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Abstract 
The overarching aim of the present study is to investigate how Scandinavian languages are 

presented and legitimised as a part of the curriculum for Swedish in Swedish upper secondary 

schools. Setting out from the assumption that textbooks, to some extent, can be viewed as 

reflections of the curriculum, four textbooks are analysed, using a model for discourse analysis, set 

in the framework of systematic functional linguistics. The results show that the textbooks analysed 

in the study do convey both explicit and implicit legitimisations of Scandinavian languages as a 

relevant subfield of Swedish. However, these legitimisations are weak as compared to the 

legitimisations of other subfields. The results also indicate that Danish seems to attract more 

attention than Norwegian, and that written language is emphasised over spoken. An important 

observation made in the study is that the textbooks differ with respect to which languages that are 

categorised as neighbouring Scandinavian languages. Some textbooks only include the mainland 

Scandinavian languages in the notion, whereas others also include the insular languages Faeroese 

and Icelandic. Overall, the study indicates that the textbooks that are analysed display substantial 

differences with regards to the presentation and legitimisation of Scandinavian languages as a 

subfield of the subject of Swedish – a fact that raises questions about the equality of education.  
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1. Inledning  
En vanligt förekommande fråga bland ungdomar i skolan är: ”Varför ska jag lära mig 

det här?”. Det verkar som att eleverna vill ha bevis för att kunskapen de ska tillägna 

sig har ett värde av något slag och att detta värde är det som motiverar dem att lära 

sig. Det räcker inte med att svara ”därför att”, varken för att motivera elever eller för 

att försvara ett kunskapsområdes plats inom ett visst ämne. Att legitimera ett 

kunskapsområde i skolan är att kunna svara på varför eller på vilket sätt ett ämne är 

väsentligt.  

Svenskämnet omfattar flera ämnesområden som kan vara olika svåra att legitimera för 

eleverna. Förmågan att hålla muntliga anföranden eller att skriva olika typer av texter 

för olika syften och mottagare är ganska lätta för eleverna att se nyttan med, medan 

grammatik och litteraturhistoria kan vara mer svårmotiverade. Såväl grammatikens 

som litteraturens varför och hur har utforskats (se t.ex. Bandh (2019) och Persson 

(2007)). Men det finns ämnesområden i läroplanen som fått mindre uppmärksamhet 

såväl i den didaktiska diskussionen som i den skolpedagogiska forskningen. Ett 

exempel på ett sådant ämnesområde är grannspråk.  

Det finns gott om argument till varför grannspråk har en plats som ämnesområde i 

skolan. Förutom den språkpolitiska förankringen i dokument såsom 

Helsingforsavtalet, kulturavtalet, språkdeklarationen och språkkonventionen, som på 

olika vis arbetar för att stärka nordiska språksamarbeten (Nordiskt samarbete, 2021), 

är grannspråken även inbegripna i den svenska läroplanen.  

Anna Smedberg Bondesson menar att grannspråk kan verka som ett medel för att 

stärka språklig och litterär medvetenhet och att ämnet med förtjänst kan inbegripa 

såväl litteraturvetenskapliga- som lingvistiska områdestraditioner (Smedberg 

Bondesson, 2017). Kunskaper i och om grannspråk ger elever förutsättningar att 

kunna kommunicera med norrmän och danskar på sitt eget modersmål – vilket innebär 

att kommunikationen inte hindras av språkliga barriärer såsom kommunikation på ett 

andraspråk, till exempel engelska, skulle göra. Att kunna kommunicera fritt i Norge 

och Danmark öppnar upp möjligheter att skaffa jobb eller nya bekantskaper i 

grannlandet. 
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I denna uppsats ska jag undersöka vilket utrymme grannspråk ges och hur 

ämnesområdet legitimeras i läromedel. Förhoppningen är att studien ska ge en bild av 

synen på och utrymmet för grannspråksundervisningen inom svenskämnet i dagens 

skola.  

Den syn på ett ämnesområde som kommer till uttryck i läromedel speglar förstås inte 

nödvändigtvis skolans eller enskilda lärares syn på samma ämnesområde, men 

läromedel har en relativt stark ställning i undervisningen (se t.ex. Englund, 1999) och 

de kan därför kanske trots allt ge en god indikation på ett ämnesområdes status och 

ställning. De har en kunskapsgaranterande-auktoriserande och en disciplinerande roll 

som underlättar arbetet i skolan för såväl lärare som elever. Kunskapen i läromedlen 

är garanterad på så sätt att den har normerats, men det är viktigt att hålla i åtanke att 

det också innebär ett medvetet val i fråga om vilken kunskap som ska inkluderas. 

Förhållandet mellan läromedel och läroplan var, enligt Anna Johnsson Harrie, relativt 

okomplicerat då staten granskade och godkände läromedel, men sedan kontrollen 

upphörde 1991 finns det ett potentiellt problem i att synen på läromedel och deras 

innehåll som ett slags didaktiskt riktmärke inte nödvändigtvis ändrats i och med att 

kontrollen upphörde (Johnsson Harrie, 2009). Även om Johnsson Harries resonemang 

inte är helt okontroversiellt visar det att det knappast heller råder någon konsensus om 

att läromedel upphört att fungera som didaktiska riktmärken efter 1991.  

Det finns alltså ingen garanti för att läromedel speglar läroplanen eller förmedlar ett 

objektivt innehåll. Men just därför kan de ge oss en bild av läroplanens möjliga 

tolkningsutrymme. På samma vis kan de ge oss en bild av ett ämnesområdes utrymme 

och legitimering inom ett ämne. Svenskämnet är brett och de enskilda lärarna kan 

knappast vara specialister på alla dess delområden. Det är därför rimligt att anta att 

läromedlen används som innehållsliga riktmärken. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att med hjälp av en kvalitativ, sociosemiotisk 

textanalys baserad på Hallidays systematiskt funktionella lingvistik (SFL), analysera 

fyra läromedel för att undersöka hur grannspråk legitimeras inom svenskämnet. 

Därigenom hoppas jag få syn på grannspråkets roll och plats i undervisningen i den 
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mån detta speglas i läromedel skrivna för grundskolans senare år i ämnet svenska. Mer 

konkret är syftet att utifrån aspekterna kontext, innehållsförteckning, kapitelförord, 

bilder och kapiteltext, söka svar på hur grannspråk värderas och motiveras. För att nå 

detta syfte utgår jag från följande undersökningsfrågor:  

(1) Hur legitimeras grannspråk i läromedel? 

(2) Vilken syn på grannspråksundervisning förmedlas i läromedel? 

(3) Vilket utrymme får grannspråk i läromedel? 

1.2 Disposition 
Uppsatsen är disponerad på följande sätt:  

Nästkommande avsnitt redogör för tidigare forskning som rör grannspråk och 

läromedel samt de teorier som är av relevans för min undersökning. I avsnitt 3 

presenteras analysmaterialet och den modell som används i min undersökning. Avsnitt 

4–7 utgör tillsammans uppsatsens resultatdel. I avsnitt 4 analyseras 

läromedelskontexten för att få en bild av olika ramfaktorer som kan spela in i 

läsningen av läromedel. Analysen är här inte inriktad på ett specifikt verk, utan 

behandlar läromedel som i egenskap av en genre. I avsnitt 5 analyseras 

innehållsförteckningen i läromedlet Svenska [nu] för att kunna få syn på vilket 

utrymme grannspråk ges och ämnesområdet i förhållande till övriga ämnesområden. 

Analysen i kapitel 6 är inriktad på läromedlet plus kapitelförord med tillhörande bild 

och här undersöks hur texten och bilden samspelar. I analysen finns också en kort 

inledande beskrivning och analys av innehållsförteckningen i läromedlet. I avsnitt 7 

analyseras kapiteltexten i läromedlet Svenska idag. Här jämförs norskan med danskan 

för att kunna se om det finns en skillnad ifråga om vilket utrymme respektive språk får 

i läromedlet. Även i Svenska idag ägnas en liten del av analysen åt läromedlets 

innehållsförteckning. I avsnitt 8 analyseras samtliga texttyper som de övriga 

analyserna behandlat (innehållsförteckning, kapitelförord, bild och kapiteltext) i 

läromedlet Svenska direkt. Resultaten i detta avsnitt relateras genomgående till 

resultaten i de föregående analysavsnitten. Undersökningens resultat sammanfattas 

och diskuteras avslutningsvis i avsnitt 9.  
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2. Bakgrund 
Då min undersökning förhåller sig tvärvetenskapligt till forskning om grannspråk och 

om läromedel kommer jag i det här avsnittet först att redogöra för läroplanen och 

språkpolitiska dokument som är relevanta för grannspråk som ämnesområde. Därefter 

kommer jag att presentera forskning om grannspråksförståelse, om 

grannspråksdidaktik och om läromedelsforskning. Slutligen följer ett teoriavsnitt där 

jag redogör de teoretiska utgångspunkter som är av vikt för min undersökning.  

2.1 Grannspråk i Norden  
I denna uppsats definierar jag begrepp allt eftersom de dyker upp i den löpande texten 

samt i fotnoter. Begreppet Grannspråk används emellertid på ett givet sätt och kräver 

därför ett särskilt förtydligande för den läsare som inte är bekant med de nordiska 

språken.  

Till de nordiska språken räknas isländska, färöiska, norska, svenska och danska. 

Baserat på inbördes förståelse delas dessa in i ö-nordiska (isländska och färöiska) 

respektive skandinaviska (norska, svenska och danska) (Stampe Sletten, 2005). När 

jag skriver grannspråk, avses de skandinaviska språken: danska, norska och svenska. 

Norskan i sin tur, inbegriper såväl bokmål som nynorsk.   

2.1.1 Grannspråk i läroplaner 
I den svenska läroplanen för grundskolan, lgr11 (Skolverket, 2019), fastslås i 

svenskämnets syfte att eleverna ska möta grannspråken i undervisningen. I det 

centrala innehållet för årskurs 7–9 preciseras att eleverna ska få möta skönlitteratur 

från Norden samt att de ska få bekanta sig med olika språk och språkbruk i Norden. 

Eleverna ska enligt läroplanen få kännedom om ord, begrepp, likheter och skillnader 

mellan språken. Enligt kunskapskraven för årskurs 9 ska eleverna kunna resonera om: 

”svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk 

och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader” (Skolverket, 2019). 

Närliggande språk kan inte tolkas på annat vis än att det omfattar norska och danska. 

Kunskapskravet innebär alltså att eleven ska kunna jämföra svenskan med dess 

grannspråk, och det kräver, utöver en viss metaspråklig förmåga, även viss kännedom 

om norska och danska. 
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2.1.2 Språkpolitiska dokument 
Helsingforsavtalet, kulturavtalet och språkdeklarationen är tre centrala fördrag som 

reglerar språksamarbetet i Norden (Nordiskt samarbete, 2021). Helsingforsavtalet 

syftar till att utveckla samarbetet i rättsliga, kulturella, sociala och ekonomiska 

områden mellan länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Nordiska 

ministerrådet, 2018). Kulturavtalet är specifikt inriktat på att stärka samarbetet mellan 

de nordiska länderna på det kulturella området, investeringar i och utveckling av 

utbildning, forskning och kulturella verksamheter inbegripet (Nordiskt samarbete, 

2021). Deklaration om nordisk språkpolitik syftar till att bevara de samhällsbärande 

språken och det nordiska samarbetet och kan ses som ett övergripande rättesnöre för 

myndigheter och offentliga verksamheter att förhålla sig till. Länderna ansvarar själva 

för att leva upp till avtalens intentioner. Med utgångspunkt i att alla har rätt att tillägna 

sig ett samhällsbärande språk, utformas mål och beredskap för hur dessa ska nås och 

en av dessa beredskaper formuleras i att grannspråksundervisningen bör förstärkas 

(Nordiska ministerrådet, 2007; Nordiskt samarbete, 2021).  

2.1.3 Språkförståelse i Norden 
Lars-Olof Delsing och Katarina Lundin Åkesson (2005) genomförde 2003 en 

omfattande undersökning (INS-projektet) vars syfte var att mäta och värdera 

skandinavisk språkförståelse bland ungdomar i Norden med målsättningen att belysa 

språkförståelse i ett tidsperspektiv, ett andraspråksperspektiv och i ett 

kontaktperspektiv. Informanterna bestod av 1300 ungdomar, varav 850 från 

Skandinavien och omkring 450 från övriga Norden. Deltagarna prövades i talad och 

skriven svenska/norska/danska och testen utgjordes av enkätfrågor, videosekvenser, 

nyhetsuppläsningar och tidningsartiklar.  

Resultatet visade att grannspråksförståelsen hade försämrats bland danskar och 

svenskar, men inte avsevärt hos norrmän. Svenskarnas grannspråksförståelse visade 

sig vara lägst vilket kan vara ett tecken på att granspråksundervisningen nedprioriteras 

i Sverige. Delsing och Lundin Åkessons slutsats är att eleverna får för lite 

grannspråksundervisning (2005).  

Delsing och Lundin Åkessons (2005) undersökning har följts av flera studier inriktade 

på grannspråksförståelsen mellan svenskar, danskar och norrmän (se till exempel 
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Bacquin & Zola Christensen, 2013; Smedberg Bondesson, 2017; Börenstam, 2008). 

