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Abstract 

 
Formålet med denne undersøgelse er at undersøge om svenske gymnasieelever føler sig som en del 

af et nordiskt sprogfællesskab. Dette gennem at undersøge hvilken interaktion eleverne har med de 

nordiske sprog, hvilke sprog de mener at de forstår, hvad læreplanen siger om Norden og de 

nordiske sprog, samt at undersøge elevernes holdning til de nordiske sprog. 20 elever opdelt i fire 

fokusgrupper er blevet interviewet, og læreplanen for grundskolen och gymnasiet, samt læreplanen 

for faget svensk, er blevet analyseret. Læreplanen opfylder ikke de mål og avtaler som findes 

omkring den samnordiske sprogpolitik, og resultatet fra samtalerne med fokusgrupperne viser at 

eleverne først og fremmest kommer i kontakt med de skandinaviske sprog, hvilket viser at 

fællesskabet primært handler om et skandinaviskt sprogfællesskab. Eleverne opfatter norsk som et 

smukt og let sprog, hvorimod dansk anses være et grimt og svært sprog. Eleverne lægger meget af 

ansvaret for en vellykked kommunikation mellen de nordiske lande på den anden, da de især synes at 

danskere bør tilpasse sit sprog. 
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1 Inledning 

1.1 En nordisk språkgemenskap 

I skolans uppdrag ingår det att eleven efter genomgången grundskola ”har fått 

kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått 

grundläggande kunskaper om de nordiska språken” (Lgr11 2011:13). De nordiska 

språken är dock inget som ges som ett eget ämne, utan de grundläggande kunskaperna i 

nordiska språk ska ges inom svenskämnet. För gymnasieskolan finns inget uttalat mål 

om de nordiska språken utan där lyfts framförallt nordiska språkförhållanden och det 

nordiska kulturarvet fram (Lgy11 2011:10). 

Området är dock inte helt oproblematiskt. När de nya läroplanerna för grund- och 

gymnasieskolan kom 2011 var en förändring just att de nordiska språken gavs större 

utrymme än i tidigare läroplaner, men i verkligheten ges inte alltid denna plats. 2012 

genomförde Lärarnas Riksförbund en undersökning med syfte att ta reda på hur lärare 

upplevde sin kompetens inom området och om deras elever lyckas nå upp till målen för 

de nordiska språken. Många lärare hoppar över denna del av svenskundervisningen, då 

de själva saknar kompetens, eller tycker att elever måste få fokusera på svenskan och att 

svenskämnet redan rymmer så många olika moment (Lärarnas Riksförbund 2012).  

I Norden finns en föreställning om en gemenskap baserad på de nordiska språken. 

Detta kommer bland annat till uttryck i den språkpolitik som förs i Norden. Den 

nordiska språkdeklarationen från 2006 menar att Norden är en föregångsregion inom 

språkfrågor och deklarationen utgår ifrån att det finns en nordisk språkgemenskap, där 

medborgare strävar efter att förstå och respektera varandras modersmål (Nordiska 

ministerrådet 2006:84). Nordiska språkrådet ger sin syn på en nordisk språkgemenskap:  

 

Det vi kallar nordisk språkgemenskap eller grannspråksförståelse är något rätt 

speciellt. Det innebär att man kan tala ett av språken danska, norska och svenska 

och göra sig förstådd av dem som använder de två andra språken (Nordiska 

språkrådet m.fl. 1993:5). 

 

Den språkpolitik som förs i Norden kommer till uttryck i läroplaner och kursplaner och 

det är heller ingen slump att vi i Sverige har med mål i våra kursplaner som berör de 

nordiska språken. Sedan 1962 finns ett avtal mellan de nordiska länderna som rör 

ekonomiska, sociala och kulturella samarbeten mellan de fem länderna i Norden och 

som i artikel 8 slår fast: 

 

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 (Helsingforsavtalet 1962/2010:10). 

 

Skolan har således ett avtal att följa och jag vill i detta arbete undersöka hur och om 

elever uppfattar sig som en del av en nordisk språkgemenskap – en gemenskap som 

skolan framförallt är en del av att forma.  
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I detta arbeta har jag valt att undersöka en nordisk språkgemenskap. Börestam 

Uhlmann (1994) pratar om en skandinavisk språkgemenskap, medan jag väljer att följa 

den nordiska språkdeklarationen från 2006 där det är den nordiska språkgemenskapen 

som lyfts fram. Min utgångspunkt är att jag inte vill begränsa min undersökning till 

enbart en skandinavisk språkgemenskap utan låta eleverna själva diskutera begreppet.  

Att känna att man tillhör/vill tillhöra en språkgemenskap ger större möjligheter att 

faktiskt lyckas med kommunikationen eftersom kommunikation kräver engagemang 

och att man troligare orkar ge det engagemang som krävs om man känner att man hör 

till gruppen (Gísladottír 2003:24). Därför tycker jag det är intressant att undersöka hur 

gymnasieelever förhåller sig och funderar kring Norden som en språkgemenskap och 

om de känner sig som en del av denna. Känner eleverna på samma sätt som Nordiska 

språksekretariatet? Är den nordiska språkgemenskapen något speciellt för eleverna? 

Undersökningen är relevant för att den undersöker om skolan har lyckats med sitt 

uppdrag att förmedla kunskap om de nordiska språken och på så sätt skapat en grogrund 

för en nordisk språkgemenskap. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka om gymnasieelever känner sig som en 

del av en nordisk språkgemenskap. Då en språkgemenskap kan bygga på olika 

definitioner kommer denna undersökning fokusera på om och i så fall hur eleverna är 

medskapare av en nordisk språkgemenskap genom sina attityder till de nordiska 

språken, via sin interaktion med de nordiska språken och sina uppfattningar om 

internordisk kommunikation. 

 

Frågeställningarna som ligger till grund för att besvara syftet är följande: 

 Hur kommer eleverna i undersökningen i kontakt med de nordiska språken? 

 Vilka nordiska språk anser eleverna i undersökningen att de själva förstår och i 

vilken utsträckning?  

 Hur kommer en nordisk språkgemenskap till uttryck i skolans läroplaner och 

kursplaner för svenskämnet? 

 Vilka attityder till Norden och nordiska språk har eleverna i undersökningen? 
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2 Teoretiska begrepp och forskningsbakgrund 

2.1 Teori och teoretiska begrepp 

I detta avsnitt presenteras begreppen Norden, nordiska språk och språk i Norden, 

Skandinavien och skandinaviska språk, internordisk kommunikation, språkgemenskap, 

en nordisk språkgemenskap samt attityder och språkattityder. Språkgemenskap är det 

centrala begreppet som undersökningens frågeställningar är baserade på, medan de 

begrepp som rör Norden och nordiska språk finns med för att förtydliga för läsaren. 

Begreppen internordisk språkförståelse och attityd används i kodningen av 

intervjumaterialet  

2.1.1 Norden 

Norden är ett område som hör samman genom sitt geografiska läge men också genom 

politiska beslut. Norden består av de fem nationerna Island, Danmark, Norge, Sverige 

och Finland samt de mer eller mindre självständiga geografiska platserna Åland, 

Grönland och Färöarna (Gustavsson 1997: 254). Politiska beslut som rör hela Norden 

går genom Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Norden är det minst tätbefolkade 

området i världen med 26 miljoner invånare på en area av 3,5 miljoner km, vilket 

framförallt beror på att det kalla klimatet är ett stort hinder (Nordiska ministerrådet 

2012:22). 

2.1.2 Nordiska språk och språk i Norden 

Nordiska språk och språken i Norden är två begrepp som det är viktigt att hålla isär. 

Med nordiska språk anses en grupp språk som hör ihop på grund av sitt ursprung, vilket 

är de fem nordiska språken svenska, danska, norska, isländska och färöiska som alla har 

ett gemensamt ursprung i den indoeuropeiska språkfamiljen (Torp 2004:24).  

När man pratar om språk i Norden innefattar det alla språk som talas i Norden, vilket 

är betydligt fler än just de nordiska språken. Finska och samiska hör till den uraliska 

språkfamiljen och grönländska/kalaallisut, som talas på Grönland, hör till den 

eskimåisk-aleutiska familjen (Torp 2004:24). Men förutom dessa språk så talas det 

närmare 200 språk i Norden, som har kommit genom invandring (Nordiska 

ministerrådet 2006:81). 

Norden delas också in i nio språkområden: Island, Färöarna, Norge, Danmark, 

Sverige, Svenskfinland och det finskspråkiga Finland, Sapmí (samiska) och Grönland 

(Sandøy 2009:87). Språkdeklarationen lyfter fram att alla språk i Norden har likvärdig 

ställning men vissa språk har en särställning då dessa är samhällsbärande och/eller 

statsbärande (Nordiska ministerrådet 2006:81).  

I de nordiska länderna har vissa språk status som minoritetsspråk, vilket ger dem en 

annorlunda ställning till andra invandrade språk som talas av i Norden. I Sverige är 

finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska nationella minoritetsspråk (SFS 

2009:600). I Norge har samiskan högra ställning än övriga minoritetsspråk (Sameloven 

LOV 1987) som är kvänska, romani, romanes och norskt teckenspråk (St.prp. nr. 80. 

1998). I Finland är samer, romer, judar, tatarer och s.k. gammalryssar 
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minoritetsbefolkningar (Wenzel 2004). I Danmark har den tysktalande befolkningen 

minoritetsstatus (Indenrigs- og Sundhetsministeriet 2002). 

2.1.3  Skandinavien och skandinaviska språk 

Skandinavien är en geografisk plats som består av de tre nationerna Sverige, Danmark 

och Norge. I dessa tre länder är de statsbärande språken danska, svenska och de två 

norska skriftspråksvarieteterna: nynorska och bokmål.  

Av de nordiska språken intar de skandinaviska språken (danska, svenska och norska) 

en särställning av den anledningen att de har en mellanförstålighet som saknas mellan 

de andra nordiska språken. Torp (2004:35) beskriver detta som ett dialektkontinuum, att 

även om inte alla skandinaver förstår alla andra skandinaver, är språken inbördes lika 

och de talare som bor nära varandra förstår varandra.  

2.1.4  Internordisk kommunikation 

Den internordiska kommunikationen är ett begrepp som syftar till att man i Norden kan 

kommunicera med varandra på ett nordiskt språk, vilket Östman och Thøgersen 

(2010:99) problematiserar, då de menar att begreppet egentligen handlar om att 

kommunicera på ett skandinaviskt språk, antingen som modersmål eller som ett 

främmande språk. Den internordiska kommunikation handlar inte bara om den faktiska 

likheten mellan de skandinaviska språken utan faktorer som motivation och personliga 

erfarenheter spelar också in (Östman och Thøgersen 2010:102). Grünbaum (2000) lyfter 

också fram att den internordiska språkgemenskapen inte kan bygga på de nordiska 

språkens släktskap, utan på om språken faktiskt fyller en funktion och går att förstå 

sinsemellan.  

2.1.5  Språkgemenskap 

Att definiera begreppet språkgemenskap är svårt, då forskningen inte är överens om 

dess definition. Inte heller själva termen är densamma hos olika forskare och på svenska 

finns både talgemenskap och språkgemenskap, på engelska speech community, lingustic 

community och language community och på tyska Sprachgemeinschaft. Hyltenstam och 

Stroud (1991) använder termen talgemenskap och lyfter fram fyra olika definitioner 

som använts. Enligt dessa fyra sätt att se på en talgemenskap kan den bestå av 

människor som använder ett gemensamt språk, människor som kommunicerar med 

varandra, människor som har samma språkliga repertoar och språkliga normer och som 

kommunicerar med varandra frekvent, eller slutligen människor som har samma 

attityder till språkliga varianter (Hyltenstam & Stroud 1991:39).  

Fishman (1971:234) definierar språkgemenskap som en gemenskap som inte bygger 

på ett gemensamt språk utan framförallt bygger på interaktion och symbolisk 

integration. Även Romaine (2000:23) menar att en språkgemenskap inte nödvändigtvis 

behöver baseras på ett gemensamt språk och att gränserna för en språkgemenskap 

snarare är byggda på sociala faktorer än på lingvistiska.  

Börestam Uhlmann (1994) använder tre olika sätt att se på begreppet: språklig likhet, 

interaktion och symbolisk integration. Dessa tre ingångar till begreppet språkgemenskap 
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ligger till grund för mina frågeställningar för att på så sätt ringa in hur ungdomar ser på 

en nordisk språkgemenskap.  

Språklig likhet 

Att bygga definitionen på språklig likhet är enligt Börestam Uhlmann (1994:22) 

problematiskt, även om det kan tyckas vara den mest självklara grunden för en 

språkgemenskap, eftersom inte ens två individer talar exakt samma språk. Även om 

språklig likhet är problematiskt som utgångspunkt för en språkgemenskap är det oftast 

just denna tänkta likhet som har legat till grund för att se Norden som en 

språkgemenskap.  

Den första som undersökte den nordiska språkförståelsen var Haugen (1953) och 

sedan dess har flera undersökningar om nordbors internordiska språkförståelse gjorts, 

bland annat Maurud (1976), Bø (1978), Börestam Uhlmann (1994), Lundin och Zola 

Christensen (2001) och Delsing och Lundin Åkesson (2005). Mycket av den tidigare 

forskningen bygger på kvantitativa undersökningar som visserligen ger en överblick 

över vad nordbor förstår men kommunikation bygger på flera faktorer och det faktum 

att man inte förstår nordiska språk i en artificiell undersökning behöver inte betyda att 

man inte hade kunnat kommunicera i en verklig kontext.  

