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Sammandrag 
 

Huvudsyftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar med grannspråks-

undervisning i grundskolans senare år. För att få en bild av i vilken utsträckning 

grannspråksundervisning förekommer och vilka andra delar inom svenskämnet som 

prioriteras har intervjuer med verksamma lärare genomförts. 

Studien visar att alla intervjuade lärare i stort sett prioriterar samma delar i 

undervisningen och att grannspråkens plats nästintill är obefintlig. Dessutom visar 

studien att förutom läroplan och kursplan är flera andra faktorer med och styr 

undervisningen. 
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1 Inledning 

Intresset för studien väcktes när jag själv läste kursen Den nordiska språkgemenskapen 

och kom till insikt om vad spännande det var med den nordiska språkgemenskapen och 

de nordiska länderna. Jag tänkte tillbaka på min egen skoltid i grundskolan och insåg att 

jag inte har något minne av grannspråksundervisning.
1
 Jag ventilerade ämnet med ett 

antal vänner där några berättade att de haft grannspråksundervisning i grundskolan 

medan andra hade samma erfarenheter som jag själv. Det ledde till att jag blev nyfiken 

på vad kursplanen för svenska säger om detta moment och där kunde jag läsa att 

grannspråksundervisning ska ingå som ett moment i svenskundervisningen i de 

skandinaviska länderna. Kursplanen för svenska säger bland annat att eleverna ska få 

kunskap om språken i de nordiska länderna och att undervisningen bör öka elevernas 

kunskaper om de nordiska grannländerna. Varför har jag då inte blivit undervisad i 

grannspråk?   

Utöver kursplanen betonar dessutom det Nordiska ministerrådet, som är de nordiska 

regeringarnas officiella samarbetsorgan, i sina handlingsprogram att skolorna i de 

nordiska länderna ska ta upp grannspråken i sin undervisning. Samarbetet rör bland 

annat ekonomiska frågor men också frågor rörande kultur och språk. (norden.org) 

Trots detta säger min erfarenhet från min skolgång under 90-talet och från 

praktikperioder under min utbildning att grannspråksundervisningen är knapp och på 

flera håll saknas helt ute på skolorna. Det finns litteratur som tar upp det fenomen som 

jag själv upplevt. Svedner (1999 s. 102) menar att grannspråken utan tvekan alltid har 

varit svensklärarens dåliga samvete. Många lärare tycker att norska och danska är svårt 

att ta upp i undervisningen och avstår därför från att göra det, det finns ju så mycket 

annat att arbeta med på svensklektionerna (Grannspråk i samspråk s. 182). ”Grann-

språken har länge, kanske alltid, varit ett hotat moment i lärarutbildningen och det har 

givetvis ett samband med momentets ställning i skolans kursplaner” (Grannspråk i 

samspråk s. 177). Mot denna bakgrund och som blivande svensklärare tycker jag att det 

skulle vara intressant att titta på vad verksamma svensklärare prioriterar i sin 

undervisning då de undervisar i ett ämne som innehåller otroligt många delar och vad 

det är som styr undervisningen utöver läroplanen. Är det intresse eller lärarnas 

kompetens som avgör om elever får undervisning i grannspråk? 

Utifrån intervjuer med verksamma svensklärare hoppas jag få en bild av hur 

grannspråksundervisningen ser ut. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar med grannspråksundervisning i 

ämnet svenska i grundskolans senare år. Om lärarna ägnar ytterst liten del åt 

grannspråksundervisningen vad beror det då på? Eftersom min egen erfarenhet säger att 

grannspråken får lite plats i undervisningen är det intressant att undersöka vilka 

prioriteringar lärare gör inom ramen för svenskämnet och varför de gör dessa 

                                                
1
 Jag kommer i fortsättningen använda begrepp som grannspråk och grannspråksundervisning och 

då menar jag de skandinaviska språken – danska, svenska och norska.  
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prioriteringar. Målet är att få en bild av hur grannspråksundervisningen ser ut i 

verkligheten och vad som styr undervisningen utöver styrdokumenten.  

1.2 Nordiska språk  

Inledningsvis tänkte jag ge en inblick i vad de nordiska språken egentligen svarar för. 

Nordiska språk omfattar danska, svenska, norska, färöiska och isländska och är en 

gemensam beteckning för den nordgermanska undergruppen i den 

indoeuropeiskafamiljen (se fig. 1) (Nordiska ministerrådet 2004). Dock skiljer sig de två 

sista från de andra genom att de bland annat har ett mer omfattande böjningssystem. 

Begreppet Nordiska språk ska inte blandas ihop med begreppet språk i Norden som 

förutom de föregående också räknar in samiska, finska och grönländska. Språk i Norden 

omfattar med andra ord även språk från den uraliska språkfamiljen (samiska och finska) 

och från den eskimåisk-aleutiska familjen (grönländska) (se fig. 2 s. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: nordiska språk (ur: Nordiska ministerrådet 2004) 

 

 

De tre första språken (danska, svenska, norska) kallas för de skandinaviska språken och 

anses komma från ett och samma språk, urgermanskan (se fig.1), sedan har de 

utvecklats i olika riktningar. De tre språken är jämnstarka, vilket gör att inget är det 

givna valet i en kommunikationssituation (Delsing & Lundin 2005 s. 6).  

Begreppet nordisk språkförståelse förklaras som följer: ”Med den nordiska 

språkförståelsen avses det faktum att de skandinaviska språken danska, norska och 

svenska är inbördes förståeliga utan föregående studier. Detta innebär att dansk-, norsk- 

och svensktalande kan tala med varandra på det egna språket. Danska, norska och 

svenska är grannspråk till varandra.” (Språknemndene i Norden) 

Språkgemenskapen ses ibland som unik, eftersom svenskar, norrmän och danskar 

kan förstå varandra utan större ansträngning. Det innebär att man kan tala ett av språken 

och göra sig förstådd av dem som använder de två andra språken (Nordiska rådet 1993). 

Men det finns liknande förhållanden till exempel mellan spanjorer och portugiser eller 

mellan olika slaviska folk, såsom polacker och tjecker (Delsing & Lundin 2005 s. 6). 

Däremot är det något unikt att det finns en politisk ambition att bevara gemenskapen.  

Men det handlar inte enbart om en språkgemenskap, utan också en kulturgemenskap 

som sträcker sig långt tillbaka i tiden och dessutom en gemensam arbetsmarknad 

(Grannspråk i samspråk s. 194-195).  

Idag är de skandinaviska språken så pass lika varandra att med träning och en större 

kontakt med våra grannspråk skulle vi kunna förstå varandra utan större problem. Idag 
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fungerar dessa tre språk som ett naturligt kommunikationsmedel mellan skandinaver. 

Men för att danskar, svenskar och norrmän ska kunna använda sina modersmål då de 

pratar med varandra, krävs det att de någorlunda väl förstår talad svenska, danska och 

norska. 

Vad är det då vi ska lära oss i skolan om våra grannländer och vår språkgemenskap? 

Mot denna bakgrund kommer jag nu fortsättningsvis att redogöra för vad kursplanerna 

säger.   
 

 

 

 
 

Figur 2: språk i Norden (ur: Nordiska ministerrådet 2004) 

 

1.3 Grannspråkens plats i grannarnas kursplan  

Grannspråken är ett av många moment som innefattas i ämnet svenska. Tala, lyssna, se, 

läsa och skriva samt uppleva och lära av litteratur, film och teater ska alla samsas om en 

plats i svenskundervisningen. Men språket och litteraturen väger tungt i svenskämnet 

och i kursplanen för svenska står att läsa: 
 

Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. Svenskämnet  

har som syfte att främja elevernas förmåga att tala och skriva väl samt att med förståelse  

respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och skrift. 
Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och 

samarbete med andra. Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den synlig 

och hanterbar. Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan  

utveckla elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet.  

(kursplan för svenska) 

 

Det finns egentligen inget bestämt innehåll, förutom språk och litteratur, i svenskämnet 

som det till exempel finns i samhälls- och naturvetenskapliga ämnen. Teleman (2006 s. 

28) menar att varken lärare eller elever kan läsa i läroplanen om vilket innehåll 

svenskämnet ska innehålla i kommande årskurs. Han hävdar att innehållet inte blir 

föremål för statlig styrning som i andra ämnen. Genom litteratur- och språkstudier 

förväntas eleven få ta del av och få kunskap om kulturarv och värderingar och genom 

nordisk och utomnordiska litteratur ska eleven få förståelse för kulturens mångfald 
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(Dahl 1999 s. 82). Samtidigt menar Teleman (2006 s. 28) att innehållet är mer eller 

mindre ett resultat av lärarens sätt att definiera svenskämnet. 

Att lärare har svårigheter att hinna med alla moment i undervisningen är något som 

påpekas av flera författare som har skrivit om grannspråks- och svenskundervisning. 

Bland annat skriver Linnér et al. (1996 s. 12) att grannspråken ofta fått stryka på foten. 

En negativ syn på grannspråken och tidsbrist påverkar självklart undervisningen och 

Svedner menar (1999 s. 102) att hur än svenskämnet har förändrats har grannspråks-

undervisningen alltid legat på samma nivå; den har fått en mycket liten plats. Även i 

tidskriften Svenska i skolan (1986 nr 27) påstås att många lärare föredrar att hoppa över 

grannspråken i modersmålsundervisningen
2
. Förutom svenskämnets överbelastning 

menar Svedner (1999 s. 102) att kunskapsbrist hos lärare och att eleverna har negativa 

attityder bidrar till att momentet faller bort. 

Grannspråk har varit ett skolämne i Skandinavien sedan 1850-talet framhåller Rekdal 

(2002 s. 14) och undervisningen har alltid tillhört modersmålsundervisningen och därför 

har ämnet heller inte blivit behandlat som främmande språk. Redan 1962 undertecknade 

de nordiska länderna ett dokument, Helsingforsavtalet där det står som följer: 

”Undervisningen och utbildningen skall i skolorna i de nordiska länderna i lämplig 

omfattning innefatta undervisning om språk, kultur och allmänna samhällsförhållanden i 

de övriga nordiska länderna inbegripet Färöarna, Grönland och Åland.” Detta avtal har 

lett till att det går att se tydliga spår av överenskommelsen i läroplanerna (Linnér et al. 

1996 s. 11) och termen grannspråk (nabospråk) finns idag i svenska, norska och danska 

läroplaner för modersmålsundervisning. I dessa står det att eleverna ska ha en viss 

förståelse av grannspråken samt ha kännedom om ländernas kultur. Målet för 

grannspråksundervisningen är att vi ska kunna kommunicera på våra egna språk 

(Rekdal 2002 s. 14). Med förhållandevis liten träning kan danskar, svenskar och 

norrmän förstå varandra på sitt eget språk menar Karker (1997 s. 21). Men samtidigt 

framhåller Rekdal (2002 s. 9) att det dessutom kräver att båda parter är villiga att 

anstränga sig.  