Vissa menar att danskan och svenskan ligger så långt ifrån varandra att de i stället 

kanske borde betraktas som främmandespråk i förhållande till varandra (Bacquin & 

Zola Christensen, 2013), medan andra talar om grannspråk i termer om 

dialektkontinuum (Braunmüller, 2002).  

2.1.4 Grannspråksdidaktik 
Grannspråksdidaktik är ett relativt nytt forskningsfält, men det finns en större 

etnografisk studie där Tom Steffensen (2016) undersöker meningsproduktion och 

kommunikativ aktivitet inom danskämnets grannspråksundervisning. Projektet, som 

benämndes Gränsöverskridande nordisk Undervisning (GNU), pågick mellan 2011–

2014, och involverade 9 nordiska skolor - sammantaget var ungefär 1000 elever, samt 

cirka 100 lärare, skolledare och forskare knutna till projektet.  

Ett av studiens resultat var att didaktiseringen av uppgifter, för att elevdeltagandet i 

undervisningsaktiviteterna ska vara så högt som möjligt, bör sträva efter en väl avvägd 

balans mellan frihet och kontroll. För att uppnå en sådan balans bör stoffet vara sådant 

att eleverna kan relatera till och slutmålet bör leda fram till något slags produkt 

(Steffensen, 2016).  

2.2 Om läromedel 
Boel Englund (1997) undersöker, i en studie av antologier och läromedel för 

gymnasiet, hur skolans sätt att tala om litteratur förändras mellan år 1920 och år 1980. 

Ett grundläggande antagande i Englunds studie är att läromedel och 

litteraturantologier reproducerar eller speglar hur skolan talar om litteratur.  

I en artikel skriver Englund (1999) några år senare om att läromedel har en stark 

ställning i skolan. Debatten har pågått en längre tid om huruvida läromedlens styrande 

funktion kan innebära hinder för undervisning samt för elevers kunskapsinhämtande 

och elevinflytande. Läromedel har en kunskapsgaranterande-auktoriserande roll och 

underlättar undervisning, utvärdering och lärande för såväl elever som lärare. Att 

läromedel kan garantera en viss kunskap behöver inte alltid vara positivt. Detta 

eftersom kunskapen i sin normering även utesluter kunskap och därmed begränsar 
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läraren i sitt uppdrag att anpassa undervisningen efter elevgruppens förutsättningar 

och behov (Englund, 1999).  

Christoffer Dahl (2015) undersöker hur litteraturstudiet legitimeras i läromedel genom 

att analysera fem läromedelspaket utifrån multimodal analys samt SFL. Resultatet 

visar att läromedlen inte gör någon hemlighet av varför litteraturstudier är legitima 

genom att explicit redogöra för vilka insikter, kunskaper och betydelser 

litteraturstudiet kan generera, och varför det kan göra det. Vidare konstaterar Dahl att 

läsarens roll tycks ha fått ökad betydelse i läromedel över tid. Detta kan förklaras med 

att litteraturstudiet fått mer utrymme, men det kan också bero på en medveten strävan 

att göra läromedel lustfyllda och att inkludera läsaren för att skapa en känsla av 

samhörighet (Dahl, 2015).  

Tidigare läromedelsanalyser av andra delområden inom svenskområdet visar att det 

finns en tradition av att närma sig undervisningspraktiker och aktuella 

ämneskonceptioner genom att studera läromedel (se till exempel Englund, 1997; 

Juhlin Svensson, 2000:14–16). Mig veterligen har ingen tidigare undersökt 

grannspråkets utrymme i läromedel. 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt redogör jag för vilka teoretiska utgångspunkter min undersökning tar 

avstamp i. Först följer ett avsnitt om texttolkning och läromedelsforskning per se. 

Därefter presenteras Michael Hallidays teori om språket som ett av flera 

betydelsesystem. Slutligen redogör jag för Michael Bachtins teori om dialogism. 

2.3.1 Texttolkning och läromedel 
Texttolkning för samhällsvetenskapliga studier innehåller ett visst antal centrala 

element såsom: texten, diskursen, kontexten, textens avsändare, textens 

huvudmottagare och/eller adressater samt den tolkande analytikern. Beroende på 

vilket av dessa element som dominerar i en analys kan man enligt Göran Bergström 

och Kristina Boréus (2019:31) urskilja fyra huvudsakliga tolkningsstrategier. En 

uttolkarorienterad strategi innebär att analytikerns, eller forskarens, mottagande av 

texten står i fokus. I en avsändarorienterad strategi utgör avsändaren den centrala 

betydelsen medan det i en mottagarorienterade strategi rör sig om den primära 
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adressaten. Jag kommer i denna undersökning emellertid främst att använda mig av 

den fjärde, diskursorienterade strategin, vars fokus ligger på hur betydelse skapas i 

den eller de diskurser som en text ingår i (Boréus & Bergström, 2019).  

Läromedelsforskning kan delas in i tre olika kategorier: processorienterade studier, 

användarorienterade studier samt produktionsorienterade studier. Den förstnämnda 

studerar hur läromedlet uppstår och den process som ligger bakom. Den andra 

undersöker hur läromedlet används i undervisning och den sistnämnda, vilken min 

undersökning tillhör, undersöker läromedlets innehåll genom någon form av analys 

(Englund, 2006:5).  

2.3.2 SFL som modell för att analysera läromedel 
Ett centralt antagande i Hallidays (Halliday & Matthiessen, 2004) teorier om det 

verbala språket som ett av flera betydelsesystem är att betydelse kan skapas genom 

flera språkliga system, och att kommunikativa handlingar inte är bundna till en enskild 

modalitet som tal eller skrift. All språklig mening uppstår alltid i ett visst sammanhang 

– i samspelet med den situationella-, intertextuella- och kulturella kontexten. Varje 

betydelsesystem utgör en potential. Denna potential realiseras i yttranden av skiftande 

slag och kan bära på olika betydelser beroende på vilka resurser och vilket utrymme 

potentialen lämnats samt vad potentialen står i förbund med. Det skrivna verbalspråket 

kan, i situationen det yttras, knytas till olika register vilka begränsar yttrandets 

möjliga betydelser (Halliday & Matthiessen, 2004).  

2.3.3 Dialogen och läromedel 
Bachtins teori om dialogism bottnar i socialkonstruktivistiskt samhällsperspektiv, 

vilket kortfattat kan beskrivas som ett samhällsvetenskapligt perspektiv i vilket det 

föreligger ett antagande om att samhället är socialt konstruerat av människor i samspel 

med varandra (Alvesson & Sköldberg, 2017:39). Dialogism innebär att en text deltar i 

en kommunikativ verksamhet tillsammans med läsaren och att yttranden realiseras i 

en intertextuell kedja mot mottagaren. Läromedelstexten ingår således i en 

kommunikativ aktivitet med läsaren – en dialog i vilken yttrandet motsvarar en viss 

syn på innehållet som kan kopplas till legitimeringar och grannspråk (Dahl, 2015:38 

via Bachtin & Nicolajevitj Medvedev, 1978).  
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3. Material och metod  
I detta avsnitt redogör jag först urvalet i fråga om val av läromedel. Därefter 

presenteras de frågor som kommer att ställas till texten för att kunna svara på hur 

grannspråk legitimeras i läromedel, samt en redogörelse för analysmodellen. 

3.1 Material 
Urvalet består av fyra böcker i ämnet Svenska riktade till elever i årskurs 7–9: 

Svenska[nu] (1999), plus (2005), Svenska idag (2011) och Svenska direkt (2012). 

Förlagen som gett ut läromedlen tillhör fyra av Sveriges största: Liber AB, Bonniers, 

Natur och Kultur, Sanoma Utbildning. Det är förtroendeingivande namn och förlagen 

har lång erfarenhet av läromedelsbranschen vilket gör att urvalet är rimligt ifråga om 

tillförlitlighet.  

Samtliga läromedel valda för analysen är hämtade från en högstadieskola i Åhus och 

innebär därför inget orimligt urval eftersom läromedlen då kan antas användas, eller 

ha använts i undervisning. Dock utgör materialet nödvändigtvis inget representativt 

urval, eftersom det skulle krävas ett omfattande arbete för att först ta reda på vilka 

läromedel som används flitigast och i större omfattning än på en skola i en viss 

kommun. Urvalet ger således en bild av läromedlen på en viss skola i en viss 

kommun, men det är inte orimligt att föreställa sig att bilden skulle stämma överens 

med andra högstadieskolor. 1 

3.2 Analys av legitimeringar 
Litteraturdidaktik har fått förhållandevis stor uppmärksamhet inom ämnesforskningen. 

Ett exempel på en relativt färsk litteraturdidaktisk studie är Christoffer Dahls (2015) 

avhandling i vilken han med utgångspunkt i Magnus Persson (2007) undersöker hur 

litteraturstudiet legitimeras i läromedel. Undersökningen som jag genomför i den här 

 

1 Då min undersökning inte behandlar personuppgifter eller andra känsliga data är en 

diskussion om etiska överväganden överflödig. 

 



 

 10 

uppsatsen är inspirerad av Dahls (2015) studie och följer i huvudsak samma upplägg, 

men appliceras istället på ämnesområdet grannspråk. 

I likhet med Dahl kommer jag att utgå från Perssons (2007:111–112) frågor för att 

reda ut och specificera hur legitimeringar karaktäriseras. Nedan återges frågorna i sin 

helhet. De understrukna avsnitten i texten kommer inte att användas i min 

undersökning eftersom de är specifikt inriktade på litteraturstudiet och inte 

grannspråk. Text inom hakparentes är tillägg som formulerats för att göra frågorna 

relevanta för det aktuella ämnesområdet.  

1. Är legitimeringarna starka eller svaga? Den nationella idealismen som under 

1800-talet använde litteraturläsningen till att skapa fosterländskt sinnade 

subjekt var ett exempel på en stark legitimering. Finns det någon stark, i 

bemärkelsen överordnad och genomgripande, motivering för läsningen 

[kunskaper i och om grannspråk] idag? 

2. Är legitimeringarna explicita eller implicita? Tar man uttryckligen ställning i 

frågan varför man ska läsa litteratur [tillägna sig kunskap i och om grannspråk] 

eller närmar man sig den indirekt eller inte alls? 

3. Är legitimeringarna positiva eller negativa? Utgörs motiveringarna av positivt 

formulerade argument för läsning [grannspråk] eller är motiveringarna snarare 

negativt bestämda, till exempel på så sätt att litteraturläsning [grannspråk] ska 

motverka populärkultur, massmedier [engelska språkets ställning] eller någon 

annan ”fiende”? 

4. Har litteraturläsningen [grannspråk] ett egenvärde eller ses den [det] som ett 

medel för något annat? 

5. Formuleras legitimeringarna i individuella eller sociala termer? 

6. Vilka olika typer av innehållsliga motiveringar kan urskiljas i materialet (till 

exempel estetiska, etiska, existentiella, politiska)? 
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3.3 Den textanalytiska modellen 
För att undersöka hur grannspråk legitimeras som ämnesområde inom svenskämnet 

kommer jag att göra en textanalys av relevanta avsnitt i fyra läromedel i svenska 

riktade till grundskolans senare år. Analysen följer i huvudsak den modell för 

textanalys som skisseras i Hellspong och Ledin (1997). I denna modell, som är 

grundad i Hallidays arbeten (1978, 1985), urskiljs tre grundläggande analysnivåer, 

eller textuella metafunktioner: den ideationella, den interpersonella och den textuella. 

Denna tredelade modell ger verktyg för att analysera en text2 med avseende såväl på 

dess vidare kontext3 som dess språkliga struktur.  

På det ideationella planet undersöks en text med avseende på dess situationskontext. 

Den delar Hellspong och Ledin (1997:49–56) in i underkategorierna verksamhet, 

deltagare och kommunikationssätt. Verksamheten, i vilken texten rör sig, kan kopplas 

till ett visst syfte och är integrerad i en viss målinriktad aktivitet. Hur dessa syften och 

målinriktade aktiviteter kan komma att se ut påverkar textens betydelse och den 

diskurs4 som råder. Deltagare avser dem som deltar i kommunikationen, och kan 

förutom författare och läsare/mottagare även omfatta exempelvis förlag. Vilka 

deltagarna är beror delvis på verksamhetens syften och målinriktade aktiviteter. 

Exempelvis kan vi förutsätta att en verksamhet som skolan, med syfte att utbilda 

elever mot de nationella kunskapskraven, inbegriper deltagare som: lärare, elever, 

texter i läromedel och dess författare samt förlag. Det är knappast troligt att 

 

2 I Hallidays teorier inbegrips inte multimodalitet, men den socialkonstruktivistiska språksynen har påverkat 

sociosemiotiska forskningsfältet stort. Inom detta fält betraktas även bilder, former och layout, filitrat bära på en 

betydelsebärande funktion i språket (Kress & van Leeuwen, 2006 via Dahl; 2015:35). Vilket jag kommer att 

inbegripa i min analys när jag analyserar bilder och dess samspel med texten. 

