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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the Nordic Councils’ language policy as norm and 
practice in Sweden and Iceland. The study covers how the policy is represented in governing 
documents, how teachers  relate to the policy in attitudes and in teaching, and what differences 
and similarities can be seen in both countries. The study consists of qualitative interviews with 
Icelandic and Swedish teachers. The material was analysed by a theoretical framework set up by 
earlier studies done in the relevant field of research. The findings show that the aims of the Nordic 
language policy are not entirely met for various reasons.  There are discrepancies between 
teachers’ praxis and school curriculums in Iceland. Nordic languages are peripheral and vague 
subjects in the Swedish teacher’s praxis. Both countries have similar attitudes towards Nordic 
languages and the purpose of teaching coincide between the countries and the Nordic Council. 
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1 Inledning  

Lärarnas Riksförbund (2012) genomförde år 2012 en enkätundersökning med drygt 900 

svensklärare om deras undervisning i nordiska språk. En majoritet uppgav att de hade 

bristande kunskaper i ämnet, vilket påverkade undervisningen negativt. Den gav inte 

eleverna möjlighet att uppnå kunskapskraven; lärarna beskrev ett perifert arbetsområde 

med låg prioritet.  

Detta väcker frågor huruvida lärarkåren och skolan lyckas uppfylla uppsatta mål. En 

sådan diskussion skulle dock kunna utvidgas med utgångspunkt i Nordiska rådets 

språkpolitik med riktlinjer för samarbetet i Norden. Ser situationen likadan ut för 

grannspråksundervisningen i våra grannländer? Hur avspeglas språkpolitiken i 

styrdokument, skolundervisning och hur förhåller sig lärare till detta?  

Förutsättningarna för grannspråksundervisning skiljer sig mellan Sverige och Island. 

Sverige ingår i den primära delen av den nordiska språkgemenskapen, det vill säga 

länderna i Skandinavien, medan Island ingår i den sekundära gemenskapen. De båda 

länderna har på senare år genomgått omfattande reformer men åtgärderna är olika. I 

Sverige är nordiska språk inget eget ämne utan svenskämnet har givits en särskild roll 

att förmedla kunskap och färdigheter om våra grannländer och deras språk. Efter 

skolreformen 2011 har ämnesområdet fått lite mer plats i gymnasieskolans läroplan, 

Lgy11. På Island har danska länge varit ett obligatoriskt ämne. I och med skolreformen 

2011 har danskan dock givits mindre utrymme och danskämnets roll i skolan debatteras.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka Nordiska rådets språkpolitik som norm och 

praktik i Sverige och på Island. Frågeställningar:  

• Hur representeras den nordiska språkpolitiken i nationella språklagar och 

styrdokument i respektive land?  

• Hur förhåller sig lärare i nordiska språk i respektive land till språkpolitiken i 

attityder och i undervisning?  

• Vilka skillnader och likheter kan man skönja när det gäller Nordiska Rådets 

språkpolitik som norm och praktik i de båda länderna? 
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2 Teori 

2.1 Tidigare forskning  

Tillgången till forskning om svensklärares undervisning om nordiska språk är 

begränsad. För att täcka in den svenska kontexten presenteras forskning som berör 

generell språkdidaktik och den svenska språkpolitikens utveckling. Lindgren och Enever 

(2015) hävdar att språkstudier historiskt har haft låg status vilket har lett till ett 

begränsat forskningsområde. 

2.1.1 Språkattityder  

Med hänvisning till Graumann (1987) definierar Bijvoet attityd som ”inre villkor för yttre 

beteende.” (Bijvoet 1998:31) Hon belyser tre funktioner av attityder. Den kognitiva 

funktionen ger namn åt det faktum att individen har ett behov av att skapa ordning i 

omvärlden genom kategorisering, klassificering och förenkling. Termen den affektiva 

funktionen syftar på individens behov av en positiv självuppfattning. Beteckningen den 

ego-defensiva funktionen, slutligen, är kopplad till individens behov av att skydda sig 

mot känslor som hen inte tillåter sig att ha, exempelvis genom att tillskriva andra dessa 

känslor. 

Attityder och handling korrelerar inte alltid utan handlingar påverkas av yttre och inre 

faktorer exempelvis politisk övertygelse. ”Attityder med en kognitiv och/eller affektiv 

funktion är viktiga i en individs sociala identitet.” (Bijvoet 1998:31) Vidare betonar 

Bijvoet att attityder är besläktade med fördomar, stereotyper, vanor och åsikter.  

    Enligt Gísladóttir (2003) försöker språkattitydsforskning förstå samband mellan 

samhälle och språk, beskriva språkliga normer och värderingar samt förklara språklig 

variation. Bijvoet (1998) menar att språkattityder uttrycks på mikronivå angående 

exempelvis ord och uttal och på makronivå till exempel med språkpolicy. Hon 

understryker att negativa attityder egentligen inte är riktade mot språket utan mot 

gruppen som talar det. En individ socialiseras in i ett sammanhang med medföljande 

attityder. Attityder påverkar också lärares språkdidaktiska överväganden vilket i sin tur 

påverkar elevernas inställning och mottaglighet, enligt Bijvoet (1998). 

Grünbaums (2001) studie visar att språkförståelse påverkas av ”intresse för 

grannländerna, vår vana att höra de övriga nordiska språken och vår vana vid språklig 

variation”. Norrmän har bäst förståelse för de andra skandinaviska språken. Det beror 

på språklig variation i modersmålet, stort intresse för skandinavisk kultur och 

gemensamt ordförråd med danskan. 

2.1.2  Språkgemenskap  

Det finns fler olika sätt att definiera begreppet språkgemenskap eller talgemenskap 

(speech community/ linguistic community), enligt Gísladóttir (2003).  Gísladóttir 

hänvisar till Hyltenstams och Strouds (1991) sammanfattning.  

En talgemenskap består av alla människor som använder ett givet språk (eller en given dialekt). […] 
En talgemenskap består av alla människor som kommunicerar språkligt inbördes. […] En 
talgemenskap består av alla människor som delar samma språkliga repertoar, normer för hur dessa 
ska användas och som integrerar språkligt ofta och regelbundet. […] En talgemenskap består av alla 
människor föreligger bland talare som omfattar samma attityder till språkliga varianter. Dessa 
attityder visar sig antigen i individernas sätt att använda språket eller i deras värderingar av språkliga 
varianter. (Gísladóttir 2003:23)  
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Gísladóttirs (2003) studie visar att islänningar har ett starkt band mellan nationell 

tillhörighet och språket. Hon menar att ”kulturen är språkcentrerad” (Gísladóttir 2003: 

24). Den traditionellt konservativa och ”nationalromantiska” språkplaneringen har 

inneburit att skriftspråket har varit oförändrat under lång tid och att utländska nyord 

har översatts eller ersatts av ett isländskt ord.  

   Börestam (1987) delar in Den nordiska språkgemenskapen i en primär och en 

sekundär del. Enligt Börestam (1987:1) omfattar den förstnämnda ”talare av danska, 

norska och svenska.” Den senare omfattar isländska och färöiska. Indelningen i primär- 

och sekunddel ”bygger på skillnader i mellanförståelighet dvs på den spontana, ej inlärda 

språkförståelsen.” (Börestam 1987:1) Det finns en förväntning på att talare inom den 

primära språkgemenskapen ska kunna kommunicera spontant via modersmålet. Samma 

förväntning finns inte på kommunikation mellan en talare från primärdelen och en från 

sekundärdelen men primär- och sekundärdelstalare ska kunna kommunicera i första 

hand på ett skandinaviskt språk och i andra hand på engelska som ett lingua franca.  

Östman och Thøgersen (2010) definierar den komplexa språksituationen med begreppet 

internordisk kommunikation.  

     Gísladóttir (2003:24) poängterar att ”kommunikation kräver engagemang. Om 

människor vill tillhöra en grupp har de bättre möjligheter att kommunicera med 

varandra än om de är ambivalenta eller ointresserade av gruppen.”  

Tornberg (2015) hävdar att när språkgemenskap diskuteras är det nästan 

ofrånkomligt att tala om kultur. Det har länge funnits en snäv indelning av kultur som 

kopplats till föreställningen om homogena nationella enheter. Denna indelning har 

ifrågasatts och har övergetts inom den breda humanistiska forskningen. Med hänvisning 

till Bauman (1999) betonar Tornberg (2015) att forskningen numera inte talar om 

kulturer som statiska enheter utan som praktiker som ständigt konstrueras och 

rekonstrueras i olika sammanhang. 

2.1.3 Grannspråksundervisning  

Hauksdóttir (2002) menar att den isländska danskundervisningen ursprungligen 

utformades enligt Danmarks modersmålsundervisning. Ämnet fokuserade på 

grammatik, läsning och översättning. Historiskt var skoldanskan prestigefylld och 

ansågs vara nyckeln till högre utbildning, karriär och handelskontakter. I och med 

Islands självständighet från Danmark 1944 och nationens utveckling fick talad danska 

negativa konnotationer och sågs som ett hot mot isländskan. Samhället har förändrats 

och danskans roll har ändrats vilket dock inte avspeglas i hur språket behandlas som 

skolämne. Numera är danskundervisningen den primära danska språkkontakten för 

isländska ungdomar.  

Hauksdóttir (2002) talar om ett paradigmskifte i forskningen om 

främmandespråksundervisning, från grammatik- och läsförståelseorienterad till 

kommunikationsfokuserad. Hon beskriver att styrdokumenten har genomgått 

paradigmskiftet men att det ännu inte fått genomslag i lärarpraxis. Enligt Hauksdóttirs 

(2002) finns en konflikt mellan ämnestradition och den aktuella samhällssituationen 

med dess kommunikativa behov. Lärarnas uppfattning om målspråket och 

undervisningsmetoder påverkar elevernas motivation och ämnets progression. 

Hauksdóttir (2002) understryker danskämnets förändringsbehov och behovet av 

kommunikativ kompetens i ett nordiskt språk vid kontakter med andra nordbor. 
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Islänningarnas språkbehärskning är beroende av god språkundervisning och 

danskämnet skulle vinna stort på att fokusera på kommunikativ kompetens och aktivitet.  

   Hauksdóttirs (2002) menar att ordförrådsinlärning är en brygga mellan traditionell 

och kommunikationsinriktad undervisning. Det är även till elevernas fördel om läraren 

talar målspråket i stor utsträckning under lektionstid. Hauksdóttir (2002) synliggör en 

paradox mellan lärarnas attityder och deras undervisning. Samtidigt som deras egen 

undervisning i hög grad är textbaserad klagar lärarna på elevernas bristande möjligheter 

till muntlig kommunikation på målspråket.  

Undersökningen visar att grammatikundervisning förekommer isolerat och inte är 

funktionell så som forskning förespråkar. Brist på utbildade dansklärare får också 

negativa konsekvenser för elevernas inlärning. Såväl lärares professionella identitet som 

teoretisk medvetenhet om språkinlärningsmetoder får däremot tydlig positiv effekt. 

Attityder och medvetenhet om metoder påverkar dock mer än metoderna i sig. Höga 

förväntningar på eleverna är positivt. Vidare belyser Hauksdóttir (2002) att kompetens 

och således lärarutbildningen påverkar ämnets utveckling och övergången till det 

kommunikativa paradigmet. Elever med positiv inställning till att läsa danska får bättre 

betyg och deras motivation hänger samman med det affektiva klimatet i klassen, lärarens 

förhållningssätt till språket samt arbetsmetoder. 

   Enligt Tornberg (2015) har diskursen om språkundervisningen i Sverige och Europa 

på senare år fokuserat på kommunikativ kompetens, vilket inkluderar kulturella 

aspekter och interkulturell förståelse. Hon hävdar att den samtida språkdidaktiska 

forskningen utgår från ett sociokulturellt perspektiv på kunskap med språket i centrum. 

Perspektivet innebär att kunskap och språken är situerade, det vill säga att de skapas i 

ett socialt, historiskt och kulturellt sammanhang vilket innebär att de är kommunikativt 

konstruerade och rekonstruerade.  

 Lainio nämner en distinktion mellan produktiva språkanvändare (talare, skribenter) 

och receptiva (lyssnare, läsare). (Lainio 2013) 

   Tornberg (2015:22–23) hävdar att om det saknas ett samband mellan 

klassrumsundervisningen och verkligheten utanför riskerar eleven att endast ”förknippa 

undervisningen med det som man ägnar sig åt i klassrummet och som testas på proven.” 

Vidare understryker hon vikten av att befästa ämnets syfte genom läroplaner och 

kursplaner. Samhällets värdering av viktig kunskap påverkar innehållet i läroplaner och 

kursplaner.  
För språkämnena innebär detta att innehållet delvis bestäms av den roll som 

språkkunskaperna tillskrivs i det rådande samhället, det vill säga vilken man lägger i dem. 

[…] Det är först nu när vår förmåga att kommunicera över gränserna har blivit allt viktigare 

som begreppet interkulturell förståelse också återfinns i läroplanerna och kursplanerna 

(Tornberg 2015:23)  

Delsings och Lundin-Åkessons (2005) studie av nordiska skolungdomars 

språkförståelse och språkattityder visar stora skillnader länderna emellan samt över tid. 

Språkförståelse påverkas bland annat av kontaktmönster, intresse för grannländerna, 

modersmålets inomspråkliga variationer och likheter med grannspråken samt 

grannspråksundervisning.  

