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Abstract 
 
Detta är en kvalitativ uppsats med syfte att ge en inblick i hur ett antal läroböcker 
och lärare valt att belysa Sveriges nationella minoritetsspråk i Svenska B på 
gymnasiet. Jag har analyserat fem läroböcker böcker i svenska, samtliga utgivna 
efter år 2000. Analysen visade att alla analyserade böcker utom en har gett 
minoritetsspråken mycket lite utrymme. Informationen i majoriteten av böckerna 
fokuserar på vilka minoritetsspråken är och vilka rättigheter de sedan 2000 erhållit. 
I tre av de analyserade böckerna nämns den historiska aspekten men informationen 
är ofta tagen ur sin kontext. Till studien intervjuades också tre verksamma 
gymnasielärare i svenska med avsikten att ta reda hur de tolkar minoritetsspråkens 
roll i Svenska B. Resultatet visade att samtliga informanter gav minoritetsspråken 
mycket lite och ibland inget utrymme i Svenska B. Sammanfattningsvis kan sägas 
att minoritetsspråken varken i den analyserade litteraturen eller av de intervjuade 
lärarna gavs vidare stort utrymme. 
 
Nyckelord: minoritet, läromedel, undervisning, skola, styrdokument. 
 
This is a qualitative essay in order to study how a number of textbooks and teachers 
illuminate Sweden’s national minority languages in the B-course in Swedish, in the 
upper secondary school. Five Swedish textbooks, published after year 2000 has 
been analysed which showed that all books except one gave the minority languages 
little room and that the information in the majority of textbooks was focused on 
which languages that are the minority languages and the rights they have received. 
In three books of five, the historical aspect is mentioned but it is often taken out of 
its context. For the study I also interviewed three active Swedish teachers with the 
intention to find out there view on the minority languages role in the Swedish b-
course. The result showed that all teachers gave the minority languages very little or 
sometimes no space at all. 
 
Keywords: minority, teaching material, education, school, steering documents. 
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1 Inledning 
Den 1 april 2000 ratificerade Sverige Europarådets minoritetsspråkskonvention vilket 
innebär att det sedan dess officiellt finns fem nationella minoritetsspråk i Sverige: 
finska, meänkieli, romani, jiddisch och samiska. Själva minoritetsspråkskonventionen 
inrättades av Europarådet 1992 och tre år senare, 1995, tillsatte Sverige en 
parlamentarisk kommitté med uppgift att utreda Sveriges eventuella anslutning.  
Kommittén föreslog att Sverige skulle ratificera konventionen vilket också riksdagen 
beslutade att göra år 1999. (Svenska språknämnden, 2003, s. 5–7) 
 
Konventionens övergripande syfte är kulturellt, och Svenska språknämnden (2003) 
skriver att man genom ”att skydda och främja historiska landsdels- och minoritetsspråk 
som av hävd talas i Europa” vill ”bidra till att bevara och utveckla Europas språkliga 
mångfald” (s. 7). Vidare förklarar Svenska språknämnden att språken har olika ställning 
i Sverige då tre språk, finska, meänkieli och samiska, har särskilda 
förvaltningskommuner där talare av språket har rätt att använda sitt språk i kontakt med 
myndigheter och i samband med barnomsorg och äldreomsorg. (ibid., s. 7–8) 
 
Kommitéen som utredde Sveriges eventuella anslutning föreslog i sitt betänkande att 
kunskap om minoritetsspråkens historia, kultur, språk och religion skulle ingå i 
läroplanerna för grund- och gymnasieskolan (SOU 1997:193, s. 91). Vidare ansåg 
kommittéen att utbildning i minoritetsspråken också borde ingå i kursplanerna för 
ämnena svenska, historia, religion och samhällsskunskap (ibid.). I samband med att 
lagarna kring minoritetsspråken trädde i kraft år 2000 skedde också en hel del 
förändringar inom gymnasieskolan där flertalet kursplaner omarbetades (Werner, 2000, 
s. 7). I de nya kursplanerna för svenska kom kunskap om Sveriges nationella 
minoritetsspråk att ingå varför det blir intressant att se hur väl detta har implementerats i 
svenska läroböcker och i verksamma svensklärares undervisning på gymnasiet, vilket är 
vad denna uppsats avser att undersöka. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att ge en inblick i hur den svenska 
minoritetsspråkspolitiken realiserats i gymnasieskolans läromedel  och undervisning i 
svenska. Mer specifikt syftar min undersökning till att undersöka hur ett antal utvalda 
läroböcker och gymnasielärare valt att belysa och arbeta med minoritetsspråken i kursen 
Svenska B. Undersökningen utgår från rådande styrdokument.  
 