Vad är det den egentligen kursplanerna säger om grannspråken och grannspråks-

undervisningen? I den svenska i kursplanen för svenska står det att läsa att undervisning 

om grannspråken ska förekomma så att eleven ”får erfarenhet av språken i de nordiska 

länderna…” (kursplan för svenska) Detta kan jämföras med Danmarks motsvarande 

dokument där det står: ”Undervisningen skal give eleverne mulighed for at udvikle 

færdighed i at lytte til og læse norsk og svensk med forståelse.” (Linnér et al. 1996 s.  

12) I jämförelse med den svenska kursplanen för svenska som inte säger mer än att 

eleverna ska få erfarenhet av språken, vad nu det innebär, är den danska enligt min 

mening tydligare eftersom den uttrycker att eleverna ska få lyssna till och läsa norska 

och svenska. Detta gör det enklare att veta vad som kan utgöra stoffet i undervisningen. 

Kursplanen för svenska är utifrån det mer lik den norska där det menas att 

undervisningen i norska ska ta sikte på att ge eleverna del i den nordiska kulturen och 

språkgemenskapen (Linnér et al. 1996 s 12). 

Sammanfattningsvis kan sägas att grannspråksundervisningen i Norden är en sorts 

språkundervisning med speciella förutsättningar och särskilda mål. En fråga jag ställer 

mig är om kunskaperna i grannspråk skiljer sig trots att det förekommer liknande mål i 

den danska, svenska och norska kursplanen? Mot denna bakgrund väljer jag i 

                                                
2 Jag kommer i fortsättningen använda begreppet modersmålsundervisning istället för svensk-

undervisning, därför att jag förutom svenskundervisning i Sverige också syftar på danska i Danmark och 

norska i Norge. Jag syftar alltså inte på den undervisning som bedrivs i svenska skolor och riktar sig till 

elever med ett annat modersmål än svenska. 
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kommande avsnitt att titta på den tidigare forskning som finns vad gäller grannspråks-

undervisning och grannspråksförståelse. 

1.4 Tidigare forskning  

Enligt de kursplaner som jag tidigare nämnt ska grannspråksundervisningen ingå som 

ett moment i modersmålsundervisningen i de skandinaviska länderna. Det finns reglerat 

att eleverna ska lära sig förstå sina grannspråk. Trots det vittnar Nordiska rådets 

sammanställning av flera undersökningar att svenskar är dåliga på att förstå sina grannar 

samtidigt som norrmännen är bäst på grannspråksförståelse. Norska är även det språk 

som förstås bäst av alla i norden (Nordiska rådet s. 6). Men det har inte enbart att göra 

med att norrmän får grannspråksundervisning i större utsträckning än de andra länderna 

utan det handlar också om språkliga faktorer. Delsing & Lundin (2005 s. 3-4) framhåller 

att de tre skandinaviska språken har stora likheter i ordförråd, ljudsystem, böjning och 

grammatik. Svenska och norska har ett liknande ljudsystem, till exempel främre 

rullande r, medan danskan har bakre skorrande r. Norska och danska har istället ett 

liknande ordförråd, till exempel heter det ikke och og på båda språken, vilket har att 

göra med Danmarks och Norges 400 år långa gemensamma historia. Det skulle kunna 

sägas att norska ligger mellan danska och svenska, så vid norsk-dansk kommunikation 

hjälps man av ordförrådet men det finns svårigheter med ljudsystemet. Vid norsk-

svensk kommunikation hjälps man istället av ljudsystemet. Utifrån detta kan sägas att 

när svenskar och danskar ska kommunicera får man både problem med ljudsystemet och 

ordförrådet (Delsing & Lundin 2005 s. 5). 

Den första stora undersökningen om grannspråksförståelse gjordes av Maurud under 

70-talet. Denna undersökning studerade hur utbredd den vardagliga nordiska/ 

skandinaviska språkförståelsen var hos folk i de tre skandinaviska länderna. Delsing och 

Lundin (2005) beaktar denna undersökning i sin egen forskningsrapport och säger att 

norrmän har klart bättre förståelse än danskar och svenskar. Håller språket ihop 

norden? är namnet på deras studie och den bekräftar Mauruds resultat, men tendenserna 

är tydligare idag.  I studien från 2005 har gymnasieungdomars förståelse av danska, 

svenska och norska undersökts men man har även undersökt faktorer som språkkontakt, 

grannspråksundervisning och attityder till grannspråken. Undersökningen visar att 

norrmän är klart bättre än svenskar och danskar på grannspråksförståelse och att 

skandinavers kontakt med sina skandinaviska grannar är låg. Men de som har mycket 

kontakt med ett grannspråk förstår det normalt också bättre, liksom geografisk närhet 

gav ett bättre resultat (Delsing & Lundin 2005 s.145 ). 

För att sammanfatta Delsing & Lundins studie kan man säga att undersökningen 

visar att grannspråkskunskaperna har försämrats i Danmark och Sverige de senaste 30 

åren, men inte i lika stor utsträckning i Norge. Detta kan ha att göra med att norrmännen 

har ett större intresse för sina grannländer (Delsing & Lundin 2005 s. 136). Det som är 

mest intressant ur min studies synvinkel är att rapporten också pekar på att de svenska 

gymnasieeleverna får mindre undervisning i grannspråk än grannländerna. Det var 

endast i Malmö som grannspråksundervisningen låg på samma nivå som i Danmark och 

Norge. Detta har troligtvis att göra med närheten mellan Malmö och Danmark. Elever 

som haft någon form av grannspråksundervisning klarade testerna bättre och författarna 

menar att undervisningen till viss del kan väga upp bristen på kontakt mellan länderna 

(Delsing & Lundin 2005 s.106 ). 

År 2005 skrev Marie Hjelm en C-uppsats vars syfte var att undersöka 

gymnasieelevers grannspråksförståelse genom att undersöka deras förmåga att förstå 
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talad norska och danska (Hjelm 2005). Författaren till uppsatsen hänvisar själv till en C-

uppsats från 2003 Från vision till lektion där lärares attityder till 

grannspråksundervisning undersöktes. Alla lärare i denna undersökning var positiva till 

undervisning i grannspråken men undervisningen skedde inte i någon större 

utsträckning. Men det berodde snarare på tiden inte räckte till och inte på lärarens ovilja 

att undervisa i ämnet. Mot denna bakgrund är det intressant att fundera över vad i 

svenskundervisningen som prioriteras framför våra grannspråk.  

1.5 Varför grannspråksundervisning? 

I detta avsnitt kommer jag att titta närmare på vilka argument som finns för 

grannspråksundervisning samt vad som kan utgöra stoffet i grannspråksundervisningen.  

Det finns olika argument för grannspråksundervisning. För det första är den gemen-

samma historiska och kulturella bakgrunden ett argument för grannspråksundervisning. 

Ett andra utgör den gemensamma arbetsmarknaden, då många svenska ungdomar åker 

till Norge för att arbeta. Ett tredje det stora språkområdet som danska, svenska och 

norska blir genom att kopplas samman. Ytterligare ett argument är att ett språkområde 

med 22-23 miljoner människor har lättare att stå emot engelskans intrång i språket och 

motverkar en amerikanisering av kulturen (Svedner 1999 s. 103). Svedner fortsätter och 

menar att lärare kan ta till sig dessa argument, men att det inte räcker för att motivera 

eleverna, detta eftersom det närliggande resultatet (intressant och rolig undervisning) är 

viktigare. Med andra ord krävs det en rolig och stimulerande undervisning för att 

förändra attityderna hos eleverna och det kanske inte grannspråksundervisningen är alla 

gånger. Svedner (1999 s. 103) framhäver att det är de metodiska greppen som är 

betydelsefulla, dessutom menar han att det är viktigt att vidga grannspråks-

undervisningen, att den förutom det språkliga även innefattar kulturella och 

samhälleliga aspekter. 

1.5.1 Stoff 

Innan jag diskuterar vad lärarna, som deltagit i studien, har sagt om hur grannspråks-

undervisningen ser ut i verkligheten kan det vara av intresse att se vad det finns för råd 

om vilket stoff som ska tas upp och vilka metoder som ska användas i grannspråks-

undervisningen. Nordiska ministerrådet kom 1996 ut med en bok som enbart 

behandlade stoff och metoder i grannspråksundervisning (Linnér et al. 1996). Här 

menar författarna att traditionell grannspråksundervisning endast har presenterat 

skönlitterära texter och den typen av texter talar inte alla gånger till unga människor 

(Linnér et al. 1996 s. 12). Dessutom förekommer begreppet förförståelse inom 

läsforskning och eftersom danska och norska texter inte varit en del av undervisningen 

under den större delen av skoltiden menas det i Grannspråk i samspråk (1988 s. 182) att 

elevers negativa attityd till grannspråken i hög grad har att göra med deras brist 

förförståelse. Förutom skönlitterära texter säger Linnér et al. (1996 s. 12) att 

grannspråksundervisning ofta innebär att läraren pekar på olikheter i språken vilket 

kräver att eleven har god kunskap om språkliga företeelser. 

För att uppnå en intressant grannspråksundervisning som fungerar bör lärare som i 

all annan undervisning bygga på elevernas förkunskaper i grannspråken (Linnér et al. 

1996 s.14). Det bör också skapas en inlärningsmiljö som leder till att eleverna vill 

utveckla sina kunskaper, vilket kräver meningsfulla sammanhang. Som exempel på en 

meningsfull grannspråksundervisning tar Linnér et al. (1996 s. 15-20) upp 
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brevkontakter mellan klasser i Norden. Eleverna kan kommunicera på sitt eget språk 

vilket också leder till att de får utveckla det, samtidigt kan kunskap om ländernas kultur 

och geografi vävas in. Även Svedner (1999 s. 106-107) betraktar brevväxling som ett 

meningsfullt innehåll i grannspråksundervisningen. Han menar att brevkontakten inte 

enbart har betydelse för grannspråksundervisningen utan för en stor del av svenskämnet.  

Idag har vi oftast tillgång till datorer och Internet vilket underlättar ett sådant upplägg, 

men troligtvis krävs det mer än så. Enligt min mening är det läraren som har det 

övergripande ansvaret för att brevväxlingen ska fungera och utvecklas. Det krävs en 

engagerad lärare för att genomföra ett sådant projekt och det slår också Svedner (1999 s. 

