturlig koppling till grannspråken för att kunna 
se sambanden i släktskapen språken mellan.  
 
Kursplanerna uttrycker inte hur eleverna ska nå målen utan bara vad målet är och vad 
undervisningen ska innehålla. Detta innebär att det finns möjlighet att behandla 
grannspråksundervisningen som ett eget moment, avskilt från övriga, eller att 
integrera det i den övriga undervisningen. 
 
De svenska kursplanerna i modersmål har vissa likheter med de danska och norska 
kursplanerna i modersmål. Främst handlar likheten om en koncentration på det talade 
och skrivna språket menar Torben Sebro.15 Han belyser detta i artikeln ”Samarbejde og 
merværdi - i grænseoverskridende nabosprogsundervisning” och skriver även att Norge och 
Danmarks kursplaner är mest lika och att de svenska skrivningarna har ett större 
fokus på läsförståelse och ett mindre krav på hörförståelse än Norge och Danmark. 
Dock är likheterna större än skillnaderna vilket innebär att studier från Norge och 
Danmark går att använda i en svensk kontext. 
 

2.3 Undersökning om grannspråksförståelse 

På senare år har en stor undersökning genomförts där norska, svenska, danska, finska, 
färöiska, grönländska och isländska gymnasieungdomars grannspråksförståelse 
mättes. Undersökningen genomfördes av Nordiska språkrådet inom projektet 
Internordisk förståelse i en tid med ökad internationalisering. Projektet pågick under 
tre år och slutfördes under 2004.16 Jag kommer här att göra en kortare genomgång av 
undersökningens genomförande och resultat, koncentrerat på relevanta norska, 
danska och svenska delar. Jag utelämnar här de övriga nordiska länderna eftersom den 
här litteraturstudien utgår från skrivningar i kursplanerna i svenskämnet och där är det 
endast norska och danska som nämns explicit. 
 
I undersökningen testade man drygt 1800 gymnasieelevers (sammanlagt för hela 
undersökningen) förståelse för grannspråk genom att eleverna fick göra ett 
hörförståelsetest där de fick se en videosekvens samt lyssna på en inläst text. I testets 
läsförståelsedel fick eleverna läsa en nyhetstext.17 För de svenska, norska och danska 
ungdomarna innebar detta att de fick göra testen på två olika språk, norska elever fick 
t.ex. göra det på svenska och danska. Eleverna kom från två olika städer i respektive 
land. Ena staden skulle ha en geografisk närhet till ett grannland och andra staden 
skulle vara huvudstaden.18  
 
Testerna genomfördes i skolor med hjälp av utbildade fältarbetare som sedan 
rapporterade in resultaten. Till hör- och läsförståelsetesten hörde även en enkät där 
eleverna skulle svara på frågor om bl.a. kön, ålder, attityder till grannspråken m.m.19 

                                                 
15 Sebro, 2014, s. 2 
16 Delsing, 2006, s. 40 
17 a.a. s. 42 
18 a.a. s. 40 
19 a.a. s. 41 
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Inför studien förväntade man sig att elever boende i städer med geografisk närhet till 
ett grannland skulle klara sig bättre i språktestet än elever boende i städer som ligger 
längre från grannlandet. Bor eleven i en stad nära grannlandet har hen förmodligen 
mer kontakt med personer från grannlandet jämfört med eleven i en stad längre från 
grannlandet. Denna förväntan infriades, alltså klarade sig eleverna i städer med 
geografisk närhet till ett grannland bättre i det landets språktest. Slår man samman 
resultatet av ländernas bägge städer och testerna av två språk så ser resultatet ut så 
här:  
 
Fig. 3 Resultat av grannspråkstest – genomsnitt (efter Delsing) (Maxpoäng 10) 

Land Norska Danska Svenska Grannspråk 
Norge - 6,53 6,63 6,58 
Danmark 4,4 - 3,67 3,99 
Sverige 5,25 4,27 - 4,76 

 
Som synes är de norska eleverna bäst på grannspråksförståelse, följt av de svenska 
ungdomarna. Lägst poäng i testen innehar de danska eleverna. Enligt Delsing beror 
norrmännens ledande position på tre faktorer. För det första finns det en språklig 
likhet mellan norskan och danskan samt norskan och svenskan. Till exempel är 
ordförrådet är till stora delar lika i norskan och danskan medan norskan och svenskan 
har likheter i uttal.20 För det andra finns det generellt sett ett stort intresse för Sverige 
i Norge, både när det kommer till t.ex. musik och till det svenska utbudet av 
speciallitteratur inom olika områden. För det tredje har norrmännen en större 
variation av språk inom sitt lands gränser med tanke på nynorska och bokmål samt 
tillåtande attityder mot dialekter.21 Dessa tre områden anses således vara en del av 
anledningarna till att norrmännens förståelse för grannspråk ligger i topp.  
 
Den här undersökningens resultat som visar på minskad förståelse för grannspråken 
de senaste 30 åren kan indikera att grannspråkens position i skolan behöver lyftas 
fram. Den minskade grannspråksförståelsen tillsammans med Deklarationen om nordisk 
språkpolitik och kursplanerna i svenska ger en bakgrund som stödjer syftet med den 
här litteraturstudien. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Delsing, 2006, s. 52 
21 a.a. s. 53 
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3. Syfte och frågeställningar 

Grannspråksförståelsen i Norden har minskat och samtidigt lyfts 
grannspråksförståelse fram i såväl kursplaner i svenska som i skrivningar i 
Deklarationen om nordisk språkpolitik. Denna motsättning mellan förståelse och 
språkpolitiska intentioner legitimerar den här litteraturstudiens syfte som är att 
undersöka och kartlägga den forskning som gjorts om grannspråksundervisningen 
inom det didaktiska forskningsfältet. I fokus ligger lärande exempel på hur 
skrivningarna om grannspråksundervisning inom svenskämnet i grund- och 
gymnasieskolan kan förverkligas. Sådana exempel kan hämtas även från 
grannspråksundervisningen i Norge respektive Danmark, vars styrdokument har 
liknande formuleringar kring grannspråksundervisning som de svenska. 
 Studiens undersökta litteratur kommer därför innehålla publikationer från Sverige, 
Norge och Danmark. För att uppnå studiens syfte kommer följande frågeställningar 
att besvaras: 
 
1. Vilket innehåll bör finnas i undervisningen om grannspråk för att uppnå målen i 
grund- och gymnasieskolans kursplaner i svenska? 
 
2. Vilket arbetssätt är lämpligt för undervisning om grannspråk för att uppnå målen i 
grund- och gymnasieskolans kursplaner i svenska? 
 
3. Vilka faktorer utöver undervisningens innehåll och arbetssätt gynnar respektive 
hämmar grannspråksundervisningen? 
 

 

4. Metod 

Den här studien är en systematisk litteraturstudie som har till syfte att genom en 
analys av tillgänglig forskning besvara frågeställningarna ovan. Karaktäristiskt för en 
systematisk litteraturstudie är enligt Eriksson Barajas et. al en strävan efter att 
undersöka forskning inom ett specifikt område för att utröna vad som fungerar bäst 
och om det ”finns vetenskapligt stöd för att rekommendera en viss […] 
undervisning.”22 I studien bör aktuell forskning behandlas, dock finns det inga krav på 
hur många studier som bör analyseras.23 Med den systematiska litteraturstudien följer 
även ett antal kriterier som ska uppfyllas, fokus i kriterierna ligger på att sökprocessen 
samt urvalet av publikationer ska beskrivas tydligt i studien.24 Sökningen av material 
kan ske på två sätt; databassökning och manuell sökning. I databassökningen används 
olika databaser där forskningspublikationer samlas. Inför sökningen i databaser bör 
författaren arbeta fram olika sökord, under vilka tidsperioder som forskningen ska 
vara publicerad samt vilken sorts studier som ska ingå. Den manuella sökprocessen 
genomförs till exempel genom att författaren läser igenom referenslistorna i relevanta 
texter för att finna andra publikationer som kan vara av intresse.25 
 
                                                 
22 Eriksson Barajas et.al. 2013, s. 27 
23 a.a. s. 31 
24 a.a. s. 27 
25 a.a. s. 74 
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4.1 Databassökning och manuell sökning 

Eftersom studien handlar om metoder för grannspråksundervisning valde jag att söka 
i såväl svenska som norska och danska databaser för att kunna ta del av forskningen 
från flera länder. Den svenska databasen som användes var Diva Portal och för att få 
texter från Norge respektive Danmark användes Nora och Den Danske 
Forskningsdatabase. Gemensamt för dessa databaser är att de innehåller forskning 
från universitet och högskolor i respektive land och att det finns möjlighet att göra 
avgränsningar i sökningarna (publiceringsår, vilken sorts publikation som söks, språk 
m.m.).  
 
Utöver detta gjordes en manuell sökning efter artiklar i tidskriften Sprog i Norden. 
Tidskriften har funnits sedan 1970 och ges ut en gång per år av det Nordiska 
språkrådet. På grund av tidskriftens fokus på de nordiska språken och dess 
fullständiga arkiv över alla nummer så ansåg jag att en sökning där gav en bra bild av 
den för respektive år aktuella forskningen samt en bra helhetsbild över en längre 
tidsperiod av forskning om grannspråksundervisning. Sista steget i litteratursökningen 
skedde genom en granskning av de utvalda publikationernas referenslistor, vilket gav 
ytterligare två publikationer att analysera.  
 

4.2 Sökord 

Inför sökprocessen valde jag ut ett antal ord som speglar litteraturstudiens syfte och 
frågeställningar. Eriksson Barajas et al. menar att man kan utgå från något ord i 
frågeställningen när man utser sina sökord.26 Dessa ord var: grannspråk, skönlitteratur, 
undervisning, nordisk samt didaktik men med trunkering för att få bredare sökområde 
och nå artiklar där olika varianter av orden fanns med.  
 