3 Ett yttrandes betydelse står i förbund med den situation det uppstått. En sådan situation, eller yttre omgivning, är 

vad som betraktas och benämns kontext (Hellspong & Ledin, 1997:49). 

4 Grundläggande tanke- och handlingsmönster som utmärker olika slags verksamheter (Hellspong & Ledin, 

1997:51) 
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privatpersoner läser läromedel som avkoppling på semestern, även om det skulle 

kunna förekomma. 

Med kommunikationssätt avses de funktioner och uttrycksmedel som används för att 

texten ska uppnå sitt syfte samt vilka funktioner och uttrycksmedel som är aktuella. 

Under den övergripande kontextnivån urskiljer Hellspong och Ledin (1997:56–60) i 

sin modell även intertextuell5 kontext och kulturkontext som separata analysnivåer. 

Den intertextuella kontexten handlar om vilka andra texter som samspelar med texten. 

Frågor som undersöks på denna analysnivå är exempelvis om det finns någon särskild 

tradition inom genren6 och/eller förbindelser med andra genretraditioner. 

Kulturkontexten avser textens förhållande till samhällets förutsättningar vilka antas 

vara bestämda till ett visst område och en viss period. Hellspong och Ledin betonar att 

situationskontexten alltid färgas av den omkringliggande kulturen vilken alltid utgör 

de övergripande förutsättningarna för en text.  

På det ideationella planet handlar min analys om vad en text lyfter fram som teman 

och huvudfrågor; det vill säga hur världen representeras i texten. Det rör sig alltså om 

hur en text konstruerar sitt innehåll. För att undersöka detta kommer jag att analysera 

vilka teman texten tar upp. Dessa teman delas in i övergripande teman i texten 

(makroteman) och underordnade teman i enskilda stycken eller meningar 

(mikroteman). Vidare kommer jag att undersöka vilka perspektiv som skildras i texten. 

Detta kommer jag i första hand att göra genom att studera pronomen, men även 

bildmaterial kommer i viss mån att inkluderas i analysen. Jag kommer att undersöka 

vilka perspektiv som anläggs och vilka aktörer som kan urskiljas i texterna. Detta kan 

sedan sättas i relation till Perssons (2007:111–112) frågor om legitimeringar.  

 

5 Intertextualitet är en litteraturteoretisk term som först användes av Julia Kristerva på 1960-talet. Begreppet 

bygger på idén om texter står i förbund med andra texter, för en dialog med dem i vilken texter återskapas – mer 

eller mindre explicit och på olika sätt. Förbindelsen med andra texter utgör intertextualiteten och det kan röra sig 

om såväl texter som bilder (Hellspong & Ledin, 1997:56; Kristerva, 1980 via Dahl, 2015:37).  

6 Texter knutna till en viss verksamhet och som är socialt förankrade inom diskursen, bildar en genre (Hellspong & 

Ledin, 1997:24).   
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Den interpersonella metafunktionen handlar om hur texten närmar sig sin läsare. Här 

kommer jag att undersöka vilka attityder, värderingar eller röster som kommer till 

uttryck i texten. Exempelvis kommer jag att titta närmare på vilka språkhandlingar 

som finns i texten – frågor, påståenden och imperativsatser; vilka sociala strategier 

som kan urskiljas i texten – beröm, erbjudanden och anklagelser; vilka värdeord 

texten innehåller och vilka attityder som speglas i dessa; samt vilka roller som finns 

representerade i texten. Jag kommer i denna del av analysen i första hand att 

identifiera textens jag och du, men jag kommer, i relevanta fall, också att inkludera 

andra aktörer som finns representerade genom personliga pronomen.  

Den textuella metafunktionen i analysen fokuserar på textens form, vilken enligt 

Hellspong och Ledins (1997:65–80) modell kan analyseras på tre olika nivåer: 

lexikogrammatik, textbindning och komposition. Gällande den förstnämnda handlar 

det huvudsakligen i min analys om särskilda ordklasser i texten och vad det kan 

komma att ha för betydelse.  

Eftersom jag i min undersökning utgår från Hallidays teorier om att all språklig 

betydelse uppstår i ett visst sammanhang, kommer analysen också, i enlighet med 

Hellspong och Ledins modell, att ta sin utgångspunkt i läromedelskontexten. I ett 

första skede analyseras alltså läromedelsgenren som sådan och denna del av analysen 

är alltså inte knuten till ett visst läromedel. Hellspong och Ledin menar att deras 

modell ska anpassas till den text som är i fråga (1997:41), vilket jag också kommer att 

göra i min analys. Beroende på vilka fynd analysen av kontexten ger söker jag vidare i 

de enskilda läromedlen i kronologisk ordning. Analyserna är alltså relaterade till 

varandra på så vis att den andra analysen bygger på den första; den tredje bygger på 

den andra, och så vidare. De avsnitt som kommer att undersökas i läromedlen är 

paratexter7 (innehållsförteckning, kapitelförord, rubriker samt fotografier) och 

kapiteltext.  

 

7 Den texttyp som Gerard Genette (1997) uppkallat paratext är inte helt enkel att avgränsa eftersom texten befinner 

sig i en odefinierad zon. Paratextens funktion är att ange vilka perspektiv som prioriteras och är alltid underordnad 

den tillhörande texten. Det kan röra sig om diverse texter som hör till texten, tillika texter som finns inom texten 

och som på olika vis bekräftar textens existens, till exempel författarens namn, titel, förord, bilder och intervjuer 
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4. Läromedelskontexten 
Analysen görs i följande ordning: texten utifrån dess verksamhetskontext, 

deltagarkontext, kommunikationssätt, intertextuell kontext samt kulturkontext. 

4.1 Verksamhet 
En viktig skillnad mellan bildning och utbildning är att det senare avser lärande knutet 

till en institution. Lärandet har då ett givet mål, en tidsbegränsning och avslutas med 

någon form av utvärdering såsom betyg eller intyg av olika slag. Bildning, å andra 

sidan, är ett mer svårdefinierat begrepp. Den uppnås med eller utan mål, är inte knuten 

till en viss plats och är inte begränsad i tid (Lundgren & Säljö, 2014). 

Läromedelsböcker är knutna till utbildningsinstitutioner, vars syfte är att utbilda 

studenter mot ett visst mål som i förevarande fall är formulerade i styrdokumenten för 

den svenska skolan. Dock finns ingen garanti för att läromedel är skrivna för att följa 

läroplanerna.  

Staten upphörde att granska läromedel 1991 och fram till och med då fungerade 

läromedel ofta som läroplanen i omsättning (Skolverket, 2006). Kanske kan statens 

tillbakadragande ses som att läromedlen och därmed skolpersonal som väljer 

läromedel, fick större makt ifråga om vilken kunskap som skulle få vilket utrymme 

och därefter överföras till eleverna. Statens ansvar ligger idag i att besluta om mål och 

kunskapskrav i läroplaner, men det är kommun och skolor som ansvarar för såväl 

tolkningen som genomförandet. Därmed kan olika kunskapsområden behandlas i 

större eller mindre omfattning (Skolverket, 2006), men det finns heller inget som 

säger att läromedlen inte skulle följa läroplanen.  

Anna Johnsson Harrie (2009) undersöker genom en dokumentanalys statens politiska 

beslut om och hantering av förhandsgranskning av läromedel från starten 1938 till och 

med avskaffandet av kontrollen 1991. Fram till och med 1974 gällde obligatorisk 

 

med författaren om texten. Paratexten erbjuder läsaren att kliva in i texten, bekräftar dess existens och är själva 

anledningen till att texten blir en bok och blir erbjuden som sådan till läsaren. Med andra ord är det ett ganska 

omfattande material (Genette, 1997). 
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granskning av alla läromedel som skulle användas i undervisningen. Bland annat 

kontrollerades priset, den pedagogiska designen, att innehållet förmedlades objektivt 

och neutralt, samt att innehållet motsvarade läroplanen (Johnsson Harrie, 2009).  

De läromedel jag har valt att analysera publicerades mellan 1999–2012 och är således 

utgivna under en period då två olika läroplaner gällde i Sverige: Lpo 94 (Skolverket, 

2006) samt Lgr11 (Skolverket, 2019). De olika läroplanerna kan ha en betydelse för 

hur läromedlen är utformade, hur grannspråk legitimeras och vilken plats grannspråk 

ges i klassrumsundervisningen. Om inte annat har de olika läroplanerna en viss 

betydelse för den lärare som använder läromedel i sin undervisning, eftersom 

kunskapen prövas mot de nationella kraven som respektive läroplan anger.  

De läromedlen som analyseras i denna uppsats är utgivna på olika förlag: Liber AB, 

Bonniers, Natur och Kultur samt Sanoma Utbildning. Alla fyra förlagen hör till de 

största i Sverige. Läromedelsförlagen bär förtroendeingivande namn och har lång 

erfarenhet av läromedelsbranschen. Kunskapen som texterna bär på inger förtroende 

och man kan anta att läsaren i allmänhet förutsätter att den är tillförlitlig. Således är 

det troligt att läromedlen står för en grannspråksundervisning som också representeras 

i undervisningen – förutsatt att läraren använder läromedel i sin undervisning. 

4.2 Deltagare 
Läromedelsförlagen och författarna kan identifieras som textens producenter, medan 

lärare och elever utgör textens mottagare eller läsare. Tillsammans är de textens 

deltagare. Deltagarnas syften och roller är olika och relationen dem emellan 

asymmetrisk. Producenterna vill framställa ett läromedel som säljer. Lite krasst kan 

man säga att läromedelsförlaget och författarnas syfte bottnar i ett ekonomiskt 

vinstintresse, vilket kan vara av vikt att hålla i åtanke vid läsning av innehållet i 

läromedlen. 

Lärarna använder läromedel för att utbilda elever så att de når måluppfyllelse. Det är i 

huvudsak lärarna som beslutar om läromedlet ska köpas in och de som ansvarar för att 

avgöra hur och i vilken utsträckning läromedlet ska användas. Ofta finns en utsedd 

lärare som ansvarar för inköp på respektive skola. Skolan är emellertid knappast känd 

för att vara en verksamhet med stora ekonomiska tillgångar. Det kan därför vara så att 
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ett läromedel används under många år och av många elever innan det ersätts med ett 

nytt. Detta måste läromedelsproducenterna förhålla sig till då det kan vara en av 

faktorerna inköparen har i åtanke vid införskaffandet. Av det skälet kan det 

exempelvis vara viktigt att förhålla sig till populärkultur med försiktighet då trender 

och preferenser kan skifta snabbt i olika ungdomskulturer.  

Vi kan utgå från att producenterna skrivit texten för att påkalla de makthavande 

konsumenterna – lärarna– men måste samtidigt förhålla sig till eleverna och 

ekonomiska aspekter, eftersom lärarna kan antas välja ett läromedel som de uppfattar 

som användbart för målgruppen men som samtidigt håller sig inom ramen för en 

begränsad budget. Att läraren har valt att använda ett visst läromedel kan också i 

förhållande till Perssons (2007:111–112) frågor tolkas som en stark legitimering av 

detta läromedel eftersom läraren givit läromedlet sitt godkännande, men inte förens 

det köpts in, används i klassrummet och har lämnat bokhandelns hylla. Det skulle i så 

fall betyda att såväl texten, som läraren, kan legitimera grannspråk. Läraren bekräftar 

legitimeringen och realiserar den legitimerade kunskapen i undervisningen. 

4.3 Kommunikationssätt 
Läromedelsböckers syften och verksamhet är allmänt erkända. De utgör en socialt 

förankrad textsort och kan därför betraktas som en genre. Det innebär att läromedlen 

har mer eller mindre strikta normer att förhålla sig till. Till exempel kan vi konstatera 

från analysen av verksamhetskontexten i avsnitt 4.1, att läromedelstextens 

huvudsakliga syfte är att förmedla information och kunskaper till mottagare inom 

utbildningsverksamheten som i sin tur förhåller sig till svenska styrdokument. I 

förevarande undersökning kan även ämnet svenska, kunskapsområdet grannspråk 

samt åldersgruppen 13–15-åringar specificeras. Hur, eller på vilket sätt, läsarna 

tilltalas i texten kommer jag att behandla i ett senare skede av analysen, men att det 

finns någon form av kommunikation mellan läsaren och texten är givet utifrån genren 

och dess deltagare.  

Bachtin menade att alla textuella yttrandens betydelser bygger på dialoger mellan 

olika aktörer i den kommunikativa verksamheten, som till exempel en text och dess 

läsare. Det betyder att dialogen mellan läsare och text kan få olika betydelser i olika 
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sammanhang och i olika tidsperspektiv (Bachtin & Nicolajevitj, 1978 via Dahl, 

2015:38). Läromedel skrivs inte i ett vakuum; de skrivs i ett kontextuellt/diskursivt 

och intertextuellt sammanhang, färgad av sin samtid. Jag ska därför i de två 

nästföljande avsnitten närmare analysera den intertextuella och kulturella kontexten. 

4.4 Intertextuell kontext 
Läromedelstexten står i förbindelse med läroplanen, eftersom det är läraren som 

delger eleverna materialet och sedan prövar kunskapen mot de nationella kraven. 