103) fast: ”Allt står och faller med lärares intresse!”. 

Min uppfattning är att det som genomsyrar litteraturen om grannspråksundervisning 

är att momentet ska integreras i undervisningen istället för att vara ett isolerat ämne eller 

något slags jippo. Hur ser då grannspråksundervisningen ut i verkligheten? Står allt och 

faller med lärarens intresse som Svedner påstår? För att få en bild av detta har jag valt 

att göra intervjuer med verksamma svensklärare. 

2 Metod 

Då syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar med grannspråksundervisning i 

grundskolans senare år har jag valt att vända mig direkt till verksamma lärare. Genom 

intervjuer med lärare som undervisar i svenska i skolans senare år vill jag få en klar bild 

av hur undervisningen ser ut i det dagliga arbetet. 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod. Det handlar om 

ord och beskrivning, som Denscombe (2000 s. 203-207) kallar det, och inte om siffror 

som ska analyseras. För att skilja på begreppen kvantitativ och kvalitativ kan man 

förknippa storskalig forskning med kvantitativ forskning medan småskaliga studier kan 

ses som kvalitativ. Kvantitativ forskning vill ha många enheter medan kvalitativ 

forskning använder färre enheter men går djupare. Med en kvalitativ metod hoppas jag 

på att få beskrivningar om hur undervisningen ser ut vilket i sin tur leder till att jag får 

en helhetsbild. 

2.1 Urval 

Jag tog kontakt med tre närliggande högstadieskolor och fick namnen på de lärare som 

undervisar i svenska. Två av lärarna kände jag till sedan tidigare vilket ledde till att jag 

kontaktade dem, medan de två andra respondenterna valdes ut slumpmässigt. Två av 

skolorna är belägna i en stad i Norrlands kustområde medan den tredje ligger i ett litet 

samhälle strax utanför staden. 

2.1.1 Presentation av respondenterna 

För att underlätta en tolkning av resultatet följer här en kortare presentation av de fyra 

lärare som ställde upp på mina intervjuer. Alla namn är fingerade. 
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Kristina - har jobbat som lärare sedan 1986, då hon tog examen. Kristina läste en 4-årig 

ämneslärarutbildning med 60p svenska, 40p franska och 20p historia. Sedan höst-

terminen 1989 har Kristina jobbat på en och samma skola. 

 

Gunilla - har arbetat i 32 år som lärare i svenska och engelska med elever i år 7-9. 

Gunilla är utbildad adjunkt i båda sina ämnen och har arbetat på fyra skolor. 

 

Mona - tog examen som SV/SO 1-7 lärare 1998. Då hade Mona också 60p i engelska 

utöver sin examen. Dessutom har Mona läst upp till 60p i svenska sedan hon började 

arbeta som lärare. Mona har jobbat på en och samma skola sedan hon började arbeta 

som lärare. 

 

Lena – tog mellanstadielärarexamen -74. Efter sin utbildning jobbade Lena i en 

kommun i stockholmsområdet. Under de åren tog Lena en paus och skaffade sig 

ämneslärarbehörighet i svenska, engelska och historia. På högstadieskolan där hon nu 

arbetar har hon jobbat sedan 1999. 

2.2 Datainsamlingsmetod 

För att nå den intervjuades tankar om grannspråksundervisningen valde jag en 

semistrukturerad intervjuform. Under en semistrukturerad intervju utgår intervjuaren 

från en lista med ämnen som ska behandlas under intervjun, men ämnenas ordningsföljd 

spelar ingen roll. Intervjuformen låter respondenten utveckla sina tankar och 

synpunkter. Denscombe (2000 s. 135) menar att ”semistrukturerade och ostrukturerade 

intervjuer befinner sig på en glidande skala – det är troligt att de rör sig fram och 

tillbaka längs skalan”. 

Kvalitativa intervjuer ger den information som gör att intervjuaren bland annat kan 

förstå lärarens syn på undervisning. Denna typ av intervju ger information som direkt 

har relevans för läraryrket (Johansson & Svedner 2001 s.24-28). Valet av intervjuform 

innebär att intervjuerna blir mer lika ett samtal eller en diskussion om ett introducerat 

tema där den intervjuade kan utveckla sina idéer och tankar. Intervjun styrs av vissa 

ämnen men är inte bunden till en viss ordningsföljd. Till skillnad från en strukturerad 

intervju, som i stort sätt bygger på ett frågeformulär (Denscombe 2000 s. 134), kan en 

semistrukturerad intervju leda mig till en djupare kunskap. Jag har tagit del av vad 

Denscombe (2000 s. 138-141) påpekar angående hur intervjuarens förväntningar och 

värderingar kan påverka den intervjuades svar. Jag anser att kvalitativa intervjuer är den 

bästa metoden för min undersökning. Observationer kunde kanske ha varit ett bra 

komplement för min studie, därför att det kunde ha gett mig en bild av hur 

undervisningen verkligen går till och se om lärarna undervisar så som de säger. Men jag 

anser att det hade varit en omöjlig metod för min studie. 

2.3 Procedur för intervjuerna 

Efter att jag valt ämne och bestämt mig för semistrukturerad intervju funderade jag ut 

frågeområden som jag ville behandla under intervjuerna. Jag utarbetade en 

intervjuguide (se bilaga 1), som jag utgick ifrån under intervjuerna. Guiden ska inte ses 

som ett frågeformulär med fasta frågor med tillhörande svarsalternativ utan kan snarare 

ses som en dagordning eller stolpar som jag kunde hålla mig till. Alla frågor är öppna 
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och de låter respondenten utveckla sina tankar och synpunkter. Denscombe (2000 s. 

151) menar att det är särskilt viktigt att börja intervjun med en ”lätt fråga” som ligger 

den intervjuade ganska nära, något att tänka på när en intervjuguide arbetas fram. Detta 

tog jag fasta på när jag arbetade fram mina frågor och valde att starta med en fråga jag 

visste att de verksamma lärarna kunde ge ett uttömmande svar på. 

Intervjuerna genomfördes inte i någon speciell ordning utan har gjorts när intervju-

personerna haft tid. Alla intervjuer skedde på den skolan där den intervjuade läraren 

jobbade. Intervjuerna innebar spontana svar från lärarna och alla intervjuer spelades in, 

men inspelningarna fångar endast det talade ordet och missar ickeverbal 

kommunikation. Jag har lyssnat åtskilliga gånger på inspelningarna och försökt att 

referera och sammanställa innehållet skriftligt (se bilaga 2-5). Jag eftersträvade att 

återge det korrekta innehållet av konversationen. Eftersom intervjuerna liknade ett 

samtal gled vi in på områden utöver intervjuguiden vilka jag valde att inte ta med i 

sammanställningarna. 

 Jag inledde alla intervjuer med att presentera de forskningsetiska principerna för 

respondenten som är utarbetade av vetenskapsrådet och lyder som följer: 

 

- Informationskravet - forskaren skall informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte 

- Samtyckeskravet - deltagaren i en undersökning har rätt att själv bestämma över 

sin medverkan 

- Konfidentialitetskravet – forskaren har tystnadsplikt och personerna som deltar 

i undersökningen ska inte kunna identifieras. 

- Nyttjandetskravet – insamlade uppgifter får endast användas i forsknings-

ändamål. 

(Vetenskapsrådet 2002) 

3 Resultat 

I följande kapitel kommer resultatet från mina kvalitativa intervjuer att presenteras, 

dessa kan också ses som en analys av vad som kom fram under intervjuerna. Eftersom 

målet är att ta del av respondentens tankar och funderingar och inte att göra en språklig 

analys valde jag att inte transkribera intervjuerna, utan istället referera dem (se bilaga 2, 

3, 4 och 5). Jag eftersträvade att återge det korrekta innehållet av konversationen. Vi 

gled in på områden utöver intervjuguiden under alla intervjuer eftersom de var mer som 

ett samtal, men utvikningarna har inte tagits med i referaten. I resultatavsnittet kommer 

jag att presentera en sammanställning av intervjuernas innehåll i tur och ordning utifrån 

intervjuguidens upplägg (se bilaga 1). 

3.1 Vilka delar prioriteras 

Under denna rubrik ges lärarnas svar på vilka delar som de lägger störst vikt vid i 

svenskundervisningen i grundskolans senare år; detta var intervjuguidens första fråga 

(se bilaga 1). 

 

De fyra lärarna som deltagit i studien svarade på samma sätt när jag lät dem berätta 

vilka delar de prioriterar i undervisningen. Alla fyra menar att de klart och tydligt 
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prioriterar ”läsa och skriva”. Respondenterna är överens om att störst vikt i deras egen 

undervisning, i grundskolans senare år, läggs vid läsning och skrivning.  

Alla fyra påpekar att de lägger vikt vid ämnets kommunikativa del och att det 

handlar om att ge eleven sådant som fodras ute i livet, till exempel god läsförståelse.  

 

Kristina berättar att undervisningen i första hand handlar om läsförståelse och 

skrivutveckling, eller språkutveckling som hon ville kalla det. Hennes elever läser 

mycket skönlitteratur och arbetar utifrån den. På skolan har det något som kallas 

läspass, tre gånger á 20 minuter i veckan, där eleverna får läsa egna böcker eller 

skönlitteratur som ingår i undervisningen. 

 

Gunilla berättar att hon prioriterar mycket klart: läsa, läsa & förstå och skriva. Hon 

arbetar utifrån ett lästema som innebär att eleverna har läst 20 böcker när de går ut nian, 

vilket Gunilla tror stenhårt på. Hon menar att om eleverna läser dessa 20 böcker och gör 

uppgifter till det, ska det hemskt mycket till om de inte ska klara godkänt. 

 

Mona menar att hon klart och tydligt prioriterar ”läs och skriv”. Hon menar att hon gör 

som hon bedömer utifrån målen och säger också att man inte hinner med allt. Tyngden 

ligger på läsförståelse runt skönlitteratur. Mona säger också att det inte finns någon 

lärobok som till exempel i engelska och matte, man måste istället komma med mycket 

eget som svensklärare. Samtidigt erkänner hon att det är lätt att halka in på samma 

gamla bana men att det är kul med en ny utmaning som till exempel grannspråks-

undervisning. Mona säger att det läggs stor vikt vid att skriva och respondenten menar 

att det beror på att det kräver en större mängd arbete. 

 

Lena betonar att svenskundervisning handlar om att läsa, skriva men också om att tala, 

vilket de övriga inte poängterar i lika stor utsträckning. Alla respondenter berättar att 

muntlig framställning givetvis är en del av undervisningen men jag tolkar det som att 

Lena är den av de fyra respondenterna som lägger störst vikt vid det.  