De sökord som användes i de norska och danska databaserna var samma som i den 
svenska men översatt till respektive språk. Norska sökord var således: nabospråk, 
grannspråk, skjønnlitteratur, undervising, nordisk, didaktikk och de danska motsvarigheterna 
var: nabosprog, skønlitteratur, undervisning, nordisk samt didaktik. Även här användes 
trunkering. Sökningar skedde även med olika kombinationer av orden, alla sökningar 
av de olika kombinationerna gjordes i samtliga tre databaser. Med dessa sökord ansåg 
jag att publikationer inom ämnesområdet borde täckas in och fokusera på 
undervisning och den nordiska kontexten.  
 

4.3 Urvalskriterier 

För att hitta relevanta vetenskapliga texter för studien har jag utgått från ett antal 
urvalskriterier. De utvalda texterna har ett fokus på undervisning om grannspråk. 
Alltså har till exempel texter om modersmålsundervisning i grannspråk utelämnats. 
Det samma har gällt för texter som handlar om förståelse av grannspråk i tal och 
skrift hos befolkningen där inte en tydlig didaktisk kontext finns med. För att ge en 
helhetsbild över grannspråksundervisningen i skolan har texter från såväl grundskola 
som gymnasium tagits med. Vidare valde jag att i databassökningen inte söka efter 
texter som är skrivna före 2011, för att få en övervägande aktuell bild av 
                                                 
26 Eriksson Barajas et.al. 2013, s. 78 
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forskningsläget samt att få en bättre koppling till gällande läroplaner och kursplaner i 
Lgy11 samt Lgr11. Dock ändrade jag tidsperioden till år 2009 då jag fann en 
intressant titel i referenslistor. Alltså utgår alla sökningar i litteraturstudien från en 
tidsperiod mellan 2009 och 2019.  
 
Gällande urvalet av språk i sökprocessen valde jag att söka efter svenska, norska och 
danska publikationer. Det finns två orsaker till detta. Första orsaken är för att få 
tillgång till mer relevant forskning. Fältet är till synes mer beforskat i Norge och 
framförallt Danmark än i Sverige. Andra orsaken är att kursplanerna för modersmålen 
i Norge, Danmark och Sverige till viss del har liknande skrivningar om 
grannspråksundervisning. Det här innebär att didaktisk forskning om 
grannspråksundervisning i Norge och Danmark även kan vara relevant för svensk 
undervisning om grannspråk.  
 

4.4 Etiska aspekter 

Enligt Eriksson Barajas et al. bör forskaren ha gjort en etisk övervägning innan hen 
påbörjar den systematiska litteraturstudien.27 Forskaren bör bland annat redovisa 
resultat från alla studier som ingår i undersökningen utan att utelämna resultat som 
inte stödjer de tankar och åsikter som forskaren själv har. Eftersom en litteraturstudie 
bygger på resultat från tidigare gjord forskning ställs frågorna till litteraturen istället 
för till människor.28 
 
I den här studien har alla resultat från materialet beaktats och redovisats. 
Sökprocessen har skett stringent och noggranna övervägningar har gjorts utifrån 
angivna sökkriterier och sökord. Avslutningsvis har allt material diskuterats i 
metoddiskussionen kap. 6.1 och där har materialet värderats utifrån vetenskapligheten 
i de olika publikationerna. 
 

4.5 Sökresultat - databaser 

Nedan kommer jag att redovisa resultaten från respektive databas, Diva Portal, Nora 
samt Den Danske Forskningsdatabas. Efter varje tabell kommer en kort kommentar 
om vilken publikation som valts ut i sökningen. Observera att vissa av 
publikationerna förekommer i träffar i flera av sökningarna, därför överensstämmer 
inte det sammanlagda antalet relevanta artiklar i tabellerna med antalet utvalda 
publikationer. 
 
Fig. 6 Sökning i Diva Portal, avgränsningar: forskningspublikationer, språk svenska, år 2009–2019 

Sökord Träffar Relevanta publikationer 
grannspråk* 10 1 
undervisning* AND 
nordisk* 

160 1  

didakt* AND nordisk* 279 1 
skönlitt* AND nordisk* 42 0 
skönlitt* AND didakt* 61 0 

                                                 
27 Eriksson Barajas et al., 2013, s. 69 
28 a.a. s. 70 
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Utvald publikation: 
Om läroplanens skrivningar om grannspråksundervisning och språkpolitiska intentioner (2016) 
Boström, Lena 
 
Fig. 7 Sökning i Nora  

Sökord Träffar Relevanta publikationer 
grannspråk 1 1  
nabospråk 2 0 
didakt* AND nordisk* 4 0 
skjønnli* AND nordisk* 2 0 
skjønnli* AND didakt* 8 0 
undervis* AND nordisk* 15 1  

I sökningen i Nora har jag använt mig av sökorden nabospråk och grannspråk för att nå 
träffar i såväl nynorsk som bokmål.  
 
Utvald publikation: 
Det nordiske perspektivet er styrket i norskfaget i videregående skole : illusjon eller realitet? (2009) 
Østlie, Mette Kristin 
 
 
Fig. 8 Sökning i Den Danske Forskningsdatabase, avgränsing: videnskabelig, år 2009–2019, språk 
danska 

Sökord Träffar Relevanta publikationer 
nabosprog* 9 3 
didakt* AND nordisk* 41 0 
skønlitt* AND nordisk* 8 0 
skønlitt* AND didakt* 4 0 
undervis* AND nordisk* 109 0 

 
Utvalda publikationer: 
Nabosprog i danskundervisningen – en undersøgelse af kommunikation og pædagogisk praksis i et 
netbaserat skoleprojekt (2016) Steffensen, Tom 
 
Nabosprog i undervisningen (2015) Madsen, Lis 
 
Samarbejde og merværdi - i grænseoverskridende nabosprogsundervisning (2014) Sebro, Torben 
 

4.6 Sökresultat – manuell sökning 

För att finna material till studien har även två manuella sökningar genomförts. Den 
första sökningen genomfördes i tidskriften Sprog i Norden. Tidskriften fokuserar helt 
på de nordiska språken ur flera olika synvinklar, bland annat skola och didaktik. Detta 
innebär att tidskriften innehåller många för den här studien intressanta och passande 
artiklar och fungerar således väl som ett eget sökområde. I referenslistorna i 
publikationerna från mina systematiska sökningar fann jag flera referenser till artiklar i 
Sprog i Norden. Detta är anledningen till att jag genomförde den manuella sökningen i 
tidskriften.  
 

http://hdl.handle.net/10852/32410
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Sökningen genomfördes på så sätt att jag granskade rubrikerna i varje nummer av 
tidningen från 2009 till 2018. De rubriker som innehöll något av orden: skola, 
undervisning, läroplan eller elever utgjorde första urvalet. Nästa gallring skedde genom att 
välja texter där rätt målgrupp fanns med, alltså gymnasieelever eller grundskoleelever 
samt forskning på norska, svenska eller danska förhållanden. Alla texter om 
modersmålsundervisning inom nordiska språk gallrades bort.  
 
Den andra manuella sökningen gjordes i slutet av sökprocessen. Efter den 
strukturerade sökningen i databaserna samt i Sprog i Norden var antalet publikationer 
för lågt. Då genomförde jag en manuell sökning genom att läsa referenslistorna i de 
publikationer som jag funnit i tidigare sökningar och fann där två intressanta och 
passande publikationer inom spannet 2009–2019.  
 
 
Fig. 9 Sökningar i tidskriften Sprog i Norden 

År Antal artiklar Innehåller 
sökorden skola, 
undervisning, 
elever, läroplan. 

Fokus på 
norska, danska 
eller svenska 

Relevant urval 
med 
grannspråksfokus 

2017 10 1 0 0 
2016 10 0 0 0 
2015 13 3 3 2 
2014 13 0 0 0 
2013 9 0 0 0 
2012 12 4 3 0 
2011 16 5 4 1 
2010 16 0 0 0 
2009 18 1 1 0 

(Årgång 2018 innehåller endast en översikt över litteratur utgiven under året.) 
 
Utvalda bidrag i Sprog i Norden: 
Nordiska på schemat: kommunikation och undervisning i gränsöverskridande språkmöten (2015) 
Sofkova Hashemi, Sylvana & Stålarm, Helén 
 
Nabosprog i undervisningen (2015) Madsen, Lis (redan funnen i databassöket) 
 
Det nordiske perspektivet er styrket i norskfaget i videregående skole – Illusjon eller realitet? (2015) 
Østlie, Mette Kristin (artikelversion av avhandling funnen i Nora, används endas som 
stöd i litteraturstudien) 
 
Utvalda publikationer funna i referenslistor i tidigare utvalda publikationer: 
Lærerkursing og nabosprogsdidaktik. Hva rapporterer lærare om når det gjelder praksisedringer 
etter kursing i nabospråksdidaktikk?(2014) Jerpstad, Silje 
 
Læseoplevelser og læseforståelse i et nabosprogsperspektiv (2013) Sebro, Torben & Steffensen, 
Tom 
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4.7 Presentation av de utvalda publikationerna 

Efter sökningar i databaser och manuella sökningar med ovan redovisat urval 
framkom åtta publikationer som relevanta för litteraturstudien. Nedan redovisas dessa 
översiktligt först i tabellform och sedan i löptext. Sex av artiklarna har ett ursprung ur 
projekten Gränsöverskridande nordisk undervisning (GNU) samt Nordiska 
Språkpiloter (NSP). Detta redovisas i såväl tabellen som i löptexten där jag börjar med 
alla publikationer som utgår från GNU för att sedan fortsätta med publikationer som 
utgår från NSP för att sedan avsluta med de två texterna som är fristående från 
projekten.  
 
