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Abstract: 
 
Tidigare forskning om grannspråksundervisning utgår främst från lärares upp-
fattningar och utifrån olika projekt. Detta är en brist inom forskningsfältet och 
därför är den här studiens syfte att undersöka gymnasieelevers syn på grannspråks-
kommunikation och grannspråksundervisningen inom svenskämnet. 
 
Frågeställningarna handlar om elevers attityder till och erfarenhet av grannspråks-
kommunikation och grannspråksundervisning, vilken kunskap om grannspråk 
eleverna anser är viktig samt hur denna kunskap kan förmedlas. 
 
I bakgrundskapitlet presenteras Deklaration om nordisk språkpolitik samt skriv-
ningar i kursplanerna i svenska om grannspråksundervisning. De teoretiska ut-
gångspunkterna är Börestam Uhlmanns tre grunder för en eventuell skandinavisk 
språkgemenskap: språklig likhet, interaktion samt symbolisk integration. Andra 
teoretiska utgångspunkter är Börestam Uhlmann och Theilgaard Brinks strategier 
för grannspråkskommunikation samt Tornbergs kategorisering av färdigheter som 
krävs för inlärning av ett nytt språk. Det empiriska material som det föreliggande 
arbetet bygger på är halvstrukturerade intervjuer med elever i årskurs 3 på 
gymnasiet. 
 
Studiens slutsatser är att elevernas bild av den nordiska språkgemenskapen, 
grannspråkskommunikation och grannspråksundervisningen stämmer tämligen 
väl överens med de politiska intentionerna och tidigare forskning men inte lika väl 
med de styrdokument som gäller för svensk gymnasieskola idag. Utifrån detta kan 
det finnas anledning att ompröva styrdokumentens skrivningar. Vidare finns de tre 
grunderna för en skandinavisk språkgemenskap representerade i elevernas 
intervjusvar. Elevernas önskemål om vad undervisningen ska innehålla är av såväl 
receptiv som produktiv karaktär och hörförståelse innehar en central roll.  Ytter-
ligare en slutsats är att strategierna för grannspråkskommunikation som Börestam 
Uhlmann och Theilgaard Brink omnämner stämmer väl överens med de strategier 
som eleverna säger sig använda i grannspråkskommunikation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: grannspråk, grannspråkskommunikation, 
grannspråksundervisning, svenska, norska, danska, gymnasiet, 
didaktik. 
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1. Inledning 
 
Som boende i Skandinavien kommer man förr eller senare i kontakt med andra skan-
dinaver. Många åker och arbetar i andra skandinaviska länder och i gränstrakterna 
mellan till exempel Sverige och Norge finns det en omfattande gränshandel och 
samarbeten inom sjukvården över gränserna. Likheterna mellan länderna är stora 
inom flera områden; kulturellt, historiskt och inte minst språkligt, åtminstone om 
man ser till Danmark, Norge och Sverige. 
 
Från politiskt håll finns det stora ambitioner att Norden, som Skandinavien är en del 
av, ska utvecklas till en stark region. På Nordiska ministerrådets hemsida står att 
läsa att rådet arbetar för att stärka gemenskapen mellan de nordiska länderna såväl 
socialt som miljö- och konkurrensmässigt. År 2030 menar Nordiska ministerrådet 
att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region.1 De nordiska 
ländernas språk anses vara ett viktigt medel i det här arbetet vilket framkommer 
bland annat i Nordiska ministerrådets Deklaration om nordisk språkpolitik. 
Deklarationen är en viktig del i det nordiska samarbetet och ska ha haft påverkan på 
de svenska kursplanernas skrivningar om grannspråksundervisning. I språk-
deklarationen står bland annat att nordbor ska kunna kommunicera med andra 
nordiska medborgare på ett skandinaviskt språk.2 För att nå detta mål ska grann-
språksundervisningen i skolan stärkas.3 Grannspråk definieras av Bacquin och Zola 
Christensen som språk där människor med olika modersmål kan kommunicera 
förhållandevis obehindrat med varandra genom att göra små anpassningar i språket.4 
 
Det finns alltså en politisk intention i Norden om att grannspråkskommunikationen 
ska stärkas men trots detta sjunker förståelsen för grannspråk enligt studien Håller 
språket ihop Norden.5 Likaså finns skrivningar om grannspråksundervisning i läro- 
och kursplaner för svenskämnet men i verklighetens klassrum behandlas ofta 
grannspråken styvmoderligt och ges lite tid i anspråk.6 Effekten av undervisningen 
anses dessutom ofta som svag.7 Styrningen av grannspråksundervisningen sker 
enligt ovanstående på tre nivåer: politisk nivå i form av Deklarationen om nordisk 
språkpolitik, skolnivån i form av skrivningar i läro- och kursplaner samt på under-
visningsnivå i klassrumspraktiken. Om grannspråksundervisningen inte stöttar 
elevernas förmåga till grannspråkskommunikation tillräckligt, vilket resultaten hos 
Delsing & Lundin Åkesson, Jerpstad och Börestam Uhlmann antyder, är det viktigt 
att kunna urskilja på vilken nivå problemen främst ligger. 
 
För elever i grund- och gymnasieskolan tar målen i deklarationen sig i uttryck på ett 
tydligt vis genom det skandinaviska perspektivet som löpande återkommer i svensk-
ämnet under elevernas skolgång. I läro- och kursplanerna för svenskan i grund- och 
gymnasieskolan finns således flera skrivningar där främst läsning av skönlitteratur 
från Norden omnämns. Dock är det inte någon självklarhet hur grannspråks-
undervisningen ska genomföras och vad som är relevant och mest givande att låta 

 
1 Nordiska ministerrådet, Det officiella nordiska samarbetet, 2019 
2 Deklaration om nordisk språkpolitik, 2007, s. 82 
3 a.a. s. 83 
4 Bacqiun & Zola Christensen, 2013, s. 68 
5 Delsing & Lundin Åkesson, 2015, s. 148 
6 Jerpstad, 2014, s. 24 
7 Börestam Uhlmann, 1994, s. 21 
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eleverna arbeta med på lektionerna. Alltså saknar de didaktiska vad- och hur-
frågorna svar. Inom projekten Gränsöverskridande nordisk undervisning samt 
Nordiska språkpiloter är den didaktiska inriktningen ofta koncentrerad till utbyte 
med elever i grannländerna, vilket inte alltid är genomförbart i verklighetens 
vardagsundervisning. 
 
I examensarbete 1 genomförde jag en litteraturstudie som gavs titeln Grannspråks-
undervisning i svenskämnet i grund- och gymnasieskolan.8 Den övervägande delen 
av litteraturen som jag tog del av hade tre gemensamma drag: 
 

1. Litteraturens empiri grundades på studier av de två ovan nämnda projekten 
vars syften var att främja grannspråksundervisning.  

2. Lärarnas åsikter och syn på grannspråksundervisning var i fokus medan 
elevernas tankar sällan kom fram i studierna. 

3. Största delen av litteraturen utgick från norska och danska skolkontexter. 
 
Ovanstående bidrar till att forskningsfältet om grannspåksundervisning har förbisett 
tre viktiga delar. För det första: den vardagliga grannspråksundervisningen som inte 
utgår från större skandinaviska pedagogiska samarbetsprojekt, för det andra: att 
elevernas åsikter om grannspråksundervisning inte framkommer och för det tredje: 
den svenska skolans grannspråksundervisning är dåligt beforskad. Som blivande 
lärare anser jag att det är viktigt att ta del av elevernas åsikter för att få till en så bra 
undervisning som möjligt. Därför kommer jag här i examensarbete 2 att undersöka 
de tre ovanstående punkterna: svenska elevers syn på grannspråksundervisning 
inom svenskämnet utanför ramarna för ett projekt. För att nå en djupare förklaring 
till elevernas syn på grannspråksundervisning kommer jag även att undersöka 
elevernas övergripande syn på grannspråkskommunikation.  
 
 
 

2. Bakgrund 
 
Att eleverna ska få grannspråksundervisning i skolan styrs först och främst av kurs-
planerna vilka i sin tur är en politisk produkt. Det skandinaviska språkperspektivet 
som framhålls i kursplanerna är ett exempel på kursplansskrivningar som har stöd i 
politiska dokument. För att ge en tydlig bild till den didaktiska frågan om varför 
grannspråksundervisning i skolan ska finnas kommer jag här i bakgrundskapitlet att 
redogöra för innehållet i Nordiska ministerrådets Deklaration om nordisk språk-
politik. Den didaktiska frågan vad undervisningen ska innehålla besvaras genom en 
belysning av kursplanerna för svenska i grundskolan och gymnasiet. 
 
Vidare kommer jag även att ge en bild av hur grannspråksundervisningen kan se ut 
genom att lyfta fram två projekt vars syften är att främja grannspråksundervisning. 
Projekten är Gränsöverskridande nordisk undervisning samt Nordiska språkpiloter. 
I mitt första examensarbete Grannspråksundervisning i svenskämnet i grund- och 
gymnasieskolan gjorde jag som jag tidigare skrivit en litteraturstudie där jag 
undersökte vilken forskning som fanns om grannspråksundervisning och såg där att 
den mesta forskningen utgick från dessa två projekt. Efter det kommer ett avsnitt 

 
8 Ringnér 2019 
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där jag refererar till Delsing och Lundin Åkessons studie Håller språket ihop 
Norden? där grannspråksförståelsen i Skandinavien undersöktes. Slutligen samman-
fattar och belyser jag diskrepanser och likheter mellan styrdokumenten och 
projekten.  
 
Ett bekymmer när det kommer till studier av grannspråksundervisning är att utbudet 
av forskningspublikationer inom området är skralt, även sett ur ett längre tids-
perspektiv. För att få tillgång till mer forskning inom ämnet kan man vända sig till 
grannländerna Norge och Danmark. Med tanke på att dessa länder har skrivit under 
deklarationen för nordisk språkgemenskap och har liknande skrivningar om grann-
språksundervisning i sina kursplaner så kan detta vara givande. Tyvärr är dock om-
rådet grannspråksundervisning och grannspråkskommunikation även i dessa länder 
tämligen obeforskat.  
 
Innan jag går vidare är en definition av fenomenet grannspråkskommunikation på 
sin plats. I tidskriften Sprog i Norden som ges ut av Nordiska språkrådet skriver 
Mari Bacquin och Robert Zola Christensen om definitionen av grannspråkskommu-
nikation. I början av 1950talet började man använda begreppet semikommunikation 
när det var tal om kommunikation mellan personer som talar olika språk men som 
trots detta förstår varandra. En skillnad mellan grannspråk och främmande språk är 
att samtalsparterna inte är i behov av att använda sig av ett lingua franca som till 
exempel engelska utan de kan förhållandevis enkelt förstå varandra genom att var 
och en talar sitt modersmål men i viss mån anpassar bruket efter kommunikations-
situationen.9 
 
Enligt Börestam Uhlman definierar Haugen semikommunikation som ”the trickle of 
messages through a rather high level of code noise”.10 Begreppet code noise ska ses 
som ett internt brus, till skillnad från begreppet channel noise som handlar om 
externt brus. Alltså består bruset i grannspråkskommunikationen av skillnader i de 
språkliga koderna språken emellan.11 Dessa språkliga koder kan till exempel bestå 
av likadana ord som trots detta har olika betydelser på respektive språk. Grannspråk 
är emellertid inte något som är unikt för Skandinavien utan förekommer även på 
andra platser på jorden. Två exempel är serbiska och kroatiska samt makedoniska 
och bulgariska.12  
 
 
 
2.1 Deklaration om nordisk språkpolitik 
 
Deklarationen skrevs under 2007 av dåtidens utbildningsministrar från de nordiska 
länderna. I inledningen påpekas att den inte är juridiskt bindande och att de 
offentliga åtagandena kan variera mellan länderna. Sedan följer ett avsnitt där de 
olika nivåerna av språken förklaras i termer av kompletta, samhällsbärande och 
statsbärande. Ett komplett språk fungerar i samhällets alla områden medan ett 
samhällsbärande språk dessutom kan användas i offentliga sammanhang.13 I nedan-

 
9 Bacquin & Zola Christensen 2013, s. 68 
10 Börestam Uhlmann 1997, s. 240 
11 Ibid.  
12 a.a s. 241 
13 Deklaration om nordisk språkpolitik, 2007, s.81 
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stående figur är alla åtta nordiska språk med för att visa en bred bild av nordens 
kompletta språk. För studien är det dock svenska, norska och danska som är aktuellt. 
 

Språk Komplett språk Samhällsbärande Statsbärande 
Danska ✔ ✔ ✔ 

Finska ✔ ✔ ✔ 

Färöiska ✔ ✔  

Grönländska ✔   

Isländska ✔ ✔ ✔ 

Norska ✔ ✔ ✔ 

Samiska ✔   

Svenska ✔ ✔ ✔ 

Figur 1. Nordiska språk 
 
Närmast kommer en sammanfattning av de för grannspråksundervisningen 
relevanta skrivningarna i deklarationen. Den första skrivningen handlar om 
nordbors språkliga rättigheter där det står att de har rätt ”att tillägna sig förståelse av 
och kunskaper i ett skandinaviskt språk och förståelse av de övriga skandinaviska 
språken, så att de kan ta del i den nordiska språkgemenskapen.”14 Som synes är 
betydelsen av att kunna förstå en landsgranne stor enligt Nordiska ministerrådet. 
Detta återkommer i målen för den nordiska språkpolitiken där en av skrivningarna 
lyder ”att alla nordbor kan kommunicera med varandra, i första hand på ett 
skandinaviskt språk”15. Ytterligare en skrivning i målen ger en bild av vikten av 
språklig kunskap ”att alla nordbor har grundläggande kunskaper om språkliga 
rättigheter i Norden och om språksituationen i Norden.”  
 
I deklarationen anges fyra frågor som kultur- och utbildningsministrarna anser att 
länderna ska arbeta med. Här finns en skrivning som explicit rör skolans område 
”grannspråksundervisningen [bör] förstärkas, liksom undervisningen i skandina-
viska språk som hjälpspråk och främmande språk.”16 Således syns alltså en direkt 
koppling till skolans kursplaner och det som är skrivet om grannspråksundervisning. 
Som synes har grannspråksundervisningen i skolan ett starkt politiskt stöd i 
Deklaration om nordisk språkpolitik. Härnäst kommer en beskrivning om hur grann-
språksundervisningen skrivs fram i kursplanerna.  
 
 
 
2.2 Grannspråksundervisning i kursplanerna 
 
Grannspråksundervisning står omnämnd i kursplanen för svenska i årskurs 4–6.17 
Även i årskurserna 7-9 anges att eleverna ska lära om grannspråken.18 I gymnasiet 
är det i kurserna Svenska 2 och Svenska 3 som de skandinaviska grannspråken står 
omskrivna.19 Där återfinns skrivningarna om grannspråken under rubriken ”ämnets 
syfte” samt i det centrala innehållet i kursplanerna.  

 
14 Deklaration om nordisk språkpolitik, 2007, s. 82 
15 Ibid. 
16 a.a. s. 83 
17 Skolverket 2017, s. 261 
18 a.a. s. 262 
19 Skolverket 2011, s. 169 
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Värt att notera är att det skandinaviska perspektivet inte är omnämnt i 
gymnasiekursen Svenska 1.20 Denna kurs ingår i timplanen för alla gymnasie-
program medan kursen Svenska 2 är en valbar kurs som inte alla elever läser. I 
Svenska 2 tas ett skönlitterärt grepp om grannspråken samt att eleverna ska lära sig 
om språkförhållanden och språkpolitik.21 I svenska 3 finns en kortare skrivning där 
grannspråken implicit kommer in i och med svenska språkets släktskaps-
förhållanden.22  
 

 
Figur 2. Skrivningar om grannspråksundervisning i kursplaner 
 
Kursplanerna uttrycker alltså vad som är målet med undervisningen och vad 
undervisningen ska innehålla. Vilka didaktiska val läraren bör göra nämns inte, 
alltså är de didaktiska frågorna hur och varför obesvarade i kursplanerna. Som 
läsaren ser i figur 2 är således valmöjligheterna stora för lärare och elever att ta sig 
an grannspråksundervisning på flera olika tänkbara sätt. I den här studien får elever 

 
20 Skolverket 2011, s. 162 
21 a.a. s. 169 
22 a.a. s. 176 

Åk 4–6 
I ämnets syfte: ”Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med 
såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.” 
 
Centralt innehåll: 
”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 
I ämnets syfte: ”Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med 
såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.” 
 
Centralt innehåll: 
” 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  
I ämnets syfte: ” Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det 
svenska språkets ursprung.” 
 
Kursen Svenska 2 
Centralt innehåll: 
”Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk.” 
” Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, 
minoritetsspråk och dialekter.” 
Kursen Svenska 3 
” Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden.” 



 

9 
 

delge sina åsikter om vilka didaktiska val som kan vara fruktsamma för läraren att 
göra och detta kopplas sedan till ovanstående skrivningar i kursplanerna.  
 
 
2.3 Gränsöverskridande nordisk undervisning 
 
Det EU-finansierade projektet Gränsöverskridande Nordisk Undervisning (GNU) är 
ett skolutvecklingsprojekt vars syfte var att hitta undervisningsmodeller där fokus 
ligger på digitala resurser och ämnesinnehåll. Elever och lärare från 18 klasser i 
Norge, Danmark och Sverige deltog i projektet och undervisningen skedde inom 
flera olika ämnen, bland annat matematik och modersmål. Att skapa en autentisk 
kontext i undervisningen var en central del i projektet för att ge eleverna en 
möjlighet till språkligt och kulturellt utbyte mellan länderna.23 Jag kommer här att 
presentera centrala delar ur en artikel av Sofkova Hashemi och Stålarm samt en 
avhandling av Steffensen. Valet av Sofokva Hashemi och Stålarm bygger på att de 
ger en tydlig bild av hur grannspråksundervisning kan genomföras på ett autentiskt 
sätt. Steffensens avhandling har å sin sida en för ämnesområdet ovanlig inriktning, 
nämligen ett elevperspektiv. Som jag tidigare nämnt hade min litteraturstudies 
publikationer till allra största delen ett lärarfokus där elevernas röster sällan hördes. 
Steffensen är ett undantag från det och därför har jag valt att ha med hans avhandling 
här i avsnittet om tidigare forskning.  
 