Således bör informationen och kunskapen om grannspråk i läromedlet, på ett eller 

annat sätt relatera till förmågan att kunna jämföra närliggande språk med svenska, 

som normerats i läroplanen (Skolverket, 2019).  

Läromedel återger explicit texter från andra texter för att visa exempel från 

verkligheten. Ett pedagogiskt knep, eller kanske ett måste? Det är hur som helst ett 

typiskt inslag i läromedelsgenren och kanske är det ett sätt att göra texten mer relevant 

för läsaren genom att ge den autentisk förankring. Läroplanens närvaro i läromedlet är 

en stark legitimering i förhållande till Perssons (2007:111–112) första fråga, eftersom 

läroplanen är ett dokument som läraren i sin yrkesutövning ovillkorligen måste följa. 

4.5 Kulturkontext 
Precis som att läroplaner har gått från att socialisera elever in i en gemenskap till ett 

individsamhälle (Alvén, 2019), så tycks även läromedel rikta sig mer till individen än 

vad de traditionellt sett gjort. Dahl (2015:16) finner till exempel att både skrift och 

bild tilltalar individen mer än kollektivet. Individuellt inriktad undervisning, 

läromedel och lärande kan leda till att lärandet får karaktären av en överföringsprocess 

istället för ett medskapande (Gustavsson, 2014:271). En möjlig följd av denna 

förskjutning skulle kunna vara att eleverna enbart lär sig att den kunskapen som 

läraren förmedlar och testar mot kunskapskraven är relevant. Det är då inte konstigt att 

eleverna frågar: ”varför ska jag lära mig det här?”. Som Dahl (2015:11) poängterar är 

det inte konstigt att samhällets tidigare värderingar kring kollektiv gemenskap ersatts 

av individuella termer. 
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Värderingen av kunskap eller kunskapsområden kan vara beroende av olika kulturella 

företeelser och samhällsutveckling. Exempelvis kunde man tänka sig att danskan 

framhålls med förnyad betydelse sedan bygget av Öresundsbron, eller att norskans 

utrymme skiftar beroende på ekonomi och arbetsmarknad. Engelskan har en stark 

ställning i vårt samhälle idag och en vanlig fråga i grannspråksammanhang är 

huruvida grannspråken står sig mot engelskan (Steffensen, 2016:21; Smedberg 

Bondesson, 2014:54). Varför ska man bemöda sig med att lära sig om och förstå eller 

kommunicera på grannspråk när alla ändå kan prata engelska?  

Steffensen fann i sin undersökning att elevernas intresse för att lära sig engelska var 

stort, men att de upplevde ett motstånd i deras önskan att lära sig engelska i och med 

GNU-projektets underliggande budskap om att de skulle intressera sig för regionala 

skandinaviska språk och kulturer (Steffensen, 2016:278). Troligen motiveras inte 

elever av att lära sig om grannspråk baserat på praktisk, instrumentell grund. En sådan 

legitimering skulle kanske därför kunna tolkas som svag i och med den idag starkt 

anglosaxiska kulturen.  

5. Innehållsförteckning i Svenska [Nu] 
I detta avsnitt kommer jag att undersöka vilka teman som texten tar upp, hur texten 

närmar sig läsaren i tilltal och i språkhandlingar samt lexikogrammatik, genom att 

analysera rubrikerna i innehållsförteckningen till läromedlet Svenska [Nu].  

Innehållsförteckningen består i sin helhet av 10 kapitelrubriker skrivna i röd färg mot 

en vit bakgrund. Dessa markeras med versaler A–J. Under kapitelrubrikerna finns 

underordnade rubriker som hädanefter kommer att benämnas makrorubriker och som 

anges med kapitelrubrikens versal samt siffran som motsvarar i vilken ordning den 

kommer. Makrorubrikerna har ytterligare rubriker underordnade sig, vilka kommer att 

benämnas som mikrorubriker och anges med kapitelrubrikens versal, makrorubrikens 

siffra samt gemener i alfabetisk ordning. Innehållsförteckningen finnes i sin helhet i 
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bilaga 1, men av utrymmesskäl kommer bara de delar som är mest relevanta för 

analysen att återges nedan8: 

(C) Läs om språk i Norden 

(C1) Språk är släkt  

  (C1a) Indoeuropeiska språk  

(C1b) Språk i Norden  

(C2) Danska 

(C2a) Att läsa 

(C2b) Att räkna  

(C2c) Danmarks historie i korthed 

(C2d) Att läsa en text på danska samt  

(C2e) Hvad synes du om Louise?  

(C3) Norska  

  (C3a) Bokmål och nynorska,  

(C3b) Att läsa och tala bokmål,  

(C3c) Att räkna på bokmål,  

(C3d) Norges historie i korthet,  

(C3e) Att läsa en längre text på bokmål och  

(C3f) Slik kan du bli mer kreativ 

(C4) Isländska  

(C5) Finska   

(C6) Samiska   

 

 

8 Ytterligare relevanta delar återges löpande i texten allteftersom de gör sig gällande. 
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5.1 Metafunktioner innehållsförteckning 
Kapitelrubrikerna är skrivna i röd text, vilket gör att de skiljer sig från 

makrorubrikerna i varje kapitel som i huvudsak är skrivna i svart text samt i mindre 

storlek. Undantaget är tolv makrorubriker som markerats med gul överstrykning, är 

skrivna i röd text och är fördelade under sju av de tio kapitelrubrikerna. Dessa 

förklaras i en fotnot vara faktarutor. Tre av dem ser ut som följer:  

(A4) - Att skriva är en process   

(D4) - Att granska argument 

(D7) - Att analysera en konflikt 

Färgmarkeringen tycks indikera att dessa makrorubriker har en särskild funktion eller 

ställning som de övriga, omarkerade makrorubrikerna saknar. Med utgångspunkt i 

Perssons (2007:111–112) frågor skulle man kunna se det som att det faktum att 

kapitlen som behandlar grannspråk saknar sådana färgmarkeringar tyder på att 

legitimeringen av dessa kapitel är svagare än legitimeringen av de kapitel som försetts 

med faktarutor. Läromedlet förmedlar ett intryck av att det i kapitlet om grannspråk 

inte finns information som är viktig nog att framhållas koncentrerat i en faktaruta.  

Makrorubrikerna under (C), har 13 underordnade mikrorubriker fördelade mellan sig 

och är skrivna i kursiv stil samt med indrag i marginalen– bortsett från de två 

mikrorubriker som bär en texttitel: (C2d) och (C3f). Dessa är också skrivna i kursiv 

stil, men har inget indrag i marginalen och har större textstorlek än de övriga 

mikrorubrikerna. Jag kategoriserar dessa som mikrorubriker till (C2) och (C3), 

eftersom de är textexempel och tydligt kopplas till de båda språken. Möjligen skulle 

dessa mikrorubrikers avvikande typografiska utformning också kunna ses som ett 

tecken på att författarna tillmäter dem en särställning, kanske i egenskap av litteratur 

och texter. 

Hierarkin i innehållsförteckningen är självklar i och med sin utformning vilket innebär 

att kapitelrubrikerna tematiskt och explicit kan rubriceras som makroteman, medan 

dess underrubriker utgör mikroteman. Dessa teman antyder vad som prioriteras i 

kapitlens innehåll och därmed vilken kunskap som legitimeras i läromedlet Svenska 

[Nu]. Med utgångspunkt i Perssons (2007:111–112) frågor skulle 
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innehållsförteckningen svara mot frågan om ett ämnets egenvärde och det svar som 

innehållsförteckningen ger är att grannspråk har ett egenvärde, men bara som ett 

mikrotema inom arbetsområdet ”Språk i Norden”.  

Under makrotemat i kapitelrubrik (C) finner vi ett antal mikroteman som anger vad 

läsaren kan förvänta sig att läsa om. Här blir det intressant att undersöka handlingar 

och processer i makrotemat och jämföra dem med övriga makroteman i 

innehållsförteckningens kapitelrubriker. Samtliga kapitelrubriker, (A) – (J), består av 

imperativsatser vilket i själva verket är befallningar till läsaren som i förevarande fall 

är den tänkta eleven. Om vi i analysen utgår från att texten används eller har använts i 

undervisning måste vi också anta att en lärare har bedömt den vara lämplig, vilket 

innebär att hen implicit givit den sitt godkännande som pedagogiskt stoff. I det 

perspektivet kan det alltså ses som att imperativsatsens tankesubjekt, för den tänkta 

läsaren, i någon mening sammanfaller med läraren, eftersom det trots allt inte är 

läromedlet, utan läraren, som undervisar eleven. Således befalles läsaren av en 

auktoritet att utföra handlingarna; (A) och (E) läsa och skriva, (B) undersöka, (C) 

läsa, (D) tala och skriva, (F) tala och läsa, (G) skriva och tala, (H) söka och 

presentera, (I) undersöka och berätta, (J) granska.  

I tre av kapitelrubrikerna: (B), (C), (J), förekommer endast en handling, medan det i 

de övriga förekommer två. De makroteman som uttrycker två befallningar omfattar 

fler uppgifter vilket kan ses som en starkare och/eller mer positiv legitimering, vilket 

med utgångspunkt i Perssons (2007:111–112) frågor, kan ses som en starkare och/eller 

mer positiv legitimering jämfört kapitelrubriker som enbart har en befallning. I dessa 

kapitel krävs det fler handlingar och läsaren kan förvänta sig att få uppleva en större 

variation i utförandet.   

Om vi i stället undersöker de tre huvudrubriker som enbart innehåller en befallning 

(B), (C) och (J), och slår upp de ord som förekommer tillsammans med handlingarna: 

undersöka, granska och läsa, exemplifieras de första två i Svenska Akademiens 

ordlista (hädanefter förkortat SAOL) (2015) tillsammans med adjektivet noggrant: 

noggrant studera och noggrant undersöka. Läsa å andra sidan, förklaras inte med 

några positivt förstärkande adjektiv i SAOL (2015). Verbet har en betydligt mer 

neutral och allmänt känd betydelse. Således kan makrotemat som återfinns i 
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kapitelrubrik (C), tolkas som mindre komplext. Därmed legitimeras grannspråk 

svagare och mer negativt än övriga ämnesområden i Svenska [nu]s 

innehållsförteckning, dels genom färre befallningar, dels genom att befallningen kan 

upplevas bära på en mindre förskönande betydelse än de övriga rubrikerna som också 

enbart har en uppmaning. 

Läsaren tilltalas explicit med personligt pronomen på olika ställen i 

innehållsförteckningen, till exempel i: 

(B1a) - Du i olika grupper 

 (F2) - Du och dina känslor 

Frågorna (A3) samt (A5) formuleras subjektivt, som om de formulerats egenhändigt 

av läsaren, vilket gör att läsaren, i författarnas val av personliga pronomen, inkluderas 

som en aktör i texten: 

(A3) - Hur kommer min framtid att se ut? 

(A5) - Vad ska jag tro på? 

I själva verket kan detta ses som att texten tar läsarens egna tankar och funderingar i 

anspråk. Frågan är inte riktad bara så att läsaren ska kunna svara på den; den kräver 

att läsaren ska ställa sig själv frågan och sedan svara på den. Således inkräktar 

formuleringen på läsaren, eller elevens, autonomitet – henoms förmåga att 

självständigt söka kunskap. Dock innehåller kapitelrubriken (C) varken något tilltal 

eller en sådan frågeställning i makro- och mikroteman, undantaget texttitlarna i (C2e) 

och (C3f). I (C) återges vad läsaren ska få läsa om och det erbjuds ingenting som 

läsaren kan ta ställning till. Relationsperspektivet är tydligt i innehållsförteckningen - 

producenten (författaren, förlaget och själva texten) delger information om vad som 

kan förväntas i innehållet via läraren till mottagaren (eleven).  

6. Kapitelförord och bild i plus  
I analysen av kontexten framgick att deltagarna förväntas axla olika roller och 

uppfylla olika syften och i analysen av innehållsförteckningen i Svenska [nu] visade 

det sig bland annat förekomma en interaktion mellan text och läsare i de handlingar 



 

 23 

och tilltal som återfanns i kapitelrubrikerna. I detta avsnitt kommer jag därför att 

undersöka relationen mellan den implicita författaren9 och läsaren, hur texten 

interagerar med läsaren samt vilka roller som finns representerade i texten genom att 

analysera den paratext som jag väljer att kalla för kapitelförord i läromedlet plus. 

Dessutom undersöker jag samspelet mellan text och bild, lexikogrammatik, 

språkhandlingar och sociala strategier i analysen. 

Eftersom innehållsförteckningen i och med sin överskådliga hierarki kan tolkas som 

textens makro- och mikroteman och ger en fingervisning om läromedlets innehåll och 

de övergripande kunskaper som framhålls, kommer jag först även i läromedlet plus att 

kort återge en beskrivning av innehållsförteckningen. Läromedlet är uppdelat i fem 

avsnitt: 

(A) Läs och upplev 

(B) Skriv och berätta 

(C) Tala och lyssna 

(D) I mediernas värld 

(E) Läs och studera 

Dessa kan tolkas motsvara svenskämnets övergripande syfte om att eleverna ska ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att: läsa, skriva, tala, lyssna, källkritiskt 

förhållningssätt samt språkkunskaper i och om språket (Skolverket, 2019). Det som i 

denna undersökning räknas tillhöra grannspråk, återfinns i avsnitt (E). Här nämns 

danskan i en makrorubrik, men ingenting om norskan. Således förmedlar läromedlet, 

baserat på exkluderingen, att kunskaper om norska inte har en plats i 

svenskundervisningen.  