Dessutom är det endast Lena som berättar att det förekommer separata skrivövningar 

och då handlar det främst om berättelser. Lena hävdar att det många gånger finns en 

tröskel hos eleven hur man ska börja. Hon tycker att det är synd att eleverna har svårt 

med skrivandet då nationella provet lägger stor vikt vid det. 

 

Kristina, Gunilla och Mona berättar alla tre att så gott som allt skrivarbete sker i 

samband med läsningen av skönlitteraturen och jag uppfattar det som att skönlitteratur 

är något som tar stor plats i svenskundervisningen. Kristna, Gunilla och Mona arbetar 

till största delen enbart utifrån skönlitteratur. Undervisningen är då i stort sett upplagd 

utifrån skönlitteratur, eleverna läser och jobbar med det. Det kan handla om att 

diskutera utifrån litteraturen, prata om boken, frågorna kan till exempel vara: ”Vad 

hände egentligen?” ”Vad hade du gjort i den situationen?” Men det kan också handla 

om att skriva loggbok, sammanfatta innehållet, slå upp ord eller att samla och välja ut 

citat som eleven får skriva sina egna reflektioner utifrån. Respondenterna slår fast att det 

handlar om att eleven ska tycka till själv, skriva ner sina tankar och inte att reproducera.  

Ingen av de lärare som deltagit i studien arbetar direkt utifrån en lärobok, de menar 

att det inte finns någon lärobok som tar upp alla delar som svenskämnet innehåller. Likt 

Teleman (2006 s. 28) kan man tolka detta som att det är svårt att utarbeta en lärobok när 

det inte går att läsa sig till vilket innehåll svenskämnet ska innehålla och innehållet blir 

istället en tolkning av läroplanen. 
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Det är läsning och skrivning som vikten läggs vid i svenskundervisningen i 

grundskolans senare år. Intervjuerna visar också att det skrivna ordet får störst utrymme 

i alla respondenters undervisning. Det är den kommunikativa delen i ämnet som får 

störst plats och respondenterna framstår som mycket medvetna om vad det bör 

prioritera för att eleven ska uppnå målen. Alla lärare i studien påpekar att de vet vad 

eleven behöver.  

 

Gunilla säger att hon prioriterar det hon måste arbeta med för att eleverna ska ha en 

chans att lära sig den kommunikativa delen. Hon hävdar att hon efter många år i yrket 

har sitt sätt att lägga upp undervisningen.   

 

Förutom svenskämnets kommunikativa del ska skolan i sin undervisning i svenska 

bland annat sträva efter att eleven får erfarenheter av språken i de nordiska 

grannländerna samt en orientering om det samiska språket och övriga minoritetsspråk i 

Sverige (kursplan för svenska). Vilken plats får egentligen grannspråken när skriva, läsa 

och tala får så stort utrymme? 

3.2 Grannspråksundervisning i praktiken 

Under denna rubrik ges lärarnas svar på hur grannspråksundervisningen ser ut i 

praktiken och om sådan undervisning ens förekommer. Dessutom ges svaret på om 

lärarna har märkt om eleverna har någon speciell attityd till grannspråken/ 

grannspråksundervisningen.  Dessa frågor är med i intervjuguiden och togs upp under 

alla intervjuer (se bilaga 1). 

 

När jag lät respondenterna berätta om i vilken utsträckning de arbetar med 

grannspråksundervisning svarade respondenterna: 

 

– Oändligt lite! sa Kristina 

– Oerhört lite! sa Gunilla 

– Jag har aldrig tagit upp grannspråken, sa Mona 

– Det får inte sin fulla plats, sa Lena 

 

Alla lärare som deltagit i studien säger att de är medvetna om vad som står i kursplanen 

men grannspråken förekommer näst intill inte i svenskundervisningen i grundskolans 

senare år. Men vad innebär det egentligen att eleven ska få erfarenhet av de nordiska 

språken?  

 

Kristina menar att det är en tolkningsfråga som man kan dra till sin spets. Man kan låta 

eleven enbart få läsa en norsk eller dansk text eller kan man låta eleven höra på talad 

norska eller danska. Men förutom texter kan man också ta in kulturella aspekter. Men 

för att eleven ska få tillgång till ett mer levande språk kanske det innebär att man 

försöker upprätta en kontakt med elever i skolor i något av grannländerna. Kristina 

hävdar att hon vet att det står i kursplanen, men säger att det finns otroligt mycket annat 

som ska rymmas i ämnet och därför händer det att grannspråken prioriteras bort. Hon 

invänder också att man som svensklärare inte hinner med allt. Kristina säger att om man 

har en grupp med mycket duktiga elever har hon kanske med mer norska och danska. 

Men i en grupp med stora läs- och skrivsvårigheter läggs självklart vikten i första hand 

på svensk läsförståelse. Kristina menar att när man har elever som har problem med en 
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svensk text, är det självklart svårt att läsa en text på norska trots att man kan välja en 

lättläst text. 

 

Mona berättar att hon aldrig har tagit upp grannspråken men samtidigt säger Kristina, 

Gunilla och Lena att de någon gång har arbetat med momenten, dock i mycket liten 

utsträckning. I ett fall handlar det om att eleverna har fått jobba i grupper, någon grupp 

har jobbat med norska och en annan med danska och sedan har de redovisat för 

varandra. I ett annat fall har momentet inneburit att läraren har skojat med några danska 

ord.  

 

Lena är den enda som berättar att eleverna har fått läsa litteratur där de nordiska 

språken kommer in. Hon förklarar att hennes elever i sjuan får läsa Häxfeber av Leif 

Esper Andersen, det leder till att danska kommer in.  

Lena slår fast att grannspråksundervisningen förekommer i alldeles för liten 

utsträckning och att den inte får sin fulla plats. Hon anser också att grannspråks-

undervisningens ytterst lilla plats beror på lärarnas bristande kunskap och bristen på 

material. 

 

Mona berättar att hon aldrig har tagit upp grannspråken och förklarar det med att säga 

att det inte hinns med. Hon framhåller att hon inte tror att vi (svensklärare) har blivit 

ointresserade, hon menar att det handlar om att de har för mycket. Det är väldigt många 

delar som ska in, till exempel film och teater, olika sorters texter. Mona säger att det är 

mycket inom svenskämnet som absolut inte får eller kan ramla bort men hon tror att 

grannspråken är något som gör det. Hon hävdar att grannspråkens lilla plats också kan 

ha att göra med att det inte finns någon lärobok som tar upp grannspråken.  

Både Lena och Mona poängterar att de tycker att grannspråksundervisning är något 

viktigt men att de inte står för det i praktiken. 

 

Gunilla säger att grannspråken helt enkelt inte kommer med men menar inte att det 

känns som att hon prioriterar annat, utan hon menar att hon prioriterar det som hon 

måste arbeta med för att eleverna ska uppnå målen. Men Gunilla påpekar att 

grannspråkens lilla utrymme bland annat har att göra med att hon känner ett krav på att 

hon ska säga något på norska eller danska, språk som hon menar att hon egentligen 

aldrig har lärt sig. Gunilla menar att det leder till att hon endast känner sig löjlig. Hon 

säger att hon inte på flera år har krävt att eleverna ens ska ha kunskap om ord man kan 

lura sig på, t.ex. rolig. Gunilla påpekar att det har att göra med att det kommer många 

elever som inte behärskar det vi kallar att läsa. De tycker själva att de kan läsa för att de 

kan avkoda. Men Gunilla menar att läsa innebär mycket mer än att avkoda och att man 

kan inte räkna med att alla kan läsa och förstå. 

 

Förutom att Lenas sjuor får läsa en aning danska, förekommer all grannspråks-

undervisning, om den tas upp vill säga, i nionde klass. Men två lärare erkänner att det 

vissa år inte förekommer någon grannspråksundervisning vare sig i årskurs nio eller 

under tidigare årskurser. 

Tre av lärarna säger att svenskämnet har många delar som ska få plats inom ämnet 

och därför måste svensklärare sovra, vilket kan leda till att grannspråken prioriteras 

bort. Alla lärare påstår att området är svårt då det inte finns en naturlig ingång, 

dessutom råder det brist på material.  

Alla respondenter hävdar att det behövs en bra ingång till momentet, till exempel en 

serie eller en film, det går inte att enbart slänga fram en text. Gunilla berättar att det 
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förra året gick en dansk serie som ledde till att hon tog upp danskan i år nio, dock i 

mycket liten utsträckning. Serien var ett naturligt underlag för att prata om danska. Lena 

å sin sida hoppas innerligt att det ska komma material från UR som kan leda till att man 

kan få undervisningsprogram på strömmande video, hon menar att det skulle kunna 

användas som en ingång.  

 

På frågan om respondenterna har märkt om eleverna har någon speciell attityd till 

grannspråken eller grannländerna svarar två av fyra lärare att de inte kan svara på frågan 

eftersom de har undervisat alldeles för lite om grannspråken eller ingenting alls. Men de 

två andra svarar att de upplever att det finns en speciell attityd hos eleverna.  

 

Kristina menar att attityden bland eleverna är att de inte riktigt förstår varför de ska 

kunna norska och danska. Det bidrar till att det kan vara svårt att motivera eleverna. 

Hon berättar att vid ett eventuellt arbeta med nordiska språk är det ingen elev som gör 

stora protester men de tycker helt klart att det finns viktigare saker.  

Men Kristina poängterar också att hon är medveten om att elevernas attityd kan ha att 

göra med hur hon framställer momentet, något jag kommer att återkomma till. 

 

Lena är inne på samma spår och svarar att grannspråken inte är några språk som 

eleverna prioriterar. Hon hävdar att eleverna inte tycker att språken är ”coola” och säger 

att språken inte har någon hög status som till exempel engelskan. Eleverna tycker det är 

mindre viktigt att ha kunskaper i nordiska språk än att behärska engelska.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att grannspråksundervisning förekommer i liten 

utsträckning och på vissa håll förekommer den inte alls. Alla lärare som deltagit i 

studien är överens om att grannspråksundervisning är knapphändig på grund av 

svensklärarens stora ämne och bristen på material. Materialbristen är en faktor som 

leder till att grannspråksundervisning inte förekommer i så stor utsträckning men det är 

inte enbart grannspråksundervisning som berörs av bristen på material. På liknande sätt 

är materialet en faktor som är med och styr innehållet i den övriga svensk-

undervisningen. 

3.3 Vad styr undervisningen? 

Under denna rubrik redogöra jag för vad respondenterna ansåg styra undervisningen. 