I detta arbete undersöks inte reell språkförståelse utan i detta arbete tittar jag på hur 

eleverna uppfattar att de förstår de övriga nordiska språken. I resultatdelen är denna del 

kallad internordisk kommunikation, då det handlar om hur eleverna uppfattar att 

kommunikationen mellan svenskar och övriga nordbor som talar ett nordiskt språk 

fungerar, eller inte fungerar.  

Interaktion 

Den andra faktorn som Börestam Uhlmann (1994:28) tar upp är interaktion, som 

handlar mer om gemenskap än om de faktiska språken. En språkgemenskap kan därför 

definieras genom hur ofta individer inom en gemenskap har kontakt med varandra. 

(Börestam Uhlmann 1994:29). Gumperz (1971:101) definierar en språkgemenskap som 

en social grupp, antingen enspråkig eller flerspråkig, som är en grupp just på grund av 

frekvensen av interaktion mellan gruppdeltagarna och att gruppens gränser mot andra 

byggs upp av att interaktionen med människor utanför gruppen är färre.   

I Norden har man sedan 1954 haft en fri arbetsmarknad, och in- och utflyttningen 

mellan de nordiska länderna sker i stor omfattning (Börestam Uhlmann 1994:31). Dock 

finns det en stor skillnad mellan olika nordbor i deras interaktion med andra nordbor. 

Alla i Norden har inte samma möjligheter att resa eller jobba inom Norden och 

interaktionen är beroende av individernas ekonomiska situation (Haugen 1953:248). 

Börestam Uhlmann (1994:30) framhåller dock att det idag finns så många fler 

möjligheter att ha kontakt än just den fysiska resan, och sådana möjligheter har bara 

ökat tack vare internet.  

I detta arbete undersöks inte den reella interaktionen mellan eleverna och de nordiska 

språken utan vilka kontakter de själva upplever att de har och vad för slags interaktion 

som de själva väljer att ta upp.  
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Symbolisk integration 

Utifrån den symboliska integrationen är en språkgemenskap inte något som finns i en 

färdig och statisk roll utan något som hela tiden skapas av de som ingår i 

språkgemenskapen (Börestam Uhlmann 1994:31). Enligt Fishman (1971:233) kan stora 

språkgemenskaper höra samman utan att medlemmar i dem överhuvudtaget träffas, eller 

har väldigt liten reell kontakt med varandra.  Symbolisk integration handlar om att man 

upplever en språkgemenskap baserat på identifikation och samhörighet (Börestam 

Uhlmann 1994:32), vilket kan visa sig i attityder till andra språk (Börestam Uhlmann 

1994:33).  

Integration handlar enligt NE ”om processer genom vilka ett samhälle bildas och 

bevaras eller genom vilka flera samhällen förenas med varandra till större enheter, t.ex. 

europeisk integration” (Nationalencyklopedin – integration).  Den symboliska 

integrationen finns därför synlig i de politiska avtal, konventioner och deklarationer 

som bildar samhället Norden. Dessa dokument blir samhällets officiella attityd till ett 

gemensamt Norden.  

I detta arbete undersöks de officiella dokument som är aktuella för skolan, nämligen 

läroplaner och kursplaner i svenskämnet. För att undersöka hur dessa dokument har 

implementerats i skolan och hos eleverna kommer elevernas attityder till Norden och 

nordiska språk att undersökas.  

2.1.6 Nordisk språkgemenskap  

När man talar om en nordisk språkgemenskap brukar man dela upp den i en primär och 

en sekundär nordisk språkgemenskap. Denna uppdelning handlar om att det finns en 

mellanförståelighet mellan vissa av de nordiska språken och att de därför hör till den 

primära språkgemenskapen, till vilken danska, norska och svenska hör, medan den 

sekundära även inkluderar de övriga nordiska språken isländska och färöiska (Dahlstedt 

1980:109). Den skandinaviska språkgemenskapen (det vill säga, den primära nordiska 

språkgemenskapen) är inte unik i världen, andra språkområden förstår också varandra 

inbördes. Det som är unikt för den skandinaviska språkgemenskapen är den politiska 

viljan som finns i Skandinavien och i Norden och att de tre skandinaviska språken har 

samma status då alla tre språken är nationalspråk i en nation (Delsing & Lundin 

2005:6). Östman och Thøgersen (2010:120) menar att det är just den föreställda 

gemenskapen i Norden som ligger till grund för att nordbor förstår och har en 

vilja/önskan om att kommunicera på något av de skandinaviska språken i mötet med 

andra nordbor. 

Den nordiska språkdeklarationen säger att vi i Norden har en språkgemenskap men 

definierar inte detta vidare. Men utifrån den tidigare citerade ”Att förstå varandra i 

Norden” handlar det om att kommunicera på ett skandinaviskt språk med andra nordbor 

(Nordiska språkrådet m.fl. 1993:5). Detta kommer till uttryck i den nordiska 

språkdeklarationen som har som mål ”att alla nordbor ska kunna kommunicera med 

varandra, i första hand på ett skandinaviskt språk” samt ”att alla nordbor har 

grundläggande kunskaper om språkliga rättigheter i Norden och om språksituationen i 

Norden” (Nordiska ministerrådet 2006:82).   
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Enligt den nordiska språkdeklarationen ska alla i Norden ges möjlighet att tillägna 

sig kunskap om och förståelse av något av de skandinaviska språken för att på så sätt 

kunna vara del av en nordisk språkgemenskap (Nordiska ministerrådet 2006:82).  

2.1.7 Attityder och språkattityder 

Attityder 

Attityd är ett vetenskapligt begrepp som kommer från socialpsykologin (Bijvoet 

1998:31). Ordet attityd härstammar från två latinska ord, nämligen aptitudo 

”benägenhet” och actus ‘handling, beteende’. Attityd handlar därför om benägenheten 

att handla utifrån inre villkor (Deprez & Persoons 1987:125). Likt andra vetenskapliga 

begrepp är det inte entydigt vad definitionen är, men det som alla definitioner är ense 

om är att det handlar om inre villkor för yttre beteende (Bijovet 1998:31). 

Attityder brukar delas in i tre olika komponenter: den kognitiva, den affektiva och 

den konativa. Den kognitiva handlar om personernas uppfattningar och föreställningar. 

Personer kan bygga sina föreställningar på direkt observation, på nya observationer som 

bygger på de föreställningar man hade sen tidigare eller information som bygger på vad 

andra har att säga om en fråga (Deprez & Persoons 1987:125f.). Den kognitiva 

komponenten som personer har kan bygga på exakt och detaljerad information eller 

väldigt oprecis och inkomplett. Det som man vet om en sak kan vara mindre viktigt 

och/eller nära den sanna representationen av något. (Deprez & Persoons 1987:126). 

Den affektiva komponenten handlar om känslomässiga värderingar som ligger till 

grund för de attityder man har. Känslomässigt kan man vara allt från positiv till negativ 

baserat på sina uppfattningar, men också ha likgiltiga känslor inför något (Deprez & 

Persoons 1987:126).  

Den konativa komponenten bestäms av de två tidigare komponenterna och handlar 

om vilken beredskap man har till att handla i enlighet med sina uppfattningar och 

känslor. Innan man handlar väger man dock in flera faktorer, såsom normer, motivation, 

förväntningar och det är inte alltid säkert att man handlar utifrån de kognitiva och 

affektiva komponenter som ens attityder består av (Deprez & Persoons 1987:126f.).  

Alla dessa tre komponenter ligger till grund för att undersöka elevernas attityder till 

Norden och de nordiska språken.  

Språkattityder 

Språkattityder har studerats sedan 1960-talet och mycket av det som kan sägas om 

attityder inom socialpsykologin gäller också för språkattityder (Bijvoet 1998:33). 

Språkattityder kan handla både om attityder på mikronivå (attityder mot exempelvis 

uttal och ord) och om attityder på makronivå (mot exempelvis språkval och 

språkpolitiska beslut)..  

Nyström Höög (2005:20) menar att en språklig attityd är något förhållandevis 

konstant som man också handlar utifrån. Det är dock viktigt att skilja mellan attityder 

och åsikter. Åsikter är explicita medan attityder är implicita och attityder bör därför 

studeras genom att man har ett diskursanalytiskt förhållningssätt och ser deltagarnas 

svar som uttryck för deras attityder utifrån exempelvis de negationer, exempel och 

metaforer, förstärkningsord och upprepningar som används (Nyström Höög 2005:21).  
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I ett samhälle finns rådande språkideologier och dessa både formar och formas av 

gruppens egna språkattityder (Nyström Höög 2005:21). I detta arbete är läroplanen ett 

exempel på en samhällets syn på en nordisk språkgemenskap som eleverna troligtvis 

kommer i kontakt med och därför kan påverkas av.  

Fyra faktorer som är viktiga för hur språkvarieterer bedöms är standardisering, 

vitalitet, status och solidaritet. Standardisering är att språket har en standardiserad form 

dvs. att språket har ordböcker, grammatikor. Vitalitet innebär att språket används av 

många talare och för viktiga funktioner i samhället (Bijvoet 1998:33). Status handlar om 

hur vissa språk har högre prestige och status än andra (Bijvoet 1998:34). Detta betyder 

att de som talar en språkvarietet med låg status måste välja att anpassa sig till den 

rådande språknormen, vilket de väljer utifrån sin solidaritet och identitet med sin egen 

språkvarietet (Bijvoet 1998:34). 

2.2 Forskning om området 

I detta avsnitt redovisas en forskningsrapport och ett samnordiskt projekt som har med 

den nordiska språkgemenskapen att göra. De är relevanta då de utgår från Norden som 

en språkgemenskap och för att de har undersökt attityder till nordiska språk.  

2.2.1 INS – om internordisk språkförståelse 

2005 kom en forskningsrapport, kallad INS, av Lars-Olof Delsing och Katarina Lundin 

Åkesson. Rapporten fokuserar på internordisk språkförståelse och undersökte den 

faktiska språkförståelsen av skandinaviska språk bland gymnasieungdomar i 14 städer 

uppdelat på de fem nationerna Danmark, Norge, Sverige, Island, Finland samt Färöarna 

och Grönland. Även om fokus i INS är språkförståelse undersöktes även attityder till 

både språk och invånare, samt om hur och i vilken utsträckning gymnasieeleverna 

kommer i kontakt med de skandinaviska språken, dvs. svenska, danska och norska.  

Ungdomarna testades både på hörförståelse och på läsförståelse. De sammanlagda 

resultaten visar att norskar och färöingar är de som uppvisar bäst kunskap i att förstå de 

skandinaviska språken. De svenska och danska ungdomarna uppvisar ungefär liknande 

resultat. De förstod norska nästan lika bra medan danskar är lite bättre på att förstå 

svenska än tvärtom (Delsing & Lundin Åkesson 2005:58). I de två undersökta städerna i 

Sverige, Malmö och Stockholm, uppvisade malmöborna ett klart högre resultat på 

förståelsen av danska, medan stockholmarna var lite bättre än malmöborna på att förstå 

norska. Resultatet visar alltså att närheten till språket uppväger de språkliga 

svårigheterna som finns mellan svenska och danska (Delsing & Lundin Åkesson 

2005:65).  

Delsing och Lundin Åkesson (2005:97f.) har använt sig av ett kontaktindex där 

högsta poäng ges om man varje vecka besöker något av grannländerna. Undersökningen 

visar att informanterna generellt har väldigt lite kontakt med grannspråken. Framförallt 

svenskarna som har lägst kontaktsindex, med undantag för informanterna i Malmö som 

tack vare sitt geografiska läge har större kontaktmöjligheter och som därför är en av de 

orter som har högst kontaktindex (Delsing & Lundin Åkesson 2005:99). De svenska 

informanterna har även färst timmar grannspråksundervisning av alla de undersökta 

orterna i Norden (Delsing & Lundin Åkesson 2005:105). 



13 

För att undersöka deltagarnas attityder ställdes tre frågor: om man kunde tänka sig att 

bo och studera i ett grannland eller i England eller USA, om man tyckte att det 

undersökta språket var fint eller fult och om man tyckte att språket var lätt eller svårt 

(Delsing & Lundin Åkesson 2005:106). Hälften av ungdomarna i undersökningen skulle 

kunna flytta utomlands, fler kunde dock tänka sig England eller USA än till någon av de 

skandinaviska länderna (Delsing & Lundin Åkesson 2005:107). När det gäller 

ungdomarnas attityder till språken kan man generellt säga att engelskan har högre status 

än de skandinaviska språken bland alla de nordiska ungdomarna (Delsing & Lundin 

Åkesson 2005:109).   

2.2.2 MIN – Moderne importord i språka i Norden 

Det andra projektet som presenteras här är det samnordiska Moderne importord i 

Norden (MIN) som initierats av Nordiska språkrådet.  I MIN-projektet, som startade år 

2000 och som ännu inte avslutats, har undersökningar gjorts i sju av Nordens 

språkområden (Island, Färöarna, Danmark, Norge, Sverige, Svenskfinland och Finland). 

Målet med projektet är att undersöka och jämföra hur importord behandlas i de olika 

språkområdena och ta reda på allmänna villkor för språkattityder men framförallt 

attityder till importord (Sandøy 2009:86). I de delar av undersökningen där informanter 

har använts har de valts ut för att vara representativa för områdena (Sandøy 2009:89).  