 

9 Narratologisk, litteraturteoretisk term som avser den berättarröst i texten som gör sig närvarande genom att ge 

uttryck för normer och värden som finns representerande i texten. Den implicita författaren ska inte förstås som en 

verklig författare (Holmberg, Ohlsson, 1999:105).  
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6.1 Kapitelförord  
Kapitelförordets rubrik är skriven i röd text och figurerar, tillsammans med 

kapitelförordet, med en bild som föreställer Öresundsbron. Texten och bilden finns 

inscannad i bilaga 2. Nedan återges texten numrerad: 

(1) Dansk – et dejligt sprog 

(2) Öresundsbron binder oss samman med Danmark, vårt nära grannland i sydväst. (3) Längden på bron 

och tunneln sista biten innan man kommer till Danmark är 16 kilometer. (4) En del stannar kanske 

redan i Köpenhamn. (5) Andra tar den som första steget på vägen till Jylland, Själland och de andra 

danska öarna för att t.ex. turista eller handla. (6) Många har den som en etapp på vägen mot 

kontinenten. 

(7). 	 Har du varit i Danmark? (8) Hör du ofta danska talas? (9) Förstår du då vad som sägs? (10) 

Har du prövat att läsa danska? 

(11)  Känner du till någon dansk författare? 

6.2 Metafunktioner kapitelförord och bild 
Rubriken (1) är skriven på danska och gör ingen hemlighet av, i och med adjektivet 

dejligt som på svenska betyder ”ljuvligt”, vilken värdering författaren hyser till det 

danska språket. Det motsvarar en positiv legitimering i förhållande till 

Perssons(2007:111–112) tredje fråga. Om vi synar kapiteltexten efter fler adjektiv är 

de sparsamt förekommande. Det ger intrycket av att texten inte försöker försköna 

läsarens upplevelse av grannspråk avsevärt, utan istället låter läsaren själv avgöra 

huruvida informationen om Danmark och dess möjligheter är lockande.  

Det är nästan som att texten försöker anspela på läsarens känslor. Detta blir tydligare 

vid en närmare granskning av hur texten tilltalar läsaren. I första meningen efter 

rubriken finner vi ett personligt pronomen i objektsform samt ett possessivt 

pronomen:  

(2)  Öresundsbron binder oss samman med Danmark, vårt nära grannland i sydväst. 

Läsaren åberopas först med oss i vad som kan beskrivas vara ett subjektivt tilltal, 

eftersom oss avgränsar ett vi som omfattar såväl läsaren som den implicita författaren 
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och detta vi står i kontrast till det de som finns inherent i nominalfrasen vårt nära 

grannland. Det subjektiva tilltalet och känslan av att det finns ett vi och ett de kan 

tolkas som ett lockelserop till läsaren. Läsaren blir erbjuden en relation till texten 

genom skapandet av ett gemenskapens vi, men det uppfattas inte som ett krav på 

samma sätt som till exempel ett du, skulle fordra. Ett du gör tilltalet till läsaren mer 

direkt och explicit, vilket vi kan se i textens sista yttranden (7), (8), (9), (10) och (11). 

Här ombeds läsaren att svara på öppna, personliga frågor om erfarenheter av Danmark 

och det danska språket, vilket ger intrycket av att texten faktiskt också är nyfiken på 

läsaren. Samtidigt kräver texten att läsaren ska kliva in i den. 

Fotografiet på Öresundsbron upptar halva sidan och går från vågrättsgående kant hela 

vägen nedifrån och upp. Det sista ordet i rubriken, sprog överlappar bilden och gör att 

rubriktexten blir framskjuten i förhållande till fotografiet. Bilden är fotat i ett snett, 

ovanifrånperspektiv, vilket medför att betraktaren upplevs befinna sig i Sverige, ser 

bron löpa hela vägen bort till Danmark vars kust också skymtas i fjärran. Fotografiet 

befäster ytterligare en känsla av vi och dem i och med läsarperspektiv som skildras. 

Läsaren befinner sig från sin utsiktsplats bakom bron, det vill säga i Sverige, vi, och 

blickar bort mot grannlandet, dem, som skymtar vid brons slut. På så sätt samspelar 

text och bild för att förstärka känslor av tillhörighet mellan den implicita författaren 

och textens läsare.  

Öresundsbron invigdes den första juli år 2000. Forskare diskuterade vad bron skulle 

komma att få för betydelse i fråga om bland annat demografi, infrastruktur, ekonomisk 

utveckling och språk. Med ökade förutsättningar till kontakt med grannlandet, bör det 

på sikt ha betydelse för språkförståelse mellan svenskar och danskar (Lundin & Zola 

Christensen, 2001:9).  

Bron representerar värden i sin symbolik. Det är inte bara en konkret förbindelse 

mellan två fysiskt närliggande landmassor. Bernhard Graf menar att bron är en symbol 

för Sveriges band till resten av Europa. Broar, eller att bygga broar, bistår ofta som 

metafor som i sin koherens antyder förlåtelse, mänskliga möten och/eller vänskap. 

Vidare är broar ett tacksamt objekt att projicera visioner på (Graf 2002 via; Garro, 

2021:6), och kanske även värden?  
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Bilden tillsammans med den tillhörande kapiteltexten förmedlar ett budskap om en 

värld bortom Sverige– en väg till nya bekantskaper, språk och upplevelser som inte 

återfinns hemma i Sverige. Antagandet utgör en stark, positiv, förhållandevis explicit 

legitimering av kunskapsområdet som med sin innehållsliga motivering kan tolkas 

som kulturellt och politiskt grundad.  

Texten bjuder in läsaren att kliva in i den genom att anspela på känslor. Delvis genom 

känslan av att stå i förbund med den implicita författaren, delvis genom de förslag 

som pockar på läsarens uppmärksamhet i (4), (5) eller (6). Verbet stanna kan i 

isolering uppfattas som att bli fast vilket kan leda till associationer med negativa 

anspelningar, men tillsammans med det tillhörande Köpenhamn, antyds en förväntan 

om att det är ett ställe värt att stanna i. Köpenhamn är Danmarks huvudstad vilket kan 

tänkas påkalla läsarens uppmärksamhet eftersom det i huvudstäder finns mycket att 

uppleva – särskilt för den som är ung och ännu inte sett sig om i världen. 

Yttrandena (4), (5) och (6) upplevs som en blygsam resebroschyr. Det är yttranden 

som anspelar på vad Danmark har att bjuda på genom att beskriva vilka möjligheter 

den resande har. Frågesatsen i (4) innehåller även modaliteten kanske – som gör det 

tydligt för läsaren att det i själva verket är ett förslag eller ett erbjudande, och inte en 

fråga. Tilltalet är allmänt med en del, andra, många – och tvingar inte läsaren till 

igenkänning, men det finns en antydan att dessa tilltal skulle kunna vara just du – eller 

läsaren.  

Stilen är inte helt olik den som används i reklamkampanjer för ett resebolag. Således 

kan man konstatera att den inledande kapiteltexten försöker sälja in grannspråk, eller, 

närmare bestämt: danska och i synnerhet Danmark. Det är en slags implicit 

legitimering, som ger en antydan om varför det kan vara bra att lära sig om grannspråk 

– för att knyta an till Perssons (2007:111–112) frågor. Frågan kvarstår: varför har 

läromedlet valt att inte sälja in även norskan? Finns det ett överensstämmande mönster 

i norskans, mindre legitimerade, plats i läromedel? Detta kommer jag att undersöka 

vidare i nästkommande analys av läromedlet Svenska idag. 
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7. Kapiteltext i Svenska idag 
Då norskan helt exkluderats av författarna i föregående läromedels innehåll, kommer 

jag i detta avsnitt undersöka vilket utrymme danskan respektive norskan får genom att 

analysera kapiteltexten i läromedlet Svenska idag. Jag undersöker vilka teman texten 

tar upp, hur texten förhåller sig till läroplanen samt vilka kunskaper som framhålls och 

jämför de båda kapiteltexterna med varandra.  

Liksom i avsnitt 6, kommer först en kort redogörelse för innehållsförteckningen i det 

aktuella läromedlet för att få en övergripande bild av innehållet. 

Innehållsförteckningen i läromedlet omfattar 15 kapitel. Grannspråk utgör ett 

mikrotema under rubriken, tillika makrotemat, Språk. Rubriceringen i mikrotemat är 

svenskans syskonspråk i Norden i vilken förutom danska och norska, även färöiska 

och isländsk inbegrips i läromedlet. Det begrepp som jag utgår ifrån i förevarande 

arbete i fråga om danska och norska, är grannspråk och i jämförelse med syskonspråk 

utstrålar det ett betydligt närmre släktskap än det förra. Rubriceringen kan därför 

tolkas som en positiv legitimering av kunskapsområdet. 

7.1 Den danska kapiteltexten 
I läromedlet och i den textdel som handlar om danska, har danskan tillägnats ungefär 

en halv sida. Texten är skriven i spalt och i spalten finns tre styckesindelningar totalt. 

Dessutom finns en grön ruta, som upptar den andra halvan av sidan, i vilken två 

utdrag från Astrid Lindgrens ”Emil i Lönneberga” finns utskriven på svenska samt 

översatt till danska. På nästkommande sida finns ett stycke som handlar om ”Falska 

vänner” med en tillhörande ordlista, vilket berör såväl det danska som det norska 

språket. Där finns ytterligare en ruta med uppgifter tillhörande danskan. Här ombeds 

läsaren slå upp ord, så kallade falska vänner, med hjälp av en ordbok. Textutdrag, 

falska vänner och uppgiftsrutor återges inte nedan. Kapiteltexten ser ut som följer: 

(1) Liksom de andra nordiska språken är danskan ett litet språk, men till skillnad från de övriga har 

danskan fått en stor geografisk spridning. (2) En gång i tiden var Danmark det dominerande landet i 

Norden. (3) Danskan är myndigheternas språk på Färöarna och Grönland, som båda tillhör Danmark 

fast de har självstyre. (4) Och isländska barn läser danska som första främmande språk i skolan, 

eftersom Island styrdes från Danmark i flera hundra år.  
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(5) Danskan och svenskan har utvecklats åt samma håll språkhistoriskt, men trots det brukar vi svenskar 

ha svårt att förstå när danskarna pratar. (6) Vi upplever ofta att de talar väldigt snabbt och sväljer 

stavelser, så att det blir som en enda »gröt« av alltihop. (7) Att det känns så beror framför allt på att 

danskarnas talspråk ändras mer än svenskans det senaste århundradet. (8) Uttalet av konsonanter har 

försvagats och till och med försvunnit. (9) Ordet blikk (blick) t.ex. låter som »bligh«. (10) I ordet med 

uttalas d med ett svagt tonande läspljud »með« (jfr eng. that). (11) Överlag har konsonanterna p, t och k 

i slutet av danska ord försvagats till b, d och g: løbe (löpa), mad (mat), løg (lök). (12) R-ljudet hörs inte 

alls längre i ord som lærer (lärare; uttalas »läö«) och kommer (uttalas »kåmå«). (13) Till detta kommer 

också ett särskilt stötljud, glottis, som nästan låter som en hickning mitt i orden. 

(14) Det är inte konstigt att vi kan ha svårt att förstå danskt tal om det går för fort. (15) Om du i stället 

läste en dansk text skulle du säkert förstå innehållet riktigt bra. (16) Visserligen ser danskan lite 

annorlunda ut, med æ i stället för ä, ø i stället för ö, kk i stället för ck och b, d, g i stället för p, t, k, men 

det snappar man upp ganska snabbt. (17) Se bara på inledningen ur Emil i Lönneberga av Astrid 

Lindgren här nedanför: den första på svenska, den andra på danska. 

7.1.2 Danska - metafunktioner 
Makrotemat för texten är explicit enligt textstyckets rubricering: danska. I första 

stycket finner vi mikroteman: danskans geografiska spridning, explicit i (1) och 

implicit i (2), (3) och (4). Detta legitimeras som relevant kunskap eftersom 

informationen indirekt svarar på varför läsaren ska lära sig om danska. Texten talar 

om att danska är ett stort språk, som omfattar ett vidsträckt geografiskt område och 

som länge dominerade i Norden. Användningen sträcker sig således utanför Danmarks 

gränser. Det är dock knappast troligt att en sådan legitimering skulle motivera 

eleverna att lära sig danska. Särskilt då engelskans användningsområde är betydligt 

större och de flesta redan behärskar engelska idag.  