Fig. 10 Utvalda publikationer 

Författare År Titel Typ av studie Nivå Ev. 
projekt 

Mette 
Kristin 
Østlie 

2009 Det nordiske 
perspektivet er styrket i 
norskfaget i 
vidaregående skole. 
Illusion eller realitet? 

Kvantitativ Doktorsavhandling – 

Torben 
Sebro & 
Tom 
Steffensen  

2013 Læseoplevelser og 
læseforståelse i et 
nabosprogsperspektiv 

Observation Artikel i Viden om 
læsning 

GNU 

Silje 
Jerpstad 

2014 Lærerkursing og 
nabosprogsdidaktik. Hva 
rapporterer lærare om 
når det gjelder 
praksisedringer etter 
kursing i 
nabospråksdidaktikk? 

Kvalitativa 
intervjuer 
samt 
observationer 

Masteruppsats NSP 

Torben 
Sebro  

2014 Samarbejde og 
merværdi - i 
grænseoverskridende 
nabosprogsundervisning 

– Artikel 
Dansklærerforeningen 

GNU 

Lis 
Madsen 

2015 Nabosprog i 
undervisningen 

Presentation 
av projekt, 
utvärderingar. 

Artikel i Sprog i 
Norden 

NSP 

Sylvana 
Sofkova 
Hashemi 
& Helén 
Stålarm 

2015 Nordiska på schemat: 
kommunikation och 
undervisning i 
gränsöverskridande 
språkmöten 

Observationer Artikel i Sprog i 
Norden 

GNU 

Tom 
Steffensen 

2016 Nabosprog i 
danskundervisningen – 
en undersøgelse af 
kommunikation og 
pædagogisk praksis i et 
netbaserat skoleprojek 

Kvalitativ 
diskursanalys 

Doktorsavhandling GNU 

Lena 
Boström  

2016 De skandinaviska 
grannspråken – om 
läroplanens skrivningar, 
grannspråksundervisning 
och språkpolitiska 
intentioner 

Kvalitativ 
innehålls-
analys 

Artikel i Kognition & 
Pædagogik (Peer 
review) 

– 
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Læseoplevelser og  læseforståelse i et nabosprogsperspektiv 
Torben Sebro & Tom Steffensen  
Utgångspunkten i artikeln är GNU-projektet med fokus på hör- och läsförståelse. 
Sebro & Steffensen visar på ett undervisningsupplägg i en klass som arbetade med 
kortprosatexter. Första steget är att eleverna fick lyssna till en uppläsning av texten. 
Uppläsningen gjordes av elever i Sverige, Danmark och Norge och delades sedan via 
en wiki (en webbsida med sökbar information där innehållet byggs upp av 
användarna) till klasser i grannländerna. På så sätt användes alltså elevernas inläsning i 
en autentisk situation med en verklig mottagare vilket motiverade eleverna som 
arbetade med förståelsen.29 De inlästa texterna var av den karaktären att de gav 
möjlighet till såväl konkreta som symboliska tolkningar.30 
 
Andra steget i momentet var läsförståelse där eleverna fick visa att de förstått de 
centrala delarna i texten samt att de fick öva på att argumentera för tänkbara 
tolkningar av texten. Under arbetet med att läsa och analysera texterna fick eleverna 
upp ögonen för möjligheten att läsa en litterär text på olika sätt och att det finns fler 
olika tolkningsmöjligheter i en text. Detta framkommer tydligare när olika tolkningar 
diskuteras mellan eleverna och inte mellan lärare och elev i första hand.31   
 
Elevernas upptäckt av tolkningsmöjligheterna framställer Sebro & Steffensen som en 
av de största vinsterna med undervisningstillfället.  
 
 
Samarbejde og merværdi - i grænseoverskridende nabosprogsundervisning  
Torben Sebro 
I artikeln ger Sebro ett konkret exempel på en planeringsmodell som hjälper läraren 
att planera och bedriva grannspråksundervisning i samarbete mellan landsgränserna 
och ändå behålla fokus på de nationella mål som kursplanerna i modersmålen ställer 
upp. Syftet är att visa ett arbetssätt där grannspråksundervisningen blir sammanvävt 
med det vardagliga arbetet i modersmålet och dessutom ger eleverna ett mervärde.  
 
Planeringsmodellen som Sebro presenterar kommer från GNU-projektet och är 
inspirerat av GNU-kuben. I modellen med kuben står målet med undervisningen 
längst upp på kuben och på en av kubens synliga sidor står vad undervisningen ska 
innehålla och på den andra synliga sidan står vilka mervärden man får ut av 
undervisningen genom att arbeta med gränsöverskridande undervisning. Själva 
planeringsmodellen har en pyramidform där grunden, steg 1, består av mål och 
centralt innehåll i norska, danska respektive svenska kursplaner för modersmålen. 
Steg 2 består av de överordnade målen med den gemensamma undervisningen. På 
steg 3 skriver man in vad själva undervisningen ska innehålla, t.ex. läsning och 
bearbetning av kortprosatexter. På sista steget, steg 4, skriver lärarna in vilka nordiska 
mervärden som lektionstillfällena ger eleverna.  
 
Med den här modellen blir det lättare att planera meningsfull undervisning för såväl 
lärare som elever och få till stånd ämnesdidaktiskt diskussioner länderna mellan, 
menar Sebro.  
 

                                                 
29 Sebro & Steffensen, 2013 s. 63 
30 a.a. s. 4 
31 a.a. s. 66 
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Nordiska på schemat: kommunikation och undervisning i gränsöverskridande 
språkmöten 
Sylvana Sofkova Hashemi & Helén Stålarm 
I artikeln presenteras en studie gjord inom GNU-projektet. Inom modersmålsämnet 
fick elever från Danmark, Norge och Sverige samarbeta mellan klasserna genom en 
gemensam plattform på internet, t.ex. på en blogg. Lärarna förberedde uppgifter och 
eleverna jobbade sedan i såväl grupper i klassen som i nationella tvärgrupper med 
övningarna.32 Dessa redovisades sedan på den digitala plattformen. Även träffar i 
helklass via Skype genomfördes. Uppgifterna gick ut på språkförståelse och att se 
likheter och skillnader mellan språken samt att bygga upp världar i MinecraftEdu 
(dataspel där spelaren bygger upp olika inomhus- och utomhusmiljöer) efter en 
beskrivning berättat av elever från ett grannland. 
 
Genom projektet menar Sofkova Hashemi & Stålarm att eleverna fick chansen att 
träffa andra elever i en kontext där de fick en möta språket och kulturen ”på riktigt” 
och att det gav kvalité i undervisningen som utvecklade elevernas språkförståelse och 
kritiska tänkande i informationshanteringen.33 Projektet var även givande för lärarna 
genom att de fick träffa kollegor från Danmark, Norge och Sverige samt kunskaper i 
hur kollaborativa ytor kan användas i undervisningen.34 
 
 
Nabosprog i danskundervisningen – en undersøgelse af kommunikation og 
pædagogisk praksis i et netbaserat skoleprojekt 
Tom Steffensen 
Steffensens avhandling har fokus på GNU-projektet ur en dansk kontext. 
Avhandlingen har två ingångar, dels en ämnesdidaktisk där intresset för 
grannspråksundervisningen är det centrala, dels en diskursanalytisk och sociologisk 
ingång som bygger på etnografiska klassrumsstudier. Som teoretisk bas har Steffensen 
utgått från Basil Bernstein. För den här litteraturstudien är det aktuella området i 
Steffensens avhandling det ämnesdidaktiska perspektivet. Två forskningsfrågor är 
knutna till syftet, dessa handlar om hur lärare och elever navigerar och kommunicerar 
i danskundervisningens olika genrer samt hur eleverna deltar i undervisningen om 
grannspråk.35 För den här litteraturstudien är det den sista frågeställningen som är 
relevant. 
 
Inom ramarna för projektet har fem områden inom undervisningen observerats och 
analyserats. Dessa områden är litteraturundervisning, kommunikation på nätet, 
systematiskt arbete med hörförståelse, samtal om språk samt grannspråksrelaterade 
händelser som inträffar utanför undervisningen. I transkriberingarna från elevsamtal 
och utdrag från chattar får man en insyn i hur grannspråkskommunikation mellan 
elever från Danmark, Norge och Sverige kan te sig. I slutsatserna menar Steffensen 
att den sociala diskursen ibland får ett lite väl stort inflytande och utrymme när 
eleverna förväntas utföra uppgifter som är lite friare samt att 
grannspråksundervisningen fungerat bäst när den integrerats med andra områden 
inom danskämnet eller sociala aktiviteter.36 
 
                                                 
32 Sofkova Hashemi & Stålarm, 2015, s. 73 
33 a.a. s. 81 
34 a.a. s. 80 
35 Steffensen 2016, s. 13 
36 a.a. s. 281 
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Lærerkursing  og nabosprogsdidaktik. Hva rapporterer læ rare om når det 
g jelder praksisedringer etter kursing  i nabospråksdidaktikk? 
Silje Jerpstad  
Jerpstads masteruppsats inom norskämnets didaktik är en undersökning om projektet 
Nordiska språkpiloter. Inom projektet ges utbildningar till grundskole- och 
gymnasielärare. På utbildningarna får deltagarna lära sig om grannspråk, litteratur och 
kultur från grannländerna men framför allt om grannspråksdidaktik.  
 