    Lindgren och Gheitasi’s (2015) studie visar att exponering och föräldrar är viktiga 

faktorer vid ungdomars språkinlärning. Lystedt (2015) påvisar att andraspråksinlärning 

ofta är kopplad till ångest vilket kräver en medvetenhet hos lärarna och att de anpassar 

undervisningsmetoder efter det. Enligt Lystedt (2015) är det bra med mycket exponering 
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av målspråket, samarbeten i smågrupper och fokus på prestigelös individuell 

produktion. 

2.1.4 Språkpolitik  

Melander (2013:325) hävdar att språk och samhälle är intimt sammanlänkade och att 

”ett land har alltid en språkpolitik.” Språkpolitik kan vara explicit i form av språklagar 

och implicit som normer eller i frånvaro av språklagar. Oavsett om ett land har en explicit 

språkpolitik eller inte får politiska beslut konsekvenser för språket. Melander (2013) 

menar att den svenska språkpolitiken har förtydligats de senaste 15 åren och utvecklats 

i takt med samhällsförändringar. Utbildningspolitiken har både explicit och implicit 

språkpolitik i skolverksamheternas styrdokument. Melander (2013) menar att Nordiska 

rådets språkpolitik är en strävan efter att stärka alla Nordens språk. Genom 

implementering av den kan grannländerna stötta varandras språk och språkbevarande 

samt uppmuntra användning i skolan och vid internationella kontakter.  

   Den svenska Språklagen (SFS 2009:600) föregicks av den statliga utredningen och 

forskningsöversikten SOU 2002:27 Mål i mun. I samband med den genomfördes en 

attitydundersökning som visade att ungdomar värderade skolämnet engelska högre än 

svenska medan föräldrar och allmänheten värdesatte svenskan högst.  Enligt 

utredningen är statens inställning att grannspråkens släktskap är en förutsättning för att 

upprätthålla det gemensamma kulturarvet. ”Målet är att de skandinaviska språken 

fortsatt skall utgöra den gemensamma ramen i det nordiska samarbetet och att den 

internordiska språkförståelsen och kulturkompetensen skall vidareutvecklas och bestå 

samt att nordbors färdigheter att förstå varandra i skrift och tal skall stärkas.” (SOU 

2002:27:173) Utredningen hänvisar till Nordiska ministerrådets handlingsplan Nord 

mål 2000–200(2001) där Lpo94 ansågs tillgodose förståelse för grannspråken. Man 

menade dock att det fanns tendenser till att mindre vikt läggs vid området. Det ska ha 

skett en förskjutning från att ”förstå” till att ”få erfarenhet av”. Rapporten pekar på ”att 

lärarutbildningen i grannspråken blir alltmer summarisk.”  Användningen av nordisk 

kurslitteratur är begränsad och det nordiska kursutbudet har minskat på de svenska 

universiteten, vilket påverkar lärarutbildningen. Utredningen nämner 

Nordplusprogrammet, Skolverkets projekt ”Nordiska teman” och ODIN skoldatanätet 

som följder av Nordiska rådets utbildningsarbete.  

2.2 Definition av nyckelbegrepp 

Nordiska rådet (2006) fastslår att de nordiska länderna är Danmark, Sverige, Norge, 

Island och Finland samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Alla 

språk i Norden är likvärdiga men det är bara danska, svenska, finska, norska, isländska 

och färöiska som är kompletta och samhällsbärande. Ett komplett språk används inom 

samhällets alla områden och ett samhällsbärande språk används för officiella ändamål. 

  Enligt Östman och Thøgersen (2010) avser skandinaviska språk norska, danska och 

svenska. När samlingsbegreppet nordiska språk används i denna studie räknas de 

nordgermanska språken: danska, norska, svenska, isländska och färöiska, enligt Delsing 

och Åkerlunds (2005) presentation. Grannspråksundervisning syftar på undervisning 

om nordiska språk. 
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    Tornberg (2015) sammanfattar didaktikens övergripande frågor till: vad, varför och 

hur. Lindgren och Enever (2015:13) framför ytterligare frågor: ”vem är inläraren, med 

vem, var och med vilka medel eller medier och vem bestämmer vad som ska läras in.”  

2.3  Studiens struktur 

Figur 1, Studiens struktur, illustrerar den hierarkiska relationen mellan dess delar. I 

toppen finns Nordiska rådet språkpolitik. I pyramidens mellanskikt finns språklagar och 

styrdokument för respektive land. Basen utgörs av lärares attityder till och arbete med 

nordiska språk. Pilen symboliserar det eventuella genomslaget av Nordiska rådets 

språkpolitik i den pedagogiska verksamheten.  

 

Figur 1. Studiens struktur 

  

Nordiska Rådets språkpolitik

Språklagar och styrdokument i 
respektive land.

Lärares attityder till och arbete 
med nordiska språk
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3 Bakgrund  

Här presenteras Nordiska rådets språkpolicy samt nationella språklagar och 

styrdokument för skolverksamhet för respektive land. Nordiska rådets avtal som berör 

språk och undervisning är: Helsingforsavtalet, Kulturavtalet och Deklaration om 

Nordisk språkpolitik samt språkkonventionen. (Nordiska rådet 2016a) 

    De svenska språklagar och styrdokument som denna studie behandlar är: Språklag 

2009:600, berörda delar i Skollagen (SFS 2010:800), Läroplanen och ämnesplanen i 

svenska för gymnasieskolan (Skolverket Lgy 11). I den isländska kontexten behandlas 

språklagen Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls (Alþingi 2011), berörda 

delar i ämnes- och läroplaner för grundskolans senare del, grunnskóli, The Compulsory 

School Act No 91/2008 (2012a) och gymnasieskolan, framhaldsskóli The Upper 

Secondary School Act No 92/2008 (2013) och styrdokumenten för ämnesplanerna i 

isländska och främmande språk. (2012b) 

3.1 Nordiska rådets språkpolitik 

Nordiska rådet(2016a) är det officiella parlamentariska samarbetet mellan Danmark, 

Island, Norge, Sverige och Finland samt Färöarna, Åland och Grönland. I 

Helsingforsavtalet regleras den centrala överenskommelse vars syfte är att främja och 

utveckla samarbetet. Här presenteras endast delar som berör språkpolitik och 

undervisning. Nordiska rådet betonar språkpolitikens roll och barn och ungdomar är en 

prioriterad målgrupp. Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning och Nordiska 

ministerrådet för kultur bär huvudansvaret. Språkpolitiken regleras ”av fyra olika avtal: 

Helsingforsavtalet, kulturavtalet och språkdeklarationen, samt språkkonventionen.” 

(2016a) De tre förstnämnda är av intresse för denna studie.   

I Helsingforsavtalet (2016a) artikel 8 uttrycks riktlinjer för grund- och gymnasieskola.  

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. (2016a) 

Avtalet om kulturellt samarbete (2016b) syftar till att:  

öka den samlade effekten av ländernas insatser i utbildning, forskning och annan kulturell 
verksamhet genom gemensam planering, samordning, samverkan och arbetsfördelning samt att 
skapa praktiska förutsättningar för ett väl fungerande samarbete. (2016b)  

Samarbetet som berör grund- och gymnasieskola ska fokusera på ”utbildningens mål, 

innehåll och medel, utbildningssystemets struktur, pedagogiskt utvecklingsarbete” samt 

att avtalsparterna ska ”främja undervisningen i de andra nordiska ländernas språk, 

kultur och samhällsförhållanden, vidga möjligheterna för studerande och andra 

hemmahörande i ett nordiskt land att utbilda sig.”(2016b)  

   Deklaration om nordisk språkpolitik (2006) är inte juridiskt bindande men 

ländernas ministrar är förpliktigade att förverkliga målen. De nationella beslutfattande 

organen bär huvudansvaret för implementering av deklarationen samt för uppföljning. I 

styrdokumenten för respektive lands skolverksamhet visas hur språkpolitiken införlivas 

mer konkret. Ändamålet för språksamarbetet är att de samhällsbärande språken fortsatt 

ska vara samhällsbärande och att kommunikation mellan avtalsparterna ska ske på ett 

skandinaviskt språk (se avs. 2.2). Deklarationen lyfter att språkliga rättigheter för alla 

som bor i Norden.  
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[Alla som bor i Norden har rätt att] tillägna sig ett samhällsbärande språk i tal och skrift, så att de 
kan delta i samhällslivet, 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, 
att tillägna sig språk med internationell räckvidd så att de kan delta i utvecklingen av det 
internationella samfundet, att bevara och utveckla sitt modersmål och sitt nationella minoritetsspråk. 
(Nordiska ministerrådet 2006:66) 

Vidare uttrycks att samarbetet strävar efter språkförståelse, språkbevarande arbete och 

språkutveckling. Arbetet ska fokusera på fyra områden: ”språkförståelse och 

språkkunskap, parallellspråkighet, mångspråkighet och Norden som språklig 

föregångsregion.” (2006:66) I målet om språkförståelse förtydligas förhoppningen ”att 

alla nordbor kan kommunicera med varandra, i första hand på ett skandinaviskt språk.” 

och att ”grannspråksundervisningen i skolan ska förstärkas, liksom undervisningen i 

skandinaviska språk som hjälpspråk och främmande språk” (2006:66, 83) Gällande 

målet att Norden ska vara en språklig föregångsregion uttrycker deklarationen att: 

Nordisk språkgemenskap präglas av medborgarnas strävan att förstå och respektera varandras 
modersmål. Nordiskt språksamarbete är demokratiskt och öppet för insyn och i centrala delar 
offentligt finansierat. Det finns en politisk vilja att bevara den nordiska språkgemenskapen, bland 
annat genom den nordiska språkkonventionen. (Nordiska rådet 2006:66) 

3.2 De svenska språklagarna 

Språklagen (SFS 2009:600) fastlår att svenska är landets huvudspråk och det ska vara 

komplett och samhällsbärande. Alla bosatta i Sverige har rätt att utveckla och bruka 

svenskan, sitt modersmål och nationella minoritetsspråk samt tillägna sig ett främmande 

språk. Nordiska språk ges ingen särskild ställning. Uppföljning av språklagen genomförs 

av Institutet för språk och folkminnen och Språkrådet. (Institutet för språk och 

folkminnen 2017) Lagen om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster 

(SFS1995:479) fastslår att annat nordiskt språk har rätt att brukas vid skriftlig kontakt 

med myndigheter, socialtjänster och hälsovård samt rätt till tolk- och översättningshjälp. 

3.3 De isländska språklagarna 

Den isländska språklagen Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls’, Lag om 

det isländska språkets och det isländska teckenspråkets status (Alþingi 2011) fastställer 

att isländska är nationalspråk samt officiellt språk i nationella och internationella 

sammanhang. Alla bosatta på Island har rätt att utveckla och bruka isländska, isländskt 

teckenspråk och punktskrift. Nordiska språk ges ingen särskild ställning. Íslensk 

málnefnd, den isländska språknämnden, har ansvaret för arbetet och uppföljning. 

 

3.4 De svenska styrdokumenten 

Eftersom de svenska informanterna i denna studie är gymnasielärare, presenteras 

Skolverkets läroplan för gymnasieskolan (Lgy11). Läroplanen för grundskolan (Lgr11) 

omfattar mer om nordiska språk än Lgy11 både i läroplanens övergripande del och i 

kursplanerna för svenska. I Lgy11 står det att ”Skolan ska bidra till att elever får en 

identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, 

det europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter och utbildningsutbyte 

med andra länder ska främjas.” (Lgy11: 5) Vidare uttrycks att ett internationellt 
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perspektiv ska vägleda skolverksamheten och ge elever kunskaper om samhällsfrågor 

och kontakter över nations- och kulturgränser samt förståelse för kulturell mångfald i 

Sverige. Gymnasieskolans mål är bland annat att elever ska få kunskaper om svensk, 

nordiskt och västerländskt kulturarv, kunskaper om ”de nationella minoriteternas […] 

kultur, språk, religion och historia” samt ha kunskaper om ”internationell samverkan 

och globala samband och kan bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och 

globalt perspektiv.” (Lgy11: 10) 

   Enligt ämnesplanen i svenska ska eleverna få utveckla sina kunskaper ”om 

språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. 

Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.” (Lgy11: 161) Svenska 2 är 

den kurs som behandlar de nordiska språkförhållandena med ”språklagstiftning, 

minoritetsspråk och dialekter” samt” dansk och norsk skönlitteratur, delvis på 

originalspråk.” (Lgy11: 169) Det grundläggande kunskapskravet efter avslutad kurs i 

svenska 2 är att eleven översiktligt ska kunna redogöra för språksituationen i Sverige och 

övriga Norden. 

3.5 De isländska styrdokumenten 

Enligt Compulsory School Act 2008 No 91 (2014a) artikel 24 ska all undervisning främja 

det isländska språket. Det är det huvudsakliga skolspråket och all undervisning ska ske 

på isländska. Vidare fastslår artikel 25 att isländska, isländska som andraspråk eller 

isländskt teckenspråk samt främmande språk ingår i den obligatoriska undervisningen. 

Läroplanen (2012a) som initialt är den samma för alla skolformer förtydligar att till 

främmande språk räknas främst engelska och danska. Efter avslutad 

grundskoleutbildning ska elever ha grundläggande kunskaper om och kunna uttrycka sig 

på ett främmande språk och ha kunskap om målspråkets kultur. Varje ämne har en 

fördelning av lektionsminuter varje vecka. Under grundskolan får ämnet isländska störst 

utrymme medan främmade språk får mer utrymme under grundskolans senare del. 