Sofkova Hashemi och Stålarm berättar i en artikel i tidskriften Sprog i Norden som 
ges ut av Nordiska språknämnden om hur själva undervisningen kan se ut inom 
projektet. Klasserna i exemplet samarbetade i två- eller trepartskonstellationer. 
Lärarna planerade ett avgränsat projekt inom ämnet och la sedan upp uppgifter, 
gruppindelningar och annat material på en gemensam yta på internet, till exempel 
en blogg.24 Från början utgick mycket från att eleverna skulle lära känna varandra 
och varandras språk och kultur. När presentationerna var klara gick man vidare till 
att börja med språkförståelse genom att läsa dikter och noveller samt skapa tecknade 
serier på varandras språk.25 Elevernas upplevelse av övningarna i Sofkova Hashemi 
& Stålarms exempel är att verklighetskänslan blev stor och engagemanget var 
stort.26 I projektet använde elever och lärare sig i stor utsträckning av digitala 
lösningar för att kunna kommunicera och söka stoff och vid minst ett tillfälle 
träffades klasser från Sverige och Danmark i ett utbyte.  
 
I Tom Steffensens avhandling Nabosprog i danskundervisningen – en undersøgelse 
af kommunikation og pædagogisk praksis i et netbaserat skoleprojekt (2016) 
undersöks grannspråksundervisning i tre danska grundskoleklasser. Studien har två 
ingångar, dels en ämnesdidaktisk där intresset för grannspråksundervisning är det 
centrala, dels en diskursanalytisk och sociologisk ingång som bygger på etno-
grafiska klassrumsstudier. Jag kommer här endast att referera till den först-nämnda 
ingången där forskningsfrågan handlar om hur eleverna deltar i under-visningen om 
grannspråk.27 Empirin kommer från transkriberingar av samtal mellan elever samt 
samtal mellan elever och lärare och från chattar mellan elever.  

 
23 Sofkova Hashemi & Stålarm, 2015 s. 71 
24 a.a. s. 73 
25 a.a. s. 74 
26 a.a. s. 77 
27 Steffensen 2016, s. 13 
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Inom ramarna för GNU-projektet observerades och analyserades fem områden inom 
undervisningen. Dessa områden är:  
 

• Kommunikation på nätet 
• Litteraturundervisning 
• Systematiskt arbete med hörförståelse  
• Samtal om språk  
• Grannspråksrelaterade händelser som inträffar utanför undervisningen.  

 
Ovanstående områden visar på vilka olika möjligheter som finns att lyfta i 
grannspråksundervisningen, i detta fall är de didaktiska valen påverkade av delta-
gandet i GNU-projektet.  
 
Under lektionerna lyfter en lärare bland annat frågan om vilka för- och nackdelar 
det finns med grannspråksundervisning. Exempel på svar från eleverna är att det är 
bra att kunna förstå grannspråk när man reser, för den nordiska gemenskapen, 
förståelse av människor från Norge och Sverige, fördelar när det kommer till 
utbildning och arbete, flerspråkighet och praktiskt för personer som inte kan 
engelska.28 Elevernas kommentarer på varför grannspråk inte är viktigt rörde sig 
runt ämnen som: engelska går lika bra, andra språk är viktigare, språken är så lika 
att man inte behöver lära sig norska och svenska samt att det är tråkigt med 
grannspråksundervisning.29 
 
En del av undervisningen gick ut på att eleverna skulle kommunicera över internet 
med elever i grannländerna och det visade sig ställa stora krav på elevernas språkliga 
resurser. När de muntliga svårigheterna blev för stora övergick eleverna till att 
skriva i chattar istället. Dessutom påverkas kommunikationssituationen av att 
eleverna inte känner varandra. I de fall där eleverna har haft ett gemensamt intresse 
har kommunikationen blivit mer framgångsrik.30 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 grannspråksundervisning 
fungerat bäst när den integrerats med andra områden inom danskämnet eller sociala 
aktiviteter.31 
 
 
 
2.4 Nordiska språkpiloter 
 
Nordiska språkpiloter är ett projekt som Nordiska ministerrådet driver. Det går ut 
på att lärare utbildas i grannspråk, litteratur och kultur från grannländerna för att 
kunna förmedla detta till elever och personal på skolorna där de är verksamma. På 
kurserna möts lärare från Norge, Danmark och Sverige. I det här avsnittet kommer 
jag att ta upp intressanta slutsatser från Silje Jerpstads masteruppsats Lærerkursing 
og nabosprogsdidaktik. Hva rapporterer lærare om når det gjelder praksis-
endringer etter kursing i nabospråksdidaktikk? (2014). Jerpstad visar på hur lärare 

 
28 Steffensen 2016, s. 249 
29 Ibid.  
30 a.a. s. 224 
31 a.a. s. 281 
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som gått NSPs kurser ändrar eller inte ändrar sin grannspråksundervisning och 
genom detta kan man se hur lärare genomför sin undervisning och vilka didaktiska 
val de göra, vilket är relevant för föreliggande studie. De intervjuade lärarna är alla 
norrmän, trots det menar jag att rönen i Jerpstads text är relevanta för min studie 
eftersom projektet även innefattade svenska lärare. 
 
Jerpstads undersökning visar att lärare som deltagit i kurserna ökar utrymmet för 
grannspråksundervisning i sina lektioner och att de fått större medvetenhet om och 
kunskap i vilka resurser som finns att tillgå när det gäller 
grannspråksundervisning.32 De mest engagerade lärarna hade dessutom ett eget 
intresse för det nordiska och Jerpstad drar slutsatsen att det är de nordiskt 
intresserade lärarna som helst anmäler sig till NSPs kurser.33 Gällande lärarnas syn 
på sin undervisning så nämner några av informanterna att de eftersträvar att ha 
grannspråksundervisning vid flera tillfällen där det passar in i den övriga 
undervisningen och gärna ämnesintegrerat med till exempel samhällskunskap. TV-
programmet Skavlan och nyhetsprogram på svenska och danska används på det här 
ämnesintegrerade sättet mellan modersmåls-undervisning och samhällskunskap.34  
 
Liksom eleverna i Steffensens undersökning fick lärarna i Jerpstads studie svara på 
frågan om vilka skäl det finns till grannspråksundervisning. Lärarna hade flera skäl 
och nämner bland annat framtidsaspekten, om eleverna väljer att studera eller arbeta 
i ett grannland så ska inte språket vara ett hinder för dem. Vidare anser lärarna att 
den gemensamma historien är ett skäl till att eleverna ska lära sig svenska och 
danska och att de skandinaviska språken är som dialekter av ett och samma språk 
och därför är det viktigt att inte förståelsen mellan talarna av språken försvinner. 
Engelskan anses viktig men får inte konkurrera ut grannspråkskommunikationen 
anser en annan lärare.35 
 
Gällande passande undervisningsmetoder nämns flera varianter. Film, musik, 
läsning av litteratur, samarbetsskrivning och drama är några av dem.36 Lärarna 
menar att de genom kursen fått kunskap om flera metoder och lärresurser som de 
kan använda i undervisningen.37 Lärarna förväntades även skapa nätverk mellan 
varandra för att kunna ha nytta av i kommande undervisning. Dock visade det sig 
att vara svårt för lärarna att i långa loppet skapa och upprätthålla tvärnordiska 
samarbeten mellan kollegorna och deras klasser.38 Trots att det var svårt att bevara 
samarbetet på hemmaplan menade lärarna att det var intressant att fått prata med 
lärare från andra nordiska länder om undervisning.39 Vidare ansåg lärarna att 
tidsbristen var ett problem för att kunna bedriva bra grannspråksundervisning och 
att grannspråksperspektivet i kursplanerna var för litet.40 
 
 

 
32 Jerpstad, 2014, s.75 
33 a.a. s. 48 
34 a.a. s. 50 
35 a.a. s. 51 
36 a.a. s. 56 
37 a.a. s. 57 
38 a.a. s. 38 
39 a.a. s. 57 
40 a.a. s. 64 
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2.5 Håller språket ihop Norden? 
 
År 1976 genomförde Øivind Maurud en undersökning om grannspråksförståelse i 
Norden. Nästan 30 år senare var det dags igen för en jämförande studie där norska, 
svenska, danska, finska, färöiska, grönländska och isländska gymnasieungdomars 
grannspråksförståelse mättes. Undersökningen genomfördes Lars-Olof Delsing och 
Katarina Lundin Åkesson genom Nordiska språkrådet inom projektet Internordisk 
förståelse i en tid med ökad internationalisering. Projektet pågick under tre år och 
slutfördes under 2004.41 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 
det endast är de skandinaviska länderna som är relevanta ur ett grannspråks-
undervisningsperspektiv.  
 
I undersökningen testade man drygt 1800 gymnasieelevers (sammanlagt för hela 
undersökningen) förståelse av grannspråk genom att eleverna fick göra ett hör-
förståelsetest där de fick se en videosekvens samt lyssna på en inläst text. I testets 
läsförståelsedel fick eleverna läsa en nyhetstext.42 För de svenska, norska och 
danska ungdomarna innebar detta att de fick göra testen på två olika språk, norska 
elever fick till exempel 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.43  
 
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:  
 

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 

Figur. 3 Resultat av grannspråkstest – genomsnitt (efter Delsing & Lundin Åkesson) (Maxpoäng 10) 
 
Som synes är de norska eleverna bäst på grannspråksförståelse, följt av de svenska 
ungdomarna. Lägst poäng i testen innehar de danska eleverna. Enligt Delsing & 
Lundin Åkesson beror norrmännens ledande position på tre faktorer där den främsta 
anses vara de språkliga likheterna mellan norska och danska samt norska och 
svenska.  
 
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, vilket legitimerar föreliggande studie. 

 
41 Delsing & Lundin Åkesson, 2006, s. 40 
42 a.a. s. 42 
43 a.a. s. 40 
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2.6 Diskrepanser i styrdokument och forskning 
 
Jämförs skrivningarna i skolans styrdokument med Deklaration om nordisk språk-
politik syns en diskrepans i synen på grannspråk i skolans kursplaner och 
Deklarationen om nordisk språkpolitik. Ambitionen hos utbildningsministrarna som 
skrev under deklarationen tycks inte helt ha nått fram till skolans verklighet. En av 
skillnaderna är synen på grannspråkskommunikation. I deklarationen talas om att 
nordbor ska kunna kommunicera med varandra på ett skandinaviskt språk.44 
Däremot finns ingen skrivning i kursplanerna om kommunikation, alltså om att 
eleverna ska kunna tala eller förstå ett talat grannspråk.45 Fokus i kursplanerna ligger 
som ovan visat i figur 2 i första hand på läsning av skönlitterära texter samt 
kunskaper om språken exempelvis likheter och skillnader mellan språken.  
 
Vid en jämförelse mellan skrivningar i kursplanerna och projekten GNU och NSP 
märks att projekten har en bredare syn på grannspråksundervisning än vad kurs-
planerna anger. Framförallt GNU utgår från att eleverna ska kommunicera muntligt 
men även skriftligt med varandra utifrån skoluppgifter som eleverna ska lösa till-
sammans. Inom NSP har man inte lika stort fokus på utbyten mellan elever från de 
skandinaviska länderna utan här är det mer inriktat på att förse lärarna med resurser 
och material för att kunna utveckla undervisningen. Det kan handla om att eleverna 
ska läsa, se på film och lyssna på musik, alltså en breddning av grannspråks-
perspektivet jämfört med skrivningarna i kursplanerna. Projektens innehåll 
(framförallt GNU) är närmare deklarationens mål med grannspråkskommunikation 
än kursplanernas skrivningar som fokuserar på läsning av skönlitteratur. 
 
I litteraturstudien jag genomförde som examensarbete 1, Grannspråksundervisning 
i svenskämnet i grund- och gymnasieskolan, framkom att det till största delen var 
lärare som intervjuats och fått yttra sig om grannspråksundervisning. Elevers åsikter 
och tankar kom sällan fram i forskningen.46 Detta är en brist och med tanke på 
diskrepansen mellan kursplaner och politiska intentioner är det av vikt att veta vad 
mottagarna av undervisningen, eleverna, anser om grannspråksundervisning och 
vad den ska innehålla. För att ge en bredare grund och hitta implicit uttalade åsikter 
om grannspråksundervisning kommer jag även att inkludera elevers syn på grann-
språkskommunikation. 
 
 
 
 
3. Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers syn på målet med grannspråks-
undervisning inom svenskämnet, hur gymnasieelever anser att grannspråksunder-
visningen ska genomföras samt attityder till och strategier inom grannspråks-
kommunikation. 
 

 
44 Deklaration om nordisk språkpolitik, 2007 
45 Skolverket 2011, s. 169 
46 Ringnér, 2019, s. 33 
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1. Vilka attityder till och erfarenheter av grannspråksundervisning och grann-
språkskommunikation har eleverna?  
 

2. Vad anser sig eleverna behöva lära sig för att kommunicera med personer 
från de skandinaviska länderna? 
 

3. Hur vill eleverna att undervisningen ska se ut för att de ska kunna tillägna 
sig dessa kunskaper?  

 
Elevernas svar jämförs med tidigare forskning och teorier om grannspråks-
undervisning och grannspråkskommunikation samt skrivningar om grannspråks-
undervisning i kursplaner för svenskämnet. Detta leder till en kritisk värdering av 
styrdokument inom skola och politik samt nuvarande undervisning. Den kritiska 
värderingen syftar till att ge uppslag för framtida förbättringar inom grannspråks-
undervisningen.  
 
 
4. Teoretiska utgångspunkter 

 
Valet av teoretiska ansatser och tidigare forskning bygger på studiens syfte: att 
kunna undersöka elevers syn på grannspråksundervisning i svenskämnet samt 
attityder till grannspråkskommunikation och vilka strategier de använder i grann-
språkskommunikation. Teorierna och den empiriska forskningen som presenteras i 
kommande avsnitt har till uppgift att belysa elevernas uttalanden för att i förläng-
ningen bidra till att lärare ska kunna göra adekvata didaktiska val när det kommer 
till grannspråksundervisning.  
 
I bakgrundskapitlet besvarades varför-frågan med vad som skrivs om grannspråks-
undervisningen i Deklaration för nordisk språkpolitik. Vad-frågans svar kom från 
skrivningar och kursplanerna och hur-frågan fick sitt svar från projekten GNU och 
NSP. Liksom i bakgrundskapitlet är de teoretiska utgångspunkterna uppdelade efter 
de tre didaktiska frågorna varför, vad och hur. 
 
Varför-frågan kopplas till den första utgångspunkten som handlar om huruvida det 
finns en skandinavisk språkgemenskap. En starkare språkgemenskap förespråkas i 
Deklaration för nordisk språkpolitik men huruvida det finns går att diskutera. 
Avstamp för diskussionen om detta tas i avhandlingen Skandinaver samtalar (1994) 
där Ulla Börestam Uhlmann bland annat tar upp tre olika tänkbara grunder för en 
eventuell skandinavisk språkgemenskap. Dessa tre grunder är: 
 

• Skandinavisk språkgemenskap grundad på språklig likhet 
• Skandinavisk språkgemenskap grundad på interaktion 
• Skandinavisk språkgemenskap grundad på symbolisk integration 

 
Valet av att använda Börestam Uhlmanns tre grunder är relevant genom att en del i 
studiens syfte handlar om attityder till grannspråkskommunikation, hur viktigt 
eleverna anser att den sortens kommunikation är och av vilka skäl den anses viktig 
eller oviktig. 
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I den andra teoretiska utgångspunkten som är relaterad till den didaktiska vad-frågan 
beskrivs vilka olika kunskaper och färdigheter som en elev behöver tillägna sig för 
att lära sig grannspråk. Inledningsvis skriver jag om deklarativ kunskap samt 
procedurkunskap samt de två färdighetsbegreppen produktiva samt receptiva 
färdigheter. Dessa delar kommer från Ulrika Tornbergs bok Språkdidaktik. De två 
färdigheterna kommer att relateras till i resultatdiskussionen och kommer att dels 
kunna ge förståelse för vilka sorters kunskaper som eleverna tillägnar sig och dels 
hur dessa färdigheter förhåller sig till elevernas föreställning om vad grannspråks-
undervisningen ska innehålla och hur den ska utföras. Vidare handlar vad-avsnittet 
om språkförståelse och strategier som används i grannspråksinlärning och grann-
språkskommunikation. Detta bygger på forskning av Ulla Börestam Uhlmann samt 
Eva Theilgaard Brink och är tänkt att bidra till förståelse av hur eleverna använder 
sig av språket och hur man som lärare kan dra nytta av strategierna för att utveckla 
grannspråksundervisningen på lämpligt vis. 
 
Slutligen handlar den tredje teoretiska utgångspunkten om den didaktiska vad-
frågan. Här skriver jag om olika praktiska metoder för språkinlärning från Ulrika 
Tornbergs bok Språkdidaktik samt om olika metoder som framkommer i 
publikationer om projekten Gränsöverskridande Nordisk Undervisning (GNU) samt 
Nordiska språkpiloter (NSP). Det avsnittet kommer i diskussionen att belysas utifrån 
elevernas uttalanden om hur de tycker att grannspråksundervisningen lämpligast ska 
utformas. 
 