Jerpstads studie handlar om vad deltagare i Nordiska ministerrådets projekt Nordiska 
språkpiloter hade för inställningar till grannspråksundervisningen samt hur 
utbildningen har påverkat deltagande lärares klassrumspraktik. Empirin samlades in 
genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med lärarna samt kompletterande 
fältstudier under språkpilotkurserna. Resultatet av undersökningen visar att 
deltagande lärare redan innan utbildningen ofta har ett intresse för det nordiska. Efter 
utbildningen har tiden som lärarna lägger på grannspråksundervisningen i skolan ökat 
och de har fått större medvetenhet om flera undervisningsmetoder och vilka resurser 
som finns att tillgå.37 Avsikten att lärarna skulle etablera tvärnordiska samarbeten fick 
blandade resultat. Endast vissa lärare uppnådde detta och i dessa fall blev det 
lyckosamt. Att skolledningen uppmuntrar och möjliggör utveckling av 
grannspråksundervisningen är också en viktig del i arbetet. Med en stöttande 
skolledning blir attityderna mot grannspråksundervisning positiva och kan bidra till en 
delningskultur på arbetsplatsen, där kursdeltagarna kan få presentera sina nyvunna 
kunskaper för kollegiet, vilket i sin tur kan leda till utvecklad undervisning.38 
 
Jerpstad har även identifierat några motkrafter som försvårar 
grannspråksundervisningen. Lärarna i undersökningen menar att det nordiska 
perspektivet i de norska kursplanerna är för litet.39 Detta har fått till följd att ämnet 
inte är särskilt framträdande i läroböcker och att detta kan innebära en begränsande 
faktor.40 Dock anses den största hämmande orsaken för grannspråksundervisning 
vara tidsbrist.41 
 
 
Nabosprog i undervisningen 
Lis Madsen 
Artikeln som är publicerad i Sprog i Norden är en presentation av projektet Nordiska 
Språkpiloter. Madsens artikel utgår dels från Jerpstads undersökning, dels från 
intervjuer med deltagande lärare och utvärderingar från projektet.  
 
I utvärderingarna från projektet uppges att lärarnas praktiska arbete i klassrummet har 
förändrats och att de ger grannspråksundervisningen större utrymme än innan de gick 
kursen.42 De allra flesta deltagarna uppger även att de har gett utbildningar om 
grannspråk till kollegor. De fungerar alltså som en sorts ambassadörer för grannspråk 
i undervisningen. Bland lärarnas kommentarer i utvärderingarna syns att de sätter in 

                                                 
37 Jerpstad, 2014, s. 75 
38 a.a. s. 78 
39 a.a. s. 79 
40 a.a. s. 80 
41 a.a. s. 80 
42 Madsen, 2015, s. 110 
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språket i ett funktionellt och konkret sammanhang som gör undervisningen intressant 
för eleverna.43 
 
Madsen anser att nätverk, kontinuitet och uppföljning är en av framgångsfaktorerna 
för att få en långsiktig effekt av utbildningarna. För att projektet ska vara hållbart så 
förespråkas få utbildningstillfällen och att projektet inte avslutas efter 2–3 år utan 
fortsätter under en längre period. Lärare berättar att de fått idéer till undervisningen 
under kurserna och detta är en indikation på att kurserna bör ha ett fortsatt didaktiskt 
fokus.44 
 
 
Det nordiske perspektivet er styrket i norskfaget i vidaregående skole. Illusion 
eller rea litet? 
Mette Kristin Østlie 
Syftet med Østlies avhandling är att se om det nordiska perspektivet i norskämnet i 
gymnasiet har blivit stärkt efter införandet av de nya kursplanerna 2008. Studiens 
metod är kvantitativ. 116 lärare inom gymnasieskolan fick svara på ett antal frågor om 
grannspråksundervisning i ett frågeformulär.45 Svaren som Østlie fick i studien 
jämförs med bland andra Inger Aas undersökning från 2000 om hur mycket 
grannspråksundervisning som förekommer i skolan. Avhandlingen innehåller även en 
teoretisk del där tidigare forskning inom området samt gamla kursplaner analyserats. 
 
I studien framkommer att det nordiska perspektivet inte har blivit stärkt efter 
införandet av de nya kursplanerna 2008. Endast 2,3 % av fokusgrupperna lägger över 
12 timmar på grannspråksundervisning under ett år. Lejonparten, 53 % av 
fokusgrupperna lägger 3-6 timmar medan hela 26,3% låter grannspråksunder-
visningen ta 0–2 timmar i anspråk.46 Østlie menar dock att det kan bero på att studien 
är utfört relativt nära i tid efter de nya kursplanerna började gälla och att det tar tid att 
implementera en ny kursplan i undervisningen.47 Andra intressanta fynd är att lärarna 
i gymnasiet tycker att det är viktigt att eleverna lär sig att förstå både svenska och 
danska men att engelskan trots allt ändå är viktigare. Lite mindre än hälften, 45 %, 
upplever grannspråksundervisningen som problematisk, främst beroende på tidsbrist 
och oklar målsättning med undervisningen. Som dominerande läromedel i 
undervisningen anges läroboken, hela 90 % av lärarna hämtar material från den. Även 
digitala medier som internet och cd-romskivor har stort genomslag, 70 % av lärarna 
använder dessa.48 
 
 
De skandinaviska grannspråken – om läroplanens skrivningar, 
grannspråksundervisning och språkpolitiska intentioner 
Lena Boström 
Boströms artikel i den danska tidskriften Kognition & Pædagogik har till syfte att 
undersöka skrivningarna om grannspråksundervisning i de skandinaviska ländernas 
gymnasiala kursplaner i modersmålen. I analysen speglas kursplanerna mot de 
gemensamma nordiska språkpolitiska intentionerna och tidigare forskning.  
                                                 
43 Madsen, 2015, s. 111 
44 a.a. s. 112 
45 Østlie, 2009, s. 79 och 91 
46 a.a. s. 191 
47 a.a. s. 195 
48 a.a. s. 194 



 

20 
 

I en jämförelse mellan de olika kursplanerna framkommer både likheter och 
skillnader. Första likheten handlar om att alla kursplaner har ett fokus på nordisk 
litteratur som kan läsas på originalspråk eller översatt. Andra likheten visar på att det 
inte i någon kursplan står något om att eleverna ska lyssna till och förstå talat 
grannspråk. Största skillnaden mellan kursplanerna är att de svenska och norska har 
ett större fokus på grannspråksundervisning än vad de danska kursplanerna har. 
Skrivningarna är vidare och i Sverige och Norge läser alla gymnasieelever om 
grannspråk medan Danmarks praktiska gymnasieutbildning helt saknar detta 
moment.49 
 
Boströms jämförelse mellan kursplanerna och de språkpolitiska intentionerna visar på 
skillnader mellan dem. Medan kursplanerna fokuserar på det lästa språket och det 
grammatiska så skrivs ”hörförståelse, kommunikation och ömsesidig förståelse mellan 
medborgarna” fram som centralt i Deklaration om nordisk språkpolitik.50 
 
 

4.8 Analysmetod 

Steget efter sökprocessen var att analysera själva materialet. Jag började med att sätta 
upp tänkbara teman som relaterade till mina forskningsfrågor. Dessa teman var ”vad 
– innehåll i undervisningen”, hur – undervisningsmetoder och material” samt 
”attityder till och svårigheter med grannspråksundervisning”. Sedan läste jag igenom 
allt material och fortsatte att utveckla temana allt eftersom det dök upp intressanta 
och relevanta empiriska fynd i materialet. Fynden förde jag in i tabeller liknande den 
här:  
 
Fig. 4 Exempel på analystabell 
Hur – undervisningsmetoder och material 

Tryckt material Digitalt material GNU-projektet NSP-projektet 
Jerpstad s. 66 Sofkova s. 77 Steffensen s. 13 Jerpstad s. 56 
Østlie s. 176 Steffensen s. 144 Sebro Jerpstad s. 59 
Østlie s. 181 Madsen s. 110 Sebro Steffensen s.5 Madsen s. 110 

 
Enligt Eriksson Barajas et al. är teman alltid en tolkning och kan omformuleras till 
metaforer och begrepp som summering av temana.51 Detta gjordes i den här analysen 
och följande kategorier och underkategorier framkom och används i resultatkapitlet: 
 
Fig. 5 Tabell över kategorier och underkategorier utifrån teman i analysen. 

Grannspråksundervisnings 
innehåll 

Lämpliga arbetssätt i 
grannspråksundervisning 

Gynnsamma och hämmande 
faktorer i 
grannspråksundervisningen 

Läsning och läsförståelse Materialval (digitalt och 
tryckt) 

Gynnsamma faktorer 

Hörförståelse GNU-projektet Hämmande faktorer 
Övriga kunskaper NSP - projektet  

 

                                                 
49 Boström, 2018, s. 26 
50 a.a. s. 27 
51 Eriksson Barajas, 2013, s. 164 
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I resultatdelen fördes fynden från materialet in för att sedan diskuteras i 
resultatdiskussionen i relation till bakgrundskapitlets stoff om Deklaration om nordisk 
språkpolitik, svenskämnets kursplaner samt grannspråksförståelse.  
 
 

5. Resultat 

Eftersom sex av åtta publikationer i litteraturstudien handlar om två nordiska projekt 
vars syfte är att främja grannspråksundervisningen: Gränsöverskridande nordisk 
undervisning (GNU) samt Nordiska språkpiloter (NSP), kommer dessa projekt att ha 
en stor roll i resultatavsnittet. Avsnittets upplägg är följande: jag börjar med att 
redovisa publikationernas skrivningar om vilket innehåll grannspråksundervisningen 
förväntas ha, alltså den didaktiska frågan om vad eleverna ska lära sig. Sedan går jag 
vidare till nästa didaktiska fråga: hur ska de lära sig. Här beskriver jag vilka arbetssätt 
som skrivs fram i publikationerna. Sist i resultatavsnittet går jag in på vilka faktorer 
som anses gynnsamma respektive hämmande för grannspråksundervisningen, enligt 
vad som står i publikationerna. 
 
 

5.1 Grannspråksundervisningens innehåll 

I kursplanerna står angivet vad grannspråksundervisningen ska inriktas mot (se 
bakgrundsavsnitt 2.2) men undersökningarna i publikationerna visar till viss del på ett 
annat innehåll i undervisningen. Här kan tre underkategorier urskiljas: läsning och 
läsförståelse, hörförståelse samt övriga kunskaper. 
 

5.1.1 Läsning och läsförståelse 

I Boströms undersökning där norska, danska och svenska kursplaner jämförs 
framkommer att det finns en fokusering på nordisk litteratur i samtliga kursplaner.52 
Det kan antingen vara på originalspråk eller i översättning och antalet sidor eller 
specifika texter anges inte. 
 