Utöver den nationella läroplanen ska varje skola skapa en skolspecifik läroplan som är 

baserad på nationella riktlinjer och på lokala förutsättningar. 

   Elever med annat modersmål än isländska kan ges undantag för undervisning i 

främmande nordiskt språk och istället få utökad undervisning i isländska eller 

modersmålsundervisning. Artikel 16 (2012a) fastställer att dessa elever ska få 

undervisning i isländska som andraspråk med syfte att bli tvåspråkiga och aktiva 

deltagare i det isländska samhället.   

    I isländska finns inget bedömningskriterium kopplat till de andra nordiska språken. 

Efter avslutad grundskoleutbildning ska eleven ha tagit del av skönlitteratur från både 

inhemsk och utländsk litteratur, ha kunskap om isländskans släktskap med andra språk 

samt har förståelse för användningen av isländsk grammatik vid studier av främmande 

språk. Efter avslutad grundskoleutbildning ska elever ha uppnått nivå B1, i både engelska 

och danska, på den europeiska skalan Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning Teaching, Assessment. 

    Gymnasial undervisning regleras i Upper Secondary Education Act 2008 No 92. 

(2013) Artikel 2 fastslår att skolan ska sträva efter att elever ska utveckla sina kunskaper 

och färdigheter i det isländska språket, både skriftligt och muntligt. Artikel 35 behandlar 

rätten till undervisning i isländska som andraspråk och modersmålsundervisning om 

eleven har annat modersmål än isländska. Elever med särskilda kopplingar och 
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grundläggande kunskaper i svenska eller norska får undervisning i det istället för i 

danska.  

    I läroplanen för gymnasiet (2012b) står det att isländska, matematik och 

främmande språk (engelska och danska) är kärnämnen. Läroplanen framhäver sex 

nyckelkompetenser för all undervisning i skolan: equality, creative work, education for 

sustainability, literacy in the widest sense, health and welfare, democracy and human 

rights. Nyckelkompetensen literacy in the widest sense är uppdelad för isländska och 

främmande språk. För främmande språk står det att “Cultural literacy of other nations, 

expression and communication in foreign languages lays the foundation for 

understanding, broadmindedness and respect. “(2012b:36) Nyckelkompetensen som 

förtydligas i sju punkter fokuserar på muntlig kommunikation och språkförståelse samt 

förmåga att föra sin egen talan på målspråket.   

Ämnesplanen och kunskapskraven för främmande språk är desamma för engelska 

och danska men med regionala skillnader vad gäller syfte, relationen till modersmålet 

och kulturella aspekter. De båda ämnena bedöms efter samma kriterier.  I 

ämnesbeskrivningen för främmande språk framhävs engelskans position som första 

främmande språk. Danska är det andra främmande språket. Undervisningen i engelska 

och nordiska språk innehåller skriftlig och muntlig kommunikation, litteraturstudier och 

kulturstudier. Ämnesplanen för nordiska språk omfattar Islands relation till övriga 

Norden, språkens släktskap samt historiska, kulturella och språkliga aspekter. 

 Syftet med grannspråksundervisning är att stärka Islands relation till övriga Norden 

på flera samhällsområden och språket är nyckeln till samarbetet. 

Ämnesplanerna(2012b) lyfter värdet av att isländska ungdomar ska bli aktiva deltagare 

i den nordiska gemenskapen. Skolan ska ge elever förutsättningar att ta del av den 

nordiska arbetsmarknaden och att studera i ett annat nordiskt land. Elever ska få 

grundläggande kunskaper och färdigheter i språkets uppbyggnad, släktskap med 

isländskan, muntlig och skriftspråklig kommunikation. Efter avslutad 

gymnasieutbildning ska eleverna ha läst danska till åtminstone nivå B1- B2 på den 

europeiska skalan. I kurserna i isländska finns inga krav på att eleverna efter avslutad 

kurs ska ha särskilda kunskaper och färdigheter som berör andra nordiska språk. 
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4 Metod och material  

4.1 Metod för datainsamling  

Den kvalitativa forskningens kunskapsteoretiska utgångspunkt är ”en förståelse av den 

sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna 

verklighet.” (Bryman 2012: 341) Eftersom denna studie undersöker lärares 

förhållningsätt till nordiska språk, det vill säga subjektiva upplevelser och tolkningar, är 

en kvalitativ fallstudie passande. Vidare har individuella kvalitativa intervjuer valts som 

metod. Fördelen med individuella intervjuer är att informanten får mycket talutrymme. 

Enligt Bijvoet (2013) är direkta undersökningar med intervjuer eller enkäter vanliga 

inom attitydforsking. Med denna metod får informanterna själva ge uttryck för sina 

attityder. Det som efterfrågas är deras medvetna attityder.  

     Enligt Brinkmann och Kvales (2009) definition är intervjuerna halvstrukturerade. 

Det innebär att frågorna är öppna och att informanten ges möjlighet att utveckla sina 

svar. Studien kartlägger erfarenheter och beskriver ett specifikt område och kan således 

kategoriseras som explorativ och induktiv.  Det är en fenomenologisk studie med ”syfte 

att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som 

den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor 

uppfattar att den är.” (Brinkmann & Kvale 2009: 42) Även hermeneutiska inslag med 

meningstolkning ingår i analysen.  

4.2 Material  

Studiens material består av 12 intervjuer varav 8 är med isländska lärare och 4 med 

svenska. Intervjuerna tog mellan 30 och 60 minuter. Av de isländska lärarna undervisar 

5 i danska, 1 i norska och 2 i isländska. Hälften av dem arbetar på grundskolans senare 

del. De svenska lärarna undervisar i svenska på gymnasiet.  

4.3 Intervjustudiens genomförande 

En intervjustudie genomgår sju stadier: tematisering, planering, intervju, utskrift, 

analys, verifiering och slutligen rapportering. (Brinkmann & Kvale 2009) I det första 

stadiet formulerades syftet och vad intervjuerna skulle behandla. I planeringsstadiet 

skapades en intervjuguide (se Bilaga 1). Intervjuguiden skrevs på både svenska och 

engelska för att underlätta intervjuerna. Genom kontakter på skolor i Sverige och på 

Island skickades sedan förfrågningar ut till lärare. För att säkerställa ett rimligt antal 

intervjuer inkluderades ett större antal lärare än vad som behövdes. I slutänden 

intervjuades åtta isländska lärare och fyra lärare i Sverige. All kontakt skedde via mejl 

fram till intervjutillfället. Informanterna fick ett missivbrev där deras rättigheter som 

deltagare och studiens etiska riktlinjer presenterades (se avs. 4.5). Samtliga är utbildade 

lärare och verksamma i grundskolans senare del/ grúnnskolí (13-16år) eller på 

gymnasiet/framhaldsskóli (16–19 år). De undervisar i danska, svenska, isländska eller 

norska. En pilotstudie genomfördes för att få indikationer på hur frågorna skulle mottas, 

tidsaspekter, insikter om upplägget samt återkoppling från informanten. Resultatet 

ingår inte i denna studien.  
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    I det tredje stadiet intervjuades informanterna på överenskommen tid och plats. 

Intervjuerna med de isländska lärarna genomfördes under två på varandra följande 

veckor under Ht. 2016 på Island. Lärarna i Sverige intervjuades under en vecka i början 

av Vt. 2017. Intervjuerna tog mellan 30 och 60 minuter och spelades in för att underlätta 

transkribering. Samtalen följde intervjumallens upplägg, men utrymme gavs till 

fördjupning och följdfrågor. Vid alla tillfällen utom ett talades en blandning av 

skandinaviska språk. Intervjuaren hade svenska som modersmål. Det återstående 

samtalet genomfördes på engelska enligt informantens önskan. I det fjärde stadiet 

transkriberades ljudupptagningarna med hjälp av transkriberingsprogram. I resultatet 

presenteras materialet med narrativ metod, en nära rekonstruktion av den ursprungliga 

berättelsen från intervjun. (Brinkmann & Kvale 2009) Ett narrativt återberättande gör 

materialet hanterbart och enhetligt. Enligt Yin (2013) bygger forskaren upp den 

narrativa presentationen med citat och delvis ”omformulerade passager” och 

redogörelserna kan kompletteras med förtydligande tabeller och modeller.  

4.4 Analysmetod 

I intervjustudiens femte stadium analyseras resultatet, i denna studie med 

meningstolkning som analysmetod (Brinkmann & Kvale 2009) Meningstolkning är ett 

angreppssätt där resultatet analyseras med hjälp av frågor utifrån ett teoretiskt ramverk 

(se avs. 2.1). Exempel på detta kan vara hur Nordiska rådets språkpolitiska mål uppnås i 

skolundervisningen eller vilka mönster som framkommer när intervjuresultatet 

analyseras utifrån teoretiska antaganden och begrepp (se avs. 2.1). Metoden ämnar inte 

kvantifiera och det finns inga på förhand givna kategorier. Genom meningstolkning kan 

eventuella kategorier skapas och strukturer uppdagas. Meningstolknigen expanderar 

materialets mening utifrån olika perspektiv som är analysens styrka.  

    Metodkritiken inriktar sig på meningstolkningens validitet och huruvida metoden 

kan finna materialets ”egentliga mening”. Brinkmann och Kvale (2009) menar att 

metodkritiken utgår ifrån ett substantiellt meningsbegrepp och antagandet att det finns 

en objektiv ”egentlig mening”. Meningstolkning däremot utgår ifrån ett relationellt 

meningsbegrepp som snarare utvecklar meningar och söker efter ”nyanser, skillnader 

och paradoxer.” (Brinkmann & Kvale 2009:234) Den hermeneutiska utgångspunkten 

tillåter ”en legitim mångfald av tolkningar.” (Brinkmann & Kvale 2009:227) 

4.5 Etiska överväganden  

I en kvalitativ intervjustudie måste forskaren försäkra sig om att informanterna är 

informerade om vad deltagande innebär, att deltagande är frivilligt och att det är möjligt 

att avbryta sin medverkan när som helt. Kvalitativa intervjuer bygger på samtycke och 

deltagarna ska försäkras konfidentialitet. De ska också få garantier att materialet endast 

kommer att användas i det syfte som angivits. För att uppfylla de informationsberoende 

kriterierna har ett missivbrev, på svenska och engelska, om tillvägagångssätt, 

handhavande samt rättigheter skickats ut till alla deltagare inför intervjuerna. För att 

uppfylla etiska riktlinjer om anonymitet har informanternas namn ändrats. (Se 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011). 
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4.6 Validitet, replikerbarhet och reliabilitet 

Motsättningen mellan replikerbarhet (Bryman 2012) och Vetenskapsrådets (2011) 

konfidentialitetskrav är en forskningsetiskt känslig fråga i en kvalitativ intervjustudie 

eftersom deltagarna garanteras anonymitet. Intervjuguiden och officiella dokument 

borgar för viss replikerbarhet. 

   En kvalitativ studie ger ingen kvantifierbar data där kausala samband kan mätas 

utan reliabiliteten och validiteten avgörs i bedömningen av kopplingarna mellan 

frågeställningar, intervjuguide och resultat. (Bryman 2012) För att stärka kopplingarna 

och för att garantera studiens förankring i teorin skapades en modell för intervjuguiden 

(se Bilaga 2 Modell för intervjuguide). Motivet för fallstudien är inte generaliserbarhet, 

extern validitet, (Bryman 2012) utan intresset för fallet i sig och framträdande tendenser 

ger nya perspektiv och kan bidra till vidare forskning.  

    Eftersom urvalsprocessen för Nordiska rådets språkpolitik, språklagar och 

styrdokument är givna kan inte urvalsprocessen kategoriseras som slumpmässigt.  

Urvalet av informanter var beroende av kontakter i respektive land och kategoriseras 

som bekvämlighetsurval. Valet av nationella kontexter föll på Sverige och Island 

eftersom förutsättningarna för undervisningen skiljer sig markant 

   Enligt Nordberg (2013) finns en risk för trovärdighetsproblem vid direkta 

mätningar.  Det innebär att informanterna kanske svarar det som de tror att det 

förväntas av dem eller vad de tror är det politiskt korrekta. 
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5 Resultat  

I följande avsnitt redovisas resultatet från intervjuerna. Materialet presenteras med 

narrativ metod (se avs. 4.3). Lärarnas namn har ändrats för att uppfylla 

Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav (se avs. 4.5). 

5.1 Lärarna i Sverige 

5.1.1 Introduktion och språkkontakter 

De intervjuade svensklärarna är legitimerade gymnasielärare och bor och verkar i två 

mellanstora städer i norra Sverige.  

   Ivar är nyutexaminerad och har arbetat i 1 år. Han gick på lärarutbildningen under 

övergången mellan Lpo94 och Lgy 11 men har bara arbetat med den nya.  Johanna har 

arbetat i ca 10 år med ett uppehåll i början på 2000-talet. Hon har erfarenhet av båda 

läroplanerna. Kerstin har arbetat i 30 år.  Lena har varit verksam i 25 år. 