För att nå mitt syfte har jag utgått från följande frågeställningar: 

• Hur stort utrymme har minoritetsspråken fått i de valda läroböckerna?  
• Vad har författarna valt att belysa kring minoritetsspråken och hur? 
• Hur stort utrymme har lärarna valt att ge minoritetsspråken i Svenska B? 
• Hur tolkar de utvalda lärarna, utifrån rådande styrdokument, minoritetsspråkens 

roll i Svenska B och hur förhåller de sig till de läroböcker de har till förfogande? 
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2 Material och metod 
Detta är en kvalitativ undersökning som består av en analys av fem läroböcker samt 
intervjuer med tre verksamma gymnasielärare i svenska. Mer kring arbetet med 
analysen och intervjuerna kommer att redovisas nedan, vilket också diskussionen kring 
urvalet kommer att göra.  
 

2.1 Läromedelsanalys 
Enligt Skolverket (2006c) kan läromedelsforskning delas in i tre grupper: 
processorienterade studier, användarorienterade studier och produktorienterade studier 
(s. 7). Processorienterade studier handlar om processen att ta fram ett läromedel, de 
användarorienterade undersöker hur lärare och elever använder läromedel och de 
produktorienterade granskar olika läromedel, oftast läroböcker (ibid.). Min studie är 
framför allt en produktorienterad studie där jag analyserat hur ett antal utvalda 
läroböcker i Svenska B valt att belysa Sveriges minoritetsspråk. För att komplettera min 
analys och skapa ytterligare en dimension har jag i min undersökning gjort tre kortare 
kvalitativa intervjuer där jag frågat verksamma lärare hur de förhåller sig till läromedel 
när det kommer till det aktuella ämnet och studien blir därmed något 
användarorienterad. 

 
Jag har inte läst läroböckerna i sin helhet utan har i stället i analysen utgått från 
böckernas innehållsförteckning. Jag har letat efter rubriker som kunnat leda mig till 
eventuella avsnitt om minoritetsspråk och har jag inte lyckats med detta har letat på 
ordet ”minoritetsspråk” i bokens register. Eftersom läroböcker bör vara tillgängliga och 
utformade på ett sådant sätt som underlättar informationssökande, anser jag metoden 
vara försvarbar. Vill exempelvis en elev eller lärare veta något om minoritetsspråken i 
Sverige är det inte troligt att han/hon väljer att läsa läroboken från pärm till pärm utan 
det troliga är att personen i fråga, likt jag gjort i undersökningen, använder 
innehållsförteckningen eller registret.  
 
En av mina frågeställningar berör också hur stort utrymme som minoritetsspråken fått i 
de undersökta läromedlen. Jag har ingen ambition att ge något heltäckande svar på 
denna fråga utan avsikten är att kunna föra en diskussion kring det ungefärliga utrymme 
som minoritetsspråken fått i böckerna för att sedan sätta det i förhållande till lärarnas 
uppfattning och användning av läroböcker. Antalet sidor totalt har räknats från den sida 
där textinnehållet startar till och med den sida där det slutar. I den jämförande analysen 
har också en procentuell siffra räknats ut som visar det ungefärliga utrymme som 
minoritetsspråken fått i de undersökta böckerna och syftet med detta var att underlätta 
jämförelsen. 
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2.2 Kvalitativa intervjuer 
I min studie har jag utfört tre kvalitativa intervjuer med verksamma svensklärare inom 
gymnasiet. Intervjuerna har spelats in på diktafon vilket gjort att jag kunnat lyssna på 
svaren flera gånger och därmed minskat risken för missuppfattningar och egna 
tolkningar. Under intervjuerna använde jag mig av en intervjuguide (se bilaga). Steinar 
Kvale och Svend Brinkmann (2009) förklarar att en intervjuguide är ett manus som mer 
eller mindre strängt strukturerar den planerade intervjun (s. 146). I mitt fall var den 
mindre sträng även om jag hade skrivit färdiga frågor som jag utgick från. Eftersom 
frågorna i stort sett berörde samma ämne hände det vid flera tillfällen att mina 
informanter besvarade vissa frågorna utan att jag behövde ställa dem och vid vissa 
tillfällen kompletterade jag frågorna med oförberedda följdfrågor.  
 