I MIN-projektet är det attityder till engelska importord som har undersökts, både 

genom enkätundersökningar, intervjuer och med masktester. Det svenska resultatet på 

enkätundersökningen visar att det skiljer mellan informanternas praktiska användande 

av engelska importord och deras attityd till detsamma. Medan de generellt menar att det 

används för många engelska ord i svenskan, så väljer de själva just de orden (Nyström 

Höög 2005:69). Både enkätundersökningen och intervjuerna visar att informanterna 

ställer sig positiva till engelska som lingua franca nordbor emellan (Nyström Höög 

2005:78).  

Östman och Thøgersen (2010), två forskare som är knuta till MIN-projektet, 

diskuterar begreppet Norden och hur ideologin bakom Norden idag uppfattas. De har 

både undersökt och jämfört individers språkattityder i de olika områdena i Norden och 

även de olika områdens officiella språkattityd. Den officiella attityden kommer de åt 

genom att titta på vilken språkplanering som genomförs i de olika områden samt i 

vilken diskurs det hela utspelar sig i (Östman & Thøgersen 2010:98). De har analyserat 

data från de två tidigare nämnda projekten (INS och MIN).  

Östman och Thøgersen (2010) har jämfört resultaten från MIN om attityder till 

internordisk kommunikation på skandinaviska med resultaten från språkförståelse från 

INS. Det visade sig att ju bättre man förstår de skandinaviska språken, desto mer positiv 

ställer man sig till internordisk kommunikation (Östman & Thøgersen 2010:108). Även 

Delsing och Lundin Åkesson (2005:104) tar upp denna aspekt i INS men säger 

samtidigt att det är svårt att veta vad som är orsak och vad som är verkan av ”att den 

som kan ett språk bra gärna tar tillfället i akt att ta kontakt, liksom att den som har 

mycket kontakt med ett språk också lär sig detta språk bättre” (Delsing & Lundin 

Åkesson 2005:104).  
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En intressant aspekt är att skandinaver inte lyfter fram praktiska argument för 

internordisk kommunikation på något av de skandinaviska språken, då informanterna 

tycker att engelska fungerar bättre och är mer praktiskt (Östman & Thøgersen 

2010:118f.). När det inte längre är den praktiska orsaken som ligger till grund för 

internordisk kommunikation lyfter informanterna istället fram ideologiska argument, 

såsom Nordens ”gemensamma” historia, kultur, politiska system och språkens ursprung 

(Östman och Thøgersen 2010:119). 
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3 Material och metod 

I detta kapitel redovisas i avsnitt 3.1 material och metod för elevstudien som ska 

besvara frågeställningarna: hur kommer eleverna i kontakt med de nordiska språken, 

vilka nordiska språk anser eleverna att de själva förstår och i vilken utsträckning, och 

vilka attityder till Norden och nordiska språk har eleverna? 

I avsnitt 3.2 redovisas material och metod som har använts för att besvara 

frågeställningen: hur kommer en nordisk språkgemenskap till uttryck i skolans 

läroplaner och svenskämnets kursplaner? 

3.1 Elevstudien 

3.1.1  Metod för insamling av material.  

I elevstudien har fokusgrupper använts för att ta reda på hur grupper uppfattar och 

resonerar kring de frågeställningar som arbetet berör. Något som särskiljer fokusgrupper 

från gruppintervjun är att man i fokusgruppen är intresserad av hur ”individer i 

egenskap av gruppmedlemmar diskuterar en fråga” (Bryman 2001:324). Eftersom 

undersökningen vill undersöka om och i så fall hur elever uppfattar sig som en del av en 

språkgemenskap är det en bra utgångspunkt att låta eleverna diskutera frågorna i grupp. 

Fokusgrupper lämpar sig väl för att ta reda på människors föreställningar, attityder och 

värderingar kring olika ämnen (Wibeck 2010:12). Wibeck (2010:25) definierar 

fokusgrupper som en forskningsmetod för att samla data genom gruppinteraktion. 

Det är bra om en fokusgrupp varken är för liten eller för stor så att eleverna vågar 

diskutera sina åsikter och ifrågasätta varandras åsikter (Bryman 2001:327). Fördelen 

med just fokusgrupper är att gruppen gemensamt kan formulera och utveckla sina tankar 

(Wibeck 2010:23). På grund av detta valdes grupper ut med ursprungligen fyra till sju 

deltagare. På grund av bortfall blev dock ingen grupp större än sex deltagare. 

Som moderator i fokusgruppen är det viktigt att vara medveten om hur olika faktorer 

kan påverka gruppen och således också påverka resultaten. Det finns både 

intrapersonella faktorer som handlar om hur olika individer är och hur deras humör kan 

påverka hela gruppen. Det gäller att vara medveten om ifall en i gruppen blir alltför 

dominant och då styra gruppen så att alla får komma till tals (Wibeck 2010:30). En 

annan faktor är den interpersonella, som handlar om hur människor fungerar i grupper. 

Det är bra att vara medveten om att människor vill förbli medlemmar i gruppen och att 

det därför är vikigt att skapa ett klimat som är tillåtande så att olika åsikter ska kunna 

komma fram (Wibeck 2010:30). Eleverna i fokusgrupperna är bekanta med varandra, då 

grupperna är skapade utifrån deras respektive gymnasieklasser. Detta kan ha varit både 

en fördel – för att de möjligen känner sig trygga med varandra, men också en nackdel 

för att möjliga etablerade statusrelationer redan existerar. Wibeck (2010:30) menar att 

liknande bakgrund i utbildning underlättar gruppens interagerande. 

Fokusgruppsintervjuerna har en halvstrukturerad intervjuform, där informanterna har 

möjlighet att själva lyfta fram de saker de tänker på inom ämnet.  
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3.1.2  Urvalet till materialet 

Urvalet för undersökningen har skett på så sätt att 26 svensklärare och två tysklärare 

(både på teoretiska och praktiska program) i en stad i norra Sverige kontaktades. Fyra 

lärare från teoretiska program svarade ja, och två av dem ordnade grupper åt mig och 

två av dem lät mig komma och prata inför deras klass, vilket gav två grupper till. På 

detta sätt blev urvalet fyra fokusgrupper från fyra olika gymnasieskolor. Alla elever går 

därför ett teoretiskt program (tre grupper går samhällsprogrammet och en grupp är en 

blandning av estetiska och humanistiska programmet). Tre grupper går tredje året på 

gymnasiet och en grupp går första året. Urvalet är på så sätt begränsat och 

undersökningen gör ingen ansats på att visa något generellt eller representativt för alla 

elever.  

Det bör också nämnas att de elever som valde att vara med i undersökningen alla har 

svenska som modersmål. Två av fokusgrupperna bestod enbart av tjejer medan 

uppdelningen i de två övriga grupperna var könsblandade.  

3.1.3  Etiska riktlinjer för insamling av material 

Eftersom denna undersökning kräver att människor deltar och delar med sig av sina 

egna tankar är det viktigt att överväga vilka etiska risker som finns. Då denna 

undersökning inte berör ämnen där informanterna delar med sig av personliga 

erfarenheter eller känslor av sådan art att de senare kan ångra att de sagt för mycket, är 

risken att deltagarna tar skada av att vara med ytterst liten. Det var dock ändå viktigt att 

eleverna blev informerade om undersökningens syfte och att de hade rätt att själva 

bestämma om de vill vara med eller avsluta sitt deltagande, samt att intervjusamtalen 

enbart ska användas till denna undersökning. Alla elever i undersökningen informerades 

därför om detta och gav sitt samtyckte till att deltaga.  

3.1.4  Genomförande av intervjuerna  

En intervjumall konstruerades utifrån studiens frågeställningar och en 

fokusgruppintervju genomfördes med en testgrupp. Detta gjordes för att få en bild av 

hur frågorna fungerade och om de täckte undersökningens frågeställningar. Testgruppen 

bestod av fyra studenter i åldrarna 23-28 och tog cirka 40 minuter. Efter intervjun fick 

gruppen möjlighet att framföra kritik och idéer om förändringar. Bland annat framkom 

det att en informant i testgruppen hade bott ett år i Norge men att han hade upplevt att 

frågorna och diskussionerna inte gav honom en möjlighet att berätta detta. För att om 

möjligt täcka upp sådana brister i de andra fokusgrupperna anpassades intervjumallen.  

De egentliga fokusgruppsintervjuerna genomfördes alla under samma vecka vilket 

medförde att det inte hann gå lång tid mellan intervjutillfällena. Intervjuerna tog mellan 

28 minuter och upp till 45 minuter. Upplägget följde det som hade använts i 

testfokusgruppen. Intervjumallen som användes finns i bilaga 1. Frågorna användes som 

stöd för att se till att alla aspekter täcktes. Alla frågor behövdes inte ställdes rakt ut i alla 

grupper då samtalen redan hade täckt vissa av frågorna.  

Samtalet i alla fyra grupperna startades med att eleverna enskilt skrev ner vilka språk 

de kunde, vilka språk de skulle vilja kunna, och vilka länder de hade besökt. Eleverna 

fick också fundera kring vad begreppet Norden betydde för dem. Alla grupper fick se 
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flaggor från de nordiska länderna (Norge, Sverige, Danmark, Finland och Island) samt 

Grönland, Färöarna och Ålands flaggor. Även den samiska flaggan fanns med då det är 

ett av språken som räknas som inhemskt i Norden (Börestam Uhlmann 1994:10). Då 

eleverna gärna ville veta vilka länder som flaggorna representerade, fick alla elever 

någon gång under intervjun reda på vilka länder och områden som räknas till Norden. 

Intervjuerna avlutades med att de fick läsa och kommentera ett av målen från den 

nordiska språkdeklarationen som säger ”att alla nordbor ska kunna kommunicera med 

varandra, i första hand på ett skandinaviskt språk” (Nordiska ministerrådet 2006:82). 

Intervjuerna transkriberades delvis. Diskussioner som hamnade utanför ämnet 

transkriberades inte. Dock transkriberades den största delen av materialet och 

transkriberingen följer till stor del elevernas talspråk för att göra deras uttryck rättvisa. I 

transkribering av en fokusgruppintervju kan en svårighet vara att urskilja vem som 

säger vad och därför har vissa partier inte gått att helt urskilja och det har varit svårt att 

koppla vissa yttranden till en informant.   

Punkter och kommatecken har använts vid korta pauser eller där jag ansett att 

meningen har tagit slut. Längre pauser är markerade med tre punkter efter yttrandet: ... . 

I resultatdelen har ibland kortare textsegment tagits bort vid citat för att förenkla och 

förtydliga yttranden. Dessa har då markerats med tre punkter inom klamrar: […].  

3.1.5  Analysmetod 

Kvalitativ analys 

Intervjumaterialet har analyserats med hjälp av kvalitativ analys. Huvudsyftet med 

kvalitativa analysmetoder är att man i förväg inte vet vilka nya aspekter som kommer att 

komma fram (Lantz 2013:135). Därför måste man också ha en öppen inställning till sitt 

material och låta materialet bestämma vilken riktning analysen ska ta.  

Ett första steg när man har ett datamaterial är att reducera det så att det som inte är 

viktigt för frågeställningarna sållas bort (Lantz 2013:145). För att strukturera upp 

materialet har meningskodning använts för att kunna gå vidare och kategorisera 

informanternas svar och/eller diskussioner. Det är under detta arbete som vissa 

textsegment har tagits bort inför analysen. Diskussioner som inte är relevanta för 

undersökningen samt textsegment där eleverna diskuterar exempelvis samiska eller 

finska inte med i själva analysen.  

Kodning 

Kodning har fördelen att man genom att sätta ett eller flera ord till ett textsegment 

enklare får en överblick över materialet (Brinkmann & Kvale 2009:217).  

Det finns två sätt att använda sig av kodning; begreppsstyrd kodning samt datastyrd 

kodning (Brinkmann & Kvale 2009:217). I analysen har jag använt mig av båda dessa 

sätt. Begreppsstyrd kodning innebär att de begrepp som finns med i frågeställningarna 

ligger till grund för koderna, medan man i datastyrd kodning låter materialet styra vilka 

koder som kommer att användas. Kodning kräver att man för anteckningar och 

definierar vad de olika koderna betyder (Brinkmann & Kvale 2009:218).  

De begreppsstyrda koderna i denna undersökning är de analytiska begreppen 

interaktion, internordisk språkförståelse och attityd. Därefter har materialet delvis fått 

styra hur man närmare kan tolka elevernas yttranden och diskussioner. Datastyrd 
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kodning var en fördel eftersom det skulle visa sig att elevernas interaktion med de 

nordiska språken var svår att förutse. För att analysera valdes koderna: personlig 

kontakt, tv/film/musik, sociala medier och undervisning. 

I analysen av den internordiska språkförståelsen användes också datastyrd kodning 

som bestod av koderna norska, danska och de övriga nordiska språken.  

För att analysera begreppet attityd har begreppsstyrd kodning använts. Koderna har 

kallats kognitiv, affektiv och konativ, efter just de tre komponenterna som bildar 

attityder.. Genom att koda elevernas kunskaper om Norden och nordiska språk som 

kognitiv, deras känslor om Norden och nordiska språk som affektiv och genom att 

slutligen koda handlingar som kan knytas till de kognitiva och affektiva komponenterna 

har elevernas attityder kartlagts.  

Kategorisering 

Kategorisering innebär att man söker efter mönster genom att låta delarna ur materialet 

komma fram och bilda större helheter (Lantz 2013:157). Koderna har använts för att 

bilda kategorier som sedan ligger till grund för hur resultaten presenteras i kapitel 4.  