Bland de norska lärarna i Østlies undersökning menar 62 % att de hämtar material till 
undervisningen från skönlitteratur, vilket innebär att läsningen av skönlitteratur är 
relativt utbredd i undervisningen.53 Även Steffensen visar på en utbredd användning 
av litterära texter från olika genrer som t.ex. noveller, kortprosa och dikter. Dessa 
återkom i de flesta av lektionerna han observerade. Eleverna fick bland annat träna på 
att analysera texter, skriva dikter och samtala om litteratur i GNU-projektet.54 
Lyrikanalys och diktskrivande urskiljs också i undervisningen i Steffensens 
undersökning. 
 

                                                 
52 Boström, 2016 s. 26 
53 Østlie, 2009, s. 176 
54 Steffensen, 2016, s. 148 
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Sofkova Hashemi & Stålarms observation av GNU-projektet visar att eleverna har 
fått jobba med språkförståelse och med olika sorters texter som noveller och dikter.55 
Många gånger blandades läsförståelsen med att eleverna även skulle lyssna till den 
lästa texten eller samtala med elever i ett grannland om en uppgift. Detta bidrog till 
positiv utveckling av språkförståelsen bland eleverna. Två andra parametrar som 
bidrog till förståelsen för språket var att eleverna fick använda en digital plattform 
som var bekant för dem (Minecraft) samt att de hade tillgång till ett översättnings-
verktyg.56 
 
Sebro & Steffensens artikel är inriktad på arbete med den litterära texten, både läs- 
och hörförståelse är framträdande där. Eleverna får lyssna på en inläst kortprosatext 
och sedan får de läsa den själva, alltså ungefär samma tillvägagångssätt som i Sofkova 
Hashemi & Stålarms artikel. Översättningarna och texttolkningarna skedde i 
grupparbeten.57 
 
Madsens utgår i sin artikel från en utvärdering av NSP-projektet där en lärare berättar 
att eleverna har fått använda sig av svenska och danska barnböcker i arbetet med 
språkförståelsen. I barnböckerna är språket enkelt och illustrationerna lättar upp 
läsningen.58 
 
Sebro skriver att man i GNU-projektet ska utgå från områden som ändå finns med i 
kursplanerna för modersmålet, t.ex. ungdomslitteratur, dikter, noveller, journalistiska 
genrer och tecknade serier. På detta sätt blir grannspråksundervisningen inte bara ett 
mål utan även ett medel för att nå målen i kursplanerna.59 
 

5.1.2 Hörförståelse 

Boströms jämförelse mellan norska, danska och svenska kursplaner visar att det inte 
finns någon skrivning om att eleverna ska lyssna till och kunna förstå talat 
grannspråk.60 Trots detta framkommer i flera av övriga publikationer att eleverna får 
öva på hörförståelse.  
 
I Sofkova Hashemi & Stålarm samt Sebro & Steffensen kombineras som ovan 
förklarat hörförståelse med läsning och översättning av litterära texter av olika slag. 
Detta arbetssätt verkar vara ett genomgående drag i GNU-projektet och möjliggörs 
av inriktningen på digitala medier där eleverna kan dela ljudfiler och träffas över 
internet. 
 
Innehållet i NSPs kurser har enligt Madsen två delar som kan hänföras till såväl 
förståelse av skriven text som hörförståelse: grannspråk och grannlitteratur. Dock 
lägger de mycket vikt på det talade språket eftersom det är det som skapar problem.61 
Svårigheterna med att förstå det talade språket syns även i Steffensens avhandling där 
han skriver att mellanstadieeleverna praktiskt taget inte förstår någonting av varandras 
                                                 
55 Sofkova Hashemi & Stålarm, 2015, s. 73 
56 a.a. s. 77 
57 Sebro & Steffensen, 2013, s. 5 
58 Madsen, 2015, s. 111 
59 Sebro, 2014, s. 3 
60 Boström, 2018, s. 26 
61 Madsen, 2015, s. 111 



 

23 
 

talspråk men att förståelsen blir större när de chattar med varandra.62 Steffensen ger 
även exempel på hur eleverna gör för att förstå varandra i ett samtal när de möts på 
internet.63 Han beskriver också ingående hur systematisk undervisning i hörförståelse 
kan genomföras inom GNU-projektet.64 Här tar han upp en metod som kallas 
dictogloss som ett exempel på en användbar metod för att träna på hörförståelse. 
Metoden innebär att eleverna får lyssna till en text och anteckna textens innehåll 
under tiden de lyssnar. Sedan ska de i par eller grupp återskapa textens innehåll och 
struktur.  
 

5.1.3 Övriga kunskaper 

När det kommer till att lära eleverna om grannländernas kultur och annan realia så är 
det glest med skrivningar om det. Madsen nämner i sin artikel att utbildningarna inom 
NSP-projektet innehåller ämneskunskaper om ländernas kultur.65 Även Steffensen är 
inne på temat när han visar på en kommunikationssituation där elever från Danmark 
och Sverige pratar med varandra. Svenskarna frågar om åldersgränserna i Danmark 
för att få dricka alkohol och konstaterar samtidigt att de inte vet så mycket om 
Danmark.66 Även om det inte finns särskilt många skrivningar kan man anta att det 
inom projekten GNU och NSP sker ett kulturellt utbyte mellan deltagarna. Då GNU 
har större del kontakt mellan eleverna borde de deltagande eleverna få en viss känsla 
åtminstone för grannlandets ungdomskultur.  
 
Grammatik i grannspråken omnämns inte explicit i någon av publikationerna. I flera 
av texterna finns skrivningar om att eleverna ska identifiera likheter och skillnader i 
språken men inte heller där omnämns grammatiken. Ett annat område som inte heller 
är omskrivet är huruvida eleverna ska ha kunskaper i att kunna tala ett grannspråk. 
Detta omnämns inte heller i kursplanerna och har således inte fått utrymme i någon 
observerad lektion eller i någon beskrivning av GNU- eller NSP projektet. Inte heller 
omnämns i publikationerna att eleverna ska få kunskap om Nordens språkpolitik, 
trots att detta står i kursplanerna. 
 

5.2 Lämpliga arbetssätt i grannspråksundervisningen 

I publikationerna och inom projekten som beskrivs finns gott om exempel på hur 
man kan genomföra grannspråksundervisning och jag kommer här att redovisa detta. 
Först avhandlas materialvalet i undervisningen, sedan går jag in på lyckade exempel på 
hur undervisningen bedrivs inom projekten GNU och NSP.  
 
 
5.2.1 Materialval (digitalt och tryckt) 
I sex av publikationerna har författarna gått in på vilket material som används av 
lärarna i undervisningen. I Østlies avhandling ingår en fråga till lärarna i studien om 
vilket material de använder. Undersökningen var geografiskt indelad för att visa på 

                                                 
62 Steffensen, 2016, s. 190 
63 a.a. s. 192 
64 a.a. s. 225 
65 Madsen, 2015, s. 109 
66 Steffensen, 2016, s. 222 
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regionala skillnader men jag väljer att endast gå in på en övergripande nivå. I studien 
syns att det läromedel som användes mest i undervisningen var läroböcker, tätt följt 
av digitala resurser av olika slag.67  
 
Fig. 11 Andel av lärarna som använder respektive undervisningsmaterial i 
grannspråksundervisning. Efter Østlie (2009:185) 

Läroböcker 93 %  
Skönlitteratur 53 %   
Tidningar 17 % 
Digitala lärresurser  72 % 

 
Østlie hade även en fråga om vilka digitala lärresurser som lärarna använde i 
undervisningen. Där hade internet en framträdande roll.  
 
Fig. 12 Andel av lärarna som använder respektive digital lärresurs i grannspråksundervisningen. 
(Efter Østlie (2019:185) 

CD 31,3% 
Film/video 48,7% 
Internet 62,6% 

 
Sofkova Hashemi & Stålarms publikation utgår från GNU-projektet och det projektet 
är till största delen inriktat på digitala läromedel eftersom den gränsöverskridande 
undervisningen ligger i fokus. I observationen av lektionerna framkommer att 
eleverna jobbar med dator och surfplattor där de fick utforska de nordiska språken 
”genom att spela spel och quiz, se filmer och lyssna på språken.”68 Eleverna får i 
projektet använda sig av många olika digitala plattformar och applikationer.  
 
Fig.13 Lista över digital media inom GNU-projektet. Efter Sofkova Hashemi & Stålarm (2015:74) 

Google + Google docs 
Skype Adobe Connect 
Present.me Wiki 
Voicethread Pixton 
Paper Minecraft 
Facebook YouTube 

 
Som listan visar fick eleverna möta en stor bredd av olika plattformar och 
applikationer där alla har en specifik funktion som möjliggör samarbete, samtal, 
kunskapsförmedling och skriftlig kommunikation i undervisningen.  
 