   Johanna har bott i Norge i ett åt och behärskar norska. Hon har även vistats mycket 

i Danmark och kan kommunicera på danska. Ivar, Lena och Kerstin skiljer på att tala och 

att förstå grannspråken. Ivar har haft få kontakter med grannspråken och egentligen 

mest via populärkultur.  Kerstin och Lena har vistats en del i Danmark och Norge och de 

förstår mycket men kan inte uttrycka sig på något av språken. Kerstin har haft bekanta i 

Danmark och är uppväxt i södra Sverige och tror sig förstå mer danska än de flesta i norra 

Sverige som inte kommer i kontakt med danska. Ur ett språkligt perspektiv hade hon 

kunnat bo i Danmark men uttrycker att ”det finns andra skäl till varför man inte vill bo i 

Danmark just nu”. Ingen av lärarna förstår isländska eller färöiska och endast Kerstin 

har varit på Island.  

   Ingen av lärarna kommunicerar frekvent med andra nordbor eller läser 

skönlitteratur på andra nordiska språk utanför arbetslivet. Svensklärarna kommer i 

kontakt med norsk och dansk populärkultur, främst skandinaviska TV-serier som har 

gott renommé.  

   Lärarnas utbildningar varierar från att inte ha omfattat nordiska språk 

överhuvudtaget till litteraturstudier, övning i språklabb och uttalsträning med 

modersmålstalare. Endast Kerstin har fått fortbildning i grannspråken. Utöver 

lärarutbildningen är det ingen av informanterna som har studerat ett grannspråk. De 

anser sig inte behöva studera norska för att kunna ta till sig språket. Lena, Kerstin och 

Johanna tycker att danska är ett ”fränt” och ”härligt” språk.  

5.1.2 Undervisning och profession  

Alla lärare har Svenska Impulser (Markstedt & Eriksson 2008–12) som läromedel på 

skolan och utgår ifrån den i undervisningen. Ivar anser sig ha otillräckliga kunskaper och 

förlitar sig på läroböcker men säger att det finns bra studiematerial på 

Utbildningsradion, UR. Han tror att det är fördelaktigt att arbeta med nordiska språk i 

anslutning till svensk språkhistoria. Det blir en naturlig övergång ”så att man får en 

inblick i likheter med grammatiken men också skillnader”. Kerstin, Johanna och Lena 

känner sig trygga med att undervisa med stöd av en bra lärobok. Johanna har precis haft 

sin första termin med den nya läroplanen och understryker att det bara är kursen 

svenska 2 som innehåller kunskapskrav om grannspråken. Hon poängterar att 

formuleringarna i Lpo94 talade om danska och norska men att Lgy 11 omfattar alla 
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nordiska språk och språk i Norden. Hon har arbetat utifrån läroboken, visat filmklipp 

och berättat om ”falska vänner”1 och säger att det är uppskattat eftersom det är roligt och 

lättsamt. Läroboken behandlar det danska räknesättet vilket hon tycker är viktigt 

eftersom det skiljer sig från övriga språk. Hon planerar en fördjupningsuppgift som 

kombinerar språk i Norden och nordiska språk med exempelvis vetenskapligt skrivande.  

    Kerstin gör översättningsövningar och talar om språkens släktskap. Hennes klass 

har läst lite danska och tittat på norsk film eftersom ”eleverna ofta tycker att det är lättare 

att uppfatta och förstå.” Kerstin säger att det går att kommunicera lite på nordiska språk 

i små pratiga klasser men i en stor tyst klass fungerar inte det. Det senaste årets 

nationella prov behandlade språksituationen i Norden och i förberedelserna inför provet 

har man arbetat mer än vanligt med ämnet.    

Senast Lena gjorde det var det en elev i klassen som talade norska vilket ledde till att 

man jämförde talad danska och norska. Klassen skrev också referat av en artikel om 

språksituationen i Norden. ”Vi hade inget prov men vi hade kanske ett par tre lektioner 

och det är väl ungefär den omfattningen som jag lägger ner på nordiska språk.” Lena 

säger att ”det ligger lite som ett dåligt samvete det här att man borde ha mycket mera 

norska och danska, så känner jag i alla fall. […] det står i kriterierna att det ska vara så 

fast vissa [moment] går man ju runt lite mer än andra.” 

    Varken Kerstin eller Lena har uppgifter att dela med sig av till kollegor. ”Där har 

man inga riktigt för man är inte så himla stolt över det man gör.” Johanna säger att 

kollegorna aldrig talar om ämnet och hon fick ingen respons när hon frågade om tips på 

intranätet. Hennes uppfattning är att andra lärare inte prioriterar ämnet.  

    Det är viktigt med grannspråksundervisning enligt informanterna. Ivar och Lena 

tror att den ökar sammanhållningen mellan de skandinaviska länderna. Ivar tror att 

språkkunskaper berikar kulturutbyten. Ivar och Lena tror att studier i nordiska språk 

förenklar tillägnelse av ”utomnordiska språk” och ger perspektiv på svenskan och kan 

utöka ordförrådet.  

För det [nordiska språk] hamnar i skymundan och det är ungefär som att det bagatelliseras och inte 
anses så viktigt och där tror jag att många har ett arbete framför sig att försöka framhäva det positiva 
med nordiska språk och kanske att Sverige kan ta del av hur andra länder jobbar med det här, för att 
lära av andra, för jag tror att vi kan komma närmare våra nordiska grannar om vi även tar del av 
språket bättre och lär oss det. (Ivar) 

Johanna tycker att grannspråkundersvisning vidgar perspektiven och menar att eleverna 

är väldigt låsta i sitt eget perspektiv.  

Dom pratar med folk från olika länder när dom spelar sina tv-spel och dom tittar på tv-serier från 
alla länder och sådär men ändå i sitt perspektiv så är dom ju, det är bara här man kan bo, det är bara 
här, det är jättemånga såna elever. […] i sitt perspektiv nu är dom ganska låsta. 

Kerstin tycker att det alltid är fördelaktigt att kunna fler språk och säger ”Om vi nu är för 

ett nordiskt samarbete så tycker jag att språket är en viktig del och sen gör det ju en 

uppmärksam på många saker. ”  

    Enligt Lena blir arbetsmarknaden tillgänglig på ett annat sätt med större 

språkkunskaper. ”Att kunna språk öppnar ju för så mycket mer än om man inte kan det”. 

Johanna tror att människor blir mindre fördomsfulla om de känner till lite mer om 

grannspråken. Hon förklarar att språkhistoria hänger ihop med övrig historia och att 

                                                 
1 Falska vänner är homonymer, homofoner, eller homografer men inte synonymer, det vill säga ord som låter eller skrivs 

likadant på två språk men som har olika betydelser. 
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svenskar genom grannspråksstudier kan få större förståelse för exempelvis 

ockupationstider i grannländerna vilket Sverige inte har erfarenhet av.  

   Alla nämner den norska ungdomsserien Skam. Många elever har sett den och har 

därför tillfälligt uppmärksammat språket. Lärarna är inte överens om Skam kan 

användas i undervisningen. Elever har uttryckt att serien är väldigt nära deras vardag 

och att den är allt för privat. 

5.1.3  Elevers och lärarkollegors attityder  

Ivar uppfattar att grannspråkens släktskap intresserar elever men tråkiga 

undervisningsmetoder påverkar dem negativt. Johannas, Kerstins och Lenas elever är 

positiva till att diskutera grannspråken men samtidigt fördomsfulla. De kan inte skilja 

på egna erfarenheter och fördomar och har en bestämd bild av ”vi och dom”. En vanlig 

fördom är att danskar är otrevliga och att språket är fruktansvärt. Norrmän däremot är 

trevliga och glada och deras språk likaså. 

[Eleverna] har förutfattade meningar om hur det låter och þungur hnífur [referens till filmen Korpen 
Flyger av Hrafn Gunnlaugsson, 1984] på isländska […] ja en del tycker faktiskt att det [norskan och 
danska] är väldigt svårt det också att förstå och det är då jag tänker att - Men hjälp, det är ju synd att 
det är så för då störs ju kommunikationen. Det blir en slags rädsla för att kommunicera då med en 
norrman eller med en dansk, man tar till engelska och det blir lite larvigt när det är, när språken ändå 
ligger så pass nära varandra. (Lena) 

Lärarna är överens om att ämnet är lågprioriterat och det är ett sällsynt samtalsämne i 

kollegiet. Kerstin tycker att kollegorna är lite negativt inställda och vissa uttrycker att de 

inte undervisade om grannspråken förr.  Hon tror att det beror på att äldre läroplaner 

inte var lika tydliga och att lärare känner sig osäkra. Det finns inget bra material och 

lärare måste producera mycket själva vilket det inte finns tid till. 

Många lärare är inte så jätteintresserade av att undervisa om nordiska språk […] man nöjer sig med 
lite HC Andersen och lite, nu generaliserar jag kring det här, men man går på litteraturen och sen gör 
man inte så mycket av det här med språk. (Kerstin) 

Ivar tror att hans kollegor tycker att det borde ges mer utrymme men kopplingarna 

mellan styrdokument och lärarutbildning behöver förtydligas. Han tror att skolpersonal 

är något positivare till nordiska språk än folk utanför även om populärkultur kan ha 

tillfällig positiv inverkan. Lena återkommer till det dåliga samvetet och tror att andra 

lärare känner likadant. Hon tycker att nordiska språk hade en starkare ställning förut.   

Jag ska inte säga högre status men kanske att det var så och sen gick det som att det försvann ett tag 
och nu känner jag som att det är på väg tillbaka. Ja allting går ju i cykler, men det kan ju vara en 
medvetenhet också om till exempel arbetsmarknad, att tv-serier får större genomslagskraft, och 
norska och dansk musik. […] och sport och sånt. (Lena) 

Johanna tror att det är svårt att ge mer utrymme åt nordiska språk. Även om momentet 

står med i betygskriterierna finns det inga riktlinjer för dess omfattning. Ivar tror att det 

kan få större utrymme och att nordisk litteratur kan inkluderas i övriga litteraturstudier. 

    För att förbättra statusen och förändra undervisningen i nordiska språk behövs 

fördjupade kunskaper hos lärarna menar Lena och Kerstin. Begränsade kunskaper gör 

att området bortprioriteras till fördel för andra moment. Särskilt isländska får stryka på 

foten. Moment som återkommer i alla kurser i svenska prioriteras och nu finns 

kunskapskrav om grannspråken bara i svenska 2. Lena tror att det bidrar till lärarnas 

dåliga samvete. Kerstins bristande kunskaper gör att hon väver in nordiska språk i 

litteraturstudier med genren Nordic crime. Det är svårt att göra undervisningen 
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intressant för eleverna och hon jämför med svårigheten att förnya 

grammatikundervisningen. Det är inte lätt att tänka nytt utan goda kunskaper.  

5.1.4 Internordisk kommunikation   

Vid grannspråksmöten har Ivar haft lätt att övergå till engelska. De andra lärarna har fler 

erfarenheter av grannspråkskontakter än Ivar.  Det fungerar oftast bra att tala svenska 

men vid enstaka tillfällen har de talat engelska. Kerstin berättar att det alltid är ”lite 

inkörsperiod” och menar att samtalsparterna får anpassa sig efter varandra.  Johanna 

säger att ”nu när vi har varit där [Danmark] så många gånger så man lär sig, nu tror jag 

inte att jag har pratat engelska på länge i Danmark.” Lärarna har haft väldigt få kontakter 

med islänningar och färöingar. Lena antar att hon skulle prata engelska med dem. De 

nordbor som svensklärarna har mött har börjat att tala på sitt modersmål och möjligen 

lagt till lite engelska. Lena har aldrig upplevt någon motvilja mot att kommunicera på en 

blandning av skandinaviska språk.  

   Informanterna betonar att de utgår ifrån personliga åsikter och erfarenheter i 

resonemangen om språkattityder. Ivar tror att svenskars kunskaper är relativt låga och 

att det beror på ”ett svenskt storebrorskomplex”. ”Sverige är ofta sist på kulan när det 

gäller att ta in annan nordisk kultur.” Han gissar att grannländerna är bättre på att ta till 

sig svensk kultur, musik och litteratur. Johanna och Lena antar att nordisk populärkultur 

och resor till grannländerna har en positiv inverkan på kunskaper och attityder.  

   Alla lärarna tror att svenskar har en försiktig men positiv inställning till 

grannspråken men till norska mer än till danska. Det beror förmodligen på fördomar 

men också på närhet till och kontakt med grannländerna. Människor i södra Sverige har 

större benägenhet att vara positiva till danskan. Kerstin tror att svenskar i norr reser mer 

till Norge där de inte tycks möta några språkförbistringar. Kerstins bekanta söderifrån 

förstår danska bättre än hennes norrländska bekantskapskrets. Isländska däremot är det 

ingen som förstår. Kerstin nyanserar bilden då hennes bekanta har olika åsikter om 

undervisning i nordiska språk.  

Man utgår från sitt eget perspektiv och tänker att dom är som oss så kanske man inte har koll på där 
det skiljer, ganska mycket och då kanske man tycker att det är fel, som till exempel hur danskarna 
räknar. Jag i alla fall känner att ja dom nordiska språken är väldigt, hör väldigt mycket ihop. Förutom 
färöiska för det har man inte riktigt koll på. Man räknar inte bort dom och tycker att dom inte hör 
hemma men att man inte riktigt räknar med dom för att man kommer inte ihåg att dom finns. 
(Johanna) 

5.1.5   Nordisk språkgemenskap 

Johannas långa vistelser i grannländerna har ökat hennes språkförståelse vilket i sin tur 

har lett till ökad nyfikenhet. För henne är inblicken i grannländerna viktig.  Kerstin delar 

Johannas uppfattning: ”Jag gillar att välden känns lite större.” 