 
4.1 En skandinavisk språkgemenskap 
 
Ulla Börestam Uhlmanns avhandling Skandinaver samtalar utkom 1994 och i 
avhandlingen undersöker hon hur språkliga och interaktionella strategier utvecklas 
i samtal mellan personer från de skandinaviska länderna. Trots likheter i språken 
menar Börestam Uhlmann att inte kommunikationen flyter obehindrat och frågan 
ställs om det verkligen finns en skandinavisk språkgemenskap.47 Som tidigare 
nämnts presenteras tre grunder för en eventuell språkgemenskap i avhandlingen. 
 
 
4.1.1 Språklig likhet som grund för språkgemenskap 
 
Den första av Börestam Uhlmanns tre grunder för en eventuell skandinavisk 
språkgemenskap handlar om en språkgemenskap baserad på språklig likhet. Länge 
har uppfattningen varit att de skandinaviska språken är dialekter av ett och samma 
språk och att denna likhet ska vara en grund när man talar om en språkgemenskap.48 
Det finns emellertid en del att invända mot detta. Ett argument är att språket i sig 
varierar så mycket att det inte går att hitta två personer som talar likadant. Trots 
skillnaderna i språket finns möjligheter att förstå varandra, dock kan den ena parten 
förstå den andra bättre genom anpassningar av språket.49 Vidare menar Börestam 
Uhlmann att begreppet ”språk” är mångtydigt och därför väljer språksociologer att 
istället använda ord som varietet eller kod.50 En definition av grannspråk som Böre-

 
47 Börestam Uhlmann, 1994, s. 16 
48 a.a. s. 22 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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stam Uhlmann tar upp är Labovs. I den definitionen ses variationerna inom språken 
vara en resurs ”som styrs av ett bakomliggande system av normer och att språk-
bruket manifesterar individernas hållning till detta.”51 
 
Vid flera tillfällen har skandinavers språkförståelse testats och en av de större 
undersökningarna är Mauruds studie från 1972. Denna undersökning fick en 
uppföljare 2005, vilken jag återkommer till i bakgrundskapitlet. Mauruds studie och 
de andra undersökningarna har fått likartade resultat där norskarna är bäst på att 
förstå grannspråk, danskarna näst bäst och svenskarna är sämst på grannspråks-
förståelse.52 Börestam Uhlmann drar således slutsatsen att det inte är den språkliga 
likheten som avgör om det finns en språklig gemenskap eftersom variationerna i 
förståelse är stor beroende på olika faktorer, till exempel geografisk hemvist.53 För 
att kunna se likheter mellan de skandinaviska språken krävs att man behärskar de 
receptiva färdigheterna då det krävs att man kan urskilja skillnader och likheter i 
såväl talat som skrivet språk. Tornberg menar att förståelsen av skriftligt eller talat 
språk sker genom såväl en avkodningsprocess som genom förförståelse av 
kontexten där texten eller talet är beläget.54 
 
 
4.1.2 Interaktion som grund för språkgemenskap 
 
Börestam Ulmanns andra grund för en skandinavisk språkgemenskap handlar om 
interaktion. Interaktionsgrunden innebär alltså att den skandinaviska språkgemen-
skapen bygger på att vi skandinaver interagerar mer sinsemellan än vad vi gör med 
människor från andra länder. Börestam Uhlmann menar att ett sådant nätverk som 
innefattar alla människor inte finns i Norden.55 Dessutom finns stora regionala 
skillnader där människor som lever i gränstrakterna har mer interaktion med med-
borgare i grannländerna än de som lever längre från landsgränsen.56 Även inter-
aktionens karaktär är betydelsefull. Ett exempel som ges är att ett danskt kassörs-
biträde som har daglig kontakt med svenskar trots det kan ha begränsade kunskaper 
i svenska språket eftersom den kommunikation som sker rör sig inom en begränsad 
kontext.57 Börestam Uhlmann refererar även till Teleman som menar att under-
visning i grannspråk inte är det mest fruktsamma sättet att lära sig grannspråk på 
utan att man ”bör använda språket funktionellt.”58 
 
Inom interaktionen på grannspråk menar jag att de produktiva kompetenserna som 
Tornberg skriver om ligger i centrum eftersom det är dessa som behövs för att kunna 
kommunicera, alltså interagera med andra människor. 
 
 

 
51 Börestam Uhlmann, 1994, s.22 
52 a.a. s. 25 
53 a.a. s. 28 
54 Tornberg, 2009, s.98 
55 a.a. s. 29 
56 Tornberg, 2009, s. 30 
57 a.a. s. 31 
58 a.a. s. 29 
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4.1.3 Symbolisk integration som grund för språkgemenskap 
 
Den tredje och sista grunden för skandinavisk språkgemenskap som Börestam 
Uhlmann tar upp är den som är baserad på symbolisk integration. Här är det den 
upplevda känslan av gemenskap och samhörighet som leder till språkgemenskapen. 
Detta innebär att den språkliga gemenskapen inte är något som redan finns utan 
något som skapas i situationer där människor möts.59 Alltså ses de skandinaviska 
kulturella likheterna minst lika viktiga som de språkliga likheterna.60 Attityderna till 
grannländernas språk och inte minst grannspråksundervisning bidrar till i vilken 
utsträckning man identifierar sig med grannländernas befolkning.61 
 
Från politiskt håll finns intentioner att stärka den symboliska integrationen mellan 
de nordiska länderna som Sverige, Norge och Danmark är en del av. Intentionerna 
gäller såväl politiskt som kulturellt och ekonomiskt samarbete. På Nordiska 
ministerrådets sida norden.org skriver man följande: 
 

Den nordiska gemenskapen arbetar för ett förstärkt Norden i världen och är en 
viktig medspelare i europeiskt och globalt samarbete. Gemensamma 
värderingar mellan länderna bidrar till att förstärka Nordens position som en av 
världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner.62  

 
För samarbetet som beskrivs ovan blir språket en viktig pusselbit vilket syns i 
Deklaration för nordisk språkpolitik. Inom det nordiska samarbetet finns även den 
ideella Föreningen Norden som är en organisation som arbetar för nordiskt 
samarbete. Såväl enskilda personer som organisationer kan vara medlemmar och 
föreningen driver flera olika projekt som syftar till att främja vänskapsband och 
utbyten mellan de nordiska länderna.63 Den symboliska integrationen syns alltså på 
flera håll i samhället, både på organisationsnivå och på en vardaglig kulturell nivå. 
Skolans uppdrag att bedriva grannspråksundervisning kan också ses som en del i 
detta arbete. 
 
 
4.2 Kunskaper och strategier för 
grannspråksinlärning 
 
För att kunna tillägna sig ett språk krävs kunskaper av olika slag. Själva inlärningen 
av språket och hanteringen av kommunikationssituationer kräver i sin tur olika 
strategier av den som lär sig språket. Med utgångpunkt i Ulrika Tornbergs bok 
Språkdidaktik, Eva Theilgaard Brinks rapport Man skal bara kaste sig ud i det samt 
Ulla Börestam Uhlmanns avhandling Skandinaver samtalar kommer närmaste 
kapitlen att handla om dessa kunskaper och strategier. Även olika metoder för 
språkundervisning presenteras. 
 

 
59 Theilgaard Brink, 2016, s.31 
60 a.a. s. 32 
61 a.a. s. 33 
62 Nordiska ministerrådet, 2019  
63 Föreningen Norden, 2019 
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4.2.1 Olika sorters kunskap för språkinlärning 
 
I Ulrika Tornbergs bok Språkdidaktik skrivs det om två sorters kunskap; den 
deklarativa kunskapen respektive procedurkunskapen. Den deklarativa kunskapen 
handlar om vad eleven vet om språket. Procedurkunskapen handlar mer om vad de 
kan göra med språket.64 Kombinationen av dessa två kunskapsområden är det som 
gör att en elev kan lära sig ett nytt språk. I skolans kursplaner finns inga ambitioner 
att eleverna ska kunna tala eller skriva på norska och danska. Däremot är läsningen 
av norska och danska omnämnd och detta betyder att procedurkunskapen som 
efterfrågas rör sig om läskunskaper. Ambitionen att eleverna ska kunna veta 
skillnader och likheter mellan språken rör sig om deklarativa kunskaper. Således 
krävs att eleven har procedurkunskaper baserat på kommunikativa strategier i norska 
och danska samt till viss del deklarativa kunskaper om norska och danska för att de 
ska klara grannspråksundervisningen.  
 
För studien är Tornbergs teori om elevers två färdigheter för språkinlärning central. 
Tornberg skriver dels om receptiva färdigheter där ”höra” och ”läsa” ingår och dels 
om produktiva färdigheter där ”tala” och ”skriva” är centrala.65 Här menar jag att 
det bara är de receptiva färdigheterna som eleverna utvecklar inom grannspråks-
undervisningen, som den står framskriven i kursplanerna. Inom de receptiva färdig-
heterna kan det verka som att det bara är för eleverna att ta emot språket men 
Tornberg menar att det krävs flera kognitiva och interaktiva processer även för hör- 
och läsförståelse.66 Även lyssnandet och läsandet utmärks av olikheter. Vid läsandet 
går det att gå tillbaka i texten, läsa om, pausa och fundera medan lyssnandet på 
talspråk handlar om att kunna strukturera ljud och tolka tonfall, pauser och mimik 
hos talaren.67 Processen med avkodning av ljud och bokstäver (som kallas bottom-
up-process) tillsammans med förkunskaper och erfarenheter (the top down app-
roach) gör att vi förstår det vi läser och hör. Detta kräver mentala processer, 
sociokulturella erfarenheter och tolkning av innehållet i det talade eller skrivna.68 
Förkunskaper har således en stor betydelse när en elev ska läsa och förstå en text på 
ett främmande språk. Genom att dra nytta av dessa kan förståelsen av texten bli 
större än om man börjar med att koncentrera sig på de ord som är helt främmande 
för eleven.69 De produktiva och receptiva färdigheterna går att förena med 
Theilgaard Brink och Börestam Uhlmanns olika strategier inom grannspråks-
kommunikation som jag kommer att presentera längre fram i arbetet. 
 
 
4.2.2 Strategier inom grannspråkskommunikationen 
 
I detta avsnitt behandlas teorier om olika strategier som människor använder sig av 
när de ska tillägna sig kunskaper i och kommunicera på ett grannspråk. Strategierna 
kan kopplas samman med Tornbergs två olika färdigheter inom språkinlärningen, 
receptiva färdigheter och produktiva färdigheter. Teorin är hämtad från Theilgaard 

 
64 Tornberg 2009, s. 83 
65 a.a. s. 97 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 a.a. s. 98 
69 a.a. s. 99 
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Brinks rapport Man skal bare kaste sig ud i det från 2016 samt Börestam Uhlmans 
avhandling Skandinaver samtalar från 1994. 
 
Theilgaard Briks rapport är en pilotstudie i nordiska ungdomars förståelse av 
grannspråk i praktiken. Informanterna som intervjuades bodde och arbetade eller 
studerade i ett annat nordiskt land och syftet med studien var att se hur internordisk 
kommunikation fungerar, vilka kompetenser och strategier som ungdomarna anvä-
nder i kommunikationen samt vilken roll engelskan spelar i kommunikationen. I 
studien undersöks både de receptiva färdigheterna och de produktiva färdigheterna 
eftersom Theilgaard Brinks informanter har fått besvara frågor om den språkliga 
interaktionen och inte bara gjort ett hörförståelsetest, vilket är basen i de flesta 
tidigare grannspråksstudierna.70  
 
4.2.2.1 Första tidens strategier 
 
Under den första tiden informanterna befann sig i respektive land upplevde de att 
det var energikrävande att förstå språket i landet. Koncentrationen gjorde att 
informanterna snabbt blev trötta vilket innebar att de lärde sig stänga av och på 
lyssnandet.71 Bland de 31 informanterna var det sju som menade att de omedelbart 
fick en funktionell förståelse för grannspråket och för de flesta andra tog det två till 
tre månader.72 
 
För att komma in i språket utvecklade informanterna till en början de receptiva 
förmågorna mest medan de produktiva färdigheterna stärktes mer efter en tid i 
landet. Bland de olika receptiva strategierna som informanterna använde framkom 
att många lyssnade på radio, tittade på TV och lyssnade på musik från det aktuella 
landet. Andra läste böcker eller gick språkkurser. Att öka exponeringen av grann-
språket var alltså en strategi som användes av flera av informanterna.73 När infor-
manterna skulle använda den produktiva färdigheten ”tala” anpassade de sitt språk 
genom att prata långsamt och tydligt, vilket inte var någon garanti för att bli förstådd. 
Därför använde de sig av reparationsstrategier vilket innebär att de omformulerade, 
repeterade eller förklarade det som inte förstods.74 
 
När informanterna ska beskriva processen med att lära sig grannspråket så menar 
Theilgaard Brink att det skiljer sig från hur man lär sig ett annat främmande språk. 
Informanterna säger att det handlar om att ”vänja sig vid språket” och att ”komma 
in i språket”.75  
 
4.2.2.2 Utvecklade strategier och kompetenser 
 
Med de utvecklade strategierna och kompetenserna hade informanterna en nära 
100%ig förståelse för grannspråket och kommunikationen var inte lika känslig för 
störande moment. Nu blir de produktiva färdigheterna mer framträdande än tidigare 
och informanterna börjar med ”en flexibel tillpassning av sitt eget modersmål” 76 för 

 
70 Theilgaard Brink, 2016, s. 21 
71 a.a. s. 44 
72 a.a. s. 47 
73 a.a. s. 52 
74 Ibid. 
75 a.a. s. 127 
76 a.a. s. 83 
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att lättare kunna kommunicera. Theilgaard Brink menar att de genomgår en 
anpassningshierarki i fem steg där det första steget handlar om att anpassa sitt 
modersmål så man talar långsamt och tydligt. I andra steget börjar personen använda 
sig av målspråkets ord och uttryck, alltså sker en lexikal anpassning. Tredje steget 
innebär en anpassning av uttalet av vokaler och konsonanter medan det i fjärde 
steget är prosodiska drag som anpassas efter målspråket. I femte och sista steget 
anstränger sig personen att tala på målspråket i så stor utsträckning som möjligt.77  
 
Anpassningen av de lexikala delarna är en av de mest dominerande strategierna. 
Orden kan bytas ut mot motsvarande i målspråket medan uttalet fortfarande kan vara 
på modersmålet. Genom att byta ut ord så riskerar man till exempel inte att använda 
sig av ord som är falska vänner, alltså ord som är likadana men betyder olika på 
målspråket och modersmålet.78 Den lexikala anpassningen kan automatiseras så 
mycket att de fortsätter att använda målspråkets ord även när de talar med personer 
med samma modersmål som de själva.79 
 
Theilgaard Brinks studie är från 2016 men även i studier av äldre slag som Börestam 
Uhlmanns avhandling från 1994 återfinns liknande strategier som i Theilgaard 
Brinks. I Börestam Uhlmanns avhandling Skandinaver samtalar omnämns två olika 
strategier för att utjämna skillnader i grannspråks-kommunikationen. Dels att finna 
den språkligt minsta gemensamma nämnaren och dels att använda interaktiva drag 
som syftar till att lösa språkliga missförstånd. Inom strategin om den minsta 
gemensamma nämnaren kan talarna antingen prata engelska eller använda sig av ord 
från grannspråket.80 Här omnämns fyra typer av språkliga anpassningsstrategier. 
Den första typen är när de använder ord som har synonym betydelse i språken men 
som inte är förstahandsvalet i det ena språket. Den andra typen av språklig anpass-
ning är när talaren utformar hybridord som inte finns i något av språken och den 
tredje typen handlar om att talaren nybildar ett ord. Den fjärde varianten är när 
talaren tar ett ord från grannspråket men inte anpassar uttalet helt.81 Den inter-
aktionella strategin handlar om reparationsstrategier där talarna använder sig av 
repetition och frågor som ”vad sa du” för att kunna förstå varandra.82  
 
Engelskan som strategi har även Theilgaard Brink tagit upp. Hon tar upp två 
områden i grannspråkskommunikationen där engelskan används, dels som meta-
språk då enstaka ord används för att reda ut vad det aktuella ordet heter på 
grannspråket och dels som sista utväg då ingen annan strategi har varit gångbar.83 
Informanterna säger också att behovet av engelska endast är en fas innan övergången 
till grannspråket fungerar tillfredsställande.84 Engelska ses också som den lätta 
lösningen när grannspråkskommunikationen kärvar.85 
 
I Börestam Uhlmann och Theilgaard Brinks studier har informanterna bott och 
arbetat i ett grannland och således även haft sitt vardagsliv där under en längre tid. 

 
77 Theilgaard Brink, 2016, s. 84 
78 Ibid. 
79 a.a. s. 85 
80 Börestam Uhlmann 1994, s. 188 
81 a.a. s. 94 
82 a.a. s. 188 
83 Theilgaard Brink 2016, s. 103 
84 a.a. s. 106 
85 a.a. s. 108 
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Jämfört med informanterna i min studie har de alltså haft en större erfarenhet av 
grannspråkskommunikation men trots det går strategierna som omnämns att 
applicera på uttalanden och erfarenheter från informanterna i min studie.  
 
 
4.2.3 Metoder för språkinlärning 
 
Eftersom en av frågeställningarna i föreliggande studie handlar om hur eleverna 
anser att undervisningen ska se ut för att de ska lära sig grannspråk tar jag nu upp 
några av de metoder som Tornberg föreslår som användbara inom språkunder-
visningen. Dessa metoder kommer sedan att diskuteras i relation till uttalanden av 
studiens informanter för att se om metoderna är brukbara i en grannspråkskontext. 
Metoderna som presenteras syftar till att träna såväl receptiva som produktiva 
förmågor hos eleverna. 
 