Även om fokusgrupperna presenteras som grupper har individerna fått utrymme i 

redovisningen av resultaten eftersom vissa textsegment kategoriserades både gruppvis 

och individuellt. I de fall där textsegmenten rymmer flera olika informanter och själva 

diskussionen har kodats som exempelvis internordisk språkförståelse har det inte varit 

möjligt att kategorisera utifrån individerna. Inte heller är det önskvärt att bara se 

individerna i fokusgrupperna, eftersom själva idén med fokusgrupper är att titta på hur 

människor resonerar och påverkas av varandras åsikter i en grupp (Bryman 2009:327).  

3.1.6 Presentation av fokusgrupperna 

De fyra fokusgrupperna kommer från fyra olika gymnasieskolor i en stad i norra 

Sverige. Namnen är fiktiva och valda för att tydliggöra vilka fokusgrupper som eleverna 

deltog i.  

Fokusgrupp A bestod av fyra tjejer (Amelie, Amanda, Alexandra, Anna) som gick 

tredje året på samhällsvetenskapliga programmet. De kände varandra väl och resonerade 

utan problem i gruppen. De ställde frågor till varandra och utvecklade tankar 

tillsammans i gruppen. Anna och Amelie var drivande medan Alexandra höll sig mer i 

bakgrunden. 

Fokusgrupp B bestod av tre elever som gick tredje året på estetiska programmet 

(Benny, Bill och Britt) och tre elever som gick humanistiska programmet (Beatrice, 

Björn och Benjamin). De gick på en mindre skola och hade de flesta lektionerna 

tillsammans. Alla i gruppen tog inte lika mycket plats, framförallt Britt var väldigt tyst 

och deltog knappt alls i de diskussioner som uppstod. 

Fokusgrupp C bestod av fyra elever som alla gick tredje året på 

samhällsvetenskapliga programmet. Tre av eleverna (Christina, Camilla och Cissi) gick 

i samma klass medan Carl gick i en parallellklass och deltog för att de hade samma 

lärare i svenska. Carl hade inga problem att ta plats i fokusgruppen trots att han inte 

kände de andra lika väl. Gruppen var jämn och alla fyra deltog i diskussionerna. 

Fokusgrupp D bestod av sex tjejer (Dorotea, Disa, Daniella, Denise, Dagmar och 

Diana) som gick första året på samhällsvetenskapliga programmet. Alla deltog och även 
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om Denise var den som tog mest plats hade de andra inga problem med att säga emot 

henne om de inte höll med henne i diskussionerna. 

3.2 Studien av styrdokument  

I studien av den nordiska språkgemenskapen i skolans styrdokument har läroplanerna 

för grundskolan och gymnasieskolan samt svenskämnets kursplaner i grundskolan och 

gymnasieskolan undersökts. Till detta har en kvalitativ innehållsanalys använts. Den 

kvalitativa innehållsanalysen använder sig av i förväg bestämda kategorier och 

undersöker materialet utifrån dessa (Bryman 2009:368).  

Eftersom undersökningsområdet handlar om Norden och nordiska språk har dessa 

kategorier varit grunden för hur materialet har kategoriserats. De har dock varit ganska 

vida kategorier, där även språkhistoria har ansets höra till kategorin nordiska språk utan 

att det står uttalat i kursplanen att det handlar om nordiska språk.  Dock borde det vara 

svårt att undervisa om det svenska språkets historia utan att komma in på begrepp som 

nordiska språk och språken i Norden.  

Läroplanerna samt kursplanerna har undersökts utifrån detta perspektiv för att sedan 

kopplas samman med de mål i den nordiska språkdeklarationen (Nordiska ministerrådet 

2006) som rör kommunikation och kunskap om Norden och de nordiska 

språkförhållandena. 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet av undersökningen att redovisas utifrån de tre sätt att 

se på en språkgemenskap som togs upp i kapitel 2.2.5: interaktion, internordisk 

kommunikation och symbolisk integration.  

Den symboliska integrationen har undersökt från två håll; samhällets officiella syn på 

vad skolan ska förmedla om Norden och nordiska språk till eleverna och hur detta 

kommer till uttryck i elevers attityder. Därför presenteras den symboliska integrationen 

i avsnitt 4.1 och 4.4.  

Detta för att först ge en överblick över vad skolan faktiskt ska ge eleverna i kunskap 

om Norden och nordiska språk. Därefter presenteras resultaten från elevstudien i 

ordningen: interaktion, internordisk kommunikation och slutligen attityder.   

4.1 En nordisk språkgemenskap i läroplanerna och kursplanerna 

I den nordiska språkdeklarationen är det tydligt att de mål man tar upp ska genomföras 

genom att ”grannspråksundervisningen i skolan [bör] förstärkas, liksom undervisningen 

i skandinaviska språk som hjälpspråk och främmande språk” (Nordiska ministerrådet 

2006:83). I detta avsnitt ska de svenska läroplanerna för grundskolan (Lgr11) och för 

gymnasieskolan (Lgy11) samt svenskämnets kursplaner betraktas utifrån hur de tar upp 

en nordisk språkgemenskap.  

4.1.1 Läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan 

Att ge eleverna övergripande kunskap om Norden ingår i skolans uppdrag, både i 

grundskolan och i gymnasieskolan. Elever ska efter genomgången grundskola ha ”fått 

kunskaper och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått 

grundläggande kunskaper om de nordiska språken” (Lgr11 2011:13). I gymnasieskolan 

står det inte något om de nordiska språken utan det är framförallt det nordiska 

kulturarvet som nämns (Lgy 2011:10). Det är dock rektorernas ansvar på både 

grundskolan och gymnasieskolan att främja internationella kontakter och att se till att 

”skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige 

har förbundit sig att beakta i utbildningen” (Lgr 2011: 19, Lgy 2011:16). 

4.1.2 Kursplaner i grundskolan 

I den nordiska språkdeklarationen är ett av målen ”att alla nordbor ska kunna 

kommunicera med varandra, i första hand på ett skandinaviskt språk” (Nordiska 

ministerrådet 2006:82). Detta mål kan uppfyllas i grundskolan där det i det 

övergripande syftet för svenskundervisningen står att ”[u]ndervisningen ska även bidra 

till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de 

nationella minoritetsspråken” (Lgr 2011:222).  

I det centrala innehåll som anges för årskurserna 4–6 samt 7–9 ska undervisningen ge 

eleverna möjlighet att komma i kontakt med författare från Norden, känna till språkbruk 

i Sverige och Norden samt ge eleverna kunskap om ”kännetecknande ord och begrepp i 

de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem” (Lgr 2011:225). 

Kunskapskraven skiljer sig från det centrala innehållet samt svenskämnets syfte på så 
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sätt att kunskapskraven enbart säger att eleven ska kunna se skillnader och likheter 

mellan svenskan och ”närliggande språk”.  

Något som är värt att notera i grundskolans ämnesplan är dess oklara användande av 

begrepp som rör Norden. Vilka språk ska man egentligen undervisa om i grundskolan? 

Det övergripande syftet säger de nordiska grannspråken. Det centrala innehållet tar upp 

språkbruk i Norden, men med fokus på de nordiska språken och slutligen 

kunskapskraven som nöjer sig med den diffusa definitionen närliggande språk.  

4.1.3 Kursplaner i gymnasieskolan 

Ett av de andra målen i den nordiska språkdeklarationen säger ”att alla nordbor [bör] har 

grundläggande kunskaper om språkliga rättigheter i Norden och om språksituationen i 

Norden” (Nordiska ministerrådet 2006:82).  

I det övergripande syftet för gymnasieskolan står det att undervisningen ska ge elever 

förutsättningar att få kunskap om språkförhållanden i Norden (Lgy 2011:2). Det är först 

i Svenska 2 som språkförhållanden i Norden blir aktuellt, genom det centrala innehållet 

som både lyfter fram ”[d]ansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk” och 

”[s]pråkförhållanden i Sverige och Norden, till exempel språklagstiftning, 

minoritetsspråk och dialekter”. Kunskapskraven anger att elever ska kunna redogöra för 

någon/några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden. I Svenska 3 

anger det centrala innehållet att undervisningen ska behandla det svenska språkets 

historia, ursprung och släktskap, vilket ger eleverna kunskap om hur de nordiska 

språken hör samman.  

4.1.4 Sammanfattning av läroplanerna och kursplanerna 

De två mål från den nordiska språkdeklarationen som har koppling till skolans 

läroplaner uppnås delvis. Det första målet som rör internordisk kommunikation på ett av 

de skandinaviska språken uppfylls delvis. Svenskämnet i grundskolan har som mål att 

eleverna ska kunna känna igen skillnader och likheter mellan de skandinaviska språken. 

Inte heller det andra målet i den nordiska språkdeklarationen uppnås helt, då enbart 

elever som läser svenska 2 och 3 i gymnasieskolan får kunskap om språksituationen i 

Norden. Svenska 2 och 3 är inte obligatoriskt för de yrkesförberedande programmen, 

vilket medför att alla ungdomar i Sverige inte kommer att få samma kunskap. 

4.2 Elevernas interaktion med de nordiska språken 

Elevernas interaktion kommer i detta avsnitt att presenteras i fyra kategorier: personlig 

kontakt, kontakt via sociala medier, kontakt via musik/film/tv och kontakt via skolans 

undervisning.  

4.2.1 Personlig kontakt 

De flesta av ungdomarna har rest mycket och besökt många länder runt om i världen. 

Genom att resa till ett land kommer man inte alltid i kontakt med det språket som talas 

där, men elevernas resor ger ändå en bild av vilka språk de skulle ha kunnat komma i 

kontakt med.  
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Hur mycket man har rest varierar mellan eleverna, från att ha besökt ett annat land 

förutom Sverige till att ha besökt elva olika länder runt om världen. De flesta resor hade 

skett inom Europa. Nitton av tjugo elever hade besökt ett land utanför Norden men 

inom Europa. Nio av tjugo elever hade besökt ett land utanför Europa. Tolv av tjugo 

elever hade besökt ett eller flera av de nordiska länderna. 

Mer än hälften av eleverna har således besökt ett av de nordiska länderna.  

 

Tabell 1 Antalet elever som besökt ett land i Norden 

 Danmark Norge Finland Övriga Norden 

Fokusgrupp 1 1 2 1 - 
Fokusgrupp 2 1 2 1 - 
Fokusgrupp 3 1 2 2 - 
Fokusgrupp 4 2 - 2 - 
Totalt antal 
elever 

5 6 6 0 

 

Som det framgår i Tabell 1 är det de skandinaviska länderna Norge och Danmark samt 

Finland som eleverna har besökt. Ingen har besökt något av de andra områdena i 

Norden.  

Eleverna lyfter dock upp att de har träffat många nordbor genom sina resor till olika 

semesterorter/resor utanför Norden.  

 

Anna: Jag tänker också såhära, ja men när jag var yngre och va utomlands, då var vi mer på så 

här Grekland och i Spanien och så och där var det ju mycket… andra... från Norden. Ja, så jag 

minns att jag har pratat mycket med norska barn och typ har lekt med dom. […] Så man 

behöver ju inte träffa dom här liksom.  

 

Anna säger något som återkommer i tre fokusgrupper, att det är utomlands, i länder 

utanför Norden, som eleverna har träffat andra barn och ungdomar från Norden. Just 

semesterorter diskuterar man i fokusgrupp A och D, medan eleverna i fokusgrupp C 

talar om sina erfarenheter från språkresor i England och som utbytesstudent i USA. När 

eleverna pratar om detta som ett sätt att möta andra nordbor har de enbart lyft fram 

möten med danskar och norskar.  

I Sverige har eleverna mött nordbor och på så sätt kommit i kontakt med de nordiska 

språken via sportcuper, via kompisar som har en förälder eller annan släkt som kommer 

från Norge och Danmark, eller genom att eleverna har träffat folk från Norge, Danmark 

och Island under kortare möten i vardagen, såsom på musikfestivaler, i skolan och på 

stan.  

4.2.2 Sociala medier 

Enligt NE är sociala medier ett ”samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter 

användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. 

Sociala medier kan skiljas från massmedier genom att de bygger på ett innehåll som 
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produceras av dem som använder dem” (Nationalencyklopedin: sociala medier). I denna 

kategori hamnade kontakytor så som Facebook, Youtube, Skype och andra chattsidor.  

I tre av fyra fokusgrupper kom dessa olika kontakytor upp. I fokusgrupp A tar Anna 

upp Youtube och Amanda och Amelie håller med. 

 

Anna: På internet då är det ju mycket så hära, om vi tar typ youtube som exempel då är det ju 

jättemycket norskar och danskar och svenskar som kollar på samma saker, och kommenterar. 

Hanna: Mmm. 

Anna: På sina egna språk och då ser man ju mycket i skrift och så. Och där är det ju folk som 

svarar på svenska till en norsk typ så dära. Då lär man sig ju väldigt mycket där. 

Hanna: Intressant. Det visste jag inte riktigt, vadå för slags klipp? 

[Skratt] 

Anna: Vad som helst! 

Amanda: Det kan va typ… 

Amelie: Jag fattar vad du menar för när man kollar på klipp så ser man så hära norska och 

finska, danska kommentarer så förstår man det. 

Anna: Ja, eller hur för då kan det va liksom ja youtube-kändisar som gör videos som är 

svenskar då tydligen, vissa då som kollar i Norge och så och då kommenterar ju dom och dom 

skriver ju inte på svenska då. 

 

Eleverna kommer här skriftligt i kontakt med de nordiska språken norska och danska. 

Att Amelie även säger finska bör tolkas som en felsägning, då man kan tolka hennes ton 

i intervjun som att hon vill ändra sig när hon säger danska; att det inte var finska som 

menades. Men oavsett vad hon menade i just detta fall handlar det främst om norska och 

danska.  