   Ivar och Lena tycker däremot att den nordiska språkgemenskapen är diffus. Lena 

tror att språkgemenskapens funktion blir mera påtaglig om man törs kommunicera.   

Även om jag pratar svenska och du pratar norska med mig så är ju våra nyanser mycket bättre än 
dom är om vi skulle använda engelska till exempel och det är ju viktigt […] som språklärare tycker jag 
ju att man måste försöka nå långt med sitt språk och jag tror att det är berikande som sagt för 
ordförråd och allt möjligt att ta del av andras språk och inte bestämma sig för att - Nej jag förstår inte. 
(Lena) 
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5.2 Lärarna på Island 

5.2.1  Introduktion och språkkontakter 

De isländska lärarna bor och arbetar i olika byar och städer på Island.  

    Auður studerade till dansklärare i Danmark och har undervisat i danska och 

engelska i ca 4 år. Björg utbildade sig till special- och dansklärare i Danmark. Hon har 

arbetat i 25 år och undervisar nu i danska på grundskolans senare del. Sigrún har varit 

lärare sedan 2008. Hon undervisar i danska på grundskolans senare del. Dagný har 

undervisat i isländska på grundskolans senare del i 15 år. Hon är inte högskoleutbildad i 

danska men har undervisat lite i ämnet och talar norska. Dagný ville tala engelska under 

intervjun. I Auðurs och Sigrúns utbildning ingick studier i norska och svenska. Genom 

danskan förstår de mycket av de skandinaviska språken men kan bara uttrycka några 

fraser. De känner till en smula färöiska.  

   Erla har undervisat i danska på grundskolans senare del i nio år. Hennes danska 

mor pratade mest isländska. Fanney är uppväxt i Norge och har norska som modersmål. 

Hon har undervisat i norska på Island i ungefär sju år. Hennes livspartner är isländsk 

och en av hennes föräldrar är svensk. Fanney arbetar på ett särskilt språkcentrum och 

undervisar ungdomar som läser norska istället för danska. Delar av undervisningen är 

på distans. På språkcentrumet talas det olika språk dagligen och hon har ett nära 

samarbete med svenskläraren. Guðný har arbetat som gymnasielärare i isländska i 25 år. 

Hon har aldrig studerat danska eller svenska på akademisk nivå men talar och förstår 

språk mycket bra. Guðný är berest i Norden. Hildur är utbildad gymnasielärare i danska 

och isländska och har varit verksam i ungefär 30 år.  

    Hildur, Guðný, Auður och Sigrún kan tänka sig att studera ytterligare ett nordiskt 

språk om det fanns tid och möjlighet. De är inte heller främmande för att bo i ett 

grannland.  

    Flera av lärarna har själva bott och/eller studerat i ett skandinaviskt land. De flesta 

har släkt eller bekanta i grannländerna som de håller kontinuerlig kontakt med. Lärarna 

på Island tar gärna del av nordiskt TV-utbud och läser skönlitteratur av nordiska 

författare, vissa på originalspråk.  

5.2.2  Undervisning och profession 

Auður använder skönlitteratur, tv-serier och autentiska artiklar i sin danskundervisning. 

Hon betonar att det viktigaste är att eleverna kommunicerar och att de lär sig att föra sin 

egen talan. Auður förklarar att styrdokumentens och ämnestraditionens fokus har 

ändrats från grammatik och läsförståelse till kultur och kommunikation. Den nya 

läroplanen ger läraren större frihet. 

    Björg jämställer muntlig kommunikation och grammatik. Hennes undervisning 

utgår ofta från läroboken och hon betonar språkens likheter, gemensamma historia och 

ordens ursprung. Sigrún varierar undervisningen efter studieplanens sju kompetenser 

och har många kreativa idéer. Hon gör helst allt material själv och arbetar gärna med 

moderna medier, samtalsgrupper och projektarbeten. Hennes nya arbetsplats är dock 

väldigt traditionell och undervisningen ska baseras på läroböcker. Sigrún känner sig 

styrd och upplever att undervisningen blir tråkig.  

Jag syns hvert fall att di skall tale sproget, det er det viktigaste, fordi hvis du skall reise till udlandet 
eller till vidareutdannelse så skall du ikke bare skriva då skall du kommunikera med, du ska tale ett 

https://sv.wiktionary.org/wiki/Sigr%C3%BAn
https://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=Dagn%C3%BD&action=edit&redlink=1
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sprog, ja og det är det viktigaste, men i Island så är det riktig mange där ikke taler sproget i 
undervisningen sellom man skall i fölge studieplanen man skall lägge vikt på det muntlige. (Sigrún) 

Erla arbetar temabaserat med problembaserat lärande i smågrupper. Hon involverar 

eleverna i uppgifternas utformning för att de ska få skapa utifrån intresse. Hon upplever 

att de då blir engagerade vilket ger bättre resultat. Grupparbetena skapar 

sammanhållning och hon berättar att eleverna ”ikke vil gå glipp av timen […] det er ikke 

for min skyld, men fordi di arbejde så mye i gruppe.” Anledning till att Erla utbildade sig 

till lärare är:  

Jeg har tre børn og jeg syntes altid at undervisningen di fik i dansk var mye kedlig og di kunde ikke 
lide, så jeg tror må ske at jeg kunde gøre mer spændende for barnen. (Erla)  

Fanney gör allt material själv och arbetar temabaserat med fokus på muntlig 

kommunikation. Hon arbetar med genrebaserade läs- och skrivuppgifter och tycker att 

grammatikundervisning ska vara funktionell men tror att många dansklärare håller fast 

vid traditionell grammatikundervisning. Hon är engagerad i projektet Nordens dagar 

där elever från hela Norden kommunicerar och löser uppgifter via nätet.  

     Hildur utgår ifrån styrdokumentens fyra färdigheter: läsa, lyssna, skriva och tala. 

Hon försöker att använda dem alla varje lektion. Hon lägger stor vikt lägg vid talövningar 

och hörförståelse eftersom eleverna inte talar danska på fritiden utan bara engelska.  

    Guðný berättar att gymnasiekurserna i isländska är litteraturbaserade och den 

historiska litteraturen är central. Dagný beskriver att isländska är flera ämnen i ett. Varje 

vecka ska eleverna ha minst 5 lektioner i isländska uppdelat på grammatik, rättstavning, 

litteraturstudier och skrivning. Dagný har en hel del katederundervisning och utgår 

gärna från den isländska litteraturhistorien.  

    Dansklärarna beskriver att många elever har svårt att förstå danska. Därför måste 

de ofta översätta till isländska, särskilt i grammatikundervisning och för yngre elever. De 

hänvisar till att studieplanen framhåller jämförelser mellan språken. I synnerhet äldre 

elever är generade inför att tala danska. De tycker att det är pinsamt och är rädda för att 

göra fel. Björg säger att ju yngre eleverna är desto mer vågar de tala danska. Erlas 

uppfattning är att det blir orättvist mot elever med utomnordiskt modersmål om hon 

bara talar danska på lektionerna så elever som talar norska får använda det emellanåt. 

Det krävs förkunskaper för att läsa norska och all Fanneys undervisning sker på det 

språket men ibland översätter hon till isländska.  

5.2.3 Skoldanskan och ämnets förändring 

Samtliga lärare tycker att grannspråksundervisningen är mycket viktigt. Genom att 

behärska ett skandinaviskt språk får man många möjligheter till universitetsstudier och 

tillgång till arbetsmarknaden i Skandinavien. Enligt Sigrún ser ungdomarna 

utlandsstudier som en rolig utmaning. Hon säger att ”hvis du taler et nordisk sprog 

udenfor islandsk og så har du noglen till di andre sprog”. Dagný tycker att språkstudierna 

är viktiga för sammanhållningen mellan länderna. Auður och Dagný anser att eleverna 

inte måste kunna tala danska flytande men de ska ha en känsla för språket och kulturen. 

Dagný säger ”whatever little they can talk and understand, it helps”. Språkkunskaper 

underlättar också vardagsföreteelser så som att handla i mataffärer med matvaror 

producerade i Skandinavien. Den gemensamma historien och nationella samarbeten 

spelar också stor roll. Erla berättar att lagar som stiftades under danskt styre fortfarande 
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är skrivna på danska. För Fanney är det viktigt att kunna kommunicera på något annat 

språk än engelska.  

[Islänningarna] er veldig rask på att lære sig sproget i respektive lande.  […] det er snack om måneder 
då har dem det, då klarer de sig. De har grunnleggende[kunskaper] når dem kommer. Når de kommer 
er de kanskje dårlig på dansk, men de har hatt det og de skønner litt og sprogen er like, det er det 
samme utgangspunkt, og når du begynner og sett ører da går det ganske fort å lære. (Fanney) 

Hildur hänvisar till de mellanstatliga samarbetena och säger:  

Ísland det er vores første familje og di næste er de skandinaviske og vi støtte hinanden[varandra], det 
ligner mye samfundet så og det er utrolig mange islænninger som bor i Danmark, både på arbejde og 
til å studere. Det er utrolig mange som flytter til Norge, nær det kom krisen hær, og Sverige er det 
mange som studerar och bor i. 

Lärarna tror att ämnets friare och kreativare utveckling är bra för undervisningen och 

attityden. Det kräver att läraren följer med i samhällsförändringar och ständigt skapar 

nya övningar till nytt material. Björg säger att: ”Det syns jeg er et kempearbejde fordi du 

ska vare som en skuespiller hele tiden.”  

    Sigrún tror att det är viktigt med en positiv och rolig start och att lärarna från början 

berättar om fördelarna med att kunna ett annat nordiskt språk. Hon anser att man ska 

börja med hörförståelse, enkla talövningar och lekar. Det är viktigt med positiv 

återkoppling och att hela tiden uppmärksamma understryka likheterna mellan språken 

för att underlätta förståelsen.  

Du skal starte på en positiv måde så elever syns det er sjovt [roligt] at lære sproget og det er 
interessant, ikke at det er svært, fordi fleste siger det er svært at lære dansk, men hvorfor er det så 
svært? Det forstår jeg ikke, fordi, det er læraren, det er læraren di skal bestmme på vilken måde skal 
jeg vise disse børn hær hvordan di kan lære det hær sprog. (Sigrún) 

Sigrún tycker att det är orättvist mot eleverna att danskan bedöms efter samman krav 

som engelskan. Ungdomarna kommer ofta i kontakt med engelska utanför skolan. Det 

ges inte samma möjligheter att få bra betyg i danska. Erla har märkt att föräldrars 

inställning har ändrats. Från att ha tyckt att det bara var engelska som gällde har man 

gått över till att se fördelarna med skandinaviska språk.  Erla och Fanney berättar att 

danskämnet ofta är under hård press i media och i den senaste skolreformen fick ämnet 

färre skoltimmar på gymnasiet. Vissa politiker och debattörer menar att skolan ska spara 

in på det och lägga resurserna på engelska istället. Guðný förklarar att inställningen 

märks i den nya läroplanen där engelska numera är första främmande språk och danska 

är andra. Hildur ser en globaliseringstrend. Ungdomar kan tänka sig att studera i länder 

utanför Norden vilket kan vara en anledning till engelskans popularitet. Guðný tror att 

idén att skära ner på språkstudier, till fördel för engelska, även smittar av sig på 

tredjespråktillvalen. Fanney berättar att det råder en missuppfattning om att inlärning 

av flera språk inkräktar på isländskan och därför börjar islänningar först i sjätte klass 

med främmande språk. Samtidigt säger Hildur att politikerna alltid talar om 

skandinaviskt samarbete och Island har länge fått stöd från Danmark för 

danskundervisningen. Guðný tror, på fonetiska grunder, att islänningar egentligen skulle 

ha lättare att ta till sig svenska.  

    För att förbättra statusen för danskämnet behöver läromedlen ses över. Erla säger 

att ”jeg kan ikke like undervise i di bøger fordi jeg syns texten er røvkedlige og hvis jeg 

syns det er kedligt så kan jeg ikke gøre det så spennande fo børnen”. Fanney säger att 

undervisningen måste byta riktning från ”formelle ting” så som grammatik och 

rättstavning till muntlig kommunikation med fokus på individuell produktion. Hon 
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säger att lärarna måste tala målspråket i större utsträckning under lektionstid. Enligt 

Hildur kan ett sätt vara att lyfta fram nordiska författare för islänningarna som generellt 

har ett stort läsintresse. Guðný anser att ämnet behöver fler och inte färre timmar.  

5.2.4  Elevers och lärarkollegors attityder  

De flesta lärare säger att många elever är negativt inställda till att läsa danska. Eleverna 

vet att danskundervisningen har historiska och kulturella grunder men ifrågasätter 

varför de inte läser norska eller svenska istället. Auður och Dagný berättar att debatten 

om danskämnet ständigt återkommer. Auður säger att ”Det har været rigtig mye debat 

om dansk og dansk fyld mindre og mindre plads i skolen og må ske det er tillælldig, men 

sån er det bare, men jeg syns det er så viktig.” Äldre generationer minns konflikten 

mellan Danmark och Island och en del håller fast vid gamla negativa inställningar. Vissa 

föräldrar och lärare tycker att danskundervisningen saknar grund. Informanterna tror 

att det handlar om fördomar och att myten om ”kedlig dansk” lever kvar. Erla märker att 

vissa barn har med sig fördomar om ”den kedlige dansk” hemifrån.  

Erla: Jeg ska vart eneste år [förklara] hvorfor vi lære dansk.  

Interviewer:  och vad är ditt argument då? Det viktigaste?  