Tornberg ger förslag på flera olika metoder som man kan använda sig av för att öka 
förståelsen för eleverna. En metod går ut på att låta eleverna först gissa en tänkbar 
betydelse på en rad ord på i det här fallet nederländska och sedan läsa en text där 
orden förekommer i en kontext. Efter genomläsningen får eleverna än en gång gissa 
vad orden betyder och här visar det sig att de i stor utsträckning använde sig av ett 
antal strategier för att lyckas. Den strategi som var mest avgörande var att eleverna 
använde sig av sin kunskap om världen för att förstå orden och texten. Andra 
strategier som var fruktsamma var att gissa ordens betydelse utifrån sammanhanget, 
att de läste utan att fastna på enstaka ord samt att de värderade gissningarna utifrån 
rimlighet.86 
 
Tornberg beskriver en metod som går att relatera till skrivningarna i kursplanerna 
om att läsa skönlitteratur på grannspråk. Metoden går ut på att eleverna läser en 
roman och skriver parallellt med läsandet en läsjournal i vilken de reflekterar över 
innehåll och språket. Exemplet ur Tornbergs bok utgår från att eleverna ska hitta ett 
citat ur romanen som de sedan kommenterar samt att de med 20 sidors mellanrum 
ska hitta fem ord som de finner svåra och sedan lära sig dessa.87 
 
Tornberg presenterar även en arbetsmetod för hörförståelse. Metoden dictogloss går 
ut på att läraren läser ett textstycke i normal hastighet under tiden som eleverna 
skriver ner de orden som de uppfattat. Sedan rekonstruerar de innehållet i texten i 
smågrupper. Genom detta får eleverna ta del av varandras kunskaper och bli 
medvetna om vad de själva är bra på och vad de behöver träna mer på. När 
rekonstruktionen är färdig analyserar och jämför eleverna varandras versioner.88 Jag 
vill dock utvidga metoden till att läraren istället spelar upp en inläst text eller ett 
samtal på norska eller danska för att eleverna ska få höra ett korrekt uttal för att 
metoden ska vara mer användbar inom grannspråksundervisning. 
 
I projekten GNU och NSP används metoder som påminner om ovanstående men 
även en del andra metoder. Dessa har redan återgivits i bakgrundsavsnittet så här 
kommer en kortare repetition. Metoderna inom GNU-projektet gick ut på att elever 
från Skandinavien möttes på nätbaserade plattformar för att arbeta med uppgifter 

 
86 Tornberg 2009, s. 103 
87 a.a. s. 112 
88 a.a. s. 115 
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inom ämnen som modersmål och matematik. Först fick eleverna bekanta sig med 
varandra och lära sig om varandras språk och kultur innan de satte igång med 
uppgifterna. Uppgifternas utformning var olika beroende på elevernas ålder men 
bland annat så fick de jobba med språkförståelse. Inom NSP ligger fokus på att 
fortbilda lärare inom grannspråksundervisning och här får lärarna dels fördjupade 
kunskaper om grannländerna men även tips på passande undervisningsmetoder och 
nätbaserade resurser. Hörförståelse via film och musik och samarbetsskrivning är 
några av de metoder som förespråkas inom projektet NSP. 
 
 
5. Metod 

 
Här i metodkapitlet redogörs för såväl insamlingsmetod som analysmetod. Även de 
etiska perspektiven runt studien samt studiens reliabilitet och validitet omskrivs i 
det här avsnittet.  
 
 
5.1 Insamlingsmetod 
 
Som metod för insamling av empiri valdes halvstrukturerade intervjuer. Detta är 
passande för den fenomenografiska metodansatsen, vilken är den analysmetod som 
används i studien. Jag återkommer längre fram till fenomenografin.  
 
En intervjusituation skiljer sig från ett vanligt samtal genom att intervjun följer en 
struktur och har ett syfte. Den halvstrukturerade intervjun karaktäriseras av att hen 
som intervjuar har en annan ställning än hen som blir intervjuad genom att 
intervjuaren styr samtalet. Intervjuarens uppgift är att ställa väluttänkta frågor och 
lyhört lyssna till svaren.89 Intervjufrågorna ska inte vara för många men kopplade 
till de teman som är aktuella. Frågorna har till uppgift att föra samtalet framåt och 
dialogen mellan intervjuaren och informanten kan utvecklas olika beroende på vilka 
svar som ges.90 I en fenomenografisk studie bör frågorna i intervjuguiden grundas i 
de olika fenomen eller teman som studien har som avsikt att behandla.91 
 
Teman som användes i utformandet av frågorna var följande: 
 

• Egna erfarenheter av grannspråkskommunikation 
• Värdet av grannspråkskommunikation 
• Tidigare erfarenheter av grannspråksundervisning 
• Relevanta kunskaper om grannspråk 
• Hur eleverna vill lära sig om grannspråk 

 
För att minska risken för felslut bör inte ledande frågor ställas till informanten.92 För 
att undvika den risken var frågorna av öppen karaktär och inleddes ofta med ordet 
berätta. Se intervjuguiden (bilaga 1). Larsen anger även att intervjueffekten kan ge 
felslut i intervjuerna. Intervjueffekten innebär att informanten påverkas av själva 

 
89 Kvale, 2014 s. 19 
90 Dahlgren & Johansson 2015, s. 166 
91 Ibid.  
92 Larsen 2018, s. 177 
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intervjusituationen, platsen för intervjun samt attribut hos forskaren.93 Genom att 
hålla intervjuerna i ett tomt grupprum samt att klä mig neutralt och småprata lite 
innan intervjun startade försökte jag ge eleverna en möjlighet att känna sig trygga 
och avslappnade, för att på så sätt få så ärliga och utvecklade svar som möjligt. 
 
Till studien valde jag att intervjua elever i årskurs tre på gymnasiet. Detta dels för 
att min utbildning är inriktad mot gymnasiet och dels för att dessa elever har gått 
kursen Svenska 2. I den kursen finns två skrivningar om grannspråk: ”Dansk och 
norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk.” samt ” Språkförhållanden i Sverige 
och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.”94 
Ytterligare en anledning till att intervjua elever i årskurs tre på gymnasiet är att dessa 
förhoppningsvis har fått en grund i grannspråksundervisning i grundskolan och på 
så sätt har bildat sig en uppfattning om grannspråken samt funderat över vilken sorts 
undervisning om grannspråk som ger mest. På detta vis var min förhoppning att de 
kunde förmedla åsikter om hur grannspråksundervisningen kan förbättras. Elevernas 
åsikter om undervisningen kan även grundas i erfarenheter från andra ämnen än 
svenska och grannspråksundervisning vilket kan vara givande.  
 
För att finna informanter tog jag dels kontakt med min VFU-handledare samt 
svenskläraren på skolan där jag jobbar. Via VFU-handledaren träffade jag en 
samhällsklass. Där informerade jag om min studie och berättade att jag sökte 
informanter. Jag delade ut informationsbrevet till de drygt 15 eleverna i klassen. På 
skolan där jag jobbar träffade jag en naturbruksklass. Dessa elever undervisar jag 
inte och relationerna oss mellan får ses som ytliga till mer bekanta. Här mötte jag 
nio elever som fick ta del av informationen och informationsbrevet. Av 24 till-
frågade elever var det åtta som visade intresse för att delta och det var också dessa 
åtta som blev intervjuade. Samtliga elever kom från skolan där jag arbetar. I 
metodavsnittet diskuteras urvalsprocessen bland eleverna ytterligare.  
 
 
5.2 Genomförande av intervjuerna 
 
Av de åtta eleverna som intervjuades gick alla naturbruksprogrammet men med 
olika profiler. Deras namn är fingerade och i den mån andra elevers namn före-
kommer är även dessa fingerade. Skolan där eleverna går har riksintag därför finns 
en spridning av bostadsort hos eleverna vilket är av intresse i studiens diskussion. I 
nedanstående tabell återfinns samtliga informanter. 
 

Namn Ålder Bostadsort 
Tomas 20 Mindre ort i Stockholms län 
Fredrik 19 Större ort i Jämtlands län 
Eva 18 Större ort i Jämtlands län 
Per 18 Mindre ort i Västernorrlands län 
Niklas 18 Mindre ort i Gävleborgs län 
Sara 18 Mindre ort i Jämtlands län 
Olle 17 Mindre ort i Jämtlands län 
Kristina 17 Större ort i Västerbottens län 

Figur 4. Informanter i studien 

 
93 Larsen 2018, s. 176 
94 Skolverket 2011, s. 169 
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Intervjuerna skedde på skoltid under en svensklektion. Varje intervju tog runt 25 
minuter att genomföra. Jag valde att genomföra par-intervjuer i förhoppningen om 
att elevernas tankar lättare skulle uttryckas genom stöd av kamraten. Detta kan även 
verka hämmande om relationen mellan elevparen inte är bra. Min uppfattning var 
dock att det snarare gav en positiv effekt i form av uppsluppna samtal.  
 
Eftersom jag redan var bekant med eleverna kan detta ha gett en intervjueffekt och 
påverkat intervjusituationen. Jag kan se tre områden då detta skett. För det första 
menar jag att eleverna lättare ställde upp på att bli intervjuade eftersom deras välvilja 
är stor mot personalen på skolan. För det andra var det lätt att gå direkt på ämnet 
och börja intervjua utan att behöva bekanta sig med varandra först. För det tredje 
anser jag att vår bekantskap påverkade intervjuparet Niklas och Per då jag 
uppfattade att de ibland sökte efter ”rätt” svar och eleven Per skämtade på ett sätt 
han knappast skulle ha gjort med en obekant människa. Jag upplevde även att 
samtalet med dem blev lite stelt och här var jag även tvungen att göra ett 
förtydligande om syftet med intervjuerna. Kan hända var jag lite slarvig när jag gav 
informationen om studien innan intervjun. Detta slarv kan bero på att jag känner mig 
hemma på skolan och därför inte är lika skärpt som jag skulle ha varit på en obekant 
skola med obekanta elever.  
 
Under intervjuerna slogs jag av svårigheten att vara tyst för att invänta eleverna. Jag 
var antagligen omedvetet mån om att upprätthålla min roll som lärare och av den 
anledningen mån om att ge snabb respons till elevernas tankar. Under 
transkriberingen av intervjuerna hörde jag att jag hade en tendens att låta mer 
gillande i mina kommentarer, frågor och svar till eleverna när de sagt något 
intressant eller gett för studien relevanta svar.  
 
Själva intervjuerna flöt lätt och efter första intervjun fick jag revidera intervjuguiden 
med ett par frågor som handlade om vilken omfattning eleverna tycker att 
grannspråksundervisningen bör ha, vilken förmåga som är viktigast att utveckla när 
det gäller grannspråk samt vilket grannspråk som känns viktigast att lära sig mer 
om. Eleverna var tillmötesgående och svarade på alla frågor efter bästa förmåga. 
Dock var det i vissa fall lite svårt att komma vidare från elevernas förståelse av 
språken till den didaktiska delen av intervjuerna.  
 
 
5.3 Analysmetod – fenomenografi 
 
Metodansatsen som valts till studiens analys är fenomenografi. Den är passande när 
det gäller att analysera individers tankar om ett visst fenomen, i det här fallet 
grannspråksundervisning. Fenomenografins premisser utgår från att människor 
uppfattar företeelser i världen på olika sätt samt att det finns ett begränsat antal sätt 
som människorna kan uppfatta företeelserna på.95 Uppfattning är ett av de centrala 
begreppen inom fenomenografin och definieras som ”ett sätt att förstå något eller 
ett sätt att erfara något”.96 Uppfattningarna som framkommer i en studie benämns 
med begreppet utfallsrummet.97 Elevernas uppfattningar om grannspråksunder-

 
95 Dahlgren & Johansson 2015, s. 162 
96 Ibid.  
97 a.a. s. 163 
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visning och grannspråkskommunikation kan leda till intressanta och viktiga slut-
satser om hur lärare kan lägga upp undervisningen. 
 
Den fenomenografiska analysmodellen består av sju olika steg vilka jag nu kommer 
att beskriva utifrån hur analysen utfördes i den här studien. De sju stegen utfördes 
ibland parallellt i förhållande till varandra då materialet var relativt lätt att över-
skåda. Sedan transkriberingen av intervjuerna var klar lästes samtliga intervjuer 
igenom två gånger. I detta första steg är syftet att forskaren ska bekanta sig med 
materialet.98 I steg 2, kondensationen sökte jag reda på passager i intervjuerna som 
var betydelsefulla och lämpliga med tanke på studiens syfte och frågeställningar. 
Enligt Dahlgren och Johansson ska forskaren sedan göra en jämförelse mellan 
passagerna (steg 3). Det viktigaste målet inom fenomenografin är att hitta skillnader, 
variation och likheter inom materialet.99 Dock valde jag att göra jämförelserna 
samtidigt som jag klippte ut de intressanta passagerna i intervjuerna. Detta var 
möjligt eftersom materialet inte var för omfattande utan bestod av sammanlagt 17 
sidor. Således hade jag efter transkriberingen och genomläsningarna en bra bild av 
informanternas uttalanden. Här anser jag att det underlättade att jag var bekant med 
informanterna. Uttalandena var lättare att komma ihåg eftersom de kopplades till 
personen i fråga. Skillnaderna och likheterna som upptäcktes gjorde jag korta 
anteckningar om för att sedan kunna återgå till dem inför i analysens slutfas samt 
tills diskussionskapitlet skulle skrivas. Efter kondenseringen och jämförelsen 
grupperades passagerna, steg 4. För att underlätta och tydliggöra grupperingarna 
valde jag att först dela in passagerna i samma överordnade teman som användes i 
utformandet av intervjufrågorna. Resultatet av detta var att jag fann 10 grupper som 
till viss del gick att urskilja ur intervjufrågorna. Grupperna redovisas i tabellen 
nedan. 
 
 

Överordnade teman Grupper 
Egna erfarenheter av grannspråkskommunikation Språkliga likheter 

Engelska i grannspråkskommunikation 
Strategier i grannspråkskommunikation 
Lättaste språket 

Värdet av grannspråkskommunikation Viktigaste språket att kunna 
Geografiska aspekter 
Engelskans vara eller icke vara 

Tidigare erfarenheter av grannspråksundervisning - 
Elevernas åsikter om relevanta kunskaper om 
grannspråk  

Hörförståelse 
Läsförståelse 
Andra färdigheter 

Hur vill eleverna lära sig om grannspråk Lyssna 
Se 
Prata 
Läsa 

Figur 5. Överordnade teman och underordnade grupper i analysarbetet 
 
Nästa steg i analysprocessen, steg 5, går ut på att man ska artikulera kategorierna, 
det vill säga låta likheterna bland passagerna göra att man börjar skönja kate-
gorierna.100 Jag läste igenom svaren i uttalandena, grupp för grupp och urskilde olika 

 
98 Dahlgren & Johansson 2015, s. 167 
99 a.a. s. 169 
100 a.a. s. 170 
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uppfattningar utifrån ovanstående grupper. Steg fem skedde parallellt med steg 6 
där man ska namnge kategorierna. Resultatet av detta blev elva olika kategorier som 
namngavs så som följer: 
 

• Vikten av språklig likhet 
• Vikten av interaktion 
• Vikten av symbolisk integration 
• Vikten av deklarativ kunskap 
• Vikten av procedurkunskap 
• Receptiva färdigheter 
• Produktiva färdigheter 
• Fysiska språkmöten 
• Språkmöten genom medier 
• Materialval utifrån intressen 
• Integrering med andra pågående lärprocesser 

 
Kategorierna är även skapade med de didaktiska frågorna varför, vad och hur i 
åtanke för att kunna applicera dessa i resultatkapitlet. Likaså låg de teoretiska 
utgångspunkterna till grund för namngivningen av kategorierna.  

 
Steg 7 kallas den kontrastiva fasen och där ser man om passagerna kan passa in i 
fler än en kategori. Den kontrastiva fasen genomfördes samtidigt som resultat-
kapitlet skrevs. Dock slogs inte några av kategorierna samman utan kategorierna 
förblev så som ovan är angivet.  
 
 
5.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten i en studie handlar om hur noggrant en studie är utförd samt hur 
pålitligt resultatet av studien är. I en kvalitativ studie är det svårare att säkra hög 
reliabilitet jämfört med en kvantitativ studie. Detta bland annat på grund av att 
informanter kan styras av sin dagsform när hen svarar på intervjufrågor eller att 
forskarens uppmärksamhet kan variera vid observationer.101 I den här studien så var 
jag och informanterna bekanta med varandra eftersom de går på skolan där jag 
arbetar (jag undervisar dem emellertid inte). Detta innebar som tidigare nämnts i 
punkt 6.2 (Genomförande av intervjuerna) att en viss intervjueffekt kunde ses. 
Studiens reliabilitet kan således till viss del ha påverkats genom vår bekantskap. 
Möjligtvis kan eleverna ha gett de svaren de trott varit de ”rätta” trots att jag berättat 
att deltagandet i intervjuerna inte påverkar studieresultatet för dem. Jag upplever 
elevernas lojalitet mot personalen på skolan som stor och även detta kan ha påverkat 
svaren. För att öka reliabiliteten i studien skulle helst en likadan intervjustudie 
genomförts vid en annan tidpunkt för att se om svaren blivit liknande. Detta fanns 
det dock inte tidsmässigt utrymme till. Helst skulle jag även ha haft informanter från 
minst en skola till, men då inga elever från min VFU-skola nappade på frågan om 
att ställa upp i intervjuer och då tiden var begränsad så kunde inte detta genomföras.  
 
En av frågorna i intervjuguiden innebär en viss risk för felslut. Det är frågan om hur 
elevernas tidigare grannspråksundervisning har sett ut. Svaren visar antagligen bara 
vad eleverna minns, inte hur den faktiska undervisningen sett ut. Man kan anta att 

 
101 Larsen 2018, s.131 
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eleverna knappast kan minnas allt de lärt sig och jobbat med i skolan så troligtvis 
kan det finnas grannspråksundervisning som de trots allt har haft men som inte 
eleverna minns.  
 