En annan skriftlig kontakt tar elever i fokusgrupp B och C upp, då några har chattat 

med islänningar och norskar. Den elev som chattat med en islänning säger dock att de 

chattade på engelska, men han kommer i kontakt med isländskan via just dessa 

isländska kompisar, eftersom han via nyhetsflödet på Facebook får se isländska då och 

då. Camilla i fokusgrupp C, som har varit utbytesstudent i USA, brukar chatta med den 

norska vän hon fick under sitt år där. De chattar då på sina respektive modersmål.  

4.2.3 Film/musik/tv 

I fokusgrupp A har alla sett Skavlan (svensk-norsk tv-show), vilket även Diana i 

fokusgrupp D tar upp som en kontaktyta till norskan. Anna och Amanda har sett flera 

norska filmer. Amanda har sett många norska parodier av andra filmer och även en del 

norska skräckfilmer. Även i fokusgrupp B och C tar en del elever upp norska filmer och 

det är många gånger samma filmtitlar som kommer upp när eleverna diskuterar norska 

filmer (Död snö, Vildvittror). Björn ser på norsk nät-tv och ser där både en del filmer 

och serier, så som Varg i Veum.  Danska filmer har inte lika många sett. Istället är det 

danska kriminalserier som eleverna tar upp (Bron, Anna Phil). Carl och Bill säger sig ha 

sett någon dansk film, även om de inte ger någon titel. Bill berättar att det var en film 

om vikingar.  I fokusgrupp A och B har några sett barnprogram på norska och danska.  
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Amanda lyssnar på norska radiokanaler och kommer på så sätt i kontakt med norsk 

musik. Även Carl har lyssnat en del på norsk black metal-musik. I fokusgrupp C och D 

har några lyssnat på enstaka danska låtar. 

Anna är den enda som kommer i kontakt med isländska genom att hon under en 

period lyssnade en hel del på musik på isländska. Både Beatrice och Carl har lyssnat på 

musik från Färöarna. Beatrice har lyssnat på flera låtar inom genren folk metal, medan 

Carl pratar om en enstaka händelse. 

4.2.4 Undervisning om Norden och nordiska språk 

I detta avsnitt redovisas först vad eleverna tog upp om sin undervisning från 

grundskolan och sedan från gymnasiet. Generellt minns dock eleverna väldigt lite från 

sin grundskola.  

I fokusgrupp A, som går tredje året på gymnasiet, har några av eleverna gått samma 

grundskola och de diskuterar en film som de såg någon gång under grundskoletiden. 

Filmen gjorde djupt intryck på framförallt Amanda som utan resultat har försökt hitta 

filmen senare, men även Amelie och Anna minns filmen och händelser från den. Men 

deras samlade intryck av undervisningen om nordiska språk i grundskolan är att det var 

väldigt lite.  

 

Alexandra: Jag tycker inte vi fick lära oss jättemycket om de olika språken alltså när man var 

yngre. 

Anna: Nä. 

Amanda: Nä, ingenting alls. 

Hanna: Inte i grundskolan alltså? 

Anna: Nä, kanske bara det här ryktet om att guleböj är banan. Jag vet inte ens om det är sant.  

Amelie: Jag tror inte det. 

Amanda: Nä. 

 

Det är även genom filmer som Cissi minns att läraren tog upp de nordiska språken. 

Cissi säger att de såg filmer från ”dom nordiska länderna” och att de sedan fick glosor 

att öva på.  

I fokusgrupp D, den enda gruppen som går första året på gymnasiet och således ännu 

inte har haft Svenska 2, kommer det upp väldigt lite om nordiska språk i grundskolan. 

Diana minns att de hade undervisning om norska och danska i årskurs nio, men 

fördjupar sig inte närmare. Denise berättar att hennes klass på mellanstadiet hade norska 

brevvänner. De norska barnen skrev på norska och Denise och hennes klasskamrater 

fick öva sin förståelse och sedan svara på svenska.  

I gymnasieskolan kommer Norden och de nordiska språken först i Svenska 2 och det 

är framförallt den kursen som eleverna tar upp under intervjun, genom att berätta att de 

lärde sig om nordiska språk ”förra hösten” eller ”i tvåan”. Fokusgrupp A går på en skola 

där det finns en norsk lärare och han hade varit i klassen och berättat om norskan. De 

fick även i samband med detta lära sig grunderna i danska och norska. I fokusgrupp B 

har eleverna blandade åsikter om vad de har gjort.  
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Benjamin: Nordisk litteratur hade vi, på svenskan. 

Bill: Det har inte varit mycket, verkligen inte. 

Benny: Det är mer, typ helt enkelt, dom finns men, litteratur, poesi. Okej, nu vet du att det 

finns, nu går vi vidare.  

 

Samtidigt som Bill och Benny menar att de knappt har haft någon undervisning om 

nordiska språk så säger ändå Benjamin att de har haft om nordisk litteratur. Björn minns 

detaljerade saker som att han har lärt sig i grundskolan om Nordens geografi och lägger 

även till att ”sen här i tvåan så jobbade vi lite om danska, norska och de andra nordiska 

språken”. Ett påstående som ingen annan i gruppen kommenterar eller fördjupar. 

I fokusgrupp C tar eleverna upp att de har haft undervisning om de nordiska språken. 

Det är den enda gruppen som har lärt sig om färöiska. Ett språk som två av de fyra i 

fokusgruppen hade valt att fördjupa sig i en skoluppgift.   

4.2.5 Sammanfattning av elevernas interaktion med de nordiska språken 

En språkgemenskap kan definieras utifrån hur ofta medlemmarna inom en gemenskap 

har kontakt med varandra (Börestam Uhlmann 1994:29) och att de genom sin kontakt 

bygger upp en gräns mot andra genom att de har mer kontakt inom gemenskapen än 

med de utanför (Gumprez 1971:101). 

Vilken interaktion sker då mellan de svenska eleverna i undersökningen och de 

övriga nordiska språken? Resor inom Norden sker oftare än till länder utanför Europa, 

men flest resor är inom Europa men utanför Norden. Dock säger sig dock flera av 

informanterna att det är just utomlands de har kommit i kontakt med andra barn från 

Norge och Danmark. De träffar också på andra nordbor genom möten i vardagen i 

Sverige och genom möten via social medier som Youtube, Facebook och Skype. Via 

film/musik/tv kommer många av informanterna i kontakt med framförallt de 

skandinaviska språken. Norska kommer eleverna i kontakt med genom filmer och 

danska genom tv-serier. Men även musik på isländska och färöiska lyfts fram av tre 

informanter. 

I grundskolan och gymnasieskolans undervisning har de flesta kommit i kontakt med 

de skandinaviska språken, medan kunskaperna och kännedomen om isländska och 

färöiska är betydligt mindre och i viss mån helt saknas.  

Då undersökningen inte har undersökts informanternas olika sociala skillnader är det 

omöjligt att säga något om huruvida sociala skillnader påverkar den interaktion som 

sker. Undersökningen visar dock i likhet med Börestam Uhlmann (1994:30) att kontakt 

kan ske på många fler sätt än den rent fysiska och denna möjlighet har ökat markant 

sedan Börestam Uhlmann gjorde sin undersökning 1994. I den undersökningen är det 

främst telefonen som åsyftas medan det i denna undersökning är tydligt att alla elever 

har möjlighet att komma i kontakt med nordiska språk genom internet.  

4.3 Internordisk språkförståelse 

I detta avsnitt ska gymnasieelevernas egna åsikter om sin förståelse av de nordiska 

språken tas upp. Kategoriseringen baseras på elevernas utsagor och eftersom eleverna 

hade fokuserade på norska och danska trädde två huvudkategorier för internordisk 
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språkförståelse fram: förståelse av norska och förståelse av danska, samt en för 

förståelse av övriga nordiska språk. 

4.3.1 Förståelse av norska 

Alla intervjuer startade med att eleverna ombads att skriva ner vilka språk de ansåg sig 

kunna, allt från sina modersmål till språk som de bara kunde säga enstaka ord på. Det 

var enbart i fokusgrupp A som eleverna skrev ner språket norska. I den gruppen sa sig 

alla förstå norska, med motiveringen att det var så pass likt svenskan. En av eleverna, 

Amanda, har rest mycket i Norge, samt arbetet i fjällen och där mött många norrmän 

och säger att man då måste lära sig. Amanda menar att ”man förstår ju vad dom 

[norskarna] säger”. Senare i intervjun återkommer hon till norskan och norskar: ”Men 

samtidigt är dom så himla van vid svenskan, så dom kan det ju så himla bra, så […] det 

är ju nästan inte nödvändigt att man pratar norska”.  

I de andra grupperna tänkte inte eleverna på de nordiska språken alls när de skrev 

sina listor över vilka språk de kunde, men under intervjun säger de ändå sådana saker 

som pekar på att de anser att de förstår en del norska. I fokusgrupp C säger Carl: ”Men 

det går ju om man försöker, om man pratar sakta och upprepar saker skulle man ju ändå 

kunna prata med en norsk på svenska och den pratar norska”. Under intervjun har han 

dock berättat att han träffade två norrmän på en musikfestival i Sverige: 

 

Carl: Då var det två norrmän här av någon anledning. De hängde med oss hela kvällen, men 

ingen fatta vad dom sa. Så dom sa bara nått och så skrattade vi och fortsatte att prata med 

varandra. 

 

Han påpekar också att han måste ha undertexter när han ser norska filmer. 

Christina i fokusgrupp C har en norsk vän, som hon lärde känna när hon bodde i 

USA och under den perioden pratade de sina egna språk med varandra och lånade även 

in varandras ord i sitt eget språk. Nu när de inte bor på samma ställe längre chattar de 

med varandra på sina egna språk, ändå tar hon inte upp att hon kan någon norska och 

hon är också den största förespråkaren för att all kommunikation mellan människor bör 

ske på engelska. På min direkta fråga om någon kan förstå norska svarade hon dock att 

hon kan det.  

4.3.2 Förståelse av danska 

I fokusgrupp B och C diskuterar några elever att det går att förstå danskan, men bara om 

danskarna anpassar sitt språk. Benjamin anser att danska och isländska är svårare att 

förstå än norska vilket Björn håller med om: ”Ja, det kan ju va, så är det förstås. Men 

om danskarna bara anstränger sig för att prata långsamt och tydligt så förstår vi svenskar 

dom ändå”. Benjamin anser att man hellre ska prata engelska med danskar, eftersom 

danska enligt honom är helt omöjligt att förstå: ”Danmark, dom misslyckades helt 

enkelt. Jag förstår inte ett ord.”  

I fokusgrupp C säger Carl att danska både låter som att någon talar med gröt i 

munnen och att någon skriker fram vad det som de vill ha sagt. Christina stödjer Carls 
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uttalanden genom att hålla med om att det är svårt att höra vad danskar säger. Camilla 

håller dock inte med. 

 

Camilla: Jag tycker att det går ganska bra om dom pratar långsamt. När jag var i England på 

språkresa, då var det några tjejer i min klass som var från Danmark. Och vi kunde som prata 

lite grann med varandra, så länge dom pratade långsamt och typ så hära försökte liksom 

artikulera typ. Men, pratade dom snabbt så fattade jag ingenting.  

 

Camilla menar att internordisk kommunikation mellan svenskar och danskar på sina 

respektive språk visst kan fungera, om danskar bara anpassar sitt språk. 

I fokusgrupp D förs denna diskussion: 

 

Dorotea: Det verkar som att vi har svårare att förstå dom än dom har att förstå oss 

Disa: Ja, dom fattar ju oss hela tiden. 

Hanna: Vilka då? 

Dorotea: Asså, norskar och danskar 

Hanna: Att dom förstår oss? 

Denise: Ahh. Men vi förstår inte dom. 

Disa: Men dom i Småland och Skåne fattar ju mer. 

Dagmar: Men det måste ju vara för att vi pratar renare. 

Diana: Men dom bor ju nära, närmare Danmark 

Denise: Så vi är liksom grunden och dom har spårat ur. 

[Skratt] 

 

Eleverna i fokusgrupp D säger sig inte förstå danska, men säger samtidigt att andra 

svenskar förstår danska och att det geografiska läget och dialekterna är avgörande för 

förståelsen.  

4.3.3 Förståelse av övriga nordiska språk 

De övriga nordiska språken, isländska och färöiska, hade eleverna betydligt mindre att 

säga något om och dessa två språk presenteras därför gemensamt. Elevernas interaktion 

med isländska och färöiska sker sällan, vilket resultatet i kapitel 4.2 visar, och även i de 

fall där de har mött språket väljer få att själva ta upp huruvida de förstår språken de fåtal 

gångerna som de har kommit i kontakt med dem.  

Det är enbart i fokusgrupp B som två elever tar upp något om sin förståelse av 

isländska och färöiska. Benjamin berättar att han använder engelska när han chattar med 

människor från Island, men han kommer i kontakt med isländskan via facebook.   

 

Bengt: Och sen har jag också sett på så här, uppdateringar på Facebook, som är skrivna på 

isländska, försöker jag förstå, men det går inte. 

Hanna: Du förstår inte alls? 

Bengt: Ah… alltså vissa ord, men inte mycket. Eller en del faktiskt.  
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Benjamin säger sig först inte förstå någon isländska men ändrar sig sen och säger att 

han förstår vissa ord. 

Beatrice tar upp färöiska, eftersom hon har lyssnat till en del musik från Färöarna, 

framförallt folk metal.  Beatrice menar att ”[m]an kan inte förstå allt, inte direkt, det är 

som, det är lite, jag tänker lite norska. Alltså i melodin, men det är svårare, men ganska 

melodiskt.” 