Vad lärarna anser styra undervisningen förutom styrdokumenten stod som sista fråga i 

intervjuguiden (se bilaga 1).  

 

Enligt de lärare som deltagit i studien är det flera faktorer som är med och styr 

undervisningen. Två lärare svarar att det är elevgruppen som styr, men alla respondenter 

är ense om att lärarens intresse spelar in och på olika sätt styr delar av undervisningen. 

 

Kristina betonar att det till att börja med är elevgruppen som styr undervisningen. Hon 

menar att lärare måste utgå från kursplanen och kriterierna, men sen beror det på vilka 

elever som läraren har. Hon menar att elevernas behov och vad gruppen har för behov i 

stor utsträckning styr undervisningen. Men Kristina berättar också att hennes eget 

intresse spelar in. Hon berättar att hon själv är intresserad av deckare och det låter hon 

ofta få utgöra ett tema under något av de tre åren på högstadiet. 
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Gunilla å sin sida säger att trots att hennes terminsplanering är likartad år efter år, ser 

inte arbetet lika ut, eftersom det givetvis måste göras om utifrån elevgruppen.  

Gunilla betonar att det man själv är intresserad av självklart får större 

genomslagskraft. Hon säger att man måste vara inspirerande och karismatisk, om man 

ska få något genomslag. Gunilla hävdar att det man själv har ett stort intresse för alltid 

blir bäst. 

 

Mona uppger att hon till exempel inte jobbar med fantasy, därför att hon inte är 

fascinerad av det. Det leder till att hon inte kan inspirera eleverna i stor utsträckning och 

det leder i sin tur till att det inte blir någon bra undervisning. Mona förklarar det hela på 

ytterligare ett sätt och ger ett exempel och säger att det är klart att de inte jobbar med 

teater då det inte finns någon teater att gå och titta på. Hon skulle vilja benämna det som 

att det är otillgängligheten som styr undervisningen. På en mindre ort finns det inte 

teatrar, utställningar, stora bibliotek etc. som man kan utnyttja i sin undervisning. Mona 

påpekar dessutom att bristen på kompetensutveckling leder till att lärare inte får någon 

ny inspiration, vilket på sitt sätt bidrar till att göra undervisningen torftigare. 

 

Lena å sin sida menar att hennes egna intressen naturligtvis är med och styr och berättar 

att hon hellre läser Selma Lagerlöf än Strindberg. Men även hon betonar att det man har 

stor kunskap i undervisar man bättre om. Dessutom säger Lena att undervisningen 

givetvis även styrs utifrån det material som finns att tillgå, hon menar att om det finns 

tre romaner i klassuppsättning är det klart att de romanerna används i undervisningen. 

Hon berättar till exempel att hennes elever arbetar mycket med noveller därför att de har 

ett stort utbud att tillgå. 

 

Avslutningsvis kan sägas att flera faktorer utöver styrdokumenten styr undervisningen. 

Elevgruppens behov, material som finns att tillgå, samt lärarens kompetens och intresse 

är alla delar som tillsammans påverkar undervisningen. Kursplanens mål tillsammans 

med dessa delar jag ovan nämnt bidrar till att skapa den undervisning som eleven får ta 

del av. 

4 Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 

Det ska beaktas att respondenterna svarar olika beroende på hur det uppfattar mig som 

intervjuare. Både jag som intervjuare och respondenterna har sina förutfattade 

meningar. Det ska dessutom tas i beaktande att jag som intervjuare var nervös inför alla 

fyra intervjuer men i störst utsträckning inför den första, vilket kan ha bidragit till att jag 

var disträ under första intervjuns första minuter. 

Det finns inget som bevisar att respondenten undervisar som hon uttrycker att hon 

gör. Data från intervjuerna baseras på vad människor säger och inte på vad de gör. Men 

jag som intervjuare måste utgå ifrån att respondenten svarar ärligt. För att öka studiens 

reliabilitet hade metoden kunnat kompletteras med observationer men enligt min 

mening hade detta inte varit praktiskt möjligt, då jag undersöker ett specifikt kort 

moment i undervisningen. Däremot kunde elevintervjuer vara av intresse för studien. 

Det kanske hade varit intressant att fråga elever vad de har för erfarenhet av 
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grannspråksundervisning för att jämföra med lärarnas syn på grannspråksundervisning i 

praktiken. Men då flera av lärarna som deltagit i studien påpekar att grannspråks-

undervisning förekommer i år 9, oftast under vårterminen, vore elevintervjuer inte 

aktuella för detta arbete, eftersom jag då hade måsta göra intervjuerna under senare 

delen av våren. 

En nackdel med studien är att alla respondenter är kvinnor eftersom manliga 

svensklärare har varit svåra att få tag på. Om respondentgruppen hade bestått av både 

män och kvinnor hade resultatet kanske sett annorlunda ut. 

Ytterligare en svaghet i studien är att de lärare som deltagit i studien alla är erfarna 

lärare. Tre av fyra lärare har arbetat mer än 20 år och en lärare har arbetat drygt 10 år. 

Ett annat resultat kanske hade uppstått om några av respondenterna varit relativt 

nyexaminerade. Men samtidigt hade de kanske inte kunna ge uttömmande svar i lika 

stor utsträckning som de erfarna lärarna på frågan om vad som prioriteras i 

undervisningen.  

Fortsättningsvis ska sägas att det naturligtvis inte går att dra generella slutsatser 

eftersom två av fyra lärare inte valdes ut slumpmässigt, men framför allt eftersom det är 

så få respondenter som deltagit i undersökningen. 

Tillika måste det geografiska läget på kommunen där lärarna arbetar beaktas. Om 

studien gemomförts i en stad eller kommun som gränsar eller har förbindelser i stor 

omfattning med ett grannland hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut.  

4.2 Resultatdiskussion 

Då resultatet från intervjuerna studeras ska människors olika perspektiv på verkligheten 

beaktas. Respondenterna har sina upplevelser och tidigare erfarenheter att referera till 

samtidigt som jag som forskare har mina referensramar.  

Den första slutsats jag kan dra utifrån min studie är att alla lärare som deltagit i 

studien i första hand prioriterar läsning och skrivning i grundskolans senare år, en 

slutsats jag tror att jag hade kunnat dra även om urvalet varit större. Detta eftersom alla 

fyra respondenter utan fundering snabbt svarade på vad de prioriterar i undervisningen. 

Men också för att det tydligt svarar mot vad som står i kursplanen för svenska:” Språket 

och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. Svenskämnet har som 

syfte att främja elevernas förmåga att tala och skriva väl samt att med förståelse 

respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och skrift.” (kursplan för svenska) 

Separata skrivövningar förekommer inte i stor utsträckning utan den största delen av 

vad eleven skriver sker i samband med läsning av litteratur. Detta resultat har troligtvis 

samband med vilket sätt läraren arbetar på. Resultatet hade förmodligen blivit ett annat 

om fler respondenter jobbade på skilda sätt och på olika skolor.  

Alla lärare påstår att de vet vad eleverna behöver för att uppnå målen, vilket de 

troligtvis också har kunskap om eftersom alla har en lång erfarenhet inom yrket. Men 

under ett antal intervjuer fick jag känslan av att några lärare var lite väl bekväma i sin 

roll som lärare. Mona erkände att det är lätt att halka in på samma gamla bana. Men 

trots att det finns en lång erfarenhet måste lärare enligt min mening vara mottagliga för 

nya idéer och använda aktuell litteratur i sin undervisning. Men som en av lärarna också 

påpekar spelar bristen på kompetensutveckling in. När inte läraren får nya idéer och 

infallsvinklar kan det leda till att undervisningen blir torftigare och upplägget blir 

detsamma år efter år. Det hade varit intressant att intervjua lärare med endast två-tre års 

erfarenhet för att se om de prioriterar lika tydligt och om val av skönlitteratur skiljer sig. 
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Kursplanen för svenska säger att eleven ska få erfarenhet av de nordiska språken, något 

jag diskuterade med alla respondenter. Alla menar att momentet kan tolkas på skilda 

sätt. Det kan tolkas som att läraren endast ska nämna något om norska eller danska eller 

att eleven ska få läsa och lyssna till norska och danska. Men att få erfarenhet av de 

nordiska språken kan också innebära att eleven får undervisning om de nordiska 

ländernas litteratur och vår gemensamma bakgrund och kultur. För att verkligen dra 

tolkningen till sin yttersta spets kan sägas att momentet innebär att eleverna får kontakt 

med norska eller danska barn och ungdomar. Enligt Rekdal (2002 s. 14) är målet för 

grannspråksundervisningen att vi ska kunna kommunicera på våra egna språk men 

enligt min mening kräver det att eleverna får lyssna på och läsa danska och norska. Det 

är endast Lena som berättar att eleverna vid ett tillfälle under högstadiet får läsa danska 

i samband med läsning av skönlitteratur.   

Resultatet motsvarar min hypotes, att grannspråksundervisning förekommer i ytterst 

liten utsträckning, vissa gånger inte alls. Jag upplever det Svedner (1999 s. 102) säger 

om att grannspråken utan tvekan är svensklärarnas dåliga samvete. En av lärarna i min 

studie har aldrig tagit upp momentet medan tre har vidrört det vid något tillfälle, men de 

erkänner att det vissa år inte förekommer alls. Lärarna menar att det finns många delar 

inom svenskämnet och allt inte hinns med. Detta bekräftar vad som står att läsa i 

Grannspråk i samspråk (s. 182) nämligen att många avstår från att ta upp grannspråken 

därför att det anses svårt men också för att det finns så mycket annat att arbeta med på 

svensklektionerna. Detta leder till att det är mycket svårt, näst intill omöjligt att säga hur 

grannspråksundervisningen ser ut.  

Utifrån min studie finner jag att andra delar inom ämnet prioriteras på bekostnad av 

grannspråken. Likt Linnér et al. (1996 s.12) anser jag att undervisningen om grannspråk 

får stryka på foten. Grannspråksundervisnings lilla eller obefintliga plats har, som jag 

ovan nämnt, att göra med att momentet inte hinns med, svensklärarna har för mycket på 

sina bord. Dock menar en av lärarna att det inte känns som att hon prioriterar annat utan 

hon menar att hon prioriterar det hon anser att eleven måste ha kunskap om för att nå 

målen. Jag tolkar detta som att den läraren prioriterar vissa delar framför andra men att 

hon uttrycker det med andra ord, utifrån hennes perspektiv.  