Steffensens studie bygger på GNU-projektet och här nämns att eleverna ska läsa 
nättidningar på svenska, danska och norska.69 Utöver detta ska eleverna även tillägna 
sig kunskapen som finns att inhämta på nätportalen Norden i Skolan.70 En intressant 
iakttagelse som Steffensen gör är när eleverna kommunicerar via Skype, Google 
Hangout eller Adobe Connect och inte förstår varandra när de talar utan ber varandra 
att skriva i chatten i stället.71 Detta tillvägagångssätt gjorde att eleverna trots 
språkförbistringar kom framåt i kommunikationen och ger ett exempel på den digitala 
teknikens fördelar. 
                                                 
67 Østlie, 2009, s. 185 
68 Sofkova Hashemi & Stålarm, 2015 s. 77 
69 Steffensen, 2016, s. 144 
70 a.a. s. 241 
71 a.a. s. 201 
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Även i Madsens artikel om NSP har digitala medier en framträdande roll som 
undervisningsmaterial men här förekommer även tryckt material. I utvärderingen med 
lärarna som deltagit på kurserna så nämns att de fått kunskaper om digitala läromedel 
och hemsidor och att de använt barnböcker och quiz i undervisningen.72 Lärarna i 
Jerpstads undersökning anger en del material som de använder i grannspråks-
undervisningen nämligen film, musik, nordisk barn- och ungdomslitteratur, 
brevväxling och Instagram.73 
 
Sammanfattningsvis visar publikationerna på ett utbrett bruk av digitala plattformar 
och digitalt material i grannspråksundervisningen. Det är dock viktigt att poängtera att 
GNU-projektets elevsamarbeten mellan länderna skulle varit svårt att genomföra utan 
den digitala tekniken. Hade antalet publikationer om GNU-projektet varit färre kan 
man förmoda att bruket av digitala plattformar i undervisningen visat sig vara färre. 
Østlies undersökning (som ej är knutet till något av projekten) sticker dock ut 
eftersom lärarna i studien anger att de använder läroböcker i stor utsträckning. 
 
 
5.2.2 GNU-projektet som arbetssätt 
Sofkova Hashemi & Stålarm beskriver att projektets lärare från Norge, Danmark och 
Sverige först möttes under en konferens och sedan gemensamt planerade lektioner i 
två- eller trepartskonstellationer med uppgifter som eleverna fick jobba med. Själva 
undervisningen inleddes med en träff via Skype där eleverna fick bekanta sig med 
varandra och sedan bli indelade i tvärgrupper där de fick samarbeta.74 I lektions-
exemplet som författarna följde var uppgiften att elevgrupperna skulle skriva och läsa 
in en miljöbeskrivning och sedan byta beskrivningar med varandra och bygga upp den 
beskrivna miljön i MinecraftEdu. När detta var klart fick eleverna träffas i Adobe 
Connect för att jämföra sina resultat i MinecraftEdu.75 Författarna menar att 
språkförståelsen blev hög eftersom eleverna både fick läsa och höra beskrivningarna 
och ett stort engagemang fanns eftersom situationen blev autentisk då det fanns en 
mottagare på andra sidan. Utöver detta fick eleverna en medvetenhet om vikten av att 
tala långsamt och tydligt när man talar till en person med ett annat modersmål.76 
Utöver de grannspråkliga vinsterna fick eleverna även erfarenheter i att tolka text och 
tal och omsätta informationen till en produkt.77 
 
Sebro & Steffensen ger en bild av GNU-projektet ur en annan vinkel. Här är det 
hörförståelse av en kortprosatext som står i centrum. Eleverna läste in en text och 
delade sedan denna med elever i ett grannland. I och med elevernas uppläsning av 
texterna blev det tydligt att det bidrog till deras textförståelse.78 Eleverna i grannlandet 
fick översätta och tolka texten vilket visade sig vara en utmaning för eleverna och 
skillnader i tolkningarna märktes mellan länderna.79 Författarna menar dock att det är 
svårt att avgöra om de olika texttolkningarna beror på språkliga svårigheter, skillnader 

                                                 
72 Madsen, 2015, 110 
73 Jerpstad, 2014, s. 56 
74 Sofkova Hashemi & Stålarm, 2015, s. 74 
75 a.a. s. 76 
76 a.a. s. 77 
77 a.a. s. 81 
78 Steffensen & Sebro, 2013, s. 3 
79 a.a. s. 5 
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i den litterära traditionen eller andra faktorer.80 Dock insåg eleverna att texter kan 
läsas och tolkas på olika sätt vilket är en lärdom som får ses som positiv. Ytterligare 
en slutsats som Sebro & Steffensen drar ifrån observationen är att eleverna har lättare 
för att förstå skrivet grannspråk än talat.81 En fördel med arbetet med texterna är att 
engagemanget bland eleverna blev stort eftersom det skedde i en autentisk och social 
kontext tillsammans med elever i grannländerna. 
 
Inom GNU-projektet koncentreras undervisningen på möten mellan elever från 
Norge, Sverige och Danmark via internet. Steffensen ger även en insyn i hur det går 
när elever möts ”in real life”. Dessa elever hade tidigare träffats via nätet i 
undervisningen där de bland annat hade jobbat med diktanalyser. När eleverna möttes 
på tågstationen i Helsingborg fick de som uppgift att gå ut på stan och söka reda på 
några inspirerande ställen och skriva en gemensam dikt om platsen.82 I dikterna som 
skrevs blandades danska och svenska. Steffensen menar att det är svårt att se vad 
eleverna lärde sig vid den fysiska träffen men skriver att det antagligen fick en 
betydelse för deras helhetsupplevelse av projektet.83 
 
Mervärde i grannspråksundervisningen är temat på Torben Sebros artikel om GNU. 
Genom en modell visar Sebro hur målen i kursplanen och grannspråksundervisningen 
kan fungera tvärs över gränserna och i det dagliga arbetet i skolan samt hur 
grannspråksundervisningen dessutom kan ge ett mervärde till undervisningen. 
Modellen som Sebro presenterar är pyramidformad: 
 
Fig. 14 Sebros modell för grannspråksundervisning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den första nivån med målen i kursplanerna går att laborera med beroende på vilka 
beslut man tar i de övre nivåerna. I vissa lektionsupplägg vill man ha få och enkla mål 
medan andra moment kan rymma fler mål. Även graden av nordiskt mervärde kan 
variera.84 Dock menar Sebro att den tredje nivån i pyramiden, den gemensamma 
undervisningens innehåll, är den viktigaste.  
 
Sammanfattningsvis märks det att interaktionen mellan eleverna i Sverige, Danmark 
och Norge gav ett stort engagemang och en autentisk kontext, vilket var en stor vinst 
med GNU-projektet. Eleverna tillskansar sig även andra kunskaper än bara 
grannspråksförståelse och kan uppnå flera mål i kursplanerna. 
 
                                                 
80 Steffensen & Sebro, 2013, s.5 
81 a.a. s. 6 
82 Steffensen, 2016, s. 264 
83 a.a. s. 271 
84 Sebro, 2014, s. 7 
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5.2.3 Nordiska språkpiloter som arbetssätt 

När det gäller lämpliga arbetssätt i grannspråksundervisningen visar Jerpstads 
intervjuundersökning om NSP-projektet att lärarna efter utbildningen till språkpilot 
fått kunskap om fler olika metoder att undervisa om grannspråk. De anger att de 
använder sig av läsning, samarbetsskrivning och drama som metod och att de fått 
större kunskaper om passande metoder och lärresurser, framförallt på internet.85 
Jerpstad drar slutsatsen att de ökade kunskaperna om undervisningsmetoder är en av 
orsakerna till att lärarna har ökat tiden som de lägger på grannspråksundervisning.86 
 
Madsen skriver att grannspråksundervisningen tidigare innehöll mycket läsförståelse 
och att språkpilotprojektet därför valde att fokusera på det talade språket. Det har 
även varit centralt att lärarna har fått diskutera om hur man kan hjälpa elever med 
språkförståelsen och få eleverna att se likheter och skillnader mellan språken.87 
Ytterligare en vinkel på NSP är att lärarna förväntades sprida kunskap och 
engagemang om grannspråksundervisning till sina kollegor. 

 

5.3 Gynnsamma och hämmande faktorer för grannspråksundervisningen 

Ovan har jag visat på publikationernas fynd gällande innehåll i grannspråks-
undervisningen, undervisningsmetoder och två projekt inom området. I det här 
avsnittet redogör jag för vilka faktorer runt grannspråksundervisning som får ses som 
gynnsamma respektive hämmande för att lära eleverna om grannspråken.  
 

5.3.1 Gynnsamma faktorer 

I Jerpstads intervjuundersökning med lärare som genomgått kurser inom NSP 
framkommer allmänt positiva åsikter om att ingå i projektet och att detta har gynnat 
grannspråksundervisningen. Efter utbildningen hade fem av sju intervjuade lärare 
börjat lägga mer tid på grannspråksundervisningen. Likaså har lärarnas 
ämneskunskaper ökat och kunskapen om var lärarna kan hitta material av olika slag.88 
Ett stort personligt intresse och engagemang för Norden och grannspråk anser 
lärarna i undersökningen är avgörande för en hög grad av grannspråksundervisning i 
skolan.89 Lärarnas yrkesutbildning och hur stort utrymme det nordiska perspektivet 
fick i deras lärarutbildning inverkar också på grannspråksundervisningen.90 
 
I samband med utbildningar och konferenser inom NSP har det bildats nätverk för 
lärare som de ska ha nytta av i sin undervisning. Dessa nätverk har flera funktioner, 
lärarna har möjlighet att utbyta erfarenheter och uppdatera sina ämneskunskaper och 
om man har en lärare från ett grannland i sitt nätverk så menar en informant i 
undersökningen att man automatiskt tänker nordiskt. Vidare är den sociala aspekten 

                                                 
85 Jerpstad, 2014, s. 56 
86 a.a. s. 75 
87 Madsen, 2015, s. 111 
88 Jerpstad, 2014, s. 56 
89 a.a. s. 52 
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av nätverken en viktig del menar lärarna. Dock visar Jerpstads undersökning att det 
endast är två av de sju intervjuade lärarna som vid tidpunkten för intervjuerna 
fortfarande har samarbete med en annan nordisk lärare.91 Fyra lärare säger att de har 
kontakt med andra nordiska lärare via Facebook och att de när som helst kan ta 
kontakt med dem för att inleda ett samarbete.92 
 
Enligt Madsen krävs en långsiktighet i planeringen av projekt som t.ex. NSP. Nätverk, 
kontinuitet och uppföljning menar hon spelar stor roll för långtidseffekten av 
projekten. Att se till att projekten löper över mer än 2–3 år och att erfarenheterna 
samlas upp är centralt.93 
 
Steffensens studie visar att det tillfälle när eleverna lättast tagit till sig av och engagerat 
sig i grannspråksundervisningen är när den förekommit i en social kontext eller när 
den varit integrerad i övriga delar av danskämnet. Det skriftliga har fungerat bättre än 
hörförståelsen. Har det skriftliga dessutom tillhört en diskurs som eleverna är bekanta 
med (chat, skolgenrer eller intervjuer) och om eleverna har kunnat relatera till 
innehållet så har undervisningen gett ett bra utfall i fråga om förståelse hos eleverna.94 
 
Informanterna i Østlies avhandling visade en positiv syn på tillgången till 
undervisningsmaterial där endast 11 av 116 lärarna menade att tillgången till material 
var problematisk. Dessa 11 lärare lägger inte särskilt mycket tid på 
grannspråksundervisning; mellan 0–6 timmar per läsår.95 En av de intressantaste 
faktorerna som gynnar grannspråksundervisningen handlar om intresset för ämnet 
bland eleverna. Endast 16 av 116 lärare uppger att elevernas bristande intresse har en 
negativ inverkan på undervisningen. En intressant vidareutveckling på temat är att 60 
% av de lärare som anser att eleverna har bristande intresse för grannspråks-
undervisningen även själva upplever att låg motivation för den undervisningen.96 En 
slutsats som jag drar av detta är att lärarens intresse för undervisningen kan påverka 
elevernas engagemang. 
 