4.3.4 Sammanfattning av internordisk språkförståelse 

Det är framförallt norska som ungdomarna i undersökningen säger sig förstå, vilket 

stämmer väl överens med resultaten från INS. Undersökningsorten i denna 

undersökning ligger i norra Sverige och kan jämföras med resultaten från INS som 

gjordes i Stockholm. Där hade ungdomarna högre resultat på förståelsen av norska än 

av danska (Delsing & Lundin Åkesson 2005:65).  

Sin förståelse av danska upplever de flesta som liten, även om de lyfter fram att det 

går om danskarna anpassar sitt språk och talar långsamt och tydligare.  

I INS undersöktes nordbor från alla platser som hör till Norden på sin förståelse av 

enbart de skandinaviska språken. Förståelsen av färöiska och isländska testades inte i 

INS och informanterna i denna undersökning trodde sig inte heller förstå språken. Det 

kan dock höra ihop med att få ens kommit i kontakt med språken och i vissa fall inte ens 

kände till att de existerade. Det var bara två informanter som sa sig förstå enstaka ord på 

isländska respektive färöiska.  

Att eleverna ställer sig mer positiva både till norska i stort och till att kommunicera 

med norskar stödjer det resultat som Östman och Thøgersen (2010:108) kom fram till, 

det vill säga att ju bättre man förstår de skandinaviska språken, desto mer positiv ställer 

man sig till internordisk kommunikation. Informanterna i undersökningen pratar gärna 

med norskar på svenska och säger sig förstå norska, i så pass stor utsträckning att inte 

förståelsen blir lidande.   

Precis som informanterna i Nyström Höögs (2005:69) undersökning anser inte 

eleverna att det är något fel att kommunicera på engelska med andra nordbor. Även den 

informanten som ofta pratar med sin norska vän på just svenska och norska anser att 

engelska lika gärna kan användas. Dock framgår det att all kommunikation mellan 

informanterna och norskar har skett på svenska respektive norska. Samma kluvenhet 

finns beträffande den internordiska kommunikationen mellan svenskar och danskar, där 

vissa elever säger sig vilja använda engelska, medan andra säger att det går bra med 

svenska och danska. Mellan de svenska eleverna och danskar anser ingen att det är 

praktiskt att kommunicera på respektive modersmål men de lyfter inte heller fram 

ideologiska argument som Östman och Thøgersen (2010:119) menar att många tenderar 

att göra. 

 Isländska har, de få gångerna som någon kommunikation har skett, skett uteslutande 

på engelska om inte isländare har kunnat svenska, som då har använts. 

4.4 Attityder 

I detta avsnitt kommer elevernas attityder under intervjuerna redovisas i tre kategorier 

utifrån attitydernas tre komponenter. Under den kognitiva komponenten kommer deras 
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kunskaper om Norden och nordiska språk redovisas. Under den affektiva komponenten 

redovisas med vilka ord eleverna uttrycker känslor om Norden och de nordiska språken. 

Under den konativa komponenten redovisas vilken beredskap till handling som eleverna 

uppvisar utifrån de två andra komponenterna.  

4.3.1 Den kognitiva komponenten av elevernas attityder 

Norden 

När eleverna tänker på Norden tänker de flesta på några av, eller alla, de fem nationerna 

som ingår i Norden. Det är bara i fokusgrupp C som ingen väljer att säga någon av 

nationerna när de tänker på Norden. I de andra tre grupperna nämns alla nationer även 

om alla i grupperna inte är helt säkra på vilka länder som ingår. Anna tycker inte att 

Danmark passar in i hennes bild av Norden, då Danmark ”sitter fast där nere. […]. Det 

är som inte där uppe med oss. Det sitter ju som fast.”  

Diana är osäker på begreppen Norden kontra Skandinavien. Hon tycker att Norden 

består av Sverige, Danmark, Norge och Finland och att Skandinavien är Sverige, 

Danmark och Island.  

När eleverna ombads diskutera flaggorna kunde alla grupper enas om vilka de fem 

nationsflaggorna var, även om det inte är självklart för alla vilken som är Islands och 

vilken som är Norges. Grönland, Färöarna och Ålands flaggor har de flesta ingen 

kunskap om. I fokusgrupp A kan ingen någon av de tre flaggorna. Eftersom eleverna 

visste om syftet med intervjuerna kunde de gissa sig till att flaggorna har något med 

Norden att göra. Beatrice och Bill är inne på att Grönland skulle kunna höra till Norden.  

 

Beatrice: Kan nån vara Grönland? 

Björn: Grönland tillhör inte Norden. 

Beatrice: Ah, just det. 

Bill: Grönland tillhör Danmark, men det tillhör nog inte Norden, tror jag. Eftersom det är 

ingen, det är bara forskare som bor där.  

 

Björn berättar senare i intervjun att han lärde sig i mellanstadiet att Grönland inte hör 

till Norden. I fokusgrupp D försöker Dorotea säga vilken som är Grönlands flagga, men 

ingen lyssnar på henne. Alla pratar i munnen på varandra medan de diskuterar flaggorna 

och ingen tar fasta på hennes kunskap och hon upprepar inte heller sitt uttalande. 

I fokusgrupp C kunde inte heller eleverna Grönland och Ålands flagga men 

Färöarnas flagga kunde några i gruppen.  

De nordiska språken 

Elevernas kunskaper om de nordiska språken kommer knappt fram i intervjun. Att det 

skulle finnas en skillnad mellan begreppen nordiska språk och språken i Norden verkar 

de inte veta om.  

I fokusgrupp C har de läst språkhistoria och Carl sammanfattar sin kunskap: ”De 

[språken] kommer från samma ställe. Först var det ett språk men sen delades det upp.” 

Undervisning i språkhistoria har inte gett eleverna i gruppen en klar uppfattning om 

vilka de nordiska språken är och på en direkt fråga vilka de nordiska språken är räknar 

de även upp finska och samiska.  
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Fokusgrupp C och B känner till att färöiska är ett nordiskt språk. Beatrice tycker att 

färöiskan är lik norskan men med en annan intonation, medan Carl drar paralleller 

mellan färöiskan och isländskan.  

I fokusgrupp A och D har de aldrig hört talas om färöiska.  

 

Anna: Vad pratar man på Färöarna? 

Hanna: Färöiska. 

Anna: På riktigt? 

Hanna: Ah. 

Amelie: Men va?! 

Anna: Hur kan man inte veta om det här? 

 

Fokusgrupp D har ännu inte haft undervisning om nordiska språk, medan Anna och de 

övriga i fokusgrupp A har läst Svenska 2, där denna kunskap borde ha ingått.  

4.3.2 Den affektiva komponenten av elevernas attityder 

Om Norden 

Eleverna ombads att skriva ner vad de tänker på när de hör ordet Norden. Resultatet av 

deras anteckningar redovisas nedan i tabell 2. Deras svar har kategoriserats i olika 

grupper för att strukturera upp deras tankar/ord och kommer att redovisas i fyra 

kategorier: allmänt, natur, människor och historia.  

 

Tabell 2 Elevernas ord om Norden 

 Allmänt Natur Människor Historia 

Fokusgrupp A Connection 
Gemenskap 
 

Skog 
Fjäll 
Naturen 

Inte så mycket folk 
Människor är lika 
på något sätt 

Nationalsången 

Fokusgrupp B  Skogar 
Vatten 
Kärleken till 
naturen 

Ljust hår 
Skandinaver 
 

Vikingar 
Mytologi 
Krig 

Fokusgrupp C Jämställt Älg 
Skog 
Snö 

 Vikingar 

Fokusgrupp D Fredligt 
Bra ställe 

Snö 
Kallt 
Älg 
Snöskoter 
Vatten 
Torsk 
Båtar 

Blondiner 
Blåa ögon 

(Skolarbete i  
femman) 

 

Som det framgår i tabell 2 tar eleverna upp ord och begrepp som framförallt har med 

naturen att göra. Ord som skog, natur och snö beskriver naturen. Människorna i norden 

är ”lika på något sätt” och har ljust hår och blåa ögon. I fokusgrupp D blir det en 

diskussion om hur många blondiner det finns i fokusgruppen och om någon av i rummet 

har blå ögon. Norden beskrivs nästan uteslutande i positiva ord såsom jämställt, fredligt 



31 

och gemenskap, förutom av Beatrice som säger krig och påpekar att Nordens historia 

inte enbart rymmer fredliga berättelser. Dorotea säger att hon tänker på ett skolarbete i 

femman, något borde fått en egen kategori då det inte passar in under någon av dessa 

fyra. Här står det dock av platsskäl under historia. 

Om de nordiska språken 

I de fyra fokusgrupperna blev det olika samtal och därför är det i vissa grupper svårt att 

hitta något i datamaterialet där de uttrycker känslor om de nordiska språken. Generellt 

beskriver eleverna norska med positiva ord medan danskan uteslutande beskrivs med 

negativa ord.  

 

Tabell 3 Elevernas ord om de nordiska språken 

 Norska Danska Övriga nordiska språk 

Fokusgrupp A jättekul 
ganska kul 
låter så kul 
jättefint 
glatt 
låter positiva 
kan inte låta arg 

låter som om de kvävs Isländska: 
jättekonstiga namn 
fantasispråk 
mysigt språk 

Fokusgrupp B  Omöjligt att lära sig 
Verkar kört 
Gröt i munnen 

Färöiska: ganska 
melodiskt 
Isländska: låter hårt 

Fokusgrupp C  Gröt i munnen 
Svårt att höra vad de 
säger 
Onödigt språk 
Tråkigt språk 

 

Fokusgrupp D låta glad när man pratar 
förmodligen lätt att lära 
sig 

Vi är grunden och de 
har spårat ur 

 

 

Det är framförallt i fokusgrupp A som eleverna uttrycker sig starkast om det norska 

språket. Till de positiva adjektiven (fint och kul) sätter de gärna det förstärkande prefixet 

jätte. Detta prefix används flitigt av alla i gruppen och förstärker även Alexandras 

intryck av att isländska namn stavas jättekonstigt. Men även i fokusgrupp D beskrivs 

norskan som ett språk man låter glad på, vilket även fokusgrupp A säger samt att man 

inte kan låta arg på norska.  

Norskan beskrivs också som lätt att lära sig vilket står som motsats till danskan. 

Danskan ses som omöjlig och svår att förstå. Danskan beskrivs som grötigt, onödigt och 

tråkigt. Carl gör sig ofta lustig över danskan genom att säga kommentarer som denna.  

 

Cissi: Hallå, det var ju en låt förut, den här danska låten, vad hette den? 

Camilla: Hur gick den? 

Cissi: Ja, men jag förstod aldrig va dom sa. Dom ba, när du kommer… 

Camilla: Jaha! När jag kallar på… 

Cissi: Dig! 

Camilla: Rasmus Seebach. Ja, den förstod man inte. Men man sjöng ändå med. 
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Cissi: Ja, precis, jag förstod inte vad han sa. 

Hanna: Var det en dansk? 

Cissi: Ja, han är dansk. 

Carl: Eller så är han bara riktigt dålig på att prata.  

[Skratt] 

 

Carl driver flera gånger med danskan och hans kommentarer utlöser ofta skratt hos alla 

deltagare i gruppen.  

Om de övriga nordiska språken, isländskan och färöiskan, har eleverna väldigt lite att 

säga. Anna, som har lyssnat en del på isländsk musik, beskriver isländskan som ett 

fantasispråk och genom att använda ordet mysigt. Hon lyssnade på mysiga låtar på ett 

mysigt språk. Björn däremot lyfter fram att det finns något hårt i isländskan: ”man hörde 

väl lite av den där hårda isländska accenten”. Genom att Björn säger den där och 

anspelar på den isländska accenten blir det tydligt att han tar fasta på något som han 

anser allmänt känt, nämligen att isländska skulle resultera i en hård accent.  

Beatrice har lyssnat på en del färöisk musik och säger att färöiska påminner om 

norska, men att språket är mer melodiskt.  

4.3.3 Den konativa komponenten av elevernas attityder 

Den konativa komponenten säger något om vilken beredskap till handling man har 

utifrån de andra komponenterna som tillsammans bildar ens attityder. I detta avsnitt 

kommer därför både de fall där eleverna har handlat utifrån sina attityder till Norden 

och de nordiska språken och de fall där de bara diskuterar en tänkt handling att tas upp. 

Amanda i fokusgrupp A är den som har den tydligaste positiva inställningen till 

Norge och norskan. Hon har rest i landet med sina föräldrar, men även valt att besöka 

landet med en kompis. Resorna med föräldrarna är förmodligen en handling som hon 

inte styrt själv över, men resan med en kompis är en tydlig handling hon har genomfört 

på eget initiativ. Amanda uttrycker också starkt att hon som barn på resor utomlands 

hellre skulle ha valt att leka med ett norskt barn än med barn som talar andra språk – av 

just den anledningen att de skulle kunna förstå varandra. Amanda har även laddat ner en 

norsk radio-app och aktivt sökt upp norska filmer. Just norska skräckfilmer söker även 

Carl upp ibland. Amandas beredskap till internordisk kommunikation bygger främst på 

att hon förstår norska och även om hon har lärt sig vissa norska ord tycker hon inte det 

är nödvändigt att lära sig språket vidare.  