Grannspråkens lilla utrymme beror också på bristen på material. I likhet med vad 

Linnér et al (1996 s. 12) skriver om att grannspråksundervisning traditionellt utgår från 

skönlitterära texter som inte talar till ungdomar, framhåller lärarna i studien att det krävs 

en bra ingång, en film eller en serie men helst material på strömmande video. Trots att 

ingen av lärarna jobbar utifrån en lärobok i den ”vanliga” svenskundervisningen verkar 

det som att lärarna saknar en lärobok att ta till i detta moment. 

Enligt en lärare beror grannspråkens obefintliga plats bland annat på att hon tycker 

sig känna krav på att hon måste säga något på norska eller danska, vilket får henne att 

känna sig löjlig. Detta kan kopplas samman till vad som står att läsa i Svenska i skolan 

(1986 nr 27) där det påstås att många lärare föredrar att hoppa över det nordiska 

momentet i modersmålsundervisningen. Detta beror enligt min mening på att lärare inte 

känner sig trygga med grannspråksundervisningen. Dessutom kan det dras paralleller 

med vad som står i Grannspråk i samspråk (s.182), nämligen att många lärare tycker att 

norska och danska är svårt att ta upp i undervisningen. 

Förutom detta tyder resultatet på att undervisningen i stor utsträckning påverkas av 

lärarens intresse. Alla lärare låter sina egna intressen vara med och påverka 

undervisningen på ett eller annat sätt. Oftast handlar det om att låta eleverna jobba med 

ett tema läraren själv är intresserad av, detta förekommer i skild utsträckning. Men 

lärarna menar att det man själv är intresserad av och har stor kunskap om undervisar 

man bättre i. Jag håller med lärarna när de säger att man måste vara inspirerande och 
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karismatisk för att få genomslagskraft. Om lärare undervisar i något som de inte tycker 

är kul och spännande lyser det igenom och jag håller med en av Kristina när hon säger 

att elevernas attityd till ett ämne kan ha att göra med hur läraren framställer momentet.  

En av lärarna erkänner att hon har ett svagt intresse för de nordiska språken och säger 

att grannspråksundervisning förmodligen förekommer i större utsträckning där det finns 

en lärare med ett stort intresse för grannspråk. Men enligt min mening gör lärarna ett 

misstag om de låter sitt ointresse för grannspråk leda till att det inte förekommer i 

undervisningen. Jag påstår inte att lärarna gör ett odugligt jobb, alla fyra var enligt min 

mening otroligt kompetenta lärare som jobbade mycket medvetet. Men som lärare kan 

jag inte bortse ifrån vad det står i kursplanen för svenska, där det står att skolan i sin 

undervisning i svenska skall sträva efter att eleven får erfarenheter av språken i de 

nordiska grannländerna samt en orientering om det samiska språket och övriga 

minoritetsspråk i Sverige. Kursplanen säger förutom det att skolan skall i sin 

undervisning i svenska bland annat sträva efter att eleven:  

 

– utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur… 

– utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket… 

– utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig… 

– utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd 
(kursplan för svenska) 

 

Men som lärare måste jag försöka ge en liten bit från varje del, trots mitt eller elevens 

ointresse och bristen på material.  

Vidare menar lärarna att i samband med att antalet elever med läs- och 

skrivsvårigheter ökar läggs självklart vikten i undervisningen vid svensk läsförståelse 

istället för förståelse av grannspråk. Det finns nyinflyttade elever som inte har svenska 

som sitt modersmål och elever som inte behärskar allt som läsning innebär och i dessa 

fall är inte grannspråksundervisning prioritet ett. Här handlar om att öka elevernas 

läslust och självkänsla, vilket en norsk eller dansk text förmodligen inte gör.  

Att detta är en faktor som bidrar till grannspråksundervisningens lilla utrymme kan 

jag finna stöd för i min studie som även visar att elevgruppen är en faktor som styr 

undervisningen. Två lärare svarade att det är eleven och gruppens behov som styr 

undervisningen, denna faktor tycker jag själv är given. Jag tolkar resultatet som att de 

två andra lärarna, likt mig, tar denna faktor som given och att det var underförstått från 

deras sida när jag ställde frågan 

Enligt min mening handlar grannspråksundervisning inte enbart om att låta eleven ta 

del av ”roliga” ord på danska eller att låta eleverna läsa en norsk text. Det handlar om 

att ge eleverna en inblick i den gemensamma historiska och kulturella bakgrunden och 

inte stirra sig blind på skillnader och likheter inom språken. Det handlar om en 

gemensam historia, en likartad kultur och dessutom tre språk med många likheter som 

vi med lite träning kan förstå i större utsträckning än vi anar. Enligt min mening 

underlättas elevernas inlärning om den bygger på deras förkunskaper men det medför att 

eleverna bör få större kontakt med de nordiska språken under de tidiga skolåren. Enligt 

min tolkning handlar det inte om att lära sig att tala eller skriva ett språk utan det 

handlar om att kunna förstå talat grannspråk och till viss del om att kunna läsa det. Jag 

tror i och med att eleverna får undervisning i språk som liknar deras eget, att eleverna 

får lättare att betrakta sitt modersmål. Jag är övertygad om att våra grannspråk kan lära 

oss om vårt eget språk 
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Jag förstår problematiken som många lärare känner inför att hinna med svenskämnets 

alla delar, men samtidigt känner jag för alla de elever som inte får del av samtliga 

intressanta aspekter som rör våra grannspråk.   

Slutligen kan sägas att svensklärare undervisar i ett stort ämne med många delar och 

att det händer att grannspråken faller mellan stolarna. Helt klart är det i alla fall att de 

lärare som deltagit i studien i första hand prioriterar läsning och skrivning. Det är svårt 

att utifrån min lilla studie avgöra om eleverna på grund av lärarens bristande kompetens 

eller på grund av lärarens ointresse inte får grannspråksundervisning. Men utifrån min 

studie tror jag att en lärare med stort intresse för grannspråk helt klart skulle låta 

momentet utgöra en del i sin undervisning och jag anser, liksom Svedner (1999) att 

grannspråksundervisningen till viss del står och faller med lärarens intresse. 

För att lösa problemet med grannspråkens lilla utrymme, tror jag att det redan i 

lärarutbildningen är viktigt att få tillräckliga kunskaper om grannspråk. Jag har fått en 

uppfattning om att det är de delar som förekommer på nationella proven som prioriteras 

i undervisningen, kanske skulle grannspråken utgöra en liten del på dessa prov för att 

grannspråksundervisningen ska få den plats den förtjänar. 

4.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det har varit givande att få möjlighet att fördjupa sig i detta område. Min upp-

märksamhet på delarna inom svenskämnet har stärkts liksom min förståelse av 

grannspråksundervisning. Jag inser nu att grannspråkens lilla plats beror på flera 

faktorer och att man kan titta på grannspråksundervisning ur flera perspektiv. 

Min studie visar att grannspråksundervisning förekommer i synnerligen liten 

utsträckning. Med min studie som utgångspunkt skulle det vara intressant att titta på i 

vilken utsträckning grannspråksundervisning förekommer i städer/kommuner som är 

belägna närmare eller har en tätare kontakt med något av våra grannländer. Samtidigt 

skulle det vara intressant att titta på elevers grannspråksförståelse och deras erfarenheter 

av grannspråksundervisning.  

Ett annat tänkvärt alternativ är att undersöka vad lärare har för attityd till 

grannspråksundervisning, om de ser tydliga argument för att låta momentet utgöra en 

del i undervisningen eller om de tycker att grannspråksundervisning inte är relevant och 

därmed medvetet väljer bort den. 

Jag tycker min studie visar att det är de delar som förekommer på nationella proven 

som prioriteras i undervisningen. Därför skulle det vara intressant att undersöka om man 

väljer bort grannspråken när momentet inte förkommer som en del på nationella proven, 

men det får utgöra en ny studie. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 
Berätta om vilka delar som du lägger störst vikt vid i svenskundervisningen i 

grundskolans senare år. 

 

Anser du att grannspråksundervisning är något viktigt? 

 

I vilken utsträckning arbetar du med grannspråksundervisning och i vilken årskurs?
 

 

Ge exempel på hur du arbetar med grannspråksundervisning. 

 

Har du märkt om eleverna har någon speciell attityd till 

grannspråken/grannspråksundervisningen? 

 

 

 

Vad skulle du säga styr undervisningen?



Bilaga 2 

Sammanfattning av intervju 1: ”Oändligt lite!” 

 
En aning nervös inför den första intervjun styrde jag min kosa mot en skola som jag inte 

tidigare varit på, för att träffa en lärare som undervisat i drygt 20 år och jag enbart pratat 

med på telefon. Nervositeten släppte en aning när jag redan vid entrén hälsades 

välkommen av läraren som jag fortsättningsvis kommer att kalla Kristina, vilket är ett 

fingerat namn. Viktigt att ha i åtanke är att min nervositet kan ha lett till att jag var en 

aning disträ under intervjuns första minuter. Intervjun påbörjades när Kristina avslutat 

sina lektioner för dagen. Vi gick till ett stort arbetsrum där hon och flera av hennes 

kollegor hade sina arbetsplatser men eftersom de andra gått för dagen eller fortfarande 

hade lektioner kunde vi genomföra intervjun i arbetsrummet. 

Jag inledde med att berätta syftet med studien, vilket jag självklart även gjorde när vi 

pratades vid över telefon. Innan jag startade själva intervjun informerade jag om de 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet utarbetat och frågade om det var okej 

att spela in intervjun, vilket det var. 

Intervjun inleddes med att jag bad Kristina berätta om vilka delar som hon lägger 

störst vikt vid i svenskundervisningen i grundskolans senare år. Hon berättar att det i 

första hand handlar om läsförståelse och skrivutveckling, eller språkutveckling som hon 

vill kalla det. Läsförståelse är något som fordras i livet, det är något man inte klarar sig 

utan. Samtidigt arbetar det mycket med språkutveckling och då handlar det främst om 

att använda språket i funktionella sammanhang och inte läran om språket. Kristina 

berättar också att eleverna läser mycket skönlitteratur och arbetar utifrån den. På skolan 

har det något som kallas läspass, tre gånger á 20 minuter i veckan, där eleverna får läsa 

egna böcker eller skönlitteratur som ingår i undervisningen.  

Fortsättningsvis frågar jag i vilken utsträckning de arbetar med grannspråks-

undervisning och Kristina svarar: ”Oändligt lite”. Kristina menar att hon vet att det står i 

kursplanen, men att det finns otroligt mycket annat som ska rymmas i ämnet och därför 

händer det att det prioriteras bort. Hon berättar att de i nian brukar jobba med ett område 

som heter språkkunskap. Då får eleverna jobba i grupper, någon grupp får jobba med 

norska och en annan med danska och sedan redovisar de för varandra. Men det händer 

att det inte förekommer alls vissa år. Kristina sa även att hon aldrig hade jobbat med det 

i helklass, utan valt att arbeta i grupp för att alla genom redovisningarna ska få del av de 

olika språken. 