Validiteten å sin sida handlar om att forskaren undersöker det hen ska undersöka, 
och inte något annat. De insamlade data ska alltså vara relevanta för studiens syfte 
och problemformulering. Inom en kvalitativ undersökning är genomskinlighet ett 
verktyg för att visa hur validiteten har säkrats. Genom att forskaren berättar hur 
datainsamling och analys har genomförts så kan man på så sätt visa på validiteten i 
studien.102 Detta har jag utfört under punkt 6.2 Genomförande av intervjuerna samt 
6.3 Analysmetod Fenomenografi. Trovärdighet är ett gemensamt begrepp för 
reliabiliteten och validiteten. I den här studien har trovärdigheten säkrats genom en 
tydlig beskrivning av alla steg i insamlingen av empiri. 
 
 
5.5 Etik 
 
När forskningsstudier inbegriper människor bör man göra en etisk övervägning. 
Enligt Vetenskapsrådets God forskningssed omnämns bland annat att forskaren ska 
inhämta ett informerat samtycke från informanterna. Detta gäller dock endast om 
man avser att samla in till exempel personuppgifter eller om forskningsmetoden kan 
påverka informanten fysiskt eller psykiskt.103 I föreliggande studie samlades inga 
personuppgifter in och jag ansåg att intervjuerna inte skulle kunna skada eller 
påverka eleverna på något vis. Dock, för att minimera den risken så blev eleverna 
informerade såväl muntligt som skriftligt om att de när som helst kunde avbryta 
intervjun utan närmare förklaring och att de skulle bli avidentifierade i uppsatsen. 
 
Inför materialinsamlingen till den här studien genomfördes en etisk egengranskning. 
Till granskningen användes Högskolan Dalarnas blankett om egengranskning samt 
skriften God forskningssed från Vetenskapsrådet. Genom egengranskningen fram-
kom att högskolans forskningsetiska nämnd inte behövde kontaktas. Inte heller 
behövdes målsmans godkännande för att låta elever medverka i och med att eleverna 
är över 15 år. Eleverna som intervjuas kontaktades under lektionstid på två 
gymnasieskolor i Jämtland och fick i samband med detta ett informationsbrev 
(bilaga 2). Där angavs det bland annat att medverkan var helt frivillig och att 
informanten kunde avbryta intervjun när som helst.  
 
Intervjuerna spelades in via pin-kodskyddad mobiltelefon, och efter 
transkriberingen raderades ljudfilerna. Alla informanter i studien är avidentifierade 
och inga personuppgifter har samlats in. Det transkriberade materialet sparades på 
en lösenordskyddad dator.  
 
Elevernas bostadsort har i presentationstabellen (figur 4) angetts mindre specifikt 
för att försvåra en identifiering av eleverna. Begreppen ”mindre ort” och ”större ort” 
följs av länet som eleverna kommer från för att det ska kunna föras en diskussion 
gällande elevernas grannspråksförståelse relaterat till elevernas bostadsort.  
 
 

 
102 Larsen 2018, s. 130 
103 God forskningssed, 2017, s. 30 
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6. Resultat 
 
I resultatkapitlet återfinns passager från intervjuerna med eleverna. För att veta 
vilken person som sagt vad används begynnelsebokstaven i respektive persons 
fingerade namn i början av uttalandena. När fler än en passage presenteras utan 
kommentar mellan används tre bindestreck (---) för att visa att passagerna kommer 
från olika intervjuer.  
 
 
6.1 Elevers syn på skandinavisk språkgemenskap 
 
Närmast kommer den didaktiska varför-frågan att tangeras genom passager i 
elevintervjuerna där eleverna implicit uttalar sig om Börestam Uhlmanns tre grunder 
för en eventuell skandinavisk språkgemenskap vilka i sin tur går att härleda till den 
politiska intentionen om språkgemenskap, såsom den är framskriven i Deklaration 
om nordisk språkpolitik.  
 
 
6.1.1 Vikten av språklig likhet 
 
Börestam Uhlmanns första grund för en eventuell skandinavisk språkgemenskap 
handlar om språkliga likheter mellan norska, svenska och danska. Eleverna 
diskuterade med intresse likheter och skillnader mellan språken samt vilket språk 
som de hade lättast att förstå och enhälligt ansåg de att norska var lättare än danska. 
  

E: Jag har ju lättare att förstå norska, det är norska tv-program på teven från när 
man var liten. Man är ju närmare Norge med Storlien och turism och så där. Men 
danska har jag väldigt svårt att förstå. Jag hade kanske önskat att det vore mer 
undervisning i skolan så jag kunnat göra mig förstådd med till exempel danska. Jag 
har svårt att göra det. 
[…] 
E: Jämtskan är ju väldigt lik norska så kommer man härifrån så blir det enklare. Ord 
är mer lika och så där. 

 
Eleven Eva nämner fyra olika orsaker till att hon har lättare för norska än danska. 
För det första är det att tv-program har betydelse för förståelsen, för det andra 
nämner hon turismen och för det tredje närheten till Norge. Till sist tar hon upp de 
språkliga likheterna mellan jämtska och norska. Även Sara och Olle anser att 
norskan är relativt enkel. 
 

S: Norskan är ju det närmaste, det känns som om man kan förstå det. Men jag är ju 
inte så bra på det, jag har inte läst så mycket av det eller danska. 
 
--- 
 
O: Jag har jättelätt att förstå norska.  
A: Vad tror du det beror på då? 
O: Jag tycker det låter rätt lika. Jag vet ju de flesta orden i alla fall och sen kan man 
ju sätta ihop meningar med de orden. 
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För Olle bidrar likheterna i språket till förståelsen. Olle kommer från Jämtland och 
är van vid dialekten jämtska vilken som till stor del har lexikala likheter med norskan 
vilket kan vara en av anledningarna till att han tycker språken är lika. Niklas har 
också lätt för att förstå norska och har även varit en del i Norge eftersom hans bror 
bor där. 
 

N: Nordnorska går bra. Min bror bor i Norge och jag brukar vara där och har lätt att 
förstå Trondheimnorska. 

 
Niklas har även en geografisk aspekt på sin syn på kommunikationen, att förståelsen 
av en persons tal kan bero på var i landet hen kommer från. Det fanns även elever 
som ansåg att olikheterna mellan språken innebar svårigheter som gjorde att de inte 
kunde förstå grannspråken.  
 

P: Jag förstår varken norska eller danska. 
 
--- 
 
T: Norskan är också svår. Alltihop låter som rappakalja. 
 
--- 
 
K: Jag tycker inte vi har lärt oss så mycket norska och danska för jag har då 
jättesvårt att förstå när man träffar någon. Jag tycker inte de är så jättelikt. 
 
--- 
 
T: Jag träffade en dansk i somras på jobbet. Hon fick prata engelska för jag förstod 
inte ett dugg. Helt obegripligt. Hon förstod mig men jag förstod inte henne.  
 

 
Tomas nämner att dansken han träffade på jobbet fick prata engelska för att han 
skulle förstå och det är en av strategierna som visat sig användas av eleverna vid 
grannspråkskommunikation. Likheterna mellan språken till trots; engelskan 
förekommer då och då i kommunikationen med andra skandinaver.  
 

A: Hur gör ni om ni träffar en norsk eller en dansk och ska prata med dem.  
F: Jag börjar ju på svenska men om vi inte förstår varandra så går jag över till 
engelska så fort jag kan för då förstår båda.  
S: Det är också något jag gör i panik om jag inte fattar. Då tar jag engelska 
som säkerhet. 

 
Att börja prata svenska och sedan växla över till engelska om kommunika-
tionen inte fungerar verkar vara det som de flesta eleverna väljer att göra i 
problematiska situationer.  
 
 
6.1.2 Vikten av interaktion 
 
Börestam Uhlmanns andra grund för en eventuell skandinavisk språkgemenskap 
handlar om interaktion mellan invånarna i de skandinaviska länderna. Enligt 
Börestam Uhlmann innefattar inte det här språkliga nätverket alla människor i 
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Skandinavien utan det finns stora regionala skillnader där personer som bor i 
gränstrakterna har mer interaktion med grannländernas medborgare.  Eleverna hade 
flera tankar om interaktionen med grannländerna och diskussionerna fick ofta en 
prägel av geografisk närhet vilket ger en naturlig följd av mer interaktion.  
 

S: Jag tror att man ganska fort skulle kunna lära sig basics om man umgås med 
norskar och danskar. Det är ju mer nu när man aldrig åker dit och aldrig har med 
dem att göra som man verkligen inte lär sig något. Det finns ingen anledning att lära 
sig men om alla skulle gå samman mer så då tror jag att man lär sig väldigt fort. 
F: Ja, om man har daglig kontakt. 

 
 
Ett exempel som ofta uppkom var den norska eleverna Liv och Steinar som tidigare 
gick på skolan. Det är rätt vanligt med norska elever på skolan och i flera av 
intervjuerna kom kommunikationen med dessa elever upp. Ett exempel är Olles 
kommentar: 
 

 
A: Pratade ni något med Liv när hon gick här? 
O: Hon var ganska svårförstådd.  
 
---- 
 
P: Steinar gick bra för han pratade mer svenska än norska. Men Liv förstod 
jag inte ett skit av. Jag behövde tolk. 

 
Ingen av eleverna gick i samma klass som Steinar och Liv men eftersom skolan är 
liten möttes de i olika sammanhang, även på fritiden. Den geografiska närheten till 
Norge och Danmark och kontakterna mellan länderna återkopplade eleverna till vid 
flera tillfällen som synes i nedanstående passager. 
 

F: Jag tänker att man får ju lära sig tyska, franska och spanska i grundskolan men 
man får inte lära sig norska och det är ju det man kommer behöva. 
S: Ja, men tänk bara när de kommer hit på Storsjöcupen. Hur många norskar är inte 
här då och ska äta på restaurang som man jobbar på eller man kanske jobbar i en 
klädaffär och de kommer in och man fattar inte ett skit. Då kan det ju vara bra om 
man har lärt sig lite grundgrejer i skolan. Har ett hum om hur det låter och vad de 
kan säga och så där.  
A: Det här du Fredrik säger om tyska, franska och spanska och de språken jämfört 
med de skandinaviska språken. Utveckla gärna den tanken.  
F: Eftersom vi bor i Sverige så är det ju mycket mer nära att vi åker över gränsen 
till Norge och Danmark eftersom det är fysiskt närmare. Sen är det ju fler som pratar 
norska i vårt område än franska. Som jag vet så är det väldigt få fransmän här 
jämfört med norskar.  
 
--- 
 
F: Norge, de har ju längre gräns mot Sverige och då är det ju rimligare eftersom då 
är det fler som kan åka dit. Danmark är det ju bara Skåne. Kanske Göteborg som 
har kontakt med.  
S: För oss som bor här ja, sen säger nog andra saker. 
F: Skåne skulle nog säga Danmark för det är mycket närmare. Det är en geografisk 
fråga. 
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B; Men jag har ju minst koll på Danmark så båda är ju jätteviktigt att lära sig om. 
Men det känns mer naturligt med Norge eftersom det ligger nära. 
F: Det är hundra mil till Danmark men bara tjugo mil till Norge. 
 
--- 
 
T: Norska. Det känns som man träffar mer norskar än danskar. Om man inte bor i 
Skåne.  
E: Ja, man säger ju alltid att undervisningen ska vara lika för alla svenska skolor 
och alla ska få med sig samma sak. Men skulle det inte kunna vara så att man från 
Östersund och uppåt eller i alla fall det som är nära Norge får lära sig mer norska. 
Och de som är från Skåne får lära sig mer danska.  
T: Men tänk Alex då som bor i Skåne. Då flyttar hon upp hit och kan bara danska. 
E: Ja, i och för sig… På så sätt blir det ju problematiskt. 
A: Men för er känns norskan mer relevant? 
T: Mm. Men vad ska man läsa hos mig då? [Ekerö] Arabiska? 
 

 
Att eleverna tänker att närheten mellan länderna och således chansen till interaktion 
med personer från grannländerna har betydelse för värdet av att kunna förstå grann-
språk är som synes tydligt i ovanstående passager.  
 
 
6.1.3. Vikten av symbolisk integration 
 
Den symboliska integrationen handlar om den upplevda känslan av gemenskap och 
samhörighet som skapas när människor från Norge, Danmark och Sverige möts. De 
kulturella likheterna och de allmänna värderingarna är centrala på samma sätt som 
de språkliga likheterna, enligt den här grunden för skandinavisk språkgemenskap. 
Sättet att se på grannspåken är kopplat till hur man identifierar sig med befolkningen 
i grannländerna. I elevernas uttalanden finns få explicita passager som visar att de 
anser sig känna en gemenskap med medborgarna som bygger på kulturella likheter. 
De indikationer på gemenskap med grannländerna som finns syns till viss del i 
samband med diskussioner om huruvida engelskan är användbar i grannspråks-
kommunikation.  
 

A: Är det viktigt att inte behöva använda engelskan? 
E: Jag tycker ändå det är lite viktigt, vi har ju ändå levt så nära varandra så länge 
och haft handel med Norge. Då borde vi inte tappa det och bara köra på engelskan. 
Plus att alla äldre människor kanske kan norska men inte är så bra på engelska. 
 
--- 
 
A: Hur viktigt skulle det vara att kunna kommunicera utan att använda engelskan? 
F: Det är mycket enklare att gå på ett någorlunda gemensamt språk än ett som ingen 
är riktigt född med eller uppväxt med. 
S: Det känns lite udda att man står med en norsk och så ska båda börja snacka 
engelska. Borde vi inte kunna förstå varandra bättre än att vi ska behöva byta till 
engelska? Det känns så himla fel. Man vill kunna förstå varandra för vi är ganska 
nära i språken ändå.  
F: Vi är fysiskt nära och vi är språkligt nära. Varför skulle vi gå till något helt annat? 
S: Det känns fel! 
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Eleverna ger alltså uttryck för att det finns ett värde att slippa prata engelska med 
personer från grannländerna. Saras kommentarer om att ”det känns fel” går att tolka 
som att hon är mån om att stärka gemenskapen genom att hålla sig till grannspråken 
och inte ta in ett helt främmande språk.  
 
Nedanstående passage visar att det via TV finns en kulturell likhet som utgår från 
att NRK visar svenska barnprogram. 
 

E: […] De äldre generationerna i Norge hade ju växt upp med Bollibompa och sånt 
där. Svenska Bollibompa så där var det ju lugnt, men de som var i min ålder de hade 
ju svårare. De hade inte växt upp med svensk tv.  

 
Eleverna var även intresserade av kulturella olikheter, något som inte stödjer tanken 
med den symboliska integrationen.  

 
F: Såna där roliga kulturkrockar. Jag vet inte om de firar midsommar i Norge, att vi 
äter surströmming. Vad gör de som vi tycker är konstigt. Om man tycker något är 
konstigt brukar man tycka det är kul och då vill man lära sig mer om det. 
S: Kända maträtter, att vi har det här typiska bordet med sill och potatis. Kul att få 
veta deras speciella. Ja men deras nationaldag är väl jättestor. De brukar ju gå 
extremt in i det och ha parader i stan. Det är ju väldigt spännande! Hur gör de 
jämfört med Danmark? 

 
Som synes är olikheterna i kulturen mer i fokus än likheterna. I det här läget hade 
det varit nära för eleverna att ta upp likheter men de kommentarerna uteblev vilket 
kan tolkas som att likheterna mellan länderna inte är centralt i elevernas tankar.  
 
 
6.1.4 Sammanfattning 
 
Eleverna hade skilda åsikter om språkens likhet där lite mer än hälften av eleverna 
ansåg sig kunna förstå norska eller hade väldigt lätt för att förstå norska. Tre elever 
menade att de hade problem med förståelsen. Gällande danska hade samtliga svårt 
att förstå språket. Därav kan man dra slutsatsen att föreställningen om en 
skandinavisk språkgemenskap baserad på språklig likhet bara delvis stämmer med 
verkligheten enligt elevernas uttalanden. Att prata engelska användes som strategi 
av eleverna när grannspråkskommunikationen inte fungerade tillfredsställande. 
 
Gällande interaktionen mellan länderna hade eleverna generellt en bild av att 
närheten till respektive land hade betydelse för graden av interaktion och att närhet 
innebar större skäl till att lära sig grannspråket.  
 
En eventuell symbolisk integration verkar inte vara den mest centrala delen i 
elevernas syn på grannspråken. De kulturella likheterna omnämns inte, snarare är 
det skillnaderna i kulturerna som tas upp. Dock menar några av eleverna att engel-
skan som gemensamt språk känns onödigt då länderna har en närhet till varandra, 
både geografiskt och språkligt.  
 
Sammanfattningsvis verkar det utifrån elevernas uttalanden som att den första och 
den andra grunden för en skandinavisk språkgemenskap, språklig likhet och inter-
aktion som grund för en språklig gemenskap är de grunder som eleverna mest anser 
vara svaret på frågan om varför grannspråksundervisning ska bedrivas.  
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6.2 Elevernas syn på grannspråksundervisningens 
innehåll 
 
Under den här rubriken kommer jag att redovisa passager där eleverna är inne på 
den didaktiska vad-frågan gällande vad grannspråksundervisningen ska innehålla. 
Vad-frågan är sammankopplad med skrivningar i svenskämnets kursplaner där det 
anges vad eleverna ska lära sig om grannspråk. Avsnittet innehåller fyra rubriker 
som utgår från Tornbergs två kunskapssyner där den första handlar om deklarativ 
kunskap och den andra om procedurkunskap. Under procedurkunskapen redovisas 
även elevernas syn på vilka receptiva och produktiva färdigheter som de anser 
behöva tillägna sig. Utöver detta framkommer även elevernas tidigare erfarenheter 
av grannspråksundervisning, vilket visar sig vara en rätt skral historia i de flesta 
fallen.  
 