 

Amanda: Eller ja och en kompis var i [Norge] somras också och då pratade man väl 

svenska och så vissa ord, ord som vi lärt oss på norska typ om det var betalningen eller 

någonting. Om man behövde så kunde man ju försöka få det norskt eller nåt annanting, 

äh. Men samtidigt är dom så himla van vid svenskan, så dom kan det ju så himla bra, så 

det ju nästan inte nödvändigt att man pratar norska. 

 

Ändå uttrycker Amanda i början av intervjun att hon skulle vilja kunna norska, vilket 

även Alexandra i samma grupp säger sig vilja.  
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I fokusgrupp D finns en viss beredskap till att vilja lära sig norska. Både Daniella 

och Denise uttrycker att de gärna skulle vilja lära sig norska och återkommer under 

intervjun flera gånger till diskussionen huruvida det är svårt eller lätt att lära sig norska.  

På samma sätt som Amanda delvis lägger ansvaret på norskar för att 

kommunikationen ska fungera lägger flera elever ansvaret på danskarna för att 

internordisk kommunikation ska fungera mellan svenskar och danskar. Viljan att 

kommunicera med danskar är väldigt svag – om inte danskarna anpassar sig. Något som 

både Björn och Camilla uttrycker under intervjuerna. Benjamin har dock den mest 

avståndstagande inställningen till danska: ”Alltså, jag skulle aldrig vilja lära mig danska 

för det verkar så kört, verkar det.”  

I fokusgrupperna ställdes frågan om eleverna ville ha mer undervisning om Norden 

och nordiska språk, vilket de flesta inte var intresserade av utan tyckte att det var lagom 

med den undervisning de hade haft. Det var enbart i fokusgrupp D eleverna sa sig vilja 

ha mer undervisning om Norden och nordiska språk. 

 

Hanna: Skulle ni tycka det var intressant att ha mer om Norden och nordiska språk [i 

undervisningen]? 

Dagmar: Ja, eftersom det är närmare. Det är ju lättare att förstå varför vi ska kunna det än 

spanska. 

Hanna: Är de det? 

Dagmar: Ja, jag tycker det. 

Denise: Eftersom, eftersom dom är ju våra grannländer och det är ju ändå, vi heter ju ändå 

Norden. Så vi borde egentligen få lära oss språken som, ja vet inte… 

Diana: Så att man förstår lite. 

Denise: Ja 

 

Denna grupp uppvisar en vilja att ha mer undervisning i och om Norden och nordiska 

språk. Fokusgrupp D intog dock en särställning gentemot de andra tre fokusgrupperna, 

eftersom dessa elever tyckte att nordiska språk var att föredra framför engelska i möten 

med andra Nordbor.  

4.3.4 Sammanfattning av elevernas attityder 

Elevernas kunskaper om Norden och nordiska språk varierar mellan de olika grupperna, 

och även inom grupperna. Begreppen Skandinavien och Norden är inte självklara och 

inte heller språk i Norden och nordiska språk. Alla grupper vet vilka fem nationer som 

ingår i Norden, även om kunskaperna mellan eleverna i grupperna varierar.  

Eleverna uttrycker känslor kring Norden med framförallt positiva ord och ord som 

har med naturen att göra. Eleverna sa ord som gemenskap, connection och menade att 

människor i Norden var lika på något sätt. Detta resultat följer de reslutat som Östman 

och Thøgersen (2010:119) kom fram till, att informanter gärna lyfter fram ideologiska 

grunder för att se Norden som en gemenskap.  

Fokusgrupp A är den grupp som är mest positiv till norskan. Alla grupper uttrycker 

negativa ord om danskan. Få elever har något att säga om de övriga nordiska språken 
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vilket hör ihop med resultaten från interaktion och internordisk kommunikation som 

visar att de sällan kommer i kontakt med språken. 

En hel del beredskap till handling utifrån de två tidigare komponenterna finns i alla 

grupperna, framförallt i fokusgrupp A där Amanda visar på många exempel där hon 

handlat utifrån sina kunskaper och känslor om Norge och norska. Flera elever vill lära 

sig norska, men ingen är intresserad av danska och lägger allt ansvar på danskarna för 

att internordisk kommunikation emellan danskar och svenskar ska fungera. Bijvoet 

(1998:34) menar att talare av en språkvarietet med låg status är de som tvingas anpassa 

sitt språk. I denna undersökning skulle resultatet kunna peka på att de svensktalande 

gymnasieungdomarna ser danskan som ett språk med lägre status än svenskan och att de 

därför lägger allt ansvar på danskarna för en lyckad kommunikation.  

Endast eleverna i fokusgrupp D vill ha mer undervisning om Norden och nordiska 

språk. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel kommer undersökningens metod, slutsatser, didaktiska implikationer och 

vidare forskning att diskuteras. 

5.1 Metoddiskussion 

Att använda fokusgrupper för att samla in materialet fungerade väl och i resultatdelen 

har just elevernas interaktion med varandra getts utrymme, vilket ger en intressant bild 

av hur eleverna reflekterar kring Norden och de nordiska språken.  

Urvalet till undersökningen kan diskuteras/kritiseras och ger självklart en viss 

likriktning i resultatet. Resultat av undersökningens kvalitativa metod försöker dock inte 

säga något som är generaliserbart om alla svenska elever, men trots detta hade ett 

breddare urval varit bra. Nu hade alla som ställde upp i undersökningen svenska som 

modersmål, alla gick ett teoretiskt program och alla hade ställt upp frivilligt och det kan 

därför ha funnits ett visst intresse hos alla deltagare. Kanske hade resultatet varit ett 

annat om deltagarna hade andra eller flera modersmål.  

Detta var dock ett examensarbete och jag är nöjd med att ha fått ihop tjugo elever 

som ställde upp i fokusgrupperna. Forskningsrapporten om internordisk språkförståelse 

av Delsing och Lundin Åkesson (2005) hade som uttalat mål att inkludera nordbor med 

andra modersmål och arbetade aktivt för detta, en fråga som jag helt lämnade till 

slumpen, vilket visade sig ge elever med bara svenska som modersmål, vilket är 

intressant resultat i sig självt då de elever som valde att vara med kände till syftet med 

undersökningen. 

Ett problem med undersökningens metod var att frågeställningarna helt fokuserade 

på de nordiska språken. Detta var ett aktivt val för att begränsa och ringa in 

problemområdet, men i efterhand anser jag att undersökningsområdet borde ha varit 

språken i Norden, då de nordiska språken bara en del den nordiska språkgemenskapen. 

Den bygger visserligen på att alla nordbor ska lära sig något av de primära nordiska 

språken, vilket är desamma som de skandinaviska språken, men för att ge en breddare 

bild av vilka språk eleverna kommer i kontakt med borde frågeställningarna ha 

inkluderat även andra språk i Norden.  

Detta problem innebär därför att undersökningens validitet blir begränsad. Har denna 

undersökning verkligen undersökt huruvida eleverna i denna undersökning känner sig 

som en del av en nordisk språkgemenskap om inte alla språk i Norden är inkluderade?  

5.2 Deltagare i en nordisk språkgemenskap 

Syftet med denna undersökning var att undersöka om gymnasieungdomar känner sig 

som en del av en nordisk språkgemenskap. Jag valde ämne för mitt examensarbete just 

utifrån mitt stora intresse för de nordiska språken men även övriga språk som talas i 

Norden. Därför var det självklart för mig som blivande lärare att vilja undersöka hur 

detta visar sig i skolans läroplaner och kursplaner och hur det sedan visar sig i elevernas 

uppfattningar om Norden och de nordiska språken.  

Undersökningen fokuserade på tre ingångar till begreppet språkgemenskap, nämligen 

interaktion, språklig likhet och symbolisk integration.  
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Den symboliska integrationen undersöktes på två nivåer. Både genom att undersöka 

skolans officiella syn på en nordisk språkgemenskap i läroplaner och kursplaner och 

genom att undersöka elevernas attityder till Norden och nordiska språk.   

Läroplanen för grundskolan säger att elever ska få grundläggande kunskaper om de 

nordiska grannspråken, vilket sedan i svenskämnets kursplan handlar om att kunna se 

skillnader och likheter mellan de nordiska språken. Det är oklart vilka språk det 

hänsyftas till i grundskolan då läroplanen och kursplanen inte är konsekventa i sitt 

ordval.  

Läroplanen för gymnasieskolan har inte samma fokus på de nordiska språken. Istället 

är det ”nordiska kulturarvet” (Lgy 2011:10) i centrum. I svenskämnets kursplaner 

handlar det om att läsa en del dansk och norsk litteratur på originalspråk, samt att känna 

till språkförhållanden i hela Norden, och dessa två delar av svenskämnet läser bara de 

elever som går teoretiska program.  

Därför är min slutsats att läroplaner och kursplaner i svenskämnet inte lever upp till 

de mål och avtal som finns i Norden om att alla i Norden ska känna till språkförhållande 

i Norden och det är därför inte förvånande att eleverna i denna undersökning inte 

inkluderar hela Norden i sin syn på vad Norden är. Områden som Grönland och 

Färöarna är ofta okända för eleverna eller så har de en vag uppfattning om deras del i 

Norden.  

 Undervisning är dock bara ett sätt av flera för hur eleverna i undersökningen bygger 

upp en gemenskap mellan sig själva och andra nordbor. Interaktionen med nordbor och 

de nordiska språken sker övervägande utanför skolan, via film/tv/musik och personliga 

möten. Den kontakt som sker handlar primärt om interaktion mellan skandinaver och de 

skandinaviska språken, framförallt norska. 

Den språkliga likheten undersöktes genom att elverena fick diskutera sin uppfattning 

om internordiska språkförståelse. Eleverna i undersökningen menade att internordisk 

kommunikation fungerade bäst i möten med norskar, då eleverna menar att deras 

språkförståelse av norska är hög. Den internordiska kommunikationen som skedde 

mellan de svenska eleverna i denna undersökning och danskar krävde en viss 

anpassning från de danska talarnas sida och en viss vilja från de svenska eleverna. Det 

är dock tydligt att eleverna förstår mer danska än isländska eftersom av de få elever som 

har kommit i kontakt med isländare har använt engelska för att kommunicera, vilket inte 

har använts vid kontakten med danskar.  

Den symboliska integrationen som undersöktes genom att fokusera på elevernas 

attityder visar att eleverna har positiva attityder till Norden som begrepp, speciellt 

Norge och norska ansågs som ett vackert och lätt språk. Bland de elever som var med i 

fokusgrupperna fanns elever som aktivt sökt interaktion med vissa av de nordiska 

språken, dock aldrig med danska. Danska framstår som ett språk som eleverna gärna 

skämtar om och uttrycker sig negativt om. Även om stereotypiserande av norskan 

förekom, skedde detta alltid med beundran och i positiva ordalag.  

Resultaten i undersökningen visar med tydlighet att hela Norden inte är känd för 

eleverna. Eleverna vet vilka länder som ingår i Norden, men vilka språk som talas på 

platser som Grönland och Färöarna känner eleverna inte till och kunskaper om 
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områdena i Norden med viss självständighet gentemot Danmark och Finland saknas 

ofta.  

 

Den samnordiska språkpolitik som förs i Norden menar, och vill, att en nordisk 

språkgemenskap ska bygga på att alla nordbor lär sig ett av de tre skandinaviska språken 

och genom något av dessa tre språk ska hela Norden kunna kommunicera utan 

inblandning av engelska.  

Ett problem med detta mål är givetvis att det förutsätter att de tre skandinaviska 

språken har en stor mellanförståelighet, vilket tidigare undersökningar har visat att så 

inte alltid är fallet; svenskar förstår inte alltid danska och vise versa.  

En annan problematik med den nordiska språkgemenskapen är, enligt mig, att den 

bygger på ojämlika villkor. Skandinaver har en betydligt starkare position jämfört med 

nordbor som bor i Nordens ”periferi”. Att svenskan tillskrivs en hög status tycker jag 

visar sig i undersökningen, då de svenska eleverna både har vaga kunskaper om Norden 

och nordbor utanför Skandinavien och Finland och att eleverna ser sitt språk – svenskan 

– som ett högstatusspråk i och med att deras attityder visar att de förväntar sig att andra 

ska anpassa sitt språk för att kommunikationen ska fungera. Elevernas hållning i denna 

fråga skulle dock också kunna vara en naturlig följd av att de genom att ha svenskan 

som modersmål utgår från att deras språk är normen.  

Om Sverige ska vara en del av en nordisk språkgemenskap kan den hållningen inte 

bygga på att andra nordbor ska lära sig kommunicera med oss medan vi står ovetande 

om deras ansträngning. Skolans uppgift borde därför rimligtvis vara att bredda 

elevernas möten med språken i Norden till att omfatta flera språk. Det är också för sent 

att ge kunskap om språkförhållanden i Norden först i Svenska 3 – en kurs som inte alla 

Sveriges elever kommer att läsa.  

5.3 Didaktiska implikationer 

Varför är denna undersökning relevant för mig som blivande lärare? Vilka slutsatser kan 

jag dra? För det första att jag behöver bredda min framtida undervisning om Norden och 

nordiska språk till att fokusera på språken som finns utanför Skandinavien, då 

interaktion med dessa språk många gånger sker även utanför undervisningen.  

För det andra skulle en bra ingång kunna vara att prata om elevernas fördomar och 

tankar om Norden. Är det rimligt att ha så pass stereotypa föreställningar om det danska 

språket? Hur skulle det uppfattas om någon sa något liknande om exempelvis turkiska; 

att det låter som att de inte kan prata? Varifrån kommer elevernas idéer om andra språk 

och hur de låter? Varför är det mer okej att skämta om grannländernas språk?  