Kristina fortsätter och hävdar att lärare måste ge eleverna det som finns i kursplanen. 

Hon menar att hon egentligen begår tjänstefel när hon inte undervisar om de nordiska 

språken, men hävdar att den biten trots det får en otroligt liten plats.  

– Man måste sovra! säger Kristina. Man hinner inte. 

Kristina menar att läroplanen är tolkningsbar och vad innebär det egentligen att eleverna 

ska få erfarenhet av de nordiska språken? Är det att eleven läser en text på norska, 

lyssnar till danska eller innebär det att man träffar en norrman?  

Kristina berättar att hon fick 3p norska och 3p danska (vilket motsvarar 3 veckors 

studier/språk) i sin lärarutbildning, vilket var i tunnaste laget för att få någon djupare 

kunskap eller intresse. Hon påstår att hon tycker att det var lite spännande med nynorsk 

och bokmål, att det finns två språk som lever jämsides. Dock menar Kristina att det inte 

känns som första prioritet i undervisningen.  

På frågan om hon har märkt om eleverna har någon speciell attityd till grannspråken 

eller grannspråksundervisningen svarar hon att attityden bland eleverna är att de inte 

riktigt förstår varför de ska kunna norska och danska. Därför kan det också vara svårt att 

motivera dem. Vid ett eventuellt arbeta om nordiska språk är det ingen elev som gör 



stora protesterar men de tycker helt klart att det finns viktigare saker. Men Kristina 

påpekar att hon är medveten om att det också kan ha att göra med hur hon framställer 

det.  

Vi gled sedan in på vad det är utöver läroplanen som styr undervisningen och 

Kristina betonar att det till att börja med är elevgruppen. Hon menar att man måste utgå 

från kursplanen och kriterierna, men sen beror det på vilket elevunderlag man har. 

Elevernas behov och vad gruppen har för behov styr undervisningen i stor utsträckning. 

Om gruppen är mycket duktiga elever menar Kristina att hon kanske har med mer 

norska och danska. Men i en grupp med stora läs- och skrivsvårigheter läggs självklart 

vikten på svensk läsförståelse och inte på norsk läsförståelse. När man har elever som 

har problem med en svensk text, är det självklart svårt att läsa en text på norska trots att 

man kan välja en lättläst text, menar Kristina. Hon poängterar att man självklart vill 

stärka elevernas självkänsla och öka deras läslust.  

Elevernas intresse spelar också in och Kristina berättar att hon alltid frågar vad 

eleverna har för intressen och vad de skulle villa jobba med och utarbetar ”teman” eller 

uppgifter utifrån det. Slutligen säger Kristina att även hennes egna intressen till viss del 

spelar in. Deckare är hon själv intresserad av och det låter hon ofta utgöra ett tema 

någon gång under de tre åren på högstadiet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att enligt Kristina läggs vikten i svensk-

undervisningen vid läsförståelse och skrivutveckling. Det finns otroligt mycket som ska 

rymmas i ämnet och därför händer det att grannspråksundervisningen faller bort. 

Efter att jag sammanfattat det vi kommit fram till under intervjun avslutade vi 

samtalet, jag tackade för mig och Kristina önskade mig lycka till med studien.



Bilaga 3 

Sammanfattning av intervju 2: ”Oerhört lite!” 

 
En aning stressad, då jag hade tagit fel på tiden, var det dags för min andra intervju. 

Mitt lilla misstag ledde till att jag kände en osäkerhet mellan mig och respondenten 

under intervjuns första minuter. Läraren som jag hädanefter kallar Gunilla, ett fingerat 

namn, har jobbat i drygt 30 år. Respondenten och jag träffades efter att hennes lektioner 

var slut för dagen i ett lugnt och stillsamt personalrum.  

Jag inledde som vid den tidigare intervjun med att berätta om syftet med min studie 

och informerade om de forskningsetiska principerna. Jag frågade likt förra gången om 

det var okej att jag spelade in intervjun, vilket det var. Sedan lät jag Gunilla berätta om 

vad hon lägger störst vikt vid i hennes undervisning. Hon svarar att hon prioriterar 

mycket klart: läsa, läsa & förstå och skriva. Stor vikt läggs vid att kunna redogöra för 

det man har läst och visa att man har förstått, både muntligt och skriftligt. Hon arbetar 

utifrån ett lästema som innebär att eleverna har läst 20 böcker när de går ut nian, vilket 

Gunilla tror stenhårt på. Hon menar att om eleverna läser dessa 20 böcker och gör 

uppgifter till det, ska det hemskt mycket till om de inte ska klara godkänt. Gunilla 

menar att varje bok innebär olika uppgifter, i första hand studietekniskauppgifter. Det 

handlar om att svara på frågor, sammanfatta innehållet, redovisa muntligt och sedan i 

nian kommer också reflektionen in. Gunilla berättar att hon inte använder någon uppgift 

som innebär att eleverna enbart ska skriva uppsats och ägna sig bara åt det. Man kan 

säga att allt skrivarbeta ligger i lästemat, allt som skrivs utgår från litteraturen menar 

Gunilla. Hon menar att hon koncentrerar sig på att svenska är ett kommunikationsämne:  

– Det jag prioriterar är det som jag måste arbeta med för att eleverna ska ha en chans att 

lära sig den kommunikativa delen. säger Gunilla. Det är ju ändå den som står i 

uppnående målen. 

När eleverna skriver lämnar de in till Gunilla, hon rättar allt de skriver och sedan får 

eleverna renskriva. Detta arbetssätt går ut på att alla uppgifter sedan sjuan sparas vilket 

leder till att både lärare och elev kan se utvecklingen. 

Jag fortsatte här med att fråga i vilken utsträckning de arbetar med grannspråks-

undervisning och Gunilla svarade som följer: 

– Jag måste erkänna att det är oerhört lite från min sida! Det kommer inte med.  

Gunilla menar att Norska är lätt att förstå, lite svårare att läsa. Medan Danska är svårare 

att förstå men lite lättare att läsa. Hon berättar att det förra året gick en dansk serie som 

ledde till att de skojande lite om danska ord. Gunilla menar att serien var ett naturligt 

underlag för att prata om danska. Men utöver det förekommer grannspråken i oerhört 

liten utsträckning och om det dyker upp kommer det i årskurs nio. 

Gunilla kan ej svara på om det finns någon attityd hos eleverna, då hon menar att hon 

har berört grannspråken så lite. Hon fortsätter och säger att hon inte på flera år har krävt 

att eleverna ens ska ha kunskap om ord man kan lura sig på, t.ex. rolig. Gunilla 

fortsätter med att påpeka att det kommer så många elever som inte behärskar det vi 

kallar att läsa. Det tycker själva att det kan läsa för att de kan avkoda. Men Gunilla 

menar att läsa innebär mycket mer än att avkoda och att man kan inte räkna med att alla 

kan läsa och förstå. 

Jag frågar om grannspråken prioriteras bort i och med att ämnet innehåller många 

delar, men Gunilla menar att det inte känns som att man prioriterar annat. Utan hon 

menar att hon prioriterar det som hon måste arbeta med för att eleverna ska ha en chans 

att lära sig den kommunikativa delen. Gunilla erkänner att hon har ett svagt intresse för 

de Nordiska språken och säger att grannspråksundervisning förmodligen förekommer i 

större utsträckning där det finns en lärare med ett stort intresse för grannspråk. Men 



grannspråkens lilla utrymme har också att göra med att man känner ett krav på att man 

ska säga något på norska eller danska, menar Gunilla. Hon fortsätter och säger att om 

man ska undervisa om ett språk vill man kunna säga nått på det språket och man 

förväntas prata ett språk man aldrig egentligen har lärt sig. Det leder till att man endast 

känner sig löjlig, menar Gunilla. 

När jag sedan kommer in på vad som styr undervisningen förutom kursplanen 

skrattar Gunilla en aning och ser frågande ut. Jag förtydligar vad jag menar och frågar 

vad som styr undervisningen utöver de mål och kriterier som finns. Gunilla säger att 

hon har jobbat många år och att hon har sitt sätt. Men de gånger hon ska försöka leta 

fram något nytt går hon och tittar på strävansmålen. Men trots att hon har en ganska 

likartad terminsplanering ser inte arbetet lika ut, eftersom det självklart måste göras om 

utifrån elevgruppen. Gunilla menar också att det man själv är intresserad av självklart 

får större genomslagskraft. Hon säger att man måste vara inspirerande och karismatisk, 

om man ska få något genomslag. Slutligen hävdar Gunilla att det man själv har ett stort 

intresse för alltid blir bäst. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Gunilla jobbar mycket medvetet och kan motivera 

varje liten del i undervisningen. Grannspråksundervisningen förekommer i stort sätt inte 

vilket kan ha att göra med att hennes eget intresse för grannspråken är mycket svagt. 

Men också för att man förväntas tala norska och danska vilket hon inte tycker hon har 

tillräckliga kunskaper i.  

Efter att jag fått den information, tankar och funderingar, som jag var ute efter 

avslutade vi intervjun. Jag tackade för visat intresse och Gunilla önskade mig lycka till 

med studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4 

Sammanfattning av intervju 3: ”Jag har aldrig tagit upp det!” 

 
Med två intervjuer i ryggen såg jag fram emot den tredje. Denna intervju var planerad 

mellan två lektioner istället för slutet av dagen som under de två tidigare. Vi träffades i 

samma personalrum som jag utförde intervju nr.2, denna gång var det något stimmigare 

men inget som störde intervjun. 

Jag inledde som tidigare och berättade om min studie och om de forskningsetiska 

principerna. Jag frågade också om det var okej att jag spelade in intervjun och 

förklarade att det underlättar kommande sammanställning men också för att intervjun 

ska bli ett samtal mellan respondenten och mig, vilket det inte blir i lika stor 

utsträckning om jag måste anteckna. 

Jag startade intervjun som under de tidigare intervjuerna med att låta respondenten 

berätta om vilka delar hon lägger störst vikt vid i sin undervisning. Läraren som jag 

fortsättningsvis kallar Mona, vilket är ett fingerat namn, menar att hon klart och tydligt 

prioriterar ”läs och skriv”. Det förekommer lite grammatik, oftast en liten dos varje 

årskurs, men vissa år förekommer det inte alls. Respondenten berättar också att det i 

nian även dyker upp lite språkhistoria, men menar att hon gör som hon bedömer utifrån 

målen och säger också att man inte hinner med allt. Tyngden ligger på läsförståelse runt 

skönlitteratur. Det läggs också stor vikt vid att skriva och respondenten menar att det 

beror på att det kräver en större mängd arbete. 