Intervjuerna skedde under lärarnas arbetstid och på den plats som de för tillfället ansåg 
passade. Intervjuerna var förhållandevis korta där den kortaste varade 6 minuter och den 
längsta 12 minuter. Den tredje intervjun varade i drygt 10 minuter. Mina informanter är 
anonyma och jag har valt att inte fokusera på varken ålder eller kön i min undersökning. 
I stället för att använda lärarnas riktiga namn har jag valt att ge dem fiktiva namn som är 
anpassade efter deras kön.  
 

2.3 Urval 
Jag har valt läroböcker som är tryckta efter år 2000, det vill säga efter det att Sverige 
officiellt fick fem nationella minoritetsspråk. Jag har också försökt välja läroböcker från 
olika bokförlag för att få mer bredd på urvalet. Böckerna är samtliga anpassade till 
Svenska B men flera av böckerna är också ämnade till Svenska A. De utvalda böckerna 
är insamlade på den skola där jag utfört mina intervjuer vilket innebär att böckerna 
tillhör det material som mina informanter har möjlighet att använda eller använder.  
 
De lärare jag har som informanter är valda därför att de är aktiva och utbildade 
svensklärare på gymnasiet, som dessutom var villiga att ställa upp på intervjuer. Anna 
är lärare i svenska och spanska, Berit är lärare i svenska och historia och Crister är 
lärare i svenska och religion. Skolan som samtliga lärare arbetar på ligger i en kommun 
som tillhör samiskans förvaltningsområde.  
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3 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel har jag för avsikt att först kort redovisa Sveriges minoritetsspråkspolitik 
de senaste åren och där framför allt de delar som berör skolan. Detta vill jag vidare 
koppla till kursplanens (Svenska B) utformande och ämnets syfte. Intressant 
information i läroplanen, Lpf 94, som berör ämnet kommer också att tas upp.   
 
Eftersom min undersökning fokuserar på hur ett antal läromedel i svenska behandlar 
Sveriges minoritetsspråk och hur utvalda lärare tänker kring det aktuella ämnet, samt 
hur de förhåller sig till läroböcker, blir det intressant att ge en kort forskningsöversikt på 
hur lärare förhåller sig till läroböcker i allmänhet. Det blir vidare också intressant att se 
vad tidigare forskning har kommit fram till vad gäller minoritetsspråken i läroböcker. 
Syftet med översikten är framför allt att skapa förståelse för om och hur läroboken 
påverkar undervisningen. 
 

3.1 Minoritetsspråkspolitik 
1995 tillsatte regeringen en kommitté för att utreda om Sverige borde ansluta sig till den 
europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen). 
Året därpå tillades att kommittén även skulle utreda om Sverige borde ratificera 
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (ramkonventionen) 
samt vilka åtgärder som en ratificering skulle kräva. (Rapport från riksdagen, 
2004/05:RFR3, s. 10–11)  
 
I början av 1998 överlämnade minoritetsspråkskommittén två betänkanden: Steg mot en 
minoritetspolitik – Europarådets konvention om historiska minoritetsspråk (SOU 
1997:192) och Steg mot en minoritetspolitik – Europarådets konvention för skydd av 
nationella minoriteter (SOU 1997:193). I juni 1999 kom sedan regeringen att lämna en 
proposition till riksdagen som hösten 1999 beslutade kring de åtgärder som krävdes för 
ratificering av Europarådets ram- och minoritetsspråkskonvention. Beslutet, som kom 
fyra år efter kommitténs tillsättning, innebar ett erkännande av Sveriges nationella 
minoriteter (samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar) och deras språk. 
Riksdagen antog vidare regeringens förslag till lagar om rätt att använda samiska, finska 
och meänkieli hos domstolar och särskilda förvaltningsmyndigheter. De två 
ramkonventionerna kom vidare att ratificeras i februari 2000. (ibid.)  
 