För det tredje vill jag få eleverna att se hur språk rymmer en politisk dimension. 

Vilka språk talas i Norden och varför? Hur hör nationalism och språk ihop? Varför har 

regeringarna i Norden tagit fram en nordisk språkdeklaration? Anser eleverna att det är 

relevant?  

För det fjärde bör jag som lärare skaffa mig mer kunskap och mer kontaktytor med 

språken i Norden. Har jag själv någonsin sett en film från Färöarna? Även skolverkets 

hemsida som förser lärare med material att använda har störst fokus på de skandinaviska 
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språken. Ingen filmsnutt på färöiska och enbart en låt finns, till skillnad mot fem norska 

låtar. Den färöiska låten finns också bara textad till engelska (!). 

5.4 Vidare forskning 

Det vore intressant att vidare undersöka området genom att bredda till att rymma fler 

elever och ha ett breddare urval. Det vore också intressant att jämföra olika 

åldersgrupper för att se hur interaktionen mellan språken i Norden ser ut för äldre 

människor.  Förändras den? Minskar den? Ökar kontakten med språk överlag ju äldre 

man blir? Inom vissa grupper?  

5.5 Slutord 

Känner sig de svenska elever som deltog i undersökningen som en del av en nordisk 

språkgemenskap? Delvis, skulle jag svara. De har uppenbarligen tankar om att Norden 

är en form av gemenskap och en hel del kontakt med talare av de skandinaviska 

språken, men om denna kontakt gör att de känner sig som en del av en nordisk 

språkgemenskap är inte säkert.  

Det man kan se i resultatet är att den gemenskap de känner med andra nordbor 

baseras på språkens likhet och möjligheten att kunna kommunicera på respektive 

modersmål, men att denna gemenskap kanske blir som mest tydlig i ett globalt 

perspektiv. De som har rest mycket känner mer av en nordisk gemenskap, men även i 

ett forum som Youtube, där olika språk möts, finner nordbor som talar skandinaviska en 

viss gemenskap i att de förstår varandra.  

Jag tror att en nordisk språkgemenskap måste baseras på praktisk nytta och att det 

därför är svårt att se hur nordbor skulle hålla halvlyckade försök att kommunicera på 

sina respektive modersmål när de upplever det som mer praktiskt att prata engelska. 

Men min förhoppning är att ändå att elever ska känna sig som en del av en nordisk 

språkgemenskap och att de genom att känna denna gemenskap ska få motivation för att 

vilja lära sig mer om de nordiska språken, deras samhörighet och se vilka historier som 

ryms i Norden utifrån en språkaspekt.  



39 

6 Litteraturlista  
Bijvoet, Ellen. (1998). Sverigefinnar tycker och talar: Om språkattityder och stilistisk 

känslighet hos två generationer sverigefinnar. Uppsala: Institutionen för Nordiska 
språk, Uppsala universitet.  

Brinkman, Svend & Kvale, Steiner. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur.  

Bryman, Alan. (2009). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Börestam Uhlmann, Ulla. (1994). Skandinaver samtalar: Språkliga och interaktionella 
strategier i samtal mellan danskar, norrmän och svenskar. Uppsala: Institutionen 
för nordiska språk, Uppsala universitet.   

Bø, Inge. (1978). Ungdom og naboland. En undersøkelse av skolens og fjernsynets 
betydning for nabospråkforståelsen. Stavanger: Rogalandsforskning 4. 

Dahlstedt, Karl-Hampus. (1980). Språksituationen i Norden. I: Språken i vårt språk: 
Språkstudier samlade av Inge Jonsson och utgivna av Svenska Akademin. 
Stockholm: Nordstedts.  

Delsing, Lars-Olof & Lundin Åkesson, Katarina. (2005). Håller språket ihop Norden? 
En forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska. 
Köpenhamn: Kulturfonden.  

Deprez, Kas & Persoons, Yves. (1987). Attitude. I: Ammon, Ulrich, Dittmar, Norbert & 
Mattheier, Klaus J. (red.), Sociolinguistics. An international handbook of the 
science of language and society 1. Berlin: de Gruyter. s. 125-132. 

Fishman, Joshua A. (1971).  Advances in the Sociology of Language. Paris: The Hague.  

Gísladottír, Þórdís. (2003). Språkvanor och språkattityder hos isländska invandrare i 
Sverige. Uppsala: Uppsala universitet. FUMS Rapport nr 212. 

Grünbaum, Catharina. (2000). En nordisk språkförståelse – att ha och mista. Oslo: 
Nordisk Sprogråd.  

Gumperz, John, J. (1971). Types of linguitics communities. I: Language in social 
groups. Essays by John J. Gumprez. Selected and introduced by Anwar S. Dil. 
Stanford: Stanford U.P. S.  97-113 

Gustavsson, Harald. (1997). Nordens historia: En europeisk region under 1200 år. 
Lund: Studentlitteratur.  

Haugen, Einar. (1953). Nordiske språkproblemer – en opinionsundersøkelse. I: Nordisk 
tidskrift för vetenskap, konst och industri. Årgång 29. S. 225-249. 

Hyltenstam, Kenneth & Stroud, Christopher. (1991). Språkbyte och språkbevarande. 
Lund: Studentlitteratur.  

Indenrigs- og Sundhetsministeriet. (2002). Köpenhamn-Bonn Deklarationen: Danmarks 
første rapport i henhold til den euorpæiske pagt om regionale sprog eller 
mindretalssprog.Köpenhamn. 

Lantz, Annika. (2013). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur.  

Lgr11. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
Stockholm: Skolverket. 

Lgy11. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket. 

LOV-1987-06-12-56. Sameloven. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Lund, Jørn. (2009). Nordisk nytte? Muligheterna for at virkeliggøre de nordiske 
uddannelsesministres deklaration om nordisk sprogpolitik fra 2006. I: Hällström-
Reijonen, Charlotta af (red.) Språk i Norden 2009 Tema: Språkpolitik och 
språkattityder. Köpenhamn: Nordisk Sprogkoordination, Dansk Sprognævn. 

Lundin, Katarina & Zola Christensen, Robert. (2001). Grannspråksförståelse i 
Öresundsregionen år 2000. Gymnasisters läsförståelse. Lund: Lunds universitet. 

Lärarnas Riksförbund (2012). Nordiska språk i svenskundervisningen. Stockholm. 

http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=locationsTab&ct=display&fn=search&doc=UMUB_ALEPH000284039&indx=3&recIds=UMUB_ALEPH000284039&recIdxs=2&elementId=2&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28UMUB%29%2Cscope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cprimo_central_multiple_fe&frbg=&tab=default_tab_umub&dstmp=1387398891258&srt=rank&mode=Basic&dum=true&backFromPreferences=true&vl%28freeText0%29=Nordisk%20tidskrift&vid=UmUB
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=locationsTab&ct=display&fn=search&doc=UMUB_ALEPH000284039&indx=3&recIds=UMUB_ALEPH000284039&recIdxs=2&elementId=2&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28UMUB%29%2Cscope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cprimo_central_multiple_fe&frbg=&tab=default_tab_umub&dstmp=1387398891258&srt=rank&mode=Basic&dum=true&backFromPreferences=true&vl%28freeText0%29=Nordisk%20tidskrift&vid=UmUB


40 

Mattfolk, Leila. (2011). Attityder till det globala i det lokala: Finlandsvenskar om 
importord. Oslo: Novus Forlag. 

Maurud, Øivind (1976). Nabospråksforståelse i Skandinavia. En undersøkelse om 

gjensidig forståelse av tale- og skriftspråk i Danmark, Norge og Sverige. Nordisk 
utredningsserie 13. Stockholm: Nordiska rådet. 

Nationalencyklopedin. www. nationalencyklopedin.com  

Nordiska ministerrådet & Nordiska rådet. (1996/2010). Helsingforsavtalet: 
Samarbetsöverenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. 
Köpenhamn. 

Nordiska ministerrådet. (2006). Deklaration om nordisk språkpolitik. Köpenhamn. 

Nordiska ministerrådet. (2012). Nordic Statistical Yearbook. Köpenhamn.  

Nordiska språkrådet, Nordiska rådet & Nordiska ministerrådet. (1993). Att förstå 
varandra i Norden – språkråd till nordbor i nordiskt samarbete. Oslo. 

Nyström Höög, Catharina. (2005). Teamwork? Man kan lika gärna samarbeta: Svenska 
åsikter om importord. Oslo: Novus Forlag.  

Romaine, Suzanne. (1994). Language in Society: an Introduction to Sociolingvistics. 
Oxford: Oxford University Press. 

Sandøy, Helge & Östman, Jan-Ola. (2004). "Det främmande" i nordisk språkpolitik: om 
normering av utländska ord. Oslo: Novus Forlag. 

Sandøy, Helge. (2009). Moderne importord i språka i Norden (MIN). En orientering. I: 
Språk i Norden 2009. Tema: Språkpolitik och språkattityder. S. 85-94.  

SFS 2009:600. (2009). Språklagen. Stockholm: Riksdagen.  

Språkkonventionen (1987). Konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och 
Norge om nordiska medborgares rätt att använda sitt eget språk i annat nordiskt 
land. Regeringarna i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge. 

St.prp. nr. 80. (1998). Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets rammekonvensjon 
av 1. februar 1995 om beskyttelse av nasjonale minoriteter. Oslo: 
Utenriksdepartementet 

Torp, Arne. (2004). Nordiska språk i forntid och nutid. Språklikhet och språkskillnad, 
språkfamiljer och språksläktskap. I: Stampe Sletten, Iben (red.) Nordens språk med 
rötter och fötter. Köpenhamn: Nordiska Ministerrådet.  

Wenzel, Marie-Louise. (2004). Minoritetsspråk i Norden. Supplerande artikel till 
nätutgåvan Nordens språk med rötter och fötter av Stampe Sletten, Iben (red.). 
Köpenhamn: Nordiska Ministerrådet. 
(http://eplads.norden.org/nordenssprak/kap4/4c.asp. Hämtad den 08-01-2014 19:20) 

Wibeck, Victoria. (2010). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som 
undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur.  

Östman, Jan-Ola & Thøgersen, Jacob. (2010). Language attitudes and the ideology of 
the Nordic. In: International Journal of the Sociology of Languages 204, S. 97–127. 

 

 

 

 

 

 

http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=locationsTab&ct=display&fn=search&doc=UMUB_ALEPH000880856&indx=1&recIds=UMUB_ALEPH000880856&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=1&frbg=&scp.scps=scope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cscope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&dstmp=1378646857773&srt=rank&mode=Basic&dum=true&vl%28freeText0%29=sand%C3%B8y%20%C3%B6stman&vid=UmUB
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=locationsTab&ct=display&fn=search&doc=UMUB_ALEPH000880856&indx=1&recIds=UMUB_ALEPH000880856&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=1&frbg=&scp.scps=scope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cscope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&dstmp=1378646857773&srt=rank&mode=Basic&dum=true&vl%28freeText0%29=sand%C3%B8y%20%C3%B6stman&vid=UmUB


 

Bilaga: Intervjumall 

Övergripande om 

Norden 

 

 Vad är Norden för dig? Skriv ner några 

ord/meningar/tankar du kommer på (tre minuter). 

Diskutera vad deltagarna har skrivit ner 

 Vet du vilka språk som talas i Norden? 

 Titta på flaggor, vilka flaggor känner du igen? 

(Svenska, finska, danska, norska, isländska, färöiska, 

grönländska, åländska, samiska.  

Om språk/världen 

 Vilket språk skulle du gärna lära dig?  

 Borde alla människor lära sig engelska för att kunna 

kommunicera med varandra? 

 Vart i världen skulle du gärna resa/bo? Har du 

bott/rest 

 I norden?  

Hur kommer eleverna i 

kontakt med de nordiska 

språken på fritiden och 

via skolan? 

 

 

 

 

 På vilka språk brukar du läsa böcker/se på 

film/tv/tidningar/chatta/lyssna på musik? 

 Har du sett någon film/tv-serie från ett nordiskt land? 

Vad tyckte du om den? 

 Har du träffat någon från 

Danmark/Norge/Island/Finnland/Färöarna/Grönland? 

 Vad pratade ni för språk? Vilket språk skulle du 

föredra? 

 Tänk igenom hur undervisningen i skolan har varit 

om nordiska språk? Vad minns du? Skriv ner. 

 Vore det bra med mer eller mindre undervisningen 

om nordiska språk i skolan? 

 Vilka språk vore intressant att lära sig mer om i 

skolan? 

Vilka nordiska språk 

anser eleverna att de 

själva förstår, och varför 

anser de det?  

 

 Vilka språk behärskar du? (av alla språk i hela 

världen) Hur behärskar du dem? Skriva, prata, 

lyssna, läsa?  

 Vilka av de här språken har du hört? Lappar med 

språken. 

 Vilka av de här språken skulle du förstå om någon 

pratade med dig? Lappar med språken. 

Vilka attityder till 

nordiska språk har 

gymnasieungdomarna? 

 Vad tycker du om norska? Danska? Svenska? 

Färöiska? Isländska? 

 Om finska? Samiska? Grönländska? 

 Vilka språk är de vackraste språken, enligt dig? 

(Dela ut lappar med alla språk i Norden/nordiska 

språk/? Lägg i ordning vackraste fulaste?) 

”Alla som bor i Norden ska 

kunna kommunicera med 

varandra, i första hand på ett 

skandinaviskt språk (danska, 

svenska eller norska).” Den 

nordiska språkdeklarationen 

2005 

Språkdeklarationen! Läs citatet, vad tänker ni kring det? 

 