I andra stycket är mikrotemat danskt uttal och här ges en förklaring till varför danskan 

är svår att förstå till uttalet om man är svensk. I och med att danskan beskrivs i 

kontrast till svenskan blir det tydligt att språken är nära besläktade, men att det också 

finns större skillnader som tillkommit i och med tidens gång. Det är dessutom en 

explicit legitimering i förhållande till de svenska styrdokumenten, där eleven efter 

årskurs 9 förväntas kunna ”ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och 

skillnader mellan svenskan och närliggande språk” (Skolverket, 2019).  
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I tredje stycket finner vi mikrotemat danska i text. Här görs läsaren medveten om att 

talad danska är svårare att förstå än skriven. Textutdraget från ”Emil i Lönneberga” 

kan ses som ett tillägg till mikrotemat danska i text. Således upptar danska i text större 

utrymme än de övriga två mikrotemana och kan därför antas bära på en starkare 

kunskapslegitimering. Här ser vi dessutom att läromedlet valt en text skriven av en 

svensk författare, medan det i läroplanen centrala innehåll anges att eleverna ska få 

möta ”Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden 

och övriga världen” samt ”Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och 

vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de 

historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.”. Om läromedlet i 

stället valt en text skriven av en dansk författare, hade det delvis tillgodosett nämnda 

delar ur centrala innehållet, vilket hade underlättat lärarens stoffurval. Ett kort 

textutdrag ur en bok motsvarar knappast det centrala innehållets formulering, men det 

hade åtminstone öppnat upp för vidare diskussioner och möjligheter att granska texten 

eller författaren närmare.  

7.2 Den norska kapiteltexten  
Texten om norska är även den skriven i spalt och den är indelad i sju stycken. Liksom 

i avsnittet om danskan finns samma textutdrag från ”Emil i Lönneberga”, översatt till 

bokmål och nynorsk. I uppgiftsrutan till den norska texten ombeds läsaren berätta, ge 

exempel på och skriva i sin skrivbok om skillnader mellan bokmål och nynorsk för att 

sedan jämföra svaren med en klasskamrat. Texten ser ut enligt följande: 

(1) Vi svenskar brukar ha lättare att förstå norskan än danskan, speciellt den norska som talas i 

städerna. (2) Även om norrmännens d, t och g ofta är stumma i slutet av ord, som i jor(d), huse(t) och 

roli(g), uppfattar vi de övriga ljuden mycket tydligare eftersom de påminner mer om svenskan. 

   (3) Men till skillnad från svenskarna förstår norrmännen det danska språket desto bättre. (4) Norge 

var i union med Danmark 1380–1814, och Danmark var den ledande staten. (5) Det var det danska 

skriftspråket som gällde i Norge ända fram till mitten av 1800-talet. (6) »Fyrehundreårsnatta« säger 

norrmännen ibland och syftar på att det var en »mörk« och osjälvständig period i deras historia. 

   (7) Den danska dominansen under så lång tid är bakgrunden till att det i dag finns två språk i Norge: 

bokmål och nynorsk.  
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   (8) Efter den dansk-norska unionen var Norge i union med Sverige 1814–1905. (9) Under den här 

tiden hade Norge en mer självständig ställning och nu växte sig nationalismen allt starkare. (10) Många 

drömde om ett fritt Norge och ett eget norskt skriftspråk. (11) Det kom att bli två varianter. 

   (12) Somliga språkvetare menade att man kunde utgå från det danska skriftspråket som man redan 

hade och stegvis förnorska det. (13) Det blev bokmål. (14) Genom att införa ett norskt ordförråd och 

förnorska stavningen skapades bokmål i mitten av 1800-talet. 

   (15) Andra tyckte att man borde skala bort danskan helt och försöka återskapa ett eget språk. (16) 

Därför reste den norske språkforskaren Ivar Aasen runt på landsbygden i slutet av 1800-talet och sökte 

ett genuint fornnordiskt ursprung. (17) Det norska talspråket hade trots det danska inflytandet förblivit 

ganska opåverkat genom århundradena och Aasen samlade på sig gamla ord och böjningsformer som 

han skapade ett »nygammalt« språk av: nynorsk. (18) Nynorsk fick många anhängare, särskilt på 

landsbygden. 

   (19) De båda språkformerna är i dag officiellt jämställda. (20) Nynorsk talas framför allt i 

glesbygderna medan bokmål talas i de större städerna. (21) I de lägre årskurserna måste barnen kunna 

läsa både nynorsk och bokmål, men till att börja med lär de sig att skriva ett av dem. (22) Varje 

kommun bestämmer vilket av de båda språken det är som gäller.  (23) På de högre stadierna lär sig 

eleverna båda skriftspråken. 

   (24) Hur skiljer de då sig åt, dessa två norska språk? (25) Se på inledningen ur Emil i Lönneberga av 

Astrid Lindgren på nästa sida, den första på bokmål och den andra på nynorsk. (26) Kan du se 

skillnaderna? 

7.2.1 Norska - metafunktioner 
Mikrotemat i första stycket i texten om norska är talad norska och även här i 

jämförelse med svenskan men också med tillägget i förhållande till danskan. Stycket 

framhåller den relation som föreligger mellan grannländerna och deras språk. Att 

danskan får utrymme i texten om norska behöver inte bära på en legitimerande 

betydelse, åtminstone inte inledningsvis. Ser man till textens andra stycken, präglas 

emellertid även detta av förhållande till danskan. Mikrotemat utgör en slags blandning 

mellan Norges språkpolitiska historia och Danmarks inflytande över Norge. I 

nästkommande stycke blir mikrotemat självständighet där läsaren blir varse om att 

Norge så småningom kunde bryta sig fritt från unionerna med Danmark och Sverige, 

för att så småningom stå på egna ben, och därefter utveckla inte bara ett eget 

skriftspråk, utan två.  
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Fjärde styckets mikrotema är bokmål och femte stycket nynorsk. Båda dessa i 

närvaron av danskans förekomst. I (17) nämns danskan, men kanske helt i onödan då 

det norska talspråket var icke-påverkat av danskan. Det ger känslan av att norskan inte 

kan nämnas, utan att dess förhållande till danskan förklaras. I och med danskans 

omfattande inblandning, upplevs norskans ställning och därmed även legitimering, 

vara beroende av danskan. 

I först sjätte stycket dyker mikrotemat bokmål och nynorsk spridning och ställning i 

dag upp, vilket kan tolkas motsvara den legitimering vi fann i första stycket i den 

danska texten: varför läsaren ska lära sig om språken bokmål och nynorsk. Övriga 

legitimeringar som kan kopplas till frågan varför lära sig om norska har en tydlig 

koppling till danskan och därmed kan norskan tolkas som underordnad danskan i 

legitimeringarnas styrka.   

Mikrotemat i sista stycket är likheter och skillnader mellan bokmål och nynorsk. Även 

här, likt i sista stycket i den danska texten, är mikrotemat kopplat till textrutan med det 

bokmål- och nynorsköversatta utdragen ur ”Emil i Lönneberga”. Här ombeds läsaren 

jämföra bokmål och nynorsk med varandra och inte med svenskan – även om tanken 

implicit kan antas finnas där eftersom samma textutdrag finns översätt även på 

svenska tillsammans med den danska översättningen på föregående sida i läromedlet. 

Uppgiftsrutan anger explicit att läsaren ska jämföra nynorsk och bokmål med 

varandra, vilket gör att intrycket av att norskan står avsides och underordnat danskan 

förstärks. Det kan helt enkelt tolkas som mindre viktigt att jämföra norska med 

svenska än att jämföra danska med svenska.   

I avsnittet om norskan erbjuds inte i samma utsträckning, bortsett från översättningen 

av Emil i Lönneberga, möjlighet att jämföra språket med svenskan. Därför kan det ses 

som en starkare legitimering av danskan i högre grad än norskan. 

8. Tre texttyper – Svenska Direkt  
I detta avsnitt kommer jag att med utgångspunkt i fynden av föregående analyser 

undersöka teman som texten tar upp, hur texten närmar sig läsaren i tilltal och 
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språkhandlingar samt vilken kunskap som får utrymme i texten genom att analysera 

innehållsförteckning, kapitelförord, kapiteltext och en bild i läromedlet Svenska direkt. 

8.1 Innehållsförteckning i Svenska direkt 
I läromedlet Svenska direkt delas innehållet in i fem kapitel. Kapitelrubrikerna som 

numreras med (1) – (5) och makrorubrikerna som anges med gemener (a) – (q), ser ut 

som följer: 

(1) Konsten att påverka 

(a) Påverka med ord 

(b) Författare som påverkar 

(c) Påverka med bilder 

(2) Konsten att berätta 

(d) Muntligt berättande 

(e) Skriftligt berättande 

(f) Skriftlig analys 

(g) Tv-serier då och nu 

(3) Litterära utflykter 

(h) Litteraturhistoria 

(i) Antologi 

(4) Konsten att söka och förmedla information 

 (j) Sakprosa 

(k) Läs och analysera sakprosa 

(l) Utredande texter 

(m) Besök i talarstolen 

(5) Praktisk svenska  

 (n) Minoritetsspråk 

 (o) Våra grannspråk 

 (p) Språk, grupp och identitet 

 (q) Grammatik 
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8.1.1 Metafunktioner 
Kunskapsområdet grannspråk återfinns som ett mikrotema (o) under makrotemat (5). I 

jämförelse med övriga kapiteltitlar (1), (2), (3) och (4), kan själva kapitelrubriceringen 

Praktisk svenska upplevas som lite märklig. Även om många elever troligen 

förknippar praktiskt med populära praktiskt-estetiska ämnen såsom slöjd, hemkunskap 

och musik, utgör föreningen med svenska knappast någon spännande kombination.  

Övriga kapiteltitlar lockar läsaren med formuleringar i termer av att kunna utföra 

konster eller fara på utflykter. Det står i associativ betydelse till att göra något 

spektakulärt eller att uppleva en fantastisk resa. Med en sökning på orden: konst, 

utflykt och praktisk i SAOL (2015), exemplifieras det första: ”något som kräver 

skicklighet”; det andra: ”kortare resa från hemmet och åter i nöjessyfte”; medan 

praktisk beskrivs: ”som gäller handling el. praktik; ändamålsenlig; användbar; som 

går klokt till väga…”.  Att utföra något som är en konst, eller erbjudandet om att få 

fara på utflykt lockar läsaren att ta sig an arbetsområden i högre grad än vad att klokt 

gå till väga gör. Kapitelrubriceringen (5) kan därför tolkas som en svag legitimering 

och förmedlar där igenom läromedlets värdering av ämnet grannspråk.  

Liknande mönster fann vi i avsnitt 5, i analysen av innehållsförteckningen i läromedlet 

Svenska [nu]. Innehållsförteckning i kapitlet som innefattade grannspråk upplevdes 

legitimeras svagare än de övriga kapitlen i sin rubricering. Norskan exkluderades helt 

i läromedlet plus innehållsförteckning och i Svenska idag fann vi en positiv 

legitimering i och med att termen syskonspråk användes i stället för termen 

grannspråk – dock gjordes ingen jämförelse med de övriga kapitelrubriceringarna i 

samma utsträckning som i de övriga läromedlen.  

8.2 Kapitelförord i Svenska direkt 
Kapitelförorden i Svenska direkt introducerar såväl danska och norska som de övriga 

språken i Norden. Till kapitelförorden hör också en ruta med frågor ställda till läsaren. 

Texten inklusive frågorna i rutan ser ut som följer:  

(1) Sveriges geografiska grannar är Finland, Norge och Danmark. (2) Tillsammans med Island och 

Färöarna bildar vi Norden. (3) Ibland pratar man också om nordiska språk och dit räknas svenska, 

danska, norska, isländska och färöiska. (4) Men finska då, undrar du kanske. (5) Varför är inte det ett 
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nordiskt språk? (6) I det här kapitlet får du veta mer om språk i Norden – och om varför finskan inte 

räknas till de nordiska språken. 

(7) Har du någon gång träffat en person från ett annat land i Norden? (8) Hur gick det att förstå honom 

eller henne? (9) Blev du själv förstådd? 

(10) Är det något av språken i Norden (förutom svenska) som du har särskilt lätt att förstå? (11) Vilket 

eller vilka språk? (12) Varför just det språket, tror du? 

8.2.1 Metafunktioner 
Liksom i kapitelförordet i läromedlet plus, tilltalas läsaren kollektivt och underförstått 

inbegripande författaren, med det personliga pronomenet vi i (2). Läsaren tilltalas 

även i individuella termer med du i (4), (6), (7), (9), (10) samt (12) och även implicit i 

de frågor som förekommer i texten, till exempel (5) och (8). Frågorna uppmuntrar 

läsaren att kliva in i texten och föreslår vad läsaren kan fundera kring. Det tycks vara 

ett inslag som är typiskt för genren, då vi sett liknande frågeformuleringar i samtliga 

textutdrag från läromedel i analyserna ovan.  

I en jämförelse med kapitelförorden i plus som enbart tar upp danskan, inbegriper 

Svenska direkt samtliga nordiska språk under begreppet grannspråk. De båda 

läromedlens syn på vilken kunskap som bör ingå i kunskapsområdet kan ses som en 

förlängning av vad läromedelsförfattaren och förlaget anser hör hemma i 

undervisningen. Det är en intressant aspekt att jämföra och analysera ytterligare 

eftersom båda läromedlens innehåll kan antas motsvara samma kunskapskrav. 