Erla: Vi har felles historia og så fordi at jag fortelle dem at det er nødvendigt at lære et nordiskt sprog 
så fordi jag fortelle dem når di er gamle nok så vil ni må ske ta till Danmark eller Norge så er det mye 
gott at di har hatt den forberedelse med hvad det er. Men jag fortelle dem altid at de ska lære fem till 
syv sprog så det er gott att begynne med ett lignende islandsk. 

Den negativa inställningen kan också vara avhängig elevernas förmåga att lära sig språk. 

Många islänningar kämpar med uttal och hörförståelse. Auður, Sigrún och Erla tror att 

eleverna och danskundervisningen lider av lärares bristande kompetens och 

engagemang. De har tilltro till att en kreativ och kommunikationsfokuserad 

undervisning kan göra danskan rättvisa.  

    Fanney berättar att ungdomar tycker att det är spännande att lära sig nya språk. 

Hon säger dock att inställningen till danska på Island kan jämföras med debatten om 

nynorskans ställning i Norge.2 Hon hänvisar till undersökningar visar att 

språkcentrumets elever som läser ett annat nordiskt språk har ett märkbart större 

intresse, är motiverade och är nöjdare än elever som läser danska. Språkcentrumets 

elever har anknytning till språket och det är en del av deras identitet medan elever som 

läser danska gör det utan personlig koppling. ”De har ju brukt språket til at kommunisere 

og vet at det trenger ikke at vare perfekt, det er nok med at sett in ører og vare lit velvillig.” 

Hennes tidigare erfarenheter av projektet Nordens dagar är att danska ungdomar har 

svårast att förstå andra nordbor även när ett skandinaviskt språk talas. Norska 

ungdomar hade bäst grannspråksförståelse och isländska ungdomar har svårt att förstå 

talad danska. Fanney har läst studier som bekräftar hennes bild. De föräldrar som hon 

möter är måna om att deras barn ska läsa norska eftersom det är en del av identiteten. 

Hon känner många duktiga dansklärare men hävdar att en hel del inte alls behärskar 

danska och dessa föredrar att tala isländska med henne.  

    De elever och föräldrar som Björg möter är generellt positiva till 

danskundervisning. Eleverna tycker att det är spännande och föräldrar ser nytta av det i 

                                                 
2 I Norge finns två skriftspråksnormer, bokmål och nynorsk, och konflikten handlar om huruvida det ska 

vara obligatoriskt att lära ut nynorsk i skolorna. 
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arbetslivet. Populära tv-serier från Danmark påverkar elevernas intresse positivt. Björg 

betonar också betydelsen av ländernas gemensamma historia.   

   Guðný tror att föräldrar är lite positivare till danskan än deras barn eftersom de ser 

praktisk nytta av kunskaperna. Hon berättar att ungdomarna föredrar engelska. ”Og så 

tror de at di er mye flinka til engelsk og så viser det sig at de har ikke så stort ordforråd 

på engelsk”. Dagný nämner också engelskans inflytande: “They think it´s enough to 

know how to talk English and they always want to use English even sometimes when they 

are studying Icelandic they use some slang in English and say - what´s this in Icelandic? 

   Hildur berättar att för 15 år sedan var danska inte alls populärt bland ungdomar 

men finanskrisen 2007–2008 fick fler att se åt de skandinaviska länderna och intresset 

för danska växte, även om det var lite.  

5.2.5  Internordisk kommunikation  

Lärarna inleder alltid en konversation med en annan nordbo på ett skandinaviskt språk 

vilket oftast fungerar bra. Auður tar tillfället i akt när hon väl får tala danska.  

Jeg ved godt att de forstår det [isländska] ikke og ja, jag begynner med min dansk men hvis jag hør 
att ni ikke forstår eller følger med så skifte jag till engelsk fordi att jag er ju også engelsklærer.  

Auðurs erfarenhet är tyvärr att danskarna talar engelska när de hör att hon inte är 

danska. Hon tror att det beror på fördomar om att vi inte förstår varandra och på att folk 

ger upp för snabbt. Björg, Guðný och Hildur berättar att elever som har rest till Danmark 

har blivit besvarade på engelska trots att de har försökt att prata danska. Björg tillägger 

att danska medier har uppmärksammat problemet med att danskar inte talar danska 

med människor som håller på att lära sig språket utan alltför snabbt övergår till engelska.  

     När Sigrún besöker Sverige eller Norge lägger hon sig till med en ”sån litt 

skandinavisk accent”. På Färöarna är det inga problem att prata isländska eller danska. 

Sigrún berättar om ett utbyte mellan hennes skola och en dansk skola som finansierades 

av Nordiska rådets stipendium Nord Plus Junior. I mötet med danskarna talade hennes 

isländska kollegor mest engelska trots att de har studerat danska. ”Nole ganger så ville 

danskarne kommunikera med mig på engelsk men jeg svarede hele tiden på dansk, ja 

fordi jeg vill, jeg vill kommunikera på dansk […] men di, danskerne ville mye gärna tale 

engelsk.” De isländska eleverna talade först engelska men allteftersom förstod de vad 

danskarna sa och övergick mer och mer till danska. Det var ett givande projekt och 

eleverna var väldigt engagerade.  

    Dagný har bott i Norge och är bekvämare med att tala norska än danska. Hennes 

erfarenhet är att nordbor oftast talar engelska med henne även om hon försöker tala 

norska. Hon tror att islänningar gör likadant. Auður tror att islänningars bruk av 

engelska beror på bristande kunskaper. Det är dock många som ser skandinaviska tv-

produktioner utan problem så det är skillnad på att själv bruka språket och när andra 

gör det.  

    Björg anser att islänningar är bra på andra nordiska språk och att de flesta är 

mycket positiva. Sigrún tycker att det är lite både och med islänningars kunskaper och 

attityder. Danskundervisningen är ofta bristfällig och tråkig men islänningar ser på 

mycket skandinavisk tv och sport och de är inte främmande för att resa eller studera 

utanför Island. 
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If they learn what they are supposed to learn, then they can get very good and it is easy for us to go to 
the other countries and if we stay there for a while to get a hang of the language it is easy, it comes 
easy to us so I think ... They are capable to do it but the interest stands in the way. (Dagný) 

Lärarna har inte märkt av någon större attitydförändring. Möjligtvis har islänningarna 

blivit lite mer positiva. Det ökande resandet gör att Danmark inte längre uppfattas som 

märkligt. Det ses numera som ett modernt land med stilsäker design och bra tv-

produktioner. Enligt Sigrún ser islänningar fördelarna med andra nordiska länder såsom 

liknade välfärdssystem och vidareutbildning. Det är en del av globaliseringen att folk 

blickar utanför landsgränserna. Samtidigt är det få som vill studera till dansklärare.  

   Lärarna berättar att även om intresset är lågt för danskan så tycker både 

skolpersonal och samhället överlag att det är viktigt. Dagný och Auður återkommer till 

engelskans inflytande. Auður säger att det är problematiskt för att islänningar tror att de 

är så bra på engelska och men studier visar att så inte är fallet.  

I think people who are educated they know how it is to have this option [danskundervisning]but 
normal people perhaps they’re not thinking about it and the young, the young people […] perhaps 
they’re not thinking about it, it doesn’t matter, because they have English - I don’t think it has 
changed. It’s the same attitude. (Dangý)  

Erla tror att kommunikation på en blandning av modersmålen skapar en gemenskap 

mellan nordbor. Hon tror inte att islänningar är särskilt bra på danska trots den 

obligatoriska undervisningen. Islänningar är generade över att tala danska men eftersom 

de har grundläggande kunskaper går inlärningen fort om de vistas i Danmark.  

    Fanney talar isländska på Island men talar norska med andra nordbor. Hon säger 

att många föredrar att tala sitt modersmål.  

Ju mindre du [befolkningen som talar ett språk] er ju vigtigere blir det her for dig, vi blir litt vigtigere 
når vi hør språket vores og det er gott at vi snakker på en annan måte, er morsomare på en annan 
måte, og ikke sant? Det er helt slike ting som du gjøre annorledes på det språket än på ett andre og et 
tredje språk, fjerde språk, sellom man syns man har blitt go så er du aldrig så god som du är på 
modersmålet dit. (Fanney) 

Fanney säger dock att många islänningar och danskar vill tala engelska för att de tror att 

de är så bra på det. Hon har samma uppfattning som Erla att islänningar är bra på att 

läsa danska men att det inte är bra på muntlig kommunikation. Fanney tror att det beror 

på att skoldanskan länge har varit och fortfarande är grammatik- och 

rättskrivningsorienterad trots att läroplanen numera lyfter betydelsen av talad 

kommunikation.  

   Guðný förklarar att många föredrar att prata engelska eftersom det danska uttalet 

är svårt. Utöver det är islänningar mycket positiva till andra nordiska språk och 

skandinavisk populärkultur.  

5.2.6  Nordisk språkgemenskap 

Auður är osäker på om det finns en nordisk språkgemenskap.  

Vi ligner ju mye hinanden og vores kulturer er sån, Island kanske står litt udenfor syns jeg, lite mer 
amerikansk eller ja jag vet ikke hvorfor men så är det, men vi har blitt lite mer och mer nordisk syns 
jag[...] må så ske för det att vi kikar lite mer nu till skandinavisk, for exempel, design till hjemmet å 
sån tygeting så vi har litt mer till fælles med de skandinaviskaländerna än, den andre vejen 
[amerikanska]. (Auður)  

Auður säger att Norðurlandaráð (Nordiska rådet) behöver förtydliga samarbetet för att 

nå ut bättre. För Björg är gemenskapen med Danmark viktig och hon berättar att hon 

ska på en nordisk språklärarkonferens med stöd från Nordiska Rådet. Sigrún berättar 
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om den positiva och välkomnande gemenskapen i Norræna húsið (Nordens hus) som är 

ett kulturhus för nordiska språk- och kulturevenemang i Reykjavik. 

Jeg syns hvertfall at det er vigtig at jeg kan tale et nordisk sprog og det giver mig adgang[tillgång], 
som jeg har sagt før til andra, og når man opplever at man kan, man kan noe så blir man sån selvsikker 
om at du har mulighet at gøre noe med sproget sellom det er dansk, svensk eller norsk. (Sigrún) 

Dagný nämner Nordiska Rådet och beskriver att omvärlden har en bild av ett 

sammanhållet Norden. Hon är mycket intresserad av språkhistoria och språksituationen 

i Norden. ” I see how precious it is, and I see the connection with the other languages and 

I enjoy finding out more about that, so I think it is very important to still have it and not 

lose it.” Dagný tror att Islands strikta språkpolitik kommer att förändras i och med 

engelskans inflytande och globaliseringen.  

    För Erla och Hildur representerar dansklärarföreningen nordisk språkgemenskap. 

Fanney och Hildur förklarar att de har vigt sina arbetsliv åt nordiska språk och det har 

blivit en del av deras identitet. Guðný och Fanney ser släktskap mellan de nordiska 

befolkningarna. Gemenskapen är som en utökad familj och de tror att många håller med 

även om Fanney tror att tanken är lite främmande för islänningar. Språket gör dem 

annorlunda och hon frågar sig om de inte vill bevara det så. Hildur berättar att:  

Jeg siger det til eleverne mine, - Her [på Island] har vi 320 000 mennesker som vi har sprogsamfund 
med, men hvis vi lære dansk så er det plus 5 millioner og hvis vi kan læse dansk så kan vi også læse 
og lytte til svensk og norsk så det blev va 18 miljoner eller noget? 
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6 Analys 

I följande avsnitt presenteras intervjustudiens femte stadium (se avs. 4.4). Analysen är 

indelad i två teman: Språkundervisning och ämnets utveckling respektive Attityder till 

grannspråksundervisning. Under vardera rubriken presenteras en jämförelse mellan de 

nationella lärargrupperna.  

6.1  Språkundervisning och ämnets utveckling 

6.1.1 Lärarna i Sverige 

Svensklärarnas praxis och uppfattning om grannspråksundervisning fokuserar på 

kunskaper om språken och språkförhållanden snarare än på språkförståelse. Området är 

lågprioriterat och varken informanterna eller deras kollegor behandlar nordiska språk 

som ett inslag av främmande språk utan istället som språkhistoria eller litteraturmoment 

med inslag av översättning. Lärarna lägger inte tonvikt vid muntlig kommunikation och 

berättar att elever är generade över att tala. Området präglas av dåligt samvete, bristande 

kunskaper samt skamkänslor över ogenomtänkta metoder. På grund av det omfattande 

kursinnehållet prioriteras moment som är återkommande. Ämnesplanens (Lgy11) 

centrala innehåll behandlar till största delen kunskaper om och redogörelser för 

språkförhållanden och litteratur. Läroplanen framhåller dock ett internationellt 

perspektiv. Elevernas ska få stifta närmare bekantskap med nordisk kultur och relatera 

den till sin egen identitet som invånare i Norden. I ämnesplanen finns inga formuleringar 

eller kunskapskrav angående språkförståelse eller elevers egen språkproduktion. 

Lärarna ställer inte heller sådana krav. Nordiska språk utgör en liten del av 

kursinnehållet och har bara ett kunskapskrav kopplat till sig. Lärarna är medvetna om 

detta och följer kursplanerna. 

   Språklagen (SFS 2009:600) ger ingen särskild status till nordiska språk. I Nordiska 

rådets språkpolitik står inget konkret om grannspråksundervisningens omfattning. 