 
6.2.1 Vikten av deklarativ kunskap 
 
Den deklarativa kunskapen handlar som jag tidigare skrivit, om vad man vet om 
språket, här finns till exempel grammatiska regler med. Här kommer jag även att ta 
med elevernas tankar om realiakunskaper, även om dessa inte ingår i begreppet 
deklarativa språkkunskaper. Eleven Olles erfarenheter av grannspråksundervisning 
kommer från förmedling av främst deklarativa kunskaper på geografilektionerna i 
grundskolan. 
 

A: Har ni haft grannspråksundervisning i skolan? 
O: Vi hade på grundskolan i geografin då det var att först skulle vi plugga på länder 
och sen skulle vi jobba med de där länderna. Sverige, Norge, Danmark och Finland 
var också med då. Det är ju det närmsta man har kommit. 
A: Hur var ni inne på språket då? 
O: Ja, vad ska man säga. Det var ju att det är lika svenskan. Vi läste och fick lära 
oss visa ord. 

 
Att lära sig att se likheterna mellan grannspråken får ses som deklarativa kun-
skaperna eftersom det inte bidrar till att eleverna kan använda språket. Sara och 
Fredrik efterfrågar mer grannspråksundervisning och även realiakunskaper.  
 

A: Har ni något viktigt ni vill lägga till till det vi har pratat om? 
S: Nej, bara att jag tycker att det ska bli en ändring, att man ska få lära sig mer. Typ 
kända ställen i länderna. 
A: Hur då? Berätta? 
S: Ja men att man känner till typ vad huvudstaden heter och hur dom kanske…. Hur 
dom uttalar det. Dialekt och sånt där. Kända ställen i landet, att så här ser landet ut. 
Så man får lite bättre koll. 
A: Koll geografiskt eller? 
S: Ja, men också typ om man kör i Norge. Vi snackade ju om det om att de har en 
annan hastighetsgrej att man måste komma ihåg den som var innan.  Det är lite 
annorlunda än Sverige. Man kan ta upp lite fakta, sånt som man inte visste. Att man 
får lära sig det och ha nytta av det sen. ”Ja just ja, det var ju något med hastigheten”. 
Som Eva när hon körde i Norge, hon hade ingen koll så när hon hade kört halvvägs 
så kom hon på att det var något så hon fick ju googla. Hon hade världens tur att hon 
inte blev stoppad! Hon hade ju ingen riktig koll. När det är ett streck över. Sånt kan 
man ju också få lära sig tycker jag. Det är väldigt bra att kunna. 



 

34 
 

F: Såna där roliga kulturkrockar. Jag vet inte om de firar midsommar i Norge, att vi 
äter surströmming. Vad gör de som vi tycker är konstigt. Om man tycker något är 
konstigt brukar man tycka det är kul och då vill man lära sig mer om det. 
S: Kända maträtter, att vi har det här typiska bordet med sill och potatis. Kul att få 
veta deras speciella. Ja men deras nationaldag är väl jättestor. De brukar ju gå 
extremt in i det och ha parader i stan. Det är ju väldigt spännande! Hur gör de 
jämfört med Danmark.  

 
Sara och Fredriks önskningar om att lära sig om kultur och geografi och mer om 
grannspråk i allmänhet handlar mest om likheter och olikheter mellan Sverige och 
Norge men även Danmark omnämns. Det här är signifikant för de flesta uttalandena 
från eleverna, att det är Norge och norskan som de oftast hänvisar till.  
En helt annan syn på vikten av grannspråksundervisningen har Per och Niklas som 
båda två inte anser att norska och danska är viktig i undervisningen och således inte 
heller har några önskemål om vad de önskar lära sig. 
 

A: Hur har ni haft det tidigare i skolan? Har ni fått undervisning om norska och 
danska? 
P: Näe. 
N: Näe, det tycker jag inte behövs heller. Det känns bara onödigt. Det känns som 
om det finns viktigare saker. […] Det är ju bäst om individen själv får välja vad 
man ska lära sig. 
A: Om ni fick välja, hur stor del skulle norska och danska ta i svenskunder-
visningen? 
P: Ingen alls! 
N: Ingen alls! 
A: Varför? 
N: Varför ska det? Man kan ju prata engelska. 
A: Men om ni måste lära sig något om norska och danska, vad är då viktigast att 
lära sig, enligt era åsikter?  
N: Att de är nära besläktade. 
P: De ord som man använder ofta som är helt olika vårt språk. Jag fick veta att växel 
i Norge det är något helt annat. 

 
Som synes efterfrågar de inga procedurkunskaper utan endast några deklarativa 
kunskaper som att språken är besläktad och att vissa ord skiljer sig åt mellan de olika 
språken.  
 
 
6.2.2 Vikten av procedurkunskap 
 
Bland elevernas uttalanden finns flera exempel på vad eleverna anser om vikten av 
procedurkunskaperna, alltså vad de kan göra med språket. Först kommer några mer 
allmänt hållna kommentarer om vad de anser sig behöva för kunskaper och sedan 
redovisas passager som går att härleda till receptiva respektive produktiva 
färdigheter.  
 
Kristina tycker att den muntliga kommunikationen är viktig att lära sig eftersom det 
är vanligare med möten mellan personer än att man måste läsa eller skriva. Även 
Olle instämmer i Kristinas uttalande. 
 
 

A: Vad ska man då lära sig, läsa, hörförståelse eller prata? 
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K: Prata vore nog bäst och höra och förstå. Det är ju inte lika ofta man måste skriva. 
Det är ju mer ofta man träffar på någon från Norge eller Danmark än att det är någon 
som skriver. För om de skriver kan man ju bara lägga till engelska i fall det skulle 
vara något. Men det är bättre att lägga fokus på att prata och förstå tycker då jag.  
O: Ja, absolut. 
 

Tomas och Eva menar att det finns ett värde i att kunna förstå varandra mellan 
landsgränserna och poängterar vikten av att slippa ta engelskan till hjälp. 
 

A: Om man bortser från undervisningen, är det något att sträva efter att vi ska 
förstå varandra eller är det likgiltigt? 
T: Det är väl ett bra förslag. 
E: Det vore ju kul, det är ju ändå nära besläktade språk.   
T: Man får gå tillbaka till fornnordiskan. Alla kommer att prata isländska. 
E: Det är lite roligare än bara engelskan. Att man inte behöver använda engelskan 
när man pratar med en norsk.  
 

Vikten av att kunna kommunicera på grannspråk återfinns även i följande passage 
från Tomas och Eva. Här framkommer även vilka strategier de använder sig av i 
grannspråkskommunikationen.  
 

A: Hur gör ni när ni kommunicerar med en norsk eller en dansk? 
T: Om jag väl måste göra det så blir det så att de måste upprepa sig typ fem gånger 
innan jag förstår. Eller så får jag ha någon som översätter åt mig.  
E: Norska fungerar ganska bra. Jag hade praktik i Norge och just för att det var så 
likt jämtskan så tog man efter ganska fort och då anpassar man sig ju efter när man 
pratar med dem. 
A: Hur anpassade du dig då? 
E: Man slänger in något norskt ord istället, när jag stod i trampolinparken då tog jag 
efter hela fraser ganska fort. Som när barnen skulle börja hoppa så sa jag: där kan 
du begynn å hoppa. Törrer du så kan du pröv å göre en salto. 
A: Hur länge hade du varit i Norge när du började att prata? 
E: Just när jag stod i trampolinparken och man sa samma sak till alla personer så 
var det nog bara en vecka. Allmänt när man pratar så tog det längre men i slutet av 
praktiken hade jag lärt mig så pass mycket att jag gjorde mig förstådd hos dem. 
Genom att jag anpassade mitt språk. 
A: När du säger anpassa blir jag nyfiken, hur menar du med det? 
S: Vi kan ju inte be dem lära sig svenska, det får ju de bestämma. Men vi kan ju 
anpassa oss med att lära oss så mycket vi kan så att när vi kommer dit ska vi kunna 
någonting, tycker jag. Men sen vore det ju jättebra om de också kan anpassa sig när 
de kommer hit, att de också kan lära sig. Men jag tror det mest är vi som ska lära 
oss norska och danska men också det här att vi ska kunna använda ord som vi tror 
att de förstår bättre. 
A: Så att vi byter ut ord för att de lättare ska förstå? 
S: Ja, och kanske betoningen, att man lär sig norska betoningen. Det är ju lite 
skillnad när man hör det, inte bara orden utan också hur man säger det och då kan 
man lära sig lite av det också.  För då kanske förstår, om man använder svenskan 
men deras sätt att säga det på så kanske de förstår bättre. 

 
Sara har en intressant tanke gällande förståelse där hon ser till sin egen möjlighet att 
tillägna sig kunskaper för att underlätta förståelsen för andra människor när det 
kommer till situationer inom grannspråkskommunikationen. Det handlar både om 
att förstå när andra talar och om att kunna säga vissa anpassade ord på de skandi-
naviska grannspråken för att öka förståelsen. Sara nämner även betoningen som en 
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viktig del i grannspråksförståelsen och kopplar denna till vilka ord som används i 
kommunikationen, att man dels kan välja ord som är lättare att förstå och dels kan 
lära sig ord på norska och danska. Kunskap om betoning är det endast Sara som tar 
upp i intervjuerna, trots att det är en av de språkliga delarna som skiljer svenskan 
från norskan. 
 
6.2.2.1 Receptiva färdigheter 
 
För att förtydliga elevernas tankar om vad grannspråksundervisningen ska innehålla 
så kommer nu passager där eleverna ger exempel på receptiva färdigheter som de 
vill tillägna sig eller som de redan nu använder i grannspråkskommunikation. Här 
framkommer återigen vilka strategier som de använder. Receptiva färdigheter 
handlar om att kunna lyssna och läsa, alltså om att förstå talat och skrivet språk. Här 
kommer jag även att visa på distinktionen mellan lyssna och läsa eftersom läsning 
av norsk och dansk skönlitteratur har en central roll i kursplanerna för svenska i 
gymnasiet. Först kommer några passager som handlar om lyssnandet där eleverna 
framhåller vikten av att kunna förstå talat språk.  
 

E: Det hade varit bra om man hade haft det [grannspråksundervisning] så man 
hänger med när de pratar. Och att norskarna och danskarna får det också. Det var 
en kille i Norge som inte förstod mig, jag förstod honom bättre så de borde ju ha 
svenskundervisning också. 
 
--- 
 
A: Vad tycker ni känns viktigast: att kunna läsa, skriva eller förstå talat språk? 
T: Språket, att förstå när de talar. 
E: Ja, talet. 
 
--- 
 
A: Om man ändå ska göra det och man tänker att man kan lära sig läsa, tala eller 
förstå, vilket känns viktigast? 
P: Förstå det. 
N: Jo, men förstå det. 
A: Vore det viktigare än att kunna läsa och tala det själv? 
N: Jo.  
 
--- 
 
A: Vad tycker du är viktigast att lära sig? 
T: Att förstå någon som pratar. Det hjälper ju inte så mycket att kunna prata norska 
om man inte förstår dem. Jag tror att de flesta norskar förstår svenska bättre än vad 
jag förstår norska dessutom.  
 

Tomas tanke om att lära sig förstå ett språk innan man lär sig tala det är intressant. 
Att processerna som har med att tala och hörförståelse kan berika varandra när man 
tillägnar sig ett språk kanske inte känns lika självklart när det gäller ett grannspråk 
jämfört med ett helt främmande språk. I övriga passager märks tydligt att eleverna 
tycker att förståelsen av talat språk är viktig, alltså den receptiva färdigheten lyssna. 
Gällande den receptiva färdigheten läsa hade eleverna en del åsikter men läsandet 
framställs som mindre viktigt än att kunna förstå.  
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F: Jag skulle vilja säga att läsningen är att kunna se hur vissa specifika ord stavas 
och hur de låter. Att de inte använder ck utan två k, såna saker borde man få lära 
sig, sånt som inte vi har i svenskan. 

 
--- 
 
T: Jag kan inte förstå att läsa norska. 
E: När man skriver med varandra som vi gjorde på praktiken, det har inte varit några 
problem för mig att förstå norskan eller för dem att förstå svenskan. Det finns ju 
ändå så många hjälpmedel som google translate och andra översättningssidor så jag 
tycker inte skriften är lika viktig utan det är viktigare att kunna prata. 

 
Fredrik menar att stavningen är av vikt men Eva menar att man kan lösa förståelsen 
genom att använda sig av översättningssidor på nätet för att kunna förstå det som är 
skrivet.  
 
6.2.2.2 Produktiva färdigheter 
 
De produktiva färdigheterna är tala och skriva och gällande detta hade eleverna en 
del funderingar. Här tar talet det allra största utrymmet vilket nedanstående passager 
visar.  
 

K: Jag tycker att man borde lära sig lite mer, alltså grunderna inom båda språken. 
Så att man kan förklara om det kommer någon turist. 
O: Exakt. 
K: Ingen stor kurs men kanske lite grann. 
O: Det vore ju bra och lite roligt om man kan vissa delar. 
K: Lätta fraser om man ska förklara var något ligger, då förstår man ju också vad 
de frågar. 
 
--- 
 
F: Det är ju bra att det var någonting men jag tycker att det skulle varit mer att man 
skulle fått lära sig att interagera med andra. Jag skulle vilja ha lärt mig att pröva att 
hälsa och så, som vi gjorde på franska och spanska lektionerna.  

 
--- 
 
F: Vi har ju fått lära oss de viktigaste fraserna, som hej, hur mår du. Sånt är ju 
jättebra att kunna på språken som pratas i närliggande land. Enkla med viktiga 
fraser. Hej hejdå, hur är det, fråga om vägen, kunna beställa mat. 
S: […] Men om man inte vill ha hela lektioner med norska och danska utan bara ha 
lite inne på svenska lektionerna så tycker jag det är viktigast att lära sig enkla fraser. 
[…] Men jag tycker att danska och norska ska vara inräknat i svenskan. 
  
--- 
 
F: Öva på att låtsas beställa glass. Det är kanske inte så ofta men beställer glass men 
det är ju något man kan behöva. 
S: Eller fråga om vägen. 
F: Och det allra mest nödvändiga: ”det här har hänt mig och jag behöver hjälp”. 
S: Ja! Precis, sånt också! Jag tror det ökar intresset när man känner att man kan ha 
nytta av något än om man lär sig något som man tror man aldrig kommer ha nytta 
av. Då blir det mer tråkigt.  
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Gemensamt för ovanstående passager är att alla utgår från att eleverna vill lära sig 
enkla fraser som kan behövas i främst en situation där man är turist i grannlandet 
eller möter turister från grannlandet. Sara för resonemanget ett steg längre med att 
fundera över hur man kan anpassa sitt språk få att mottagaren har lättare att förstå. 
 

A: När du säger prata, menar du då att du ska kunna prata norska eller danska eller 
att du ska kunna förstå när de pratar? Eller göra sig förstådd på sitt eget språk. 
S:  Det är svårt. Men både att vi ska lära oss göra oss mer förstådd, hur vi kan 
använda våra ord för att vi ska kunna bli mer förstådda men först och främst tror 
jag vi ska kunna lära oss att anpassa oss. Att vi ska lära oss mer om deras språk.  
 

Genom större kunskaper i norska och danska ska man alltså enligt Sara göra 
anpassningar i sitt språk så att kommunikationen flyter lättare. Att skriva ett grann-
språk är inte något som eleverna efterfrågar. Sara nämner det dock ytligt i följande 
passage. 

 
S: Det är ju inte så ofta man läser, det är ju skyltar och så där det kan ju vara jättebra 
att förstå vad som står och kunna stavningen. Men annars är det ju viktigast att man 
ska kunna kommunicera på det vardagliga. Fråga efter vägen och sådär. Jag tror nog 
prata är det viktigaste men också stavningen, de viktigaste orden. 

 
Utifrån Saras uttalande kan man ställa sig frågan om vilka som är de viktigaste 
orden. Men med tanke på att Sara omnämner en vardaglig kommunikation kan man 
tänka sig att hon menar vanligt förekommande ord i en vardaglig situation.  
 
 
6.2.3 Sammanfattning 
 
I nedanstående tabell finns en sammanfattning av vad eleverna efterfrågar för kun-
skaper gällande vad undervisningen ska innehålla.  
 

Deklarativa kunskaper Släktskapsförhållanden mellan språken 
Realiakunskaper 
Lexikala likheter och skillnader 

Procedurkunskaper  
 

- Receptiva färdigheter Förstå talat språk 
Läsa 

- Produktiva färdigheter Prata (enkla fraser) 
Figur 6: Efterfrågade kunskaper i grannspråksundervisningen 
 
De kommunikativa förmågorna står här i centrum och den allra största delen av 
eleverna anger att förståelsen av talat grannspråk och att kunna säga några enkla 
fraser på grannspråk är det viktigaste.  
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6.3 Elevers syn på arbetssätt i 
grannspråksundervisningen 
 
Slutligen är vi framme vid den sista didaktiska frågan där hela undervisningen kon-
kretiseras utifrån hur-frågan. Först kommer en passage där Sara och Tomas uttalar 
sig om deras tidigare grannspråksundervisning och hur den var uppbyggd.  
 

A: I skolan då, vad har ni för erfarenhet om grannspråksundervisning? 
T: Jag har haft någon enstaka gång i tvåan här på skolan. Där vi pratade om att de 
är ganska lika de här språken. Sen skulle vi gissa vilket språk det kunde vara på 
några ord och se hur lika svenskan de var. Det var väl det. 
S: Jag har inget minne av att vi har hållit på med det i skolan. Sen kan man ju ha 
varit sjuk och sånt. Men näe, det är ju det där jag också kommer ihåg. 

 
Det eleverna beskriver är genomgående i hela undersökningen, ingen av eleverna 
har någon större erfarenhet av grannspråksundervisning och kan således inte relatera 
särskilt mycket till hur den tidigare undervisningen varit uppbyggd. 