Sett till läroplanen förväntas eleven kunna jämföra svenskan och beskriva likheter och 

skillnader med närliggande språk (Skolverket, 2019). Det står inte angivet vilka 

närliggande språk som eleverna förväntas kunna jämföra svenskan med. Lärare som 

ansvarar för undervisningen och bedömning av elevers kunskaper kan således tolka 

kunskapskraven på olika vis – vilket de också gör. Anders Jönsson menar att lärare 

kan resonera helt olika om bedömning och betygssättning och en del i detta är 

läroplanens tvetydiga formuleringar (Jönsson, 2018:28).  

Om läraren använder läromedlet plus kan vi anta att danskan får störst utrymme i 

undervisningen och kunskapsmätningen kommer troligen att baseras på en jämförelse 

mellan svenska och danska. Används i stället Svenska direkt, kommer en annan syn på 
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grannspråk att förmedlas i klassrummen. Om detta sätts i relation till språkpolitiska 

intentioner, exempelvis Helsingforsdeklarationen, som är ett av fördragen som 

etablerats för att stärka det nordiska samarbetet (Nordiska ministerrådet, 2018), kan 

val av läromedel spela stor roll på hur de framtida språksamarbeten och 

språkförhållandena utvecklas. Hur skulle exempelvis det framtida förhållandet mellan 

Sverige och Norge te sig om det eleverna får lära sig i svenska skolan är att norskan 

inte har en plats i svenskundervisningen, medan danskan har det? 

8.3 Norsk kapiteltext och bild i Svenska direkt 
Den norska kapiteltexten är fördelad under tre rubriker, som nedan markeras med 

versaler (A) – (C). På kapitlets första sida finns även en bild som jag kommer att 

analysera. I slutet på kapitlet finns textutdrag på bokmål och nynorsk från norska 

författare, med tillhörande frågor om textutdragen samt en ordlista, vilka inte kommer 

att inbegripas i min analys. Bild och kapiteltext ser ut som följer:  

 

(A) Norska – två språk i ett 

(1) Mellan 1380 och 1814 var Norge i union med Danmark och i praktiken styrdes Norge under denna 

tid från Köpenhamn, Danmarks huvudstad. (2) Detta innebar att det fram till 1814 var danskt 

skriftspråk som gällde även i Norge. (3) Det betydde alltså att man i Norge skrev på ett sätt som var rätt 

olikt hur man faktiskt pratade, men så snart den dansk-norska unionen var upplöst började det norska 

skriftspråket närma sig det talade språket. 
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(4) Det norska skriftspråk som nu växte fram hade språken i Oslo-trakten som förebild, i synnerhet det 

språk som de mest inflytelserika människorna pratade. (5) Många var kritiska mot detta och menade att 

språket i Oslotrakten var alldeles för påverkat av danskan och att den ”riktiga” norskan istället hade 

bevarats i dialekterna som talades i andra delar av landet. (6) Det var upplagt för ett riktigt språk-bråk, 

och det blev det också. 

(B) Den norska språkstriden 

(7) Norge hade länge stått under danskt styre och många tyckte att det var dags att också med språkets 

hjälp tydligt markera avståndet till Danmark. (8) En viktig person var språkforskaren Ivar Aasen, som 

stödde idén att den ”riktiga”, ursprungliga norskan fanns att hitta i dialekterna på landsbygden.  

(9) Ivar Aasen reste under flera år runt i Norge och skrev ned de olika dialekterna. Sedan skrev han 

flera böcker som fick stor uppmärksamhet. (10) Där beskrev han både grammatiken och orden i de 

norska dialekterna. (11) Han gav också ett förslag på hur man borde skriva det norska landsmålet, som 

idag kallas för nynorsk. (12) Sedan dess har Norge haft två skriftspråk som lever sida vid sida: bokmål, 

som fortfarande ligger mycket nära skriven danska, och nynorsk, som alltså baseras på de norska 

dialekterna. 

(C) Två språk – hur funkar det i praktiken? 

(13) Idag skriver mellan 10 till 15 procent av norrmännen nynorska, övriga skriver bokmål. (14) De 

flesta av de som skriver nynorsk bo i Norges sydvästra delar. (15) I skolan undervisas både på bokmål 

och på nynorsk och alla kommuner bestämmer själva vilken av språkformerna som ska användas för till 

exempel offentlig information och administration. (16) Nynorskan är i första hand ett skriftspråk och 

tanken var från början inte heller att skapa ett nytt norskt talspråk, snarare motsatsen: Poängen var 

närmast att hitta ett gemensamt skrivsätt för dem som talade olika norska dialekter. 

Bilden som figurerar i tillsammans med det norska kapitlets första rubrik och stycke 

föreställer den norska flaggan med det kungliga monogrammet på, vajandes i vinden. I 

bakgrunden ses grönklädda höjder mot en blå himmel med vita moln. Fotot är taget 

från ett vattendrag; fotografen befinner sig troligen i en båt. Flaggan, som ses i bildens 

vänstra del, upplevs trots sin sidoplacering vara central i fotografiet. Dels eftersom 

den är det enda föremålet på bilden som inte tillhör naturen, bortsett från texten; dels 

upplevs flaggan vara närmast betraktaren, ur läsarens perspektiv.  

8.3.1 Metafunktioner 
Precis som rubriken (A) Norska, två språk i ett, antyder, är makrotemat i första och 

andra stycket de två norska språken bokmål och nynorsk. Mikroteman i första stycket 
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är dansk-norska unionen och dess uppbrott. Stycket beskriver hur Danmark historiskt 

styrt Norge fram till och med unionens upplösning och att resultatet av detta blev två 

norska språk. I andra stycket är mikroteman bokmål, nynorsk, osämja. Här informeras 

läsaren om meningsskiljaktigheterna som språken väckte hos den norska 

befolkningen.  

Teman i de två första styckena samspelar med fotografiet. Den norska flaggan bär på 

en stark politisk symbolik och föreställningar om nationell identitet – inte minst då 

flaggan bär det kungliga monogrammet. Bilden förstärker föreställningen om Norge 

som en stark nation, som inte drar sig för att strida om till exempel språk, om nöden 

kräver det. Att flaggan tycks spela i vinden, samt det öppna naturlandskapet i 

bakgrunden för tankarna till frihet.  

Om vi gräver djupare i den norska flaggans historia, finner vi att den norska flaggan i 

själva verket grundas på den danska flaggan: Dannebrogen, vilket markerar den 

dansk-norska unionen. Det blåa korset i flaggan symboliserar Sverige och den union 

som föregick mellan 1814–1905 (Nordic Co-operation, ud). På så sätt kan flaggan 

som symbol även tolkas representera ett Norge som med sin historia förenar Sverige, 

Danmark och Norge i dåtid och nutid, vilket är en politisk legitimering i förhållande 

till Perssons frågor. 

Det tredje stycket skrivs under en ny rubrik (B) Den norska språkstriden. Mikroteman 

är avstånd till Danmark och norskan innan Danmark. Stycket återger att Norge tog 

avstånd från Danmarks inflytande genom en slags språklig manifestation. Norskan 

skulle hitta tillbaka till sina rötter och befria sig från danskans påverkan genom att 

söka i landsbygdens dialekter. Till skillnad från kapiteltexten i läromedlet Svenska 

idag, där informationen om Norge tolkades som bunden till Danmarks inblandning i 

stor utsträckning, upplevs Norge som land ha en starkare ställning och vilja i 

läromedlet Svenska direkt. Här skildras ett perspektiv som tydligare visar på att det var 

Norge som nation som drev språkfrågan, och Danmark framhålls inte som någon slags 

huvudrollsinnehavare. I jämförelse med kapiteltexten om norska i Svenska idag, 

legitimeras norskan starkare i läromedlet Svenska direkt. 
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Fjärde stycket handlar om hur Ivar Aasen reste runt och sökte i dialekter efter ett 

nygammalt norskt språk och skrev böcker om det. Mikrotemat i stycket blir således 

nynorsk växer fram. Stycket avslutas med att Norge haft två språk sedan nynorskans 

tillkomst och att bokmål ligger nära danskan i skrift, medan nynorsk är baserat på 

norska dialekter. Eftersom nynorsk såväl inleder som avslutar stycket och får större 

utrymme i förhållande till bokmål och danskan, upplevs nynorsk få en framhållen 

betydelse. Således kan nynorsk tolkas som starkare legitimerat än bokmål i läromedlet 

Svenska direkt. 

Det femte och sista stycket i kapiteltexten står under rubriken (C). Mikroteman i 

texten är bokmål och nynorsk användning idag och nynorsk främst ett skriftspråk. 

Med en sådan avslutning får sammantaget texten i det norska kapitlet en text som kan 

tolkas likna en saga eller en historia, i sin dramaturgi. Hjälten i berättelsen är Norge, 

eller de norska språken och sagan slutar lyckligt i att nynorsk och bokmål lever sida 

vid sida. Kanske förstärks intrycket av att texten uttryckligen inte tilltalar läsaren och 

att dialogen består i en slags monolog, där den implicita författaren ständigt har ordet.  

Sammantaget verkar norska språkens historia få störst utrymme i kapitlet. Efter 

kapiteltexten kommer ett textutdrag från en text på bokmål samt en på nynorsk. Till 

texterna finns frågor som läsaren uppmanas att svara på samt en ordlista till varje text. 

Här får läsaren möjlighet att lägga märke till språken i skrift. Det blir därmed tydligt 

att läromedlet normerar och prioriterar kunskaper om norska språkets historia och 

norska språket i skrift, men kunskapen om norska uttalet exkluderas. Därmed kan man 

anta att norskans legitimering i förhållande till svenska läroplanen är svagare 

legitimerat än danskan. 

8.4 Dansk kapiteltext i Svenska direkt 
Den danska kapiteltexten är fördelad under tre rubriker, som nedan markeras med 

versaler (A) – (C). I slutet på kapitlet finns ett textutdrag på danska från en dansk 

författare, med tillhörande frågor om textutdragen samt en ordlista, vilka inte kommer 

att inbegripas i min analys. Kapiteltext ser ut som följer:  

(A) Danska 
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(1) Danska är nationalspråk i Danmark och talas även av en del av invånarna på Färöarna, på Grönland 

och i de delar av norra Tyskland, som tidigare hört till Danmark. (2) Danskan har genom historien 

påverkat de övriga språken i Norden – i synnerhet Norge och Island, eftersom båda under lång tid styrts 

från Danmark. 

(3) Danska är som sagt nära släkt med svenska och norska. Men det finns en del skillnader mellan 

språken. (4) Det danska talspråket har under de senaste hundra åren förändrats betydligt mer än norskan 

och svenskan, vilket förklarar att svenskar ofta tycker att danska är svårare att förstå än norska. 

(B) Fler lånord 

(5) Danskan har under senare år direktlånat många vanliga engelska ord, som använd helt utan att 

anpassas till danska språkregler. (6) Till exempel säger man på danska computer (dator), teenager 

(tonåring) och weekend (helg). (7) Detta är en tydlig skillnad jämfört med Norge och Sverige, som 

oftare översätter eller anpassar inlånade engelska ord. 

(C) Danska – svårare att förstå än norska? 

(8) Du har tidigare i detta kapitel fått pröva på att läsa texter på norska, och när du på nästa uppslag får 

läsa en dansk text kommer du att märka att skriven danska och skrivet bokmål är mycket lika varandra. 

(9) Att förstå talad danska är däremot ofta svårare för oss svenskar, och detta har att göra med att uttalet 

i danskan under de senaste hundra åren förändrats mycket snabbare än norskt och svenskt uttal. (10) 

Detta märks bland annat genom att den sista stavelsen i många danska ord försvagats så mycket att vi 

knappt hör den. (11) Ibland tycker svenskar att det låter som om danskar ”sväljer” slutet på många ord. 

8.4.1 Metafunktioner 
Den danska kapiteltextens första stycke bär på mikroteman: danskans geografiska 

spridning och ställning, vilket liknar mikrotemat som identifierades i första stycket i 

kapiteltexten i läromedlet Svenska idag. Norskan verkar inledningsvis existentiellt 

legitimeras av språkhistoriska och politiska skäl, medan danskan legitimeras politiskt 

med sin geografiska spridning och historiska storhet. – i de två läromedel som jag 

analyserat kapiteltexten på. Mikrotemat i andra stycket är danska uttalets historiska 

utveckling. Stycket förklarar inte hur språken skiljer sig åt i uttalet, men nämner att 

danskan av många upplevs svårare att förstå.  

Tredje stycket skrivs under underrubriken (B) – Fler låneord, vilket signalerar 

styckets makrotema. I tredje stycket är låneord från engelskan samt danskans egenhet 
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mikroteman. Här nämns engelskan explicit för första gången i de läromedel jag 

analyserat, dock inte som konkurrent men som en inflytelserik kraft i språket.  

Sista stycket i texten fungerar som en slags bro till nästkommande avsnitt som handlar 

om att läsa en text på danska. Mikroteman i stycket är skillnader i skriven och talad 

danska samt danska uttalets karaktäristiska. Här återkommer alltså delvis mikrotemat 

från andra stycket – danska uttalets historiska utveckling, fast texten i fjärde stycket 

återger explicit hur danskan skiljer sig i uttalet mot svenskan. Således kan kunskaper 

om danskans muntliga drag tolkas som kunskap som värderas högt och därmed 

legitimeras starkast i läromedlet Svenska direkt.  