Målet om språkkunskap uppnås till viss del då styrdokumenten fokuserar på 

faktakunskaper om språken och litteraturläsning. Däremot kan målet om språkförståelse 

och strävan efter kommunikation mellan grannspråken inte sägas tillgodoses enligt vad 

som framgått i denna studie. Strävan efter förstärkt grannspråksundervisning är ett mål 

som till viss del har uppfyllts då områdets stärkts i Lgy11. Informanternas 

lärarutbildningar behandlade grannspråken i varierande grad och endast en hade fått 

vidareutbildning i ämnet. 

 I Avtalet om kulturellt samarbete (2016b) står det att skolan ska vidga möjligheterna 

för utbytesstudier i Norden. Detta mål kan inte anses uppfyllt sett till språkbehärskning. 

Läroplanen betonar inte färdigheter i eller förståelse för grannspråken. Detta stämmer 

in på beskrivningen i SOU 2002:27 om en förskjutning från ”förstå” till att ”få erfarenhet 

av” grannspråken.  

Styrdokumenten har inte kommit att färgas av det kommunikativa paradigm som 

Hauksdóttir (2002) och Tornberg (2015) beskriver. Enligt informanterna har de själva 

och kollegor otillräcklig kompetens vilket påverkar undervisningen negativt. I relation 

till Hauksdóttirs (2002) teori om kopplingen mellan lärarnas professionella identitet och 

undervisningens kvalitet kan svensklärarnas bristfälliga undervisning och dåliga 

samvete förklaras av bristande kompetens. Nedprioriteringen av området kan förstås i 

skenet av Lindgren och Enevers (2015) konstaterande om språkdidaktikens 
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åsidosättande i forskningsvärlden. SOU 2002:27:173 belyste lärarutbildningens 

summariska undervisning om nordiska språk vilket överensstämmer med några 

svensklärares erfarenheter. Lystedts (2015) studie om ångest eller motvilja relation till 

muntlig andraspråksinlärning bekräftas av några informanter.  

6.1.2  Lärarna på Island  

De isländska lärarna är medvetna om det kommunikativa paradigmet och att 

styrdokumenten betonar detta. De flesta lärarna framhåller att muntlig kommunikation 

och elevernas möjligheter att uttrycka sig själva är det viktigaste i undervisningen. Deras 

uppfattning är att detta överlag inte uppfylls i skolorna och att ämnestraditioner och till 

viss del kompetensbrister begränsar. Lärarna anser att de själva har goda kunskaper och 

god språkbehärskning men bilden av kollegornas kompetens varierar. Vissa anser att 

lärarkåren är välutbildad medan andra anser att deras språkkunskaper är bristfälliga och 

att dansklärare inte behärskar språket. Det finns en splittring i kåren mellan dem som 

förespråkar och använder nya metoder och dem som följer gamla ämnestraditioner.  

När informanterna får utarbeta egna kreativa metoder får de positiva gensvar från 

eleverna. Det är mycket krävande för lärarna om de både ska hänga med i 

samhällsutvecklingen och ta del av samtida populärkultur. De talar själva om att 

undervisningen måste kompensera för bristen på nordisk 

främmandespråkskommunikation i elevernas vardag men användningen av målspråket 

i undervisningen varierar. Enligt några informanter är modersmålsanvändning i 

främmandespråksundervisningen ett medvetet pedagogiskt val men de tror att andra 

lärare använder modersmålet på grund av sina egna bristande kunskaper. 

  Enligt flera informanter ställs höga krav på elevernas danskkunskaper eftersom de 

bedöms efter samma kriterier som engelska. Eleverna hör dock och brukar det språket 

mycket mer i vardagen. Engelska prioriteras som första främmande språk medan danska 

är andra främmande språk.  

    Läroplanen fäster stor vikt vid muntlig kommunikation och elevens förmåga att 

uttrycka sig samt kulturell förståelse. Innehållet är omfattande och betonar 

kommunikativa kompetens. Språklagen (Alþingi 2011) ger dock ingen särskild status till 

de nordiska språken.  

   Nordiska rådets mål om språkförståelse uppnås till viss del i informanternas 

praktiker men inte generellt i lärarkåren enligt informanterna. En stark 

grannspråksundervisning är ett mål som uppnås till viss del eftersom ämnet är 

obligatorisk men ämnet har tilldelats färre skoltimmar i nya läroplanen och 

nedprioriteringen till förmån för andra främmande språk kan i det perspektivet ses som 

en försvagning. Det mål som rör språkförståelse och strävan efter kommunikation 

mellan grannspråken uppnås i vissa lärares praktiker, särskilt bland dem som engagerar 

sig i olika projekt. 

   Hauksdóttirs (2002) sammanställning av danskämnet utveckling återspeglas hos 

informanterna.  Styrdokumenten har formats i enlighet med det kommunikativa 

paradigmet men det har inte lärarkåren. Danskämnet försämrade status bekräftas i 

lärarnas uppfattning, i läroplanen och i forskningen. Hauksdóttirs (2002) teori om 

paradoxen mellan lärarnas uppfattning om grannspråksundervisningens 

kompenserande funktion och deras praxis bekräftas till viss del av informanterna men 

lärarna anser sig ha medvetna språkdidaktiska anledningar. Flera informanter har en 
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utarbetad metodik och pedagogik vilket borgar för en bra undervisning enligt 

Hauksdóttir.  

Informanterna strävar efter att använda samtida kultur vilket är en god förutsättning 

för språkundervisning enligt Tornberg (2015). Splittringen i lärarkåren kan ha negativ 

effekt på yrkesidentiteten vilket i sin tur kan påverka undervisningen negativt enligt 

Hauksdóttirs (2002) teori. Lystedts (2015) studie om ångest eller motvilja inför muntlig 

andraspråksinlärning bekräftas av dansklärarna. 

6.1.3  Jämförelse mellan de nationella kontexterna  

I jämförelsen mellan ländernas styrdokument och lagtexter framkommer det att det 

samordnande syftet och målet att öka den samlade effekten av ländernas 

utbildningsinsatser i Avtalet för kulturellt samarbete (2016b) inte uppfylls. I 

styrdokument och lärarpraxis uppnås språkpolicyns mål av olika anledningar bara till 

viss del. Tolkningarna av Nordiska rådets formulering ”i lämplig omfattning”(2016a) om 

grannsspråksundervisningen varierar stort mellan länderna. Frånvaron av en explicit 

språkpolitik kan påverka de stora skillnaderna i ländernas grannspråksundervisning. 

Ländernas tidigare implicita, traditionella och normgrundade språkpolitik verkar ha stor 

påverkan enligt lärargruppernas berättelser. Språkpolicyns bristande genomslag i den 

svenska läroplanen och lärarnas nära förhållningssätt till styrdokumenten leder till att 

språkpolicyn inte gör sig gällande i undervisningen. Den isländska ämnestraditionen har 

en tydlig prägel medan dess svenska motsvarighet är otydlig. Splittringen inom 

lärarkåren på Island och den osäkra yrkesidentiteten i Sverige kan vara en effekt av detta.  

    Lystedt (2015) och Hauksdóttir (2002) menar att metodmedvetenhet bland lärarna 

är mycket viktig för elevernas möjligheter till inlärning och när informanterna fritt får 

utveckla metoder får de också bättre respons och resultat. Både svenska och isländska 

lärare uttrycker att deras elever är generade inför att tala grannspråken. Det kan vara en 

effekt av att undervisningen, framförallt i Sverige, fokuserar på receptiva färdigheter 

istället för produktiva, utifrån Lainios (2013) definition.   

6.2 Attityder till grannspråksundervisning 

6.2.1  Lärarna i Sverige  

Svensklärarna är positiva till grannspråken och intresserar sig för nordisk populärkultur. 

Bland elever och bekanta finns emellertid tydliga fördomar om grannspråken och om 

andra nordbor. Eleverna är intresserade av språksituationen, värdering av språken samt 

språkförbistringar men inte av att lära sig grannspråken. De har svårt att förstå dem.  

Kollegorna är ointresserade av ämnet vilket informanterna tror beror på okunskap. 

Varken syfte eller metoder är förankrade hos dem och styrdokumenten uppfattas som 

otydliga. Ämnestraditionen är också den otydlig på så vis att vissa anser att 

grannspråksundervisningen har förlorat status medan andra kollegor uttrycker att 

ämnets utökade utrymme i läroplanerna är obefogat. Lärarna tror att den negativa 

attityden till grannspråksundervisningen kan förändras med hjälp av nya metoder, 

fortbildning för lärarna och tydligare styrdokument.  

    Svensklärarna tror vidare att kontakt med grannspråkstalare och populärkultur 

påverkar attityder positivt. De tycker sig se tecken på att svenskar bosatta i södra Sverige 

är positivare till danska är norrlänningar. Grünbaum (2001) menar att intresse för 
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grannländerna och deras kulturutbud påverkar språkförståelsen positivt vilket verkar 

vara fallet att döma av elevernas och lärarnas ökade intresse när de tar del av 

grannländernas tv-produktioner.  

    Informanterna tycker att grannspråksundervisning är viktigt. Det kan ge värdefulla 

perspektiv på svenskan och främmandespråksinlärning, underlätta den nordiska 

arbetsmarknaden, ge studiemöjligheter bortsett från att språkförståelse också har ett 

egenvärde.  

Den nordiska språkgemenskapen är inte självklar för alla svensklärare i denna studie. 

De som är beresta i grannländerna och har haft mycket grannlandskontakt känner av 

gemenskapen mycket tydligare.  

   Lgy11 belyser värdet av internationella och nordiska perspektiv i skolan och vill 

främja kulturutbyten och grannlandskontakter. Där framhävs kulturella och 

samhälleliga aspekter och kursplanen för svenska 2 behandlar språkförhållanden i 

Norden. I ”språkförhållanden” kan samhälleliga och kulturella aspekter ingå.  

    I Helsinforsavtalet (2016a) artikel 8 står det att grannspråksundervisningen ska 

behandla ”kultur och allmänna samhällsförhållanden”. Detta kan möjligen uppnås om 

lärare inkluderar kulturella och samhälleliga sammanhang i tolkningarna av 

kursplanernas formuleringar om ”språkförhållanden”.  

    Språkpolicyns (2006) mål angående internordisk kommunikation påverkas inte 

bara av undervisningsinnehåll utan även av attityder och kontaktmönster. Låga 

kunskaper och negativa attityder samspelar och kan försvåra internordisk 

kommunikation. Enligt det mål som gäller Norden som språklig föregångsregion 

(Nordiska rådet 2006) ska ”språkgemenskapen präglas av medborgarnas strävan att 

förstå och respektera varandras modersmål.” Elevernas och allmänhetens attityder och 

grannspråkskunskaper präglas snarare av fördomar och till viss del av ovilja att 

kommunicera på skandinaviska språk nordbor emellan. Bijvoets (1998) teori om 

kopplingen mellan språkattityder och talarna av språket är tydlig i svensklärarnas 

beskrivningar av elevers och bekantas inställningar till grannspråken.  

Informanterna tror att gemene svensk är försiktigt positiv till nordiska språk men 

intresset är lågt. Ointresset kan bero på Sveriges position i den primära 

språkgemenskapen, ett eventuellt ”storebrorskomplex” och starkt förankrade fördomar. 

I samverkan mellan Bijvoet (1998) kallar den affektiva och den kognitiva funktionen kan 

fördomarna förstås som följder av svenskarnas behov av en positiv självuppfattning 

vilket skapar förenklade kategoriseringar mednegativa konnotationer av 

grannspråkstalare. Den politiska viljan i Nordiska rådets språkpolitik samstämmer ännu 

inte med attityder som finns bland de intervjuade lärarnas kollegor och bekanta. Det 

finns alltså en diskrepans mellan språkattityder på mikronivå och makronivå (Bijvoet 

1998).  

   Svensklärarnas och kollegornas praxis kan förstås i ljuset av Bijvoets (1998) 

koppling mellan attityder och språkdidaktiska överväganden. Lärarnas låga intresse och 

styrdokumentens formuleringar påverkar ämnets nedprioritering och 

klassrumsundervisningen.  Det bidrar till osäkerhet inför metoder och innehåll, vilket 

för tankarna till Hauksdóttirs (2002) forskning om effekterna av brister i lärares 

professionella identitet. De effekterna påverkar så väl undervisningens kvalitet som 

teoretisk medvetenhet om inlärningsmetoder.  
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Enligt Tornbergs (2015) teori om förankringen av ämnets syfte och rådande 

samhällsnormer kan det låga intresset hos lärarna tolkas som ett led i nedprioriteringen 

av grannspråken till engelskans fördel som lärarna beskriver och som bekräftas i SOU 

2002:27. Om informanternas bild stämmer om svenskarnas låga kunskaper, fördomar 

och försiktigt positiva attityder rör det sig inte om isolerade fenomen utan om delar av 

den svenska socialiseringskontexten.  

6.2.2  Lärarna på Island  

Lärarna på Island vittnande om att ämnet inte har samma prestige som tidigare och om 

att fördomar mot danskan lever kvar. Attityder i hemmen påverkar eleverna och deras 

språkinlärning, vilket överensstämmer resultaten av Lindgren och Gheitasi’s (2015) 

studie.  