Mona berättar att hon önskar att eleverna kunde lite mer om satsdelar, det skulle göra 

det lättare att prata om språket. Men säger att man är personlig och att hon själv inte är 

så fascinerad av logiken i grammatik, utan tycker bäst om kommunikationsdelen. Hon 

hävdar också att det är ganska lätt att ta till språkriktighet och få eleverna att jobba på 

men det viktigaste för eleverna är att få jobba med sitt uttryck och sin förståelse av 

texter. 

Undervisningen är i stort sett upplagd utifrån skönlitteratur, eleverna läser och jobbar 

med det. Oftast har eleven själv valt bok utifrån ett tema men ungefär en gång per år 

läses en gemensam bok, något som kräver mycket förberedelser. Uppgifterna till boken 

arbetas fram utifrån de nationella proven. Det kan vara ”vanliga” text frågor (förståelse) 

men också diskussionsfrågor. För det elever som jobbar snabbt och som behöver mer 

utmaning finns mer jämförande frågor/temafrågor att jobba med. Mona säger att det 

också handlar om att diskutera utifrån litteraturen, pratar om boken, frågorna kan till 

exempel vara: ”Vad hände egentligen?” ”Tycker du att det var rätt av huvudpersonen 

att…” Hon fortsätter och berättar att det också kan handla om ordkunskap utifrån 

litteraturen. Då plockar hon ord som eleverna får slå upp eller väljer hon ut citat från 

boken och utifrån de får eleverna skriva sina egna reflektioner. Mona menar att det 

handlar om att tycka till själv, skriva ner sina tankar och inte att reproducera. Hon 

menar att det är otroligt roligt. Men att man får kämpa med de elever som har svårt med 

läsningen, det leder till att man ibland får läsa högt, berätta lite och låta eleverna läsa 

vissa delar i skolan. Mona påpekar att det inte skulle funka om man sa: ”I fem veckor 

läser vi en bok.” Utan minst en lektion i veckan jobbar eleverna med uppgifter till sin 

bok. 

När jag sedan frågar om respondenten tycker att grannspråkundervisning är något 

viktigt blir svaret: ”Ja, jag tycker det är viktigt!” Men Mona har aldrig tagit upp 

grannspråken, det hinns inte med. Hon berättar att hon har besökt grannländerna flera 

gånger, men grannspråken kommer helt enkelt inte med. Mona menar att det kan ha att 

göra med att de inte har någon lärobok som tar upp grannspråken. 



– Men i år kanske det är dags att ta upp det? Säger Mona glatt. 

Hon säger också att det alltid är kul att få en ny utmaning och erkänner att man ibland 

halkar in på samma gamla bana.  

Mona ser gärna att det finnas en naturlig ingång till grannspråken, till exempel en 

film. Men med tanke på att det är många ungdomar som åker och jobbar i grannländerna 

har vi ett stort utbyte genom den gemensamma arbetsmarknaden. I och med att det står i 

kursplanen innebär det att man åtminstone ska nämna grannspråken under de tre åren på 

högstadiet, menar Mona.  

Mona fortsätter och säger att hon inte tror att vi (svensklärare) har blivit 

ointresserade, utan att det handlar om att de har för mycket. Det är väldigt många delar 

som ska in, till exempel: film och teater, olika sorters texter. Nu förekommer även 

Krönika på nationella proven, vilket innebär att hon nu under hösten måste ta upp 

krönikan, berättar Mona. Slutligen säger hon att det är mycket som inte kan få ramla 

bort men att hon tror att grannspråken är något som gör det. Hon tror även att de 

klassiska författarna kommer att falla bort längre fram. 

Vad är det enligt Mona som styr undervisningen? Hon funderar en stund och inleder 

med att säga att det är klart att de inte jobbar med teater då det inte finns någon teater att 

gå och titta på, hon sammanfattar det som att otillgängligheten styr. Förutom det styr 

också materialet och att det inte finns någon gemensam tid för ämneskonferenser. Mona 

menar att bristen på kompetensutveckling leder till att man som lärare inte får någon ny 

inspiration. 

Hon säger att det inte finns någon lärobok som i till exempel: engelska och matte, 

istället måste man som lärare i svenska komma med mycket eget. Samtidigt menar 

Mona att det är inspirerande att inte bara ta något färdigt att kasta fram till eleverna. 

Men självklart är det också lärarens eget intresse som är med och styr. Mona berättar 

att hon till exempel inte jobbar med fantasy, därför att hon inte är så fascinerad av det. 

Det gör att hon inte kan inspirera eleverna i så stor utsträckning och det leder till att det 

inte blir någon bra undervisning.  

Slutligen säger Mona att hennes egen utbildning självklart har varit med styrt delar 

av hennes undervisning.  

När jag kände mig nöjd med intervjun, tackade jag respondenten för att hon tog sig 

tid och satt ner och samtalade med mig. Hon avslutade med att säga att det alltid är 

roligt att prata pedagogik! 

 



Bilaga 5 

Sammanfattning av intervju 4: ” Det får inte sin fulla plats!” 

 
Efter tre intervjuer kände jag mig något tryggare och säkrare inför kommande intervju 

än inför tidigare tillfällen. Denna gång träffade jag en lärare med lång erfarenhet som 

jobbar på en skola belägen mitt i staden. Intervju skedde mellan två lektioner i ett 

avskilt litet konferensrum intill personalrummet.  

Jag inledde som vid de tidigare intervjuerna att berätta om syftet med min studie och 

informerade om de forskningsetiska principerna. Jag frågade likt de tidigare gångerna 

om det var okej att jag spelade in intervjun, vilket det var. Sedan lät jag respondenten, 

som jag fortsättningsvis kallar Lena som är ett fingerat namn, att berätta om vad hon 

lägger störst vikt vid i hennes undervisning. Hon berättar att hon prioriterar läsa och 

skriva. Lena säger att hon i sjuan bestämmer allting men att de sedan kommer loss ifrån 

det och lär eleverna att huvudmomenten är läsa, skriva och tala. De pratar då om vart 

emfasen i föregående eller pågående arbete ligger och vart de tycker att den ska ligga i 

kommande område. 

Lena berättar också att de läser minst två romaner med tillhörande uppgifter per år 

och då är det klassuppsättningar som gäller. Romanerna läses både i skolan och hemma. 

Hon säger också att några barn behöver talbok, fler och fler de senaste åren. Utöver 

romanläsningen förekommer mycket Novelläsning och även läsning av antologier. Hon 

säger aldrig att eleverna själva ska gå och välja en bok som sedan ska läsas. Lena säger 

också att böcker är en färskvara och det är många böcker som inte går att få tag på 

längre.  

I sjuan är undervisningen är styrd berättar Lena och de startar med att läsa Häxfeber 

av Leif Esper Andersen där danskan kommer in. Efter att eleverna har läst den jobbar de 

med innehållsfrågor, vilket de gör för att Lena vill se hur eleverna behandlar en 

fullständig mening. 

Efter romanläsningen förekommer ofta skriftliga uppgifter, ibland förekommer också 

muntliga redovisningar. Men de skriftliga uppgifterna kan vara att skriva loggbok eller 

referat, samla och citera citat eller göra en mer holistiskuppgift. Lena poängterar att hon 

undviker att låta eleverna skriva en recension därför att hon menar att eleverna har gjort 

det i stor utsträckning på mellanstadiet. Hon berättar att separata skrivövningar också 

förekommer, oftast handlar det om att skriva berättelser, vilket är svårt för båda elev och 

lärare. Det finns många gånger en tröskel om hur man ska börja. Minst två gånger ska 

eleven lämna in en kladd för att få respons. De får bestämma ämnen själva men Lena 

försöker att alltid komma med förslag på teman som eleven kan utgå ifrån. Hon säger att 

hon tycker att det är synd att det är svårt med skrivandet i och med att nationella provet 

lägger så stor vikt vid det. 

På frågan om Lena tycker att det är viktigt med grannspråksundervisning svara hon 

att hon anser att det är viktigt men att hon inte står för det i praktiken. Hon förklarar att 

området är svårt men också är det är brist på material. Lena berättar att hon i fjol gjorde 

hon ett krafttag för att få ihop material och nu har hon två kartonger med norskt och 

danskt material som går att använda. 

Lena slår fast att grannspråksundervisningen förekommer i alldeles för liten 

utsträckning och att det inte får sin fulla plats. Hon berättar att hon har kommit ikontakt 

med en tjej med danskt påbrå som kommit till hennes klass två gånger och läst högt ur 

Häxfeber, något hon själv tyckte var toppen. Lena invänder att hon inte skäms över att 

tala danska och norska, utan hon menar att det får bli som det blir. Hon hoppas innerligt 

att det ska komma material från UR som kan leda till att man kan få undervisnings-

program på strömmande video. Det skulle kunna användas för att får en



bra ingång. Hon anser att grannspråksundervisningen ytterst lilla plats beror på lärarnas 

brist på kunnande och bristen på material. 

När jag sedan frågar om Lena har märkt om eleverna har någon speciell attityd till 

grannspråken, svara hon snabbt att grannspråken inte är några språk som eleverna 

prioriterar. Hon hävdar att eleverna inte tycker att språken är ”flashiga”. Språken har 

ingen hög status och är inte ”coola” som till exempel engelskan. 

Vad är det då som styr undervisningen? Lena svara att det till största delen är hon 

som lärare som styr undervisningen. Ibland förekommer ett mycket bra samarbete 

mellan henne och klassen, vilket leder till att de tillsammans lägger upp undervisningen. 

Hon påstår att hon ibland lägger fram alternativ med oftast inte. Lena menar att hennes 

egna intressen självklart är med och styr till viss del och berättar att hon hellre läser 

Selma Lagerlöf än Strindberg. Men betonar också att de man har stor kunskap i 

undervisar man bättre om. Men självklart styrs undervisningen också utefter det 

material som finns att tillgå, till exempel läser det mycket noveller därför att de har ett 

stort utbud att tillgå. 

Sammanfattningsvis kan sägas att vikten i undervisningen ligger vid läsa och skriva. 

Grannspråksundervisningen sker i mycket liten utsträckning och beror främst på bristen 

på material. Jag tackade respondenten att hon tog sig tid och hon önskade mig fortsatt 

lycka till med skrivandet. 

 