9. Slutsatser och Diskussion 
I den här uppsatsen har jag undersökt hur ämnesområdet grannspråk legitimeras i 

läromedel i svenska för årkurs 7–9. Det övergripande syftet har varit att få en bild av 

hur ämnet grannspråk behandlas i undervisningen i den mån läromedel kan tänkas 

spegla undervisningspraxis. För att nå detta syfte har jag analyserat fyra olika 

läromedel i ämnet svenska för grundskolans senare år med utgångspunkt i Hallidays 

SFL (Halliday & Matthiessen, 2004), samt med en analysmodell hämtad från 

Hellspong och Ledin (1997). Den metod som tillämpats har alltså vilat på antagandet 

att läromedels behandling av ett ämnesområde i viss utsträckning speglar skolans syn 

på dess plats och roll inom ämnet.  

9.1 En likvärdig grannspråksundervisning? 
Läromedel skrivs inte i ett vakuum. De färgas av sin omgivning och måste förhålla sig 

till deltagarna (lärare och elever), verksamheten (skolan och styrdokument) och 

omkringliggande samhälle och kultur. Den kunskap som legitimeras i läromedlen 

realiseras i undervisningen av en lärare. På så vis kan läromedlet och läraren sägas 

samspela med varandra vid legitimering av kunskap inom ett ämnesområde. Om vi 

utgår från att läromedlen följer läroplanen, verkar de förhålla sig olika till 

kunskapskravet om att kunna jämföra och beskriva likheter och skillnader med 

svenska och närliggande språk. Denna typ av skillnader hade sannolikt varit mindre 

om staten kontrollerat läromedel så som den gjorde 1991.  
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Att läromedlen skiljer sig ifråga om hur de tolkar och förhåller sig till läroplanen 

behöver inte nödvändigtvis vara dåligt. Formuleringar i styrdokumenten har ett 

tolkningsutrymme och även olika lärare tolkar formuleringarna olika (Jönsson, 

2018:28). Men problemet är att skolan ska tillhandahålla en likvärdig utbildning och 

om läromedlen normerar en viss kunskap, exkluderas med nödvändighet också annan 

kunskap och det skiftande urvalet skulle kunna innebära att utbildningen inte blir 

likvärdig.  

Den här undersökningen ger inget svar på frågan om huruvida 

grannspråksundervisningen i klassrummet är likvärdig eller ej, eftersom jag enbart 

studerat grannspråk i läromedel och inte med säkerhet kan säga i vilken utsträckning 

läromedlen speglar undervisningspraxis. Dels är inte antalet läromedel tillräckligt stort 

för att kunna sägas utgöra ett representativt urval, dels vet vi inte i vilken utsträckning 

läraren använder annat stoff som komplement i grannspråksundervisningen. För att 

närmare undersöka likvärdigheten i grannspråksundervisningen skulle man behöva 

genomföra kompletterande studier i form av exempelvis observationsstudier, enkäter 

eller kvalitativa intervjuer. Klart är emellertid att ämnesområdet ges olika utrymme 

och behandlas på olika sätt i olika läromedel. 

9.2 Grannspråk eller främmandespråk? 
Att läromedlen skiljer sig åt ifråga om hur de förhåller sig till läroplanen blir inte 

minst tydligt när man tittar på vilka språk som inkluderas och vilket utrymme de ges. I 

ett läromedel, plus, är norskan helt exkluderad. I det nyaste läromedlet, Svenska 

Direkt, inbegrips istället isländska och färöiska. Det får betydelse för undervisningen 

och för hur grannspråk framställs i klassrummet. Till exempel är inte färöiska och 

isländska grannspråk i förhållande till svenska och det innebär att eleverna delges 

felaktig information.  

Poängen med grannspråksförståelse och grannspråkskommunikation är att en svensk, 

en dansk och en norsk kan kommunicera med varandra på respektive modersmål. Det 

öppnar upp för en bred och nyanserad kommunikation, som i sin tur kan leda till 

stärkta nordiska samarbeten, vilket i förlängningen är målsättningen i 

Helsingforsdeklarationen, språkdeklarationen och språkkonventionen (Nordiskt 
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samarbete, 2021). Det skulle exempelvis vara enklare att söka arbete eller resa 

omkring i Norge eller Danmark om språket inte utgjorde ett hinder. En svensk och en 

islänning, å andra sidan, skulle förmodligen inte kunna bedriva en effektiv 

kommunikation på sina respektive modersmål utan att använda kroppsspråk, diverse 

förenklingar och förmodligen engelska.  

Huruvida grannspråkskommunikation är ett önsketänkande, ett politiskt ideal eller en 

realitet är oklart. Kanske ska danskan och svenskan betraktas som främmandespråk i 

stället, som Lundin och Zola Christensen (2001) spekulerar i. Resultaten från denna 

studie ger inget entydigt svar på om läromedel generellt framställer grannspråk som 

ett främmandespråk eller vilka språk som tenderar att inbegripas i begreppet 

grannspråk, eftersom jag enbart behandlar fyra olika läromedel. För att kunna göra en 

sådan generalisering krävs en mer omfattande studie som inbegriper fler läromedel. 

Det hade också varit intressant att undersöka hur läromedel i danskämnet och 

norskämnet behandlade begreppet grannspråk för att få en mer komplett bild.  

9.3 Individen i läromedel 
Grannspråk tenderar att legitimeras svagare i förhållande till övriga ämnesområden i 

innehållsförteckningen, men det legitimeras ändå sammantaget som ett ämne som har 

ett egenvärde. Ämnesområdet legitimeras implicit via tydliga kopplingar till 

läroplaner, vilket i sin tur blir en stark legitimering då kunskapen som tillägnas från 

läromedlet kan antas testas mot läroplanens kunskapskrav och således besvarar varför 

kunskapen är viktig. Det är förmodligen inte ett svar som lockar eleverna att tillägna 

sig kunskapen då läroplanen inte nödvändigtvis förklarar nyttan med ett visst 

ämnesområde, men det är också en konsekvens av individsamhällets utveckling i och 

med att lärandet består i en överföringsprocess och inte i ett kollektivt medskapande 

(Gustavsson, 2014:271). Läromedlen tycks generellt sett vara sparsamma med att peka 

på varför grannspråk är viktigt.  

Individsamhället är synligt i texten också i den implicita författarens tilltal till läsaren. 

Bildens samspel med texten förstärker tilltalet till läsaren som individ, men fungerar 

också som en relationsmäklare som skapar gemenskap mellan författare och läsare i 

ett kollektivt vi. Samspelet mellan text och bild förstärker även intrycket av att texten 
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lockar läsaren till intresse genom att anspela på känslor. Dels genom den nämnda 

känslan av att ingå i ett sammanhang, dels genom associationen till bildsymbolik och 

textens löften om nöjesfulla upplevelser. Detta kan tolkas vara en slags känslomässig, 

eller implicit positiv legitimering i förhållande till Perssons frågor. 

9.4 Grannspråkets utrymme i läromedel  
Litteratur tycks framhållas som särskilt betydelsefullt och grannspråkens skriftliga 

drag får generellt större utrymme i läromedlen än dess muntliga – danskan mer än 

norskan. Danskan presenteras som ett språk som sträcker sig utanför landets gränser 

likt en bro till resten av världen och får större utrymme än norskan i läromedlen. 

Norskans språkpolitiska historia får störst utrymme i texterna. Det verkar alltså som 

att grannspråk legitimeras i läromedel och att de har en plats i undervisningen. Min 

undersökning kan dock inte svara på vilken plats grannspråksundervisningen har eller 

vilken syn som förmedlas i undervisningen, eftersom det sannolikt skiljer sig mellan 

olika lärare. Exempelvis kan det finnas en stor skillnad mellan en lärare som 

undervisar i Malmö och en som undervisar Umeå – eftersom läraren i Malmö 

geografiskt befinner sig närmre Danmark vilket kan göra att lärarens kunskaper om 

danskan och danskans relevans skiljer sig från lärare som undervisar i kommuner 

långt ifrån Danmark. 

Det krävs fler studier vilka i likhet med Steffensen (2016) undersöker den faktiska 

grannspråksundervisningen, för att kunna fastställa vilken plats granspråk har i 

praktiken och vilken syn på grannspråk som förmedlas i klassrummen.  
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11. Bilagor 

Bilaga 1 – Innehållsförteckning i Svenska [Nu] 
(A) Läs och skriv om identitet 

 (A1) Att söka sin identitet 

 (A2) Ur Mitt okända hemland 

 (A3) Hur kommer min framtid att se ut? 

 (A4) Att skriva är en process 

 (A5) Vad ska jag tro på?  

(B) Undersök gruppers språk 

 (B1) Olika grupper – olika språk 

  (B1a) Du i olika grupper 

 (B2) Tjejsnack och killsnack 

 (B3) Tjejer och killar i skolan 

 (B4) Fackspråk 

 (B5) Dialekter 

(C) Läs om språk i Norden 

(C1) Språk är släkt  

  (C1a) Indoeuropeiska språk  

(C1b) Språk i Norden  

(C2) Danska 

(C2a) Att läsa 

(C2b) Att räkna  

(C2c) Danmarks historie i korthed 

(C2d) Att läsa en text på danska samt  

(C2e) Hvad synes du om Louise?  

(C3) Norska  
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  (C3a) Bokmål och nynorska,  

(C3b) Att läsa och tala bokmål,  

(C3c) Att räkna på bokmål,  

(C3d) Norges historie i korthet,  

(C3e) Att läsa en längre text på bokmål och  

(C3f) Slik kan du bli mer kreativ 

(C4) Isländska  

(C5) Finska   

(C6) Samiska   

(D) Tala och skriv för och emot  

 (D1) Påståenden och olika argument 

  (D1a) Olika slags argument 

 (D2) Argumentera själv 

  (D2a) Debattregler 

  (D2b) Ge efter och kom vidare 

  (D2c) Lyssna på orden 

 (D3) Granska argument 

 (D4) Att granska argument 

 (D5) Propaganda 

 (D6) Att lösa konflikter 

 (D7) Att analysera en konflikt 

(E) Läs och skriv om författare 

 (E1) Populära författare 

 (E2) Yrke: författare 

 (E3) Ett magiskt rum 

 (E4) Författare idag 

 (E5) Litteratur från då till nu 

 (E6) Forntiden – de äldsta berättelserna 

 (E7) Medeltiden – riddare och helgon 
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 (E8) Renässasen – nytt och gammalt 

 (E9) Upplysningen – förnuft och vetenskap 

 (E10) Romantiken – känsla och fantasi 

 (E11) Realism och naturalism – verklighet och samhällskritik 

 (E12) 1900-talet – variation och nytänkande 

 (E13) Författarna och litteraturen före 1945 

 (E14) Författarna och litteraturen efter 1945 

 (E15) Kvinnor äga ej tillträde 

 (E16) Presentera en författare 

 (E17) Att söka fakta om författare 

 (E18) Att presentera en författare skriftligt 

(F) Tala och läs om känslor  

 (F1) Uttryck för känslor 

 (F2) Du och dina känslor 

 (F3) Känslor i litteraturen 

 (F4) Ur Du & du & du 

 (F5) Sara på Bråkmakargatan 

 (F6) Arbeta vidare med känslor 

  (F6a) Förslag till analysfrågor 

(G) Skriv och tala formellt 

 (G1) Formellt språk 

  (G1a) Skillnad mellan informella och formella texter 

 (G2) Att skriva formellt 

  (G2a) Formella brev 

 (G3) Så här kan du inleda ett formellt brev 

 (G4) Att tala formellt 

 (G5) Att ringa formella telefonsamtal 

 (G6) Att söka jobb 

 (G7) Skriv och tala om arbete 
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(H) Sök information och presentera skriftligt 

 (H1) Granska och ställ samman information 

  (H1a) Förberedelser 

  (H1b) Informationssökning 

  (H1c) Läsning av faktatexter 

  (H1d) Textbearbetning 

 (H2) Att granska en faktauppsats 

 (H3) Att skriva en faktauppsats steg för steg 

(I) Undersök och berätta om sägner 

 (I1) Moderna sägner – om fördomar 

  (I1a) Sägner på vandring 

  (I1b) Den stulna njuren 

 (I2) Sägner och skämt i cyberspace 

 (I3) Fakta om vandringssägner 

  (I3a) Städerska polerar bort patient 

  (I3b) Biologen på kinarestaurangen 

 (I4) Att berätta för andra 

  (I4a) Muntliga berättelser skiljer sig från skriftliga 

 (I5) Äldre sägner – varnar och förklarar 

  (I5a) Näcken 

 (I6) Arbeta vidare med sägner 

(J) Granska reklam   

 (J1) Att skrika högt! 

  (J1a) Bild och text samverkar 

 (J2) Teknik i reklamen 

 (J3) Subjektivt och objektivt 

  (J3a) Nästan bara vatten i dyrast shampot 

 (J4) Dröm eller verklighet? 
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Bilaga 2 – Kopia av kapitelförord och bild i ”plus” 

 
 