 
 
6.3.1 Fysiska språkmöten 
 
Flera av eleverna efterfrågar möten där talare av norska, danska och svenska träffas. 
Det anses som ett roligt sätt att lära sig grannspråk på och ger en autentisk 
lärsituation. De anger många argument för fysiska språkmöten, bland annat att det 
är lättare att förstå om man lär sig från någon som har språket som modersmål.  
 

A: Vilket sätt är det bästa att lära sig norska och danska på? 
K: Att göra det roligt. Att det kommer någon från landet och pratar. För då hör man 
det i verkligheten. Eller bara lyssna om det inte går att få till med någon som 
kommer. Istället för att ha att man ska sitta och plugga själv för då blir det inte lika 
roligt. Då kan det bli svårare att förstå. 
 

Eva förespråkar samma teknik som förekommer i passagerna i Theilgaard Brinks 
rapport, att man bara ska kasta sig ut i grannspråkskommunikationen. Det är enligt 
henne bra eftersom man då tvingas att prata. 
 

E: Absolut det bästa är ju alltid att hamna mitt i det på en gång. Det bästa vore ju 
om man hade utbyten med norska eller danska skolklasser och lärde sig den vägen. 
Då blir man ju verkligen tvungen att prata. Det är ju inte som att man ska pröva 
prata [norska, danska] med sin kompis, då blir det bara tok av det. Man skulle kunna 
ha Skype-samtal och att man innan det har tränat och kollat på TV-program och lärt 
sig några ord som är annorlunda. 
T: Om det skulle kunna komma någon till skolan som kan prata norska ha lite 
undervisning och lära ut de svåra orden som till exempel kongro. 

 
Eva nämner även Skype-samtal som en möjlig väg att gå för att få till språkmöten 
som förvisso inte är fysiska men ändå med en riktig person som mottagare. Fredrik 
har samma inställning till värdet av att lära sig av landsgrannarna.  
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F: Det skulle vara bäst att lära sig av någon som pratar norska som modersmål men 
också har lärt sig svenska. Så de också kan berätta om sina problem och hur man 
kan undvika dem. 
S: Ja, så man får höra av en person, som står framför en, man får höra den prata 
norska eller danska. Som när jag hade spanska, det blir en helt annan sak när man 
har en spansk människa. Jag hade en spansk lärare när jag hade spanska och det 
borde inte vara så svårt att hitta en norsk eller en dansk som kan komma och lära ut 
lite. Eller som sagt använda filmer och sånt där. 

 
Saras sista kommentar om filmer leder oss vidare till nästa del här i hur-frågan, 
nämligen avsnittet om språkmöten genom andra medier.  
 
 
6.3.2 Språkmöten genom andra medier 
 
Eleverna hade gott om idéer på hur de skulle vilja lära sig grannspråk genom att 
använda olika medier såsom TV och tidningar. Det märks också att vissa elever 
redan nu ser på norska TV-program i svenska kanaler. Eva ger exempel på detta i 
två passager.  
 

A: Kan det vara användbart med medier för att lära sig förstå? 
E: Ja, jag tycker det skulle vara bra! Det går väl redan idag, till exempel norska 
friluftsprogram.  
 
--- 
 
E: Att se något norskt tvprogram och få några glosor. Det jag kände när jag kom till 
Norge det är att många ord är ju.. så här… Säger vi rolig då är det ju lugn liksom 
och säger vi den personen var rar då är det ju konstig och de säger göj när något är 
kul, det är såna där småord som används ofta och krockar om man säger svenska 
versionen av det. Man behöver ju inte lära sig allting med språkuppbyggnad och 
stavning men… 

 
Gällande böcker har eleverna lite olika åsikter. Sara menar att det kan bli för tungt 
medan Tomas tycker att det är bra att läsa en bok man redan läst. 
 

S: Jag tycker inte att man liksom ”välj en norsk bok” att läsa. Då orkar man inte. 
F: Det blir lite mycket. 
S: Ja eller ”läs en hel uppsats på norska”. Det blir en väldigt tråkig grej, man pallar 
inte. Men typ ”försök översätta den här meningen” sånt där såna smågrejer som 
man ändå tycker är kul. ”nu ska jag försöka översätta den här och se om jag kan 
det”.  Lite mindre grejer. Lära sig stavningen på de enkla orden. Vägskyltar. Sånt 
man har nytta av. För det värsta är ju ”välj en norsk eller dansk bok”, det går ju inte! 
Det känns lite för svårt. 
 
--- 
 
A: Vilken sorts texter kan vara användbart för att kunna lära sig? 
T: Norsk litteratur kanske? Annars vet jag inte riktigt vad det skulle vara för något. 
Dagstidning. 
E: Det tänker jag också på. Om man nu skulle flytta till Norge, vad är viktigast att 
man förstår. Det är ju ändå dagstidningar och där är det ju ganska enkelt formellt 
språk känns det som. Jag skulle säga dagstidningar. 
A: När du säger litteratur Tomas, tänker du på romaner? 
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T: Ja, inget specifikt. Böcker. Kanske Röde orm fast på norska. 
A: Böcker som du redan har läst på svenska? 
T: Ja, kanske det. 
E: Det är ju smart,  
T: Man får läsa varannan sida på svenska och varannan sida på norska. 
E: Det skulle ju också vara en bra grej, att jämföra. 
T: Eller läsa dem på samma gång.  

 
Intresset för läsning varierar i klasserna och man kan även tänka att eleverna är 
färgade av hur lätt de har för att läsa när de diskuterar läsning av böcker i grann-
språksundervisningen. Tomas och Eva nämner även att dagstidningar kan vara 
användbara genom att de är skriva på ett formellt men enkelt språk.  
 
Sara har en idé om att lära sig grannspråk via musiken. Här är igenkänningen viktig 
och genom att lyssna på låtar man redan kan så går det att se skillnader i språket 
menar Sara. 
  

A: Vilka andra texter skulle kunna vara användbara? 
S: Typ sånger! Sångtexter. Såna man känner till, gamla klassiker eller barnsånger 
och så får man se skillnaden.  

 
Även Kristina är inne på att läsa det som man redan känner igen. I hennes fall 
handlar exemplet om sagor. 
 

K: […]  För i så fall skulle det vara bra att ta något som man redan kan på svenska, 
typ sagor, för då kan man koppla ihop det till svenska. Om man redan kan den på 
svenskan då när man läser den på norska så känner man igen sig. 

 
 
Niklas nämner flera olika kognitiva metoder som går att kombinera med olika 
sorters medier.  
 

N: Jag själv skulle säga en blandning med video, lärare, själv på internet, ljud och 
få höra. En kombination av att läsa, se och skriva. 

 
Olle ger ett exempel från grundskolans engelskundervisning där de fick använd sig 
av mediet film där de själva var medskapare.  
 

O: När jag gick i grundskolan fick vi göra många praktiska saker. Det var roligt. Vi 
kunde få en uppgift att vi skulle spela in en engelsk film och då lär man sig mycket. 
Då vill man ju prova och lära sig. Jag tror mer på praktiska grejer och få in språket 
så.  

 
Språkmöten genom film kan således användas på två sätt, dels att eleverna blir 
konsumenter av film och dels att de blir producenter av film. Alltså kan man 
använda såväl receptiva som produktiva färdigheter i grannspråk inom filmen. 
 
6.3.3 Materialval utifrån egna intressen 
 
Att koppla grannspråken till sina egna intressen var något som Olle kom att tänka 
på och han menar att det kan behövas även i yrkeslivet.  
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O: Glosor vore bra. Till intressen! Kristina tycker ju om hästar och då kanske man 
stöter på någon med det intresset. Att man lär sig vissa grejer inom det. Och för mig 
i jakten om det blir några guidningar och sånt.  

 
Olle nämnde ovan att han gärna vill göra praktiska övningar och med tanke på hans 
ovanstående förslag går det att tänka sig flera möjligheter till praktisk grann-
språksundervisning kopplat till elevernas intressen vilket borde öka intresset för 
undervisningen.  
 
 
6.3.4 Integrering med andra pågående lärandeprocesser 
 
Att integrera grannspråksundervisningen i andra ämnen än svenskan är något som 
eleverna Eva och Tomas diskuterade.  

 
E: Man kan kanske mixa lite också. Har man samhällskunskap kan man kanske läsa 
en text på norska istället. Alltså att man mixar in andra ämnen.  
T: Ha en lärare som bara pratar norska hela tiden. Du får lära dig matte på norska. 

 
Tomas och Eva nämnde även temaveckor när undervisningen kretsar kring Norge 
och Danmark och ländernas språk.  
 

E:  I våra skolor verkar det ju som om det inte fått något utrymme. Och det är ju fel. 
Det är ju mer att det borde finnas som ett inslag varje år. Man kan ju ha en 
temavecka Norge och en vecka Danmark. Men jag tycker inte att det måste vara en 
jättestor del av undervisningen, mer att man ska få någon inblick och kunna 
grunderna för att kunna göra sig förstådd. Inte att du ska kunna prata norska eller 
danska.  

 
Temaveckor kan genomföras ämnesöverskridande och får på så sätt räkas som ett 
ämnesintegrerat arbetssätt.  
 
 
6.3.5 Sammanfattning 
 
Eleverna hade gott om åsikter och tankar om hur de önskar att grannspråks-
undervisningen ska se ut. Att använda sig av olika medier var det flera som uppgav 
som bra metoder, till exempel se på film på norska och danska eller titta på TV med 
norska eller danska undertexter samt att läsa dagstidningar. Även de fysiska mötena 
med språktalare från Norge och Danmark fördes upp som tänkbara metoder, alltså 
att få höra språket på riktigt från en som har det som modersmål. Gärna kan detta 
integreras med den vanliga undervisningen, att till exempel ha en matematiklektion 
på norska.  
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7. Diskussion 
 
Närmast följer två diskussionsavsnitt, dels en metoddiskussion där jag diskuterar 
själva arbetet med att samla och analysera empiri och dels en resultatdiskussion där 
studiens resultat diskuteras gentemot de teoretiska utgångspunkterna och den 
tidigare forskningen.  
 
 
7.1 Metoddiskussion 
 
I metodkapitlet diskuterades en del metodologiska frågor här i metoddiskussionen 
fortsätter jag diskussionen och utvecklar tankarna om metodval och val av 
informanter. Metoden som använts i insamlingen av empiri är halvstrukturerade 
intervjuer. Inför urvalet till intervjuerna hade jag två valmöjligheter. Jag kunde söka 
informanter på dels min VFU-skola och dels skolan där jag arbetar. Fördelarna med 
att ha informanter från VFU-skolan skulle vara att eleverna inte skulle påverkas av 
att vi kände varandra och på så sätt eventuellt kunna ge ärligare svar jämfört med 
eleverna på skolan där jag arbetar. Å andra sidan tänkte jag att relationen mellan 
mig och eleverna på min arbetsplats kunde göra att vi snabbare kunde ge oss in i 
intervjun, utan att behöva bekanta oss med varandra och att intervjun skulle bli mer 
avspänd. I slutändan valde jag att söka informanter på båda skolorna för att få 
möjlighet till ett så brett svarsfält som möjligt. Dock var det endast eleverna på min 
arbetsplats som tackade ja till att delta. Att endast ha informanter från skolan där jag 
jobbar har både för- och nackdelar. Fördelarna är att skolan har riksintag och på så 
sätt kunde jag få den geografiska spridningen bland informanter som jag önskade. 
En nackdel är att alla elever haft samma undervisning i svenska under gymnasiet 
således fick jag inte in så många olika erfarenheter av grannspråksundervisning 
inom gymnasieskolan som jag kunde ha fått om jag haft informanter från ytterligare 
en skola.  
 
Att jag skulle göra en kvalitativ studie var tydligt redan under arbetet med examens-
arbete 1. I en kvantitativ studie skulle jag missa subtila uttalanden och utvecklade 
svar som lättast kommer fram i en intervju. Dessutom var de flesta publikationer jag 
läste i litteraturstudien av kvalitativ karaktär och för att kunna skapa jämförelse-
material till de publikationerna så var en kvalitativ studie mest passande. 
Halvstrukturerade intervjuer passar bra när man använder sig av metodansatsen 
fenomenografi. Att jag valde fenomenografin berodde till stor del på att grann-
språksundervisning och grannspråkskommunikation kan ses som ett fenomen och 
min avsikt var att undersöka elevernas tankar om detta fenomen. Till skillnad från 
fenomenologin utgår fenomenografin från människors uppfattningar om ett 
fenomen medan fenomenologin söker efter det aktuella fenomenets essens. Jag 
övervägde även att använda mig av metodansatsen hermeneutik. Dock upplevde jag 
att hermeneutiken är mer inriktad på tolkning av fenomen som, för att citera 
Westlund ”vi vanligtvis inte fäster så stort avseende vid”.104 Detta i kombination 
med hermeneutikens fokus på tolkning gjorde att metoden kändes allt för vag för att 
kunna ge bästa analysmetoden. 
 

 
104 Westlund, 2015, s. 71 
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Gällande studiens teoretiska utgångspunkter hade jag gärna velat hitta teorier om 
språkinlärning som är närmare kopplade till grannspråkskommunikation än till 
inlärning av främmande språk, som nu är fallet. Dock visade det sig vara svårt att 
hitta detta därför fick Tornbergs teorier stort utrymme. Börestam Uhlmanns studie 
är en av de mest omfattande när det kommer till grannspråkskommunikation och 
trots att den är 25 år gammal har ingen liknande studie gjorts. Theilgaard Brinks 
studie har en mindre omfattning men är av nyare datum och har till viss del likheter 
med Börestam Uhlmanns skrivningar om bland annat strategier inom grannspråks-
kommunikation. Svårigheterna med att hitta passande teorier för grannspråks-
undervisning och grannspråkskommunikation kan bero på att fältet inte är särskilt 
beforskat. Detta märktes även i arbetet med min litteraturstudie om grannspråks-
undervisning där de flesta publikationerna utgick från projekten GNU och NSP och 
inte från grannspråksundervisning i vardagen. Med tanke på att informanterna i 
studien inte deltagit i något grannspråksfrämjande projekt är den här studiens 
inriktning på ”vanlig” grannspråksundervisning relevant för svensklärare. 
 
En fördel med de valda teoretiska utgångspunkterna det var enkelt att analysera 
elevernas svar med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna, exempelvis hur 
eleverna vill att grannspråksundervisningen ska vara beskaffad och vilka attityder 
och erfarenheter de har till och av grannspråkskommunikation. Speciellt elevernas 
syn på den skandinaviska språkgemenskapen framkom på flera intressanta sätt i 
intervjuerna. Dock hade det som tidigare nämnt varit bra med en språkinlärnings-
teori som utgick från grannspråksundervisning specifikt.  
 
7.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien har varit att undersöka gymnasieelevers syn på grannspråks-
undervisning i svenskämnet och grannspråkskommunikation i stort. Tre forsknings-
frågor har kopplats till syftet: 
 

1. Vilka attityder till och erfarenheter av grannspråksundervisning och grann-
språkskommunikation har eleverna?  
 

2. Vad anser sig eleverna behöva lära sig för att kommunicera med personer 
från de skandinaviska länderna? 
 

3. Hur vill eleverna att undervisningen ska se ut för att de ska kunna tillägna 
sig dessa kunskaper?  

 
Diskussionen kommer att struktureras efter de didaktiska frågorna varför, vad och 
hur. Första delen kommer att handla om varför-frågan där diskussionen rör sig om 
huruvida Börestam Uhlmanns tre grunder för en skandinavisk språkgemenskap 
stämmer överens med vad eleverna uttrycker om grannspråkskommunikation och 
grannspråksundervisning. Andra delen berör vad-frågan och här kommer jag att 
diskutera diskrepansen mellan elevers åsikter, politiska intentioner och hur 
grannspråken är framskrivna i kursplaner. Här utnyttjar jag teorier om språk-
inlärning och receptiva och produktiva förmågor. I tredje delen av diskussionen 
lyfter jag hur-frågan genom att jämföra elevernas svar på hur de önskar lära sig om 
grannspråk med de metoder som anses användbara enligt Tornberg. Här görs även 
en koppling till GNU- och NSP-projekten. 
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7.2.1 Elevernas syn på varför grannspråksundervisningen 
bör finnas 
 
Om man kopplar elevernas tankar om grannspråkskommunikation och grannspråks-
undervisning till Börestam Uhlmanns tre grunder för en skandinavisk språk-
gemenskap så kan man se flera intressanta likheter. Den första grunden, språklig 
likhet, är eleverna inne på vid flera tillfällen i intervjuerna. Eleverna drar paralleller 
till dialekten jämtska och till att svenska och norska är rätt lika. Flera av eleverna 
berättar att de har lätt att förstå norska men att danska är svårare medan andra elever 
har svårt att förstå grannspråken generellt och tycker att de inte är särskilt lika. När 
det uppstår svårigheter i kommunikationen med personer från grannländerna menar 
eleverna att de gärna övergår till att prata engelska.  
 
Den andra grunden för en skandinavisk språkgemenskap bygger på interaktion. Den 
geografiska närheten till ett grannland är en av de faktorer som stärker språk-
gemenskapen eftersom interaktionen ökar då det finns en närhet mellan invånarna i 
länderna. Detta har bevisats genom Delsing och Lundin Åkessons undersökning 
Håller språket ihop Norden och det finns även tendenser till det i min undersökning 
eftersom elever boende i Jämtland säger sig förstå norska i större utsträckning än 
elever boende längre österut.  
 
Jag anser att bostadsorten även påverkat attityderna till grannspråksundervisning 
och grannspråkskommunikation. Eleverna Per och Niklas som bor långt från en 
landsgräns säger sig ha litet intresse av att lära sig om grannspråk. Ytterligare en 
aspekt på det geografiska temat är att eleverna i de flesta fall utgår från Norge och 
norskan i intervjuerna. Jag nämnde konsekvent både Danmark och Norge alternativt 
använde termen grannspråk när frågorna ställdes, men trots detta relaterar eleverna 
mestadels till Norge. Dock är det intressant att de nämner danskan som det språk de 
skulle vilja lära sig mer om.  
 