5.3.1 Hämmande faktorer 

I Jerpstads undersökning uppges att lärarna inte anser sig ha tillräckliga kunskaper för 
att bedriva grannspråksundervisning.97 En annan svårighet som lärarna ställs inför 
enligt Jerpstad är bristen på tid. Istället för att undervisa i grannspråk efter NSP-
utbildningen måste lärarna lägga tid på nationella prov och annan undervisning. Detta 
leder till att lärarna måste använda sin fritid till att initiera och bygga upp ett 
samarbete med en klass i ett grannland. Detta anses som det största hindret till att 
bedriva bra undervisning. Inom NSP projektet finns en ambition att språkpiloterna 
ska sprida NSPs idéer till andra lärare på skolan. Syftet är att få till en kollektiv 
förändring av undervisningspraktiken. Det här är emellertid svårt att uppnå då de 

                                                 
91 Jerpstad, 2014, s. 57 
92 a.a. s. 58 
93 Madsen, 2015, s. 112 
94 Steffensen, 2016, s. 281 
95 Østlie, 2009, s. 136 
96 Østlie, 2009, s. 172 
97 Jerpstad, 2014 s. 72 
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andra lärarna har svårt att avsätta tid för att lära sig om grannspråksundervisning av 
NPSs språkpiloter.98 
 
Kursplanerna innebär också begränsningar för grannspråksundervisningen. Enligt 
lärarna i Jerpstads undersökning är det nordiska perspektivet för litet och som följd av 
detta behandlas ofta grannspråken som ett avgränsat moment istället för att integreras 
i övrig undervisning. Läroböckernas avsnitt om grannspråk användes av sex av sju 
intervjuade lärare i undervisningen. Detta innebär att kvaliteten på läroböckerna sätter 
nivån för hur bra grannspråksundervisningen blir och att detta i vissa fall kan inverka 
hämmande på undervisningen.99 
 
Eleverna i Steffensens undersökning visar att när det blir motstånd i stoffet utvecklar 
eleverna ett motstånd mot stoffet. Steffensen menar alltså att eleverna var mest 
positiva till de delar av grannspråksundervisningen som var lättast. Elevernas tolerans 
mot svårigheter i stoffet var generellt lägre om inte stoffet skulle läras in inför ett 
prov.100  
 
I Østlies avhandling fick informanterna frågan om grannspråksundervisningen under 
deras egen studietid var god, acceptabel eller dålig.  Här syns ett samband att de lärare 
som uppfattade undervisningen som dålig i högre grad upplever en osäkerhet när de 
undervisar i grannspråk.101 Østlie ställde även frågan om lärarna uppfattade 
grannspråksundervisningen som problematisk, här svarade lite mindre än hälften ja.102  
 
För att sammanfatta faktorer som hämmar grannspråksundervisningen vill jag nämna 
fem områden, lärarnas ämneskunskaper samt egen studietid, bristen på tid, för lite 
nordiskt perspektiv i kursplanerna, kvaliteten på läroböckerna, låg tolerans mot 
lärostoffet om det inte skulle förekomma i en provsituation.  
 
 

6. Diskussion 

Här i diskussionsavsnittet kommer jag att först göra en metoddiskussion där samtliga 
publikationerna värderas utifrån en vetenskaplig kontext och sedan i 
resultatdiskussionen kommer studiens resultat att kopplas till tidigare delar i studien. 
Avslutningsvis kommer jag att beskriva vilken vidare forskning som vore intressant 
att se samt vilket avstamp jag kommer att ta i mitt nästa examensarbete. 

6.1 Metoddiskussion 

I den här studien har litteratur om grannspråksundervisningen analyserats ur ett 
didaktiskt perspektiv. Metoden som använts har varit systematisk litteraturstudie. 
Eriksson Barajas et al. skriver att det bör finns ett tillräckligt antal studier som håller 
en bra kvalitet för att man ska kunna dra slutsatser av forskningen.103 Till den här 

                                                 
98 Jerpstad, 2014. s. 64 
99 a.a. s. 66 
100 Steffensen, 2016, s. 279 
101 Østlie 2009, s. 114 
102 a.a. s. 171 
103 Eriksson Barajas et al. 2013, s. 26 
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studien innebar detta vissa problem då ämnet visade sig vara lite beforskat och 
merparten av de publikationer jag funnit i sökprocessen och använt i studien är från 
Danmark och Norge samt kopplat till projekten GNU och NSP. Endast två av åtta 
publikationer har svenska författare. Det hade varit önskvärt med fler publikationer 
från Sverige där ett tydligt svenskt perspektiv hade funnits med.  
 
Två doktorsavhandlingar gick att finna i den systematiska sökprocessen, Østlie (2009) 
och Steffensen (2016). De två avhandlingarna uppfyller de krav som går att ställa på 
vetenskapligheten i en text. En referensgranskad vetenskaplig artikel ingick också i 
materialet: Boström, 2016. Jerpstads (2014) publikation är en studentuppsats på 
masternivå som utgår från empiri från frågeformulär som lärare fått svarat på. 
Sofkova Hashemi & Stålarm (2015) samt Madsen (2015) är icke vetenskapliga artiklar 
från tidskriften Sprog i Norden men bygger trots allt på empiri från klassrums-
observationer respektive skriftliga utvärderingar från NSP-projektet. Sebro & 
Steffensen (2013) är en icke vetenskaplig artikel från tidskriften Viden om Læsning 
men även den bygger på klassrumsobservationer men den här gången från GNU-
projektet. Den artikel som har den lägsta graden av vetenskaplighet är Sebro (2014). 
Artikeln är publicerad av Dansklærerföreningen på deras hemsida. Dock har artikeln 
en nära anknytning till GNU-projektet (vilket var av intresse för litteraturstudien) och 
Sebro är lektor på lärarutbildningen i Roskilde, därför valdes artikeln in i 
materialurvalet.  
 
Av åtta publikationer handlar sex publikationer om GNU- och NSP-projekten (fyra 
GNU, två NSP). Detta göra att studiens resultat inte kan ses som representativt för 
den allmänna grannspråksundervisningen. Fler texter som handlat om grannspråks-
undervisningen utanför projekten hade varit synnerligen önskvärt och gett en mer 
äkta bild av hur undervisningen genomförs. Detta hade även ökat graden av 
generaliserbarhet för studien. Utöver detta har bristen på högre forskning gjort att jag 
valt att använda mig av publikationer som t.ex. elevuppsatser samt artiklar som inte är 
refereegranskade. Trots noggranna sökningar i såväl svenska som danska och norska 
databaser finns inte många empiriska studier om grannspråksundervisning. Dessa två 
faktorer är en indikation på att ämnet inte är särskilt väl beforskat vilket gör en 
undersökning som denna desto mer angelägen.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka forskningsfältet om grannspråks-
undervisning och se vilka svar forskningen ger på de didaktiska frågorna vad ska 
grannspråksundervisningen innehålla? Hur kan grannspråksundervisningen 
genomföras samt vad gynnar respektive hämmar grannspråksundervisningen? 
Nedan kommer jag att diskutera fynden i resultatavsnittet och koppla dessa till 
bakgrundens delar om Deklaration om nordisk språkpolitik, kursplanerna i svenska samt 
grannspråksförståelse.  
 
I inledningen av studien förde jag den nordiska gemenskapen och de nordiska 
kulturella likheterna på tal. En nyckel till dessa företeelser är grannspråksförståelsen 
och enligt studier har den nordiska språkförståelsen försämrats sedan 1970-talet. Från 
politiskt håll finns krafter som vill stärka den nordiska gemenskapen och den nordiska 
grannspråksförståelsen av olika skäl, inte minst ekonomiska och kulturella. Gällande 
grannspråksförståelsen har skolan givits en stor roll i och med en skolpolitik som 
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lyfter grannspråksundervisningen i kursplanerna. Jag kommer nu att diskutera 
litteraturstudiens slutsatser om hur denna ansats lyckats 
 
I Boströms artikel visas på en diskrepans mellan de nordiska kursplanernas 
skrivningar om grannspråksundervisning och Deklarationen om nordisk språkpolitik. 
Kursplanerna fokuserar på läsning av skönlitteratur medan nordiska 
språkdeklarationens centrala idéer handlar om att nordbor ska kunna kommunicera 
med varandra på ett skandinaviskt språk. I litteraturstudiens resultatdel framkommer 
att en rätt stor del av undervisningen handlar om just hörförståelse, framförallt inom 
de publikationer som handlar om GNU-projektet. Det här innebär alltså att 
verkligenhetens grannspråksundervisning ligger närmare de språkpolitiska 
intentionerna än vad kursplanerna gör. Dock kombineras ofta hörförståelsen med 
läsförståelse på ett gynnsamt sätt då eleverna har lättare att tillägna sig skrivet 
grannspråk än talat. Denna kombination av arbetssätt verkar vara passande för att 
uppnå flera av kursplanernas mål, exempelvis målet för åk 4-7 där eleverna ska se 
skillnader och likheter mellan de nordiska språken. 
 