     Lärarna vittnar om en diskrepans mellan kollegors uttalade attityd och deras 

handlingar. Kollegor undervisar enligt gamla ämnestraditioner trots att styrdokumenten 

och forskningen har bytt inriktning. Huruvida informanternas undervisning och attityd 

faktiskt överensstämmer kan varken bekräftas eller dementeras i denna studie. I den 

mån diskrepanser finns kan det, enligt Bijvoets (1998) teori om att handling och attityd 

inte alltid korrelerar, bero på yttre faktorer, som ämnestradition i detta fall. Läroplanen 

uttrycker landets behov av nordiska kontakter och språkets roll, framförallt det talade 

språket. Det kan ses som uttryck för en vilja att tillhöra en nordisk gemenskap.  Både 

vilja och detta engagemang avspeglas i informanternas positiva attityder och tillhörighet 

till den nordiska språkgemenskapen. Samtidigt vittnar de om att viljan inte är lika stark 

bland ungdomar och bekanta. Det verkar finnas en tendens att inställningen till 

internordisk kommunikation påverkas av samhällsförändringar och populärkulturellt 

utbud. Nordiska rådets språkpolicy nämner inte attityder men eftersom målet är att 

kommunikation mellan nordbor ska ske på ett nordiskt språk värderas det högt, högre 

än engelskan.   

    Lärarna och Hauksdóttir (2002) är överens om att attityden mot skoldanskan 

förändrades i och med landets självständighet. Här kan Bijvoets (1998) teori om 

samspelet mellan den affektiva och den kognitiva funktionen av attityder bidra till 

förståelse av den förändring som skedde. Det är rimligt att tro att när islänningar och 

nationen hade ett behov av att stärka den egna självuppfattningen medförde det 

förenklad kategorisering såtillvida att danskan blev behäftad med negativa 

konnotationer. Bijvoets (1998) teori om att språkattityder egentligen är riktade mot ett 

språks talare kan lätt tillämpas på den bilden. Enligt teorin påverkas attityder av yttre 

faktorer som till exempel politiska åsikter, vilket kan vara staternas relation till varandra.  

Samma diskrepans mellan språkattityder på mikro-och makronivå som tycks finnas i 

Sverige visar sig på Island. Det mål som uttrycks i Helsinforsavtalet(2016a) artikel 8, om 

grannspråksundervisningens behandling av ”kultur och allmänna 

samhällsförhållanden”, uppnås emellertid i styrdokumenten och i informanternas 

beskrivna undervisning. Nordiska rådets (2006) målsättning att bli en språklig 

föregångsregion som ska präglas av strävan att ”förstå och respektera varandras 

modersmål” kan anses ha kommit till uttryck i skolans styrdokument och i den 

institutionaliserade grannspråksundervisningen men inte informanternas beskrivningar 

av elevers och bekantas språkattityder.  
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6.2.3  Jämförelse mellan de nationella kontexterna  

Grannspråksundervisningens syfte är detsamma för lärargrupperna och Nordiska rådet. 

Syftet har inte förändrats över tid enligt Hauksdóttir (2002) men det kan möjligen 

stärkas av positioneringen mot engelskan. Lärargrupperna, språkpolicyn samt 

styrdokumenten har således liknande svar på den didaktiska frågan varför (Tornberg 

2015). Det indikerar att språkpolicyns övergripande mål om språkförståelse mellan 

nordbor är teoretiskt förankrat och att det finns en gränsöverskridande strävan i 

verksamheterna. Att det finns en skillnad mellan språkattityder på mikro- och 

makronivå är tydligt i den bild som framträder vid en jämförelse mellan Nordiska rådets 

vilja och informanternas beskrivning av bekantskapskretsar och elever. Informanternas 

attityder överensstämmer till stor del med den politiska viljan. Utbildningsfilosofi och 

normer verkar dock inte överensstämma mellan lärargrupperna i denna studie. Detta 

kan påverka den stora spridningen av svaren på de didaktiska frågorna som kom upp 

under studiens gång. 

    Isländska och svenska ungdomars intresse är relativt lågt för grannspråken och 

engelskan värderas högre. Deras bristande engagemang för internordisk 

kommunikation kan vara ett resultat av ovilja att tillhöra den nordiska gemenskapen. 

Det oviljan kan tänkas bero på att syftet inte är välförankrat hos ungdomarna eller på att 

samhällets och föräldrars attityder påverkar mer än skolans argument. I styrdokumenten 

och bland ungdomar är engelska högre värderat än hos Nordiska rådet och till viss del i 

äldre generationer.  

    Fördomarna mot grannspråken och deras modersmålstalare är genomgående i de 

två undersökta länderna vilket har liknande påverkan på elevernas inlärning. Ländernas 

kulturella och politiska relationer påverkar språkgemenskapen. Förväntningen på den 

internordiska kommunikationen i Nordiska rådets övergripande mål och enligt Östman 

och Thøgersen (2010) reflekteras i de flesta av informanternas inställning men bland 

deras elever och bekanta är förväntningen inte lika stark.  

    Kulturutbudet och grannlandskontakter verkar ha positiva effekter på attityder i 

båda länderna. Nordisk populärkultur, framförallt TV-serier, har gott renommé hos 

lärare och elever i båda länderna. Kulturutbudet verkar mest gå i riktning från den 

primära till den sekundära språkgemenskapen.  
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7 Diskussion  

Mina slutsatser är för det första att Nordiska rådets språkpolitiska mål bara till viss del 

uppnås. Nordiska rådet har givit nationella organ stort ansvar att förvalta dess 

språkpolicy men om man önskar uppnå målen måste riktlinjerna och insatserna 

förtydligas för att uppväga skillnader mellan de berörda länderna. För det andra 

påverkar språkattityder lärarpraxis och inlärning och därför bör insatser och 

undervisning fokusera på attityder och språkliga likheter om språkpolicyns mål ska 

uppnås. För det tredje bör undervisningen fokusera på muntlig språkbehärskning och 

inkludera populärkultur för att stimulera internordisk kommunikation. 

     I den komplexa relationen mellan språkattityder, utbildning och samhälle 

utkristalliseras lärarrollen som medlare mellan språk och samhälle, mellan den egna 

befolkningen och övriga nordbor samt mellan Nordiska rådet och skolan. Medlarrollen 

är i sig komplex men det verkar saknas verktyg och kunskaper i de båda undersökta 

länderna för att hantera den saken. 

    Denna studie har inte syftat till att värdera språkpolitikens eller 

grannspråksundervisningens existensberättigande. För det krävs vidare studier med 

kulturella och samhälleliga perspektiv. Studien väcker snarare frågor om vad som ska 

stärkas, bevaras och vilka incitament som finns. Har internordisk kommunikation ett 

egenvärde, kan och är det grannspråkens uppgift att stärka varandra och är en nordisk 

språkpolitik i så fall nyckeln? 

    Denna studies begränsade omfång har inte medgett rum för dessa frågor. Delar av 

resultatet har bortprioriterats till fördel för andra. Prioritering ger arbetet struktur men 

i efterhand kan det konstateras att den strukturen borde ha varit en del av den inledande 

planeringen.  

    Ett outforskat område är spännande men med begränsad vägledning från tidigare 

forskning krävs mer arbete för den som bryter mark. Om valet av länder hade varit ett 

annat, kanske bara inom den primära språkgemenskapen, eller med tillgång till en annan 

urvalsgrupp, möjligen ungdomar, hade utbudet av tidigare forskning varit större. 

    Det går inte att utesluta att det positiva gensvaret hos informanterna och 

avståndstagandet från deras kollegor, särskilt på Island, antingen beror på att de som 

tackade ja till deltagande antingen har en positiv självuppfattning i förhållande till 

nordiska språk, dvs, att de har ett särintresse eller på att grannspråksundervisningens 

syfte är särskilt förankrat hos dem. 

    För att bekräfta kopplingen mellan attityd och lärarpraxis skulle 

klassrumsobservationer eller fokusgruppsstudier med elever vara bra komplement.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Innan intervjun börjar berättar intervjuaren för informanten att den får be om 

förtydligande, prata långsammare och förklaringar. Intervjuaren upprepar deltagarens 

rättigheter och Vetenskapsrådets etiska riktlinjer.  

Introduktion, språkkunskaper och kontakter  

1. Vill du börja med att berätta vad du heter, vilket modersmål du har, vilka ämnen 

du har och hur länge du har arbetat?  

2. Behärskar/kan du ett annat nordiskt språk än isländska/svenska 

(svenska/isländska, danska norska, färöiska)?  

3. Har du studerat ett annat nordiskt språk? Studerade du i så fall i ditt hemland 

eller i ett annat land?  Vad avgjorde val av det land som du skulle studera i? 

4. Hur uppskattar du dina färdigheter i ditt/dina andra nordiska språket/n? Skala 

1–5. Där 1 är bara några fraser och 5 är helt flytande. 

5. Tycker du att du har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna 

undervisa i de/t språket/n? 

6. Brukar du kommunicera, läsa, skriva, lyssna på ditt/dina andra nordiska språk i 

andra sammanhang än i arbetslivet? 

7. Har du bott i ett annat nordiskt land? Om ja, vilken anledning gjorde du det? Om 

nej, skulle du kunna tänka dig att göra det? 

8. Skulle du vilja lära dig fler nordiska språk? Om ja, varför? Om nej, varför?  

Undervisning/profession  

9. Skulle du kunna beskriva en typisk lektion när du undervisar? 

(undervisningsmetoder, teman, material)  

10. Tycker du att det är viktigt att ha undervisning i eller om ett eller flera annat 

nordiskt språk i den isländska/svenska skolan? Kan du beskriva varför det är 

viktigt eller inte viktigt?  

11.  Använder du modersmåls språkexempel när du undervisar i ditt andra nordiska 

språk, eller vice versa? Brukar du relatera undervisningen i andra nordiska språk 

till modersmålet?  

12. Finns det någon metod i språkundervisningen som du brinner extra mycket för? 

Eller som du tycker fungerar ”bäst” vid inlärning för eleverna?  

13. Finns det några specifika styrdokument som du måste utgå ifrån? Är du styrd av 

en läroplan?  

14. Hur upplever du elevernas inställning till att lära sig ett annat nordiskt språk? 

(Ett måste, nyfikenhet osv) 



 

15. Märker du av föräldrarnas och andra lärares attityder till att läsa andra nordiska 

språk än isländska/svenska?  

Attityder och internordisk kommunikation  

16. När du möter en nordbo (svensk/isländsk, norsk, färöisk) vilket språk väljer du 

att prata då? Kan du förklara varför?  

17. Vad är dina erfarenheter av andra nordbors språkval när du träffar dem? Vill de 

prata på ett nordiskt språk (isländska, danska, norska, svenska, färöiska) med 

dig? Eller vill de prata engelska? 

18. Hur uppfattar du kunskaper i andra nordiska språk än isländska på 

Island/svenska i Sverige?  

19. Kan du beskriva attityden till andra nordiska språk än isländska på 

Island/svenska i Sverige? Är islänningar/svenskar generellt/allmänt positiva 

eller negativa till att prata/läsa/skriva/titta på film på ett annat nordiskt språk?  

20. Finns det fördelar med att kunna ett annat nordiskt språk än isländska/svenska? 

Om ja, kan du beskriva vilka fördelarna är? 

21. Har det skett förändring i attityder till andra nordiska språk, i den 

isländska/svenska skolans värld, under ditt arbetsliv? Om ja, kan du beskriva den 

förändringen och vad du tror att den beror på? 

22.  Har det skett förändring i attityder till användning av andra nordiska språk än 

isländska/svenska, utanför skolans värld, under ditt arbetsliv? Om ja, kan du 

beskriva den förändringen och vad du tror att den beror på?  

23. Märker du av någon skillnad på attityder till utbildning och användning av 

nordiska språk mellan de som arbetar i skolan och ute i samhället, exempelvis 

politiker och andra beslutsfattare?  

24. Om du tycker att det är viktigt med utbildning i nordiska språk, vad tror du kan 

göras för att förbättra statusen för andra nordiska språk på Island/i Sverige?  

Nordisk språkgemenskap 

25. Känner du dig som en del i en nordisk språkgemenskap/sprogfællesskab? Om ja, 

kan du beskriva språkgemenskapen?  

Om ja, vad har den nordiska språkgemenskapen för funktion, 

innebörd/betydelse, värde?  

Om nej, vad skulle en eventuell språkgemenskap kunna ha för funktion, innebörd 

och värde?  

26. Kan du beskriva vad tvåspråkighet/tvítungi är för dig? 

27. Skulle du säga att du är tvåspråkig i ett nordiskt språksammanhang? 

Bilingual/tvítungi 



 

Bilaga 2. Modell för intervjuguide 

 

Frågeställningar: Hur representeras den nordiska språkpolitiken i nationella 

språklagar och styrdokument i respektive land? Hur förhåller sig lärare i nordiska språk 

i respektive land till språkpolitiken i attityder och i undervisning? Vilka skillnader och 

likheter kan man skönja när det gäller Nordiska Rådets språkpolitik som norm och 

praktik i de båda länderna? 

 

Teoretiska utgångspunkter: Språkattityder Bijvoet (1998) och Grünbaum (2001), 

språkgemenskap Gísladóttir (2003) och Börestam (1987), grannspråksundervisning 

Hauksdóttirs (2002), Tornberg (2015), Melander (2013) Lindgren och Gheitasi (2015), 

internordisk kommunikation Östman och Thøgersen (2010) 

 

Intervjuteman: 1. Introduktion, språkkunskaper och kontakter 2. 

Undervisning/profession 3. Attityder och internordisk kommunikation 4. Nordisk 

språkgemenskap.  
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