Interaktionen med norska elever på skolan är något som informanterna hade 
erfarenhet av och som de återkom till vid flera tillfällen. Interaktionen med dessa 
elever kan ses som en viktig del i informanternas erfarenhet av möten med 
grannspråken. Dock skiftade även här graden av förståelse av grannspråken. 
 
Den tredje grunden för språklig gemenskap kallar Börestam Uhlmann symbolisk 
integration. I intervjumaterialet finns få passager där eleverna explicit säger sig 
känna en gemenskap med personer från grannländerna. Dock framkommer en del 
genom elevernas uttalanden där vissa elever anser att det känns fel att använda 
engelskan istället för använda modersmålet i grannspråkskommunikationen. 
Gällande de skandinaviska ländernas kultur visade eleverna ett större intresse för 
kulturella olikheter än för de kulturella likheterna. Man kan anta att mer kunskaper 
om kulturer kan öka känslan av gemenskap och minska eventuellt upplevda avstånd 
mellan varandras kulturer. Börestam Uhlmann menar att ett möte mellan personer 
måste till för att språkgemenskap genom symbolisk integration ska uppstå men jag 
anser att även realiakunskaper utan ett möte kan påverka språkgemenskapen positivt 
dels för att kunskaperna kan göra att eleverna får större förståelse för grannlandet 
och dels för att eleverna förbereds inför eventuella möten med landsgrannar. 
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Sammantaget anser jag att alla tre grunder för en språkgemenskap finns 
representerade i elevernas uttalanden, om än svagt när det gäller symbolisk 
integration. Det tyder på att deras inställning till varför grannspråksundervisningen 
ska finnas i skolan är att de anser den vara relevant med tanke på språklig likhet och 
interaktion mellan länderna. Starkast märks detta hos de elever vars geografiska 
hemvist ligger nära gränsen till ett grannland. Elevernas intresse för att lära sig om 
grannspråk stämmer också överens med att Nordiska ministerrådet anser att alla 
nordbor ska kunna kommunicera med varandra i första hand på ett skandinaviskt 
språk. 
 
 
7.2.2 Elevers syn på vad de vill lära sig  
 
I bakgrundsavsnittet har jag skrivit om diskrepansen som råder mellan de politiska 
intentionerna om att gynna grannspråkskommunikation och skrivningarna i 
kursplanen för svenska som har ett litterärt fokus. Om man ser till elevernas 
uttalanden som presenteras i resultatkapitlet så blir diskrepansen ännu tydligare. I 
intervjuerna framkommer att svaret på vad grannspråksundervisningen ska inne-
hålla är att den främst ska handla om kommunikation. Eleverna ger uttryck för att 
de helst vill lära sig förstå talat språk och kunna säga enklare fraser. Två elever 
efterfrågar även realiakunskaper. När den didaktiska hur-frågan diskuteras fram-
kommer dock ett par förslag på att de kan tänka sig läsa skönlitterära böcker och 
sagor på grannspråk för att öka förståelsen. Emellertid önskar de främst läsa texter 
av det vardagliga slaget som till exempel dagstidningar. Således kan man tolka det 
som att eleverna ser läsning som ett medel för att erövra de kunskaper de önskar 
men att kunskaperna de efterfrågar inte rör skönlitterär läsning utan snarare att 
kunna förstå och kommunicera med varandra över språkgränserna.  
 
Tornberg skriver om två sorters färdigheter, receptiva färdigheter som handlar om 
att kunna läsa och höra samt produktiva färdigheter där tala och skriva ingår. 
Eleverna har som tidigare nämnts kommunikationen i fokus när de berättar om vilka 
kunskaper de önskar tillägna sig. Det är såväl receptiva färdigheter som produktiva 
färdigheter som de vill utveckla. Gällande de receptiva färdigheterna vill eleverna 
kunna förstå talat språk och kunna läsa skriven text såsom skyltar och dagstidningar. 
Sett till de produktiva färdigheterna är de intresserade av att kunna säga enklare 
fraser och kunna vissa ord. Skrivandet är inte lika viktigt anser eleverna. Kurs-
planens fokus på läsning av skönlitteratur är uteslutande av receptiv karaktär och 
här finns skäl att fundera över om inte de produktiva färdigheterna också borde få 
utrymme i kursplanerna. 
 
Diskrepansen mellan politiska intentioner, kursplanens utformning samt elevernas 
åsikter om kunskaperna leder till funderingar om huruvida kursplanerna borde ses 
över. Ett större fokus på kommunikation i kursplanerna skulle leda till att 
diskrepansen minskar både gentemot de politiska intentionerna och gentemot önske-
målen från eleverna i föreliggande studie. Dock behövs en större undersökning 
bland elever för att kunna generalisera kring svenska gymnasieelevers åsikter om 
grannspråk. 
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7.2.3 Elevernas syn på hur de vill tillägna sig kunskaper  
 
Elevernas idéer om hur de vill lära sig grannspråk är till viss del överensstämmande 
med hur informanterna i Theilgaard Brinks studie på egen hand lär sig grannspråk. 
Eleverna föreslår att de ska läsa tidningar, se på TV-program och jämföra språket 
med redan bekanta texter på svenska. Eleven Eva pratar om att det vore givande att 
ha utbyten med elever från Norge och Danmark och hon föreslår att det skulle kunna 
ske via Skypesamtal. Sara och Fredrik pratar om ämnesintegrering, om att få ha 
matematik på norska eller läsa texter på grannspråk på samhällslektionerna. 
Ytterligare en tanke som fler elever ger uttryck för är att få ha en lärare eller annan 
person som pratar norska eller danska på besök i klassrummet. Elevernas idéer går 
i samma stil som GNU-projektets lektioner. Där jobbade eleverna med ”riktiga” 
skoluppgifter i ämnen som matematik, modersmål och naturkunskap men i 
samarbete med elever och lärare från de andra två skandinaviska länderna. Inom 
GNU-projektet sker undervisningen på det sätt som mina informanter efterfrågar. 
Eleverna får tillägna sig ämneskunskaper och samtidigt höra grannspråken i en 
kontextbunden situation. Genom detta menar jag att GNU-projektet ligger närmare 
elevernas önskemål om grannspråksundervisning än vad NSP-projektet gör efter-
som det i högre grad syftar till att stärka kunskaperna hos lärarna och att samarbeten 
med klasser i grannländerna inte ligger i fokus. Givetvis är NSP-projektet också ett 
positivt initiativ men med tanke på vad eleverna efterfrågar ligger det närmare till 
hands att förespråka GNU- projektets arbetsmetoder. Att använda sig av GNU-
projektets arbetssätt kräver dock en hel del engagemang och insatser från lärarna. 
Att upprätthålla ett samarbete med andra skandinaviska lärare och elever innebär ett 
merarbete som inte alltid är genomförbart på grund av tidsbrist.  
 
Tornberg har förslag på olika metoder som kan användas för att lära elever ett nytt 
språk och bland dessa finns ett par som eleverna diskuterade i intervjuerna. Bland 
annat föreslås dictogloss-metoden som ett sätt att träna på hörförståelse. Eftersom 
eleverna berättar att de vill kunna förstå talat språk kan dictogloss vara ett givande 
arbetssätt. Eleverna önskar även lära sig en del ord, gärna kopplat till profilerna de 
går på gymnasiet. Ett arbetssätt som Tornberg skriver om kan passa här. I det 
arbetssättet får eleverna först får läsa ord och gissa betydelsen. I nästa steg får de 
läsa en text där orden ingår och då utifrån förförståelse och rimlighet återigen gissa 
ordens betydelse. Tornbergs teori om att förförståelsen ökar chansen att förstå ett 
språk gör sig gällande här eftersom eleverna känner igen lexikala likheter mellan 
norska och jämtska.  
 
Strategierna som används av eleverna när de berättar om kommunikations-
situationer har i stora drag likheter med Börestam Uhlmann och Theilgaard Brinks 
nämnda strategier. Forskarna berör två övergripande strategier där den första 
handlar om att anpassa språket genom att först tala sitt modersmål, fast långsammare 
än vanligt och sedan börja flika in ord från grannspråket. Vid särskilt svåra ord eller 
situationer används även engelskan. Den andra strategin är reparationsstrategier där 
talaren omformulerar sig, repeterar eller förklarar för att samtalspartnern ska förstå. 
Alla dessa strategier säger eleverna att de använder sig av i grannspråks-
kommunikation. Att använda engelska är vanligt när de stöter på problem i 
kommunikationen men merparten av eleverna säger sig hellre vilja använda sig av 
modersmålen och försöka förstå grannspråket. Det får ses som tecken på en positiv 
attityd till grannspråkskommunikation. Eleverna efterfrågar även att få lära sig 
enklare fraser på grannspråken och det är ett bevis på att de kan tänka sig använda 
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lexikal kunskap för att lättare kunna kommunicera. Eleven Eva gjorde sin praktik i 
Norge och hon berättar att hon redan efter en vecka började använda sig av norska 
fraser och ord vilket följer strategiutvecklingen som Theilgaard Brink skriver om. 
 
Utöver strategierna som Börestam Uhlmann & Theilgaard Brink presenterat kunde 
jag dessutom urskilja ytterligare två strategier i intervjumaterialet. Den första 
handlar om att eleverna låtsats förstå sin landsgranne eller undviker att prata med 
hen på grund av att de helt enkelt inte förstår vad landsgrannen säger. Den andra 
strategin är mer fruktsam och den innebär att eleven ber en kompis agera tolk när 
hen inte förstår.  
 
7.2.4 Slutsatser och vidare forskning 
 
Studiens viktigaste slutsatser är följande: 
 

• En diskrepans om vad grannspråksundervisningen ska innehålla råder 
mellan elevers åsikter, politiska intentioner samt skrivningar i kursplanerna. 
 

• Elevernas syn på grannspråkskommunikation och grannspråksundervisning 
stämmer till stor del in på Börestam Uhlmanns tre grunder för en 
skandinavisk språkgemenskap. 

 
• Strategier inom grannspråkskommunikation som tidigare beskrivits inom 

forskningen återfinns även bland gymnasieelevers erfarenheter av grann-
språkskommunikation. 
 

• Elever efterfrågar såväl receptiva som produktiva kunskaper inom grann-
språksundervisningen. Dock är hörförståelsen det mest centrala. 

 
• Eleverna vill gärna ha ett varierat arbetssätt i grannspråksundervisningen och 

att få träffa personer som talar grannspråk är av stort intresse.  
 

• GNU-projektets arbetssätt verkar i stort stämma överens med det som 
eleverna efterfrågar inom grannspråksundervisningen. Dock finns svårig-
heter med tanke på att det tar mycket tid i anspråk för att upprätthålla 
samarbete med andra klasser. 

 
Då den tidigare forskningen främst haft fokus på lärarnas åsikter och till stor del 
utgått från norska och danska skolkontexter är slutsatserna i den här studien av vikt 
för den svenska grannspråksundervisningen i och med att den utgår från elevernas 
åsikter.  
 
Om grannspråksundervisningen ska utvecklas i enlighet med Nordiska minister-
rådets skrivningar behövs mer forskning inom området. En större studie där det 
empiriska underlaget är representativt för svensk gymnasieskola är önskvärd, dels 
för att kunna generalisera gällande gymnasieelevers attityder till den skandinaviska 
språkgemenskapen som ideal och grannspråksundervisning som realitet, dels för att 
få en bild av hur praxis ser ut kring grannspråksundervisning idag. Beroende på ut-
fallet i studien skulle det kunna visa sig finnas behov av att revidera styrdokumenten 
inom skolan.  
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Bilaga 1. 
 
Intervjuguide 
Frågorna i intervjuguiden utgår från studiens syfte och frågeställningar: 
Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers syn på 
grannspråkskommunikation och grannspråksundervisning inom svenskämnet. 
 

1. Vilka attityder till och erfarenheter av grannspråksundervisning och 
grannspråkskommunikation har eleverna? 
 

2. Vad anser sig eleverna behöva för kunskaper för att kunna kommunicera 
med medborgare i de skandinaviska länderna? 
 

3. Hur vill eleverna att undervisningen ska se ut för att de ska kunna tillägna 
sig dessa kunskaper?  

 
Elevernas svar jämförs med tidigare forskning och teorier om 
grannspråksundervisning och grannspråkskommunikation samt kursplaner för 
svenskämnet. Detta leder till en kritisk värdering av styrdokumenten och 
nuvarande undervisning som kan ge uppslag för framtida förbättringar.  
 
Kom ihåg: 

• Sitt på en plats där inga störande ljud förekommer och där vi kan prata i 
lugn och ro. 

• Kontrollera inspelningen. 
• Fokus på frågorna, ej småprat. 
• Låt tystnaden leda fram till fler tankar hos informanten. 
• Be informanten utveckla sina tankar. 
• Använd gärna norska och danska som förtydligande till begreppet 

grannspråken.  

 
Börja varje intervju med att informera om: 

• Syftet med studien, hur urvalsprocessen gått till, definitionen av 
grannspråksundervisning. 

• Att jag spelar in och att jag raderar inspelningen efter transkriberingen är 
utförd. 

• Att informanten är anonym. 
• Att informanten kan avbryta intervjun eller avstå från att svara på frågor. 

 
Intervjuerna är av halvstrukturerad karaktär och detta innebär att man börjar med 
att ställa inledningsfrågor som ger intervjupersonen möjlighet att ge fria och breda 
svar. För att få ytterligare djup i svaren ställs sedan följdfrågor. De första tre 
nedanstående frågeområdena är tänkta som inledande frågor. Sist kommer några 
förslag på följdfrågor.  
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Inledande frågor 
• Ålder och program på gymnasiet. 
• Bostadsort. 

 
Hur är det med språkgemenskapen i Norden?  
Berätta först lite om studien och om de nordiska språken och att det är svenska, 
norska och danska som ligger i fokus i intervjun.  

• Hur ser ni på svenskan, norskan och danskan och kommunikationen mellan 
innevånarna i länderna? 

• Har ni kommit i kontakt och kommunicerat med personer från Norge och 
Danmark? Berätta om hur det har varit. 
 

Hur skulle du vilja att språkgemenskapen skulle vara?  
• Nu har vi pratat om hur ni tycker det ser ut med kommunikationen mellan 

innevånarna i Sverige, Danmark och Norge. Nu är jag nyfiken på hur ni 
tycker det skulle se ut i den bästa av världar? Berätta! 

• Vad tänker ni om nyttan av grannspråksundervisningen? 
• Hur viktigt tycker ni att det är att kunna förstå norrmän och danskar utan 

att behöva använda engelska? 
• Vilket språk av danska och norska anser du är viktigast att lära sig mer om? 

 
Vad behöver du kunna för att språkgemenskapen ska bli bra?  

• Berätta om din tidigare skolgång och tillfällen där du fått 
grannspråksundervisning. 

• Vad skulle du behöva lära dig för att kunna kommunicera med norrmän 
och danskar utan att använda engelska? Läsförståelse, hörförståelse eller 
kunna prata? 

• Hur stort utrymme tycker ni att grannspråksundervisningen bör ta? 

 
Hur vill du tillägna dig kunskaperna för att få en bra 
grannspråksförståelse? 

• Vilken sorts undervisning tror ni passar er bäst för att ni ska kunna få så 
stora kunskaper som möjligt om grannspråk? 
Följdfråga: om ni tänker på undervisningen i engelska, finns det någon 
sorts undervisning där som ni skulle vilja ha när det gäller grannspråk? 

• Vilken sorts texter på grannspråk anser ni är mest användbara för er 
kunskapsutveckling inom grannspråken? 

 
Följdfrågor 

- Kan du utveckla det där?  
- Ge gärna ett exempel!  
- Vad tänker du om det?  
- Ge respons till intervjupersonen genom att nicka, säga mm, eller vara 

tyst för att låta intervjupersonen hinna utveckla sina svar.  
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Bilaga 2. 
 

 
 
Information om studie inom svenskämnet – 
grannspråksundervisning. 
Jag heter Anna Ringnér och jag studerar på ämneslärarprogrammet på Högskolan 
Dalarna. I min utbildning kommer jag att genomföra en studie inom svenskämnet 
som kommer att mynna ut i en uppsats. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 
undersökning. 
 
Syfte och innehåll 
Syftet med studien är att analysera vilken syn och vilka erfarenheter gymnasieelever i 
årskurs två och tre har på grannspråksundervisning inom svenskämnet. Med 
grannspråksundervisning avses alltså undervisning om norska och danska. Empirin 
kommer att samlas in genom intervjuer. Studien kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Högskolan Dalarna.  
Eftersom du är elev på gymnasiet och går i tvåan eller trean så är du en av de som 
tillfrågas. Antalet elever som söks till studien är mellan sju och tio.  
Intervjutillfället beräknas hålla på maximalt 30 minuter. Jag kommer att spela in 
intervjun för att sedan transkribera (renskriva) den. Det är endast jag som lärarstudent 
som kommer att lyssna på inspelningarna. I transkriberingen av intervjun kommer du 
att vara anonym och såväl inspelning som text kommer att hanteras konfidentiellt. 
Inspelningen kommer att raderas när uppsatsen är färdig. Du kommer att få läsa 
igenom transkriberingen för att få möjlighet att komplettera eller ändra dina 
uttalanden. 
Intervjun kommer att ske någon gång under vecka 39-41 vid en lämplig tidpunkt som 
du och jag kommer överens om.   
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. Undervisningen i skolan är densamma vare sig 
du medverkar i studien eller inte. 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  
  
Brevåg 19 september 2019 
 
Anna Ringnér - Studerande 
070-672 88 64 
h15anrin@du.se 
 
Solveig Malmsten – Handledare 
sml@du.se 
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