Ett annat område som tas upp i den nordiska språkdeklarationen är att de nordiska 
språken ska fungera som parallellspråk till engelskan i vetenskapliga sammanhang och 
här menar jag att framförallt gymnasieskolan skulle kunna göra åtgärder för att skärpa 
de nordiska språkens status i vetenskapliga sammanhang. Kursen svenska 3 innehåller 
skrivningar om att eleverna ska jobba med den vetenskapliga texttypen och här skulle 
man kunna lyfta vetenskapliga texter på grannspråk. I resultatet i litteraturstudien 
finns inga indikationer på att eleverna får arbeta med detta, däremot framkommer det 
i bland annat Steffensen att eleverna anser att engelskan är viktigare än grannspråken 
och då eftersom de anser att engelskan har en högre status än norskan och 
svenskan.104 
 
I litteraturstudiens material finns inga tecken på att eleverna får lära sig om 
”språkförhållanden i Sverige och övriga Norden till exempel språklagstiftning.”105 
Skrivningen kommer från centrala innehållet i kursen svenska 2. Förvisso är mycket 
av materialet i publikationerna insamlat på grundskolenivå och i Danmark och Norge 
men GNU-projektet verkar inte lägga någon vikt på detta område. Det skulle vara 
intressant att se hur den skrivningen bearbetas i undervisningen utanför projekten 
med tanke på den tydliga kopplingen till nordiska språkdeklarationens mål om att alla 
nordbor ska ha grundläggande kunskaper om språksituationen i Norden. 
Språkdeklarationen är som jag skrev i bakgrundskapitlet inte juridiskt bindande men 
det är ändå intressant att reflektera över varför skrivningarna om grannspråks-
undervisning inte kommer redan i kursplanen för svenska 1 i gymnasiet med tanke på 
att det inte är alla elever som läser svenska 2 och svenska 3. Om man från 
skolpolitiskt håll ville stärka den nordiska språkförståelsen så kunde detta vara ett sätt 
att se till att grannspråksundervisningen når flera. 
 
När det kommer till passande metoder för grannspråksundervisningen har materialet 
gett flera intressanta uppslag. Dock vill jag börja med att diskutera det faktum att den 
allra största delen av publikationerna utgår från de två projekten GNU och NSP. 
Projekten verkar i sig vara bra och meningsfulla med spännande arbetssätt och idéer 
men frågan är om projekt är den rätta vägen att gå för att stärka 
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grannspråksundervisningen? Kan det till och med vara så att projekten är ett uttryck 
för att legitimera grannspråkens plats i undervisningen? Sebros artikel om 
grannspråksundervisningens mervärde kan vara en indikation på detta. Genom att 
lyfta mervärden redan i planeringen (se fig. 14) av grannspråksundervisningen kan 
undervisningen kännas mer meningsfull och läraren får större möjlighet att svara på 
den didaktiska frågan varför momentet grannspråk ska genomföras och på detta sätt 
legitimera grannspråksundervisningen inför eleverna.  
 
Man kan även välja att se projekten som ett sätt att utveckla undervisningen på men 
det största problemet verkar vara att få projektens arbetssätt att fortleva när projekten 
avslutas. Till exempel är nätverken som NSP initierar enligt Madsen och Jerpstad inte 
särskilt livskraftiga.106 Gällande GNU-projektets samarbeten mellan olika skolor i 
Danmark, Norge och Sverige har man sett att det kräver ett visst engagemang för att 
upprätthålla samarbetena. Det här går att sätta i relation till Østlies studie där lärare 
menar att tidsbristen var största problemet med grannspråksundervisningen. 
Tidsbristen gör att tanken om att projekt som GNU och NSP ska bli självgående 
känns rätt orimlig.  
 
Trots vissa svårigheter gällande arbetet med projekten så fyller de givetvis sin 
funktion. Lärare får inspiration och vidareutbildning och elever får möta 
grannspråken i en meningsfull kontext i samarbete med elever från ett grannland. 
Jerpstads undersökning visar även att ett engagemang och intresse för det nordiska 
hos lärarna ökar mängden grannspråksundervisning i klassrummet och genom 
projekten borde intresse, engagemang och ämneskunskaper öka hos lärarna.107 Dock 
kan man ställa sig frågan hur stor andel av lärarkåren som nås av projektens 
satsningar. Den allra största och viktigaste frågan gällande projekten är lika intressant 
som svårbesvarad: hur gör man om lärande exemplen ur studiens material till lyckad 
daglig undervisning inom grannspråksmomentet? 
 
Den sjunkande förståelsen för grannspråk är även en faktor när det kommer till 
legitimeringen av grannspråksundervisningen. Om skolan ska bidra till att ge 
ungdomar kunskaper i grannspråken, vilket såväl nordiska språkdeklarationen som 
kursplaner anger, så bör man titta på vilka faktorer som är gynnsamma för 
undervisningen och vad som kan verka hämmande. I litteraturstudiens material 
framkommer några gynnande faktorer: 

• Kunskap. Lärare med goda ämneskunskaper lägger mer tid på 
grannspråksundervisning och deltagande i kurser som exempelvis NSP ger 
lärarna kunskaper som i sin tur leder till ökat engagemang hos lärarna.  

• Sociala kontakter. Studien visar att det är gynnsamt att bedriva undervisning 
där elever möter elever från grannländerna. 

• Undervisningsmaterial. Ett passande och elevnära undervisningsmaterial ökar 
mängden grannspråksundervisning och elevernas intresse för undervisningen. 

• Lärarutbildning. Ett fokus på det nordiska perspektivet i lärarutbildningen ger 
engagerade och kunniga lärare.  

                                                 
106 Jerpstad, 2014, s.57 
107 a.a. s. 49 



 

33 
 

• Multimodalitet. Att låta eleverna ta sig an grannspråken med så många sinnen 
som möjligt ökar graden av språkförståelse. Till exempel är det gynnsamt om 
eleverna både får läsa och lyssna till samma information 

• Integrering. Det är mer lyckosamt att integrera grannspråksundervisningen i 
de övriga momenten i kursplanen än att behandla grannspråken som ett eget 
moment. 

Några faktorer framträder ur materialet som hämmande för grannspråks-
undervisningen och i långa loppet kanske även för grannspråksförståelsen: 
 

• Tidsbrist. Tidsbrist anges på flera ställen i materialet som en orsak till att 
grannspråken inte får så stort utrymme i undervisningen.  

• Kunskapsbrist. Vissa lärare upplever sig ha för lite kunskaper i ämnet vilket 
inverkar hämmande på undervisningen. 

• Styrdokument. Det nordiska perspektivet anses för litet i kursplanerna. 
• Svårighetsgrad. Om eleverna upplever motstånd i stoffet så kan det 

omvandlas till motstånd mot stoffet och i förlängningen motstånd mot hela 
grannspråksundervisningen. 

Delsings studie genomfördes 2005, alltså före GNU-projektet och NSP-projektet. 
Det skulle vara intressant att se om kunskaper i grannspråksförståelsen har gått upp i 
de skolor där projekten varit aktuella jämfört med skolor utanför projekten. Om 
förståelsen har förbättrats är det en indikation på att ett ökat kvalitativt arbete med 
grannspråksundervisning kan inverka positivt på elevers grannspråksförståelse. Viktigt 
är också att vara medveten om att den minskade grannspråksförståelsen rimligtvis inte 
bara beror på skolans undervisning. Man bör se på frågan ur ett vidare perspektiv. 
Under den tid som förflutit mellan Delsings studie och den jämförande studien 30 år 
tidigare (gjord 1976) har mycket i samhället förändrats. Bland annat har vi fått ett ökat 
informationsflöde i och med förändringar i t.ex. medier och de digitala mediernas 
tillkomst vilket har möjliggjort en mer omfattande interaktion mellan människor runt 
om i världen och engelskans position som lingua franca. 
 

6.3 Vidare forskning 

I samtliga av studiens publikationer har det varit ett lärarfokus och i sex av åtta 
publikationer har GNU- och NSP-projekten legat i grunden för empirin. Det är 
tydligt att det saknas forskning om grannspråksundervisning som riktar sig mot 
eleverna och som undersöker den undervisning som inte utgår från ett specifikt 
projekt. Detta gör att jag i mitt andra examensarbete skulle vilja anlägga ett elevfokus 
på undervisningen där inget projekt är inblandat. Syftet med andra examensarbetet är 
att undersöka vad elever anser om grannspråksundervisningen och vilken sorts 
undervisning de tror sig behöva för att kunna kommunicera med medborgare i de 
nordiska grannländerna samt vilken sorts texter på grannspråk som de anser att lättast 
lär sig av.  
 
Utöver mitt eget kommande arbete skulle det vara intressant att se forskning på hur 
elever responderar på grannspråksundervisningen och vad de faktiskt lär sig av olika 
metoder. Här skulle ett projekt kunna ligga i grunden men än mer intressant vore att 
se hur långt den ”vanliga” undervisningen räcker när det kommer till 
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kunskapsutvecklingen hos eleverna. Ytterligare en idé vore att undersöka hur det 
nordiska perspektivet lyfts på lärarutbildningarna och vilken effekt detta får för 
praktiken i klassrummet. 
 
Viktigaste är dock att det måste till forskning på svenska förhållanden inom 
grannspråksundervisningen. De två publikationerna som var på svenska här i 
litteraturstudien var inriktade på dels kursplanerna (Boström) och dels GNU-
projektet vilket ger en obefintlig bild av den vanliga undervisningen.  
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