I samband med att riksagen 1999 beslutade att godkänna en ratificering av ram- och 
minoritetsspråkskonventionen inrättades också minoritetspolitik som eget 
politikområde. Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ”ge skydd för de 
nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de 
historiska minoritetsspråken så att de hålls levande” (Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet (IJ 07.07), 2007). Flera av minoritetspolitikens centrala 
delar, som t.ex. utbildningsinsatser, genomförs inom andra områden vilket kräver 
samordning mellan de olika politikområdena. Därför finns det inom Regeringskansliet 
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en särskild arbetsgrupp med representanter från de olika departementen. Vad gäller 
utbildning skriver Integrations- och jämställdhetsdepartementet att det är viktigt att alla 
barn i Sverige får kunskap om de nationella minoriteternas historia, kultur, religion och 
språk varför det också ingår i skolans läroplaner. (ibid.)  
 
När det kommer till utbildning föreslog minoritetsspråkskommittén i sitt betänkande att 
kunskap om minoritetsspråken inte bara borde ingå i läroplanerna utan även 
kursplanerna i ämnena svenska, historia, religion och samhällskunskap (SOU 1997:193, 
s. 91). För att lärare sedan ska kunna förmedla dessa kunskaper ansåg kommittén att 
lärarutbildning och fortbildning av lärare borde utformas på ett sätt som gör detta 
möjligt (ibid.). I likhet med kommitténs förslag bedömde regeringen i sin proposition 
(Prop. 1998/99:143) att Sverige för att uppfylla konventionernas krav borde förändra 
läroplanerna (Lpo 94 och Lpf 94) så att det anges att eleverna ska ges kunskap om 
minoritetsspråken och de nationella minoriteternas språk, kultur och religion (s. 56–57). 
Vidare skriver regeringen att en ändring av läroplanerna även betyder att kursplanerna 
kan behöva ändras så att det tydligt ska framgå att kunskap om de nationella 
minoriteterna och minoritetsspråken ska ingå (ibid. s. 58). Läsåret 2000/2001 
genomgick gymnasieskolan en hel del förändringar där flertalet kursplaner också kom 
att omarbetas (Werner, 2000, s. 7). I denna uppsats blir det aktuellt att titta på hur 
minoritetsspråken behandlas i läroplanen (Lpf 94) och den, sedan 2000/2001, rådande 
ämnesbeskrivningen (svenska) och kursplanen för Svenska B.  
 

3.2  Skolans styrdokument 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, står att skolans ska förmedla och 
förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på, såsom människolivets okränkbarhet 
och alla människors lika värde. Vidare står att skolan ska främja förståelse för andra 
människor och att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av t.ex. etnisk 
tillhörighet eller religion. Läroplanen säger att det svenska samhället, som det ser ut 
idag kräver att människor lär sig att leva med och förstå de värden som ligger i en 
kulturell mångfald, vilket skolan, i sin egenskap av kulturell och social mötesplats, har 
både möjlighet och skyldighet att göra. Vidare säger läroplanen att ”en trygg identitet 
och medvetenhet om det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingsgrunder”. (2006a, s. 3–4) 
 
Vad gäller kunskap och undervisning i allmänhet står att ”undervisningen ska ge ett 
historiskt perspektiv, som bl.a. låter eleverna utveckla beredskapen inför framtiden, 
förståelsen för kunskapens relativitet och förmågan till dynamiskt tänkande” (2006a, s. 
6). Vidare säger läroplanen att ”elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får 
möjlighet att se samband” (ibid.). 
 
I avsnittet om kunskaper ska skolan enligt läroplanen sträva mot att varje elev ”har 
kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia” (ibid., s. 
10). Vidare ska skolan när det handlar om normer och värden sträva mot att eleven bl.a. 
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respekterar och förstår andra människor, inte accepterar förtryck av något slag samt att 
eleven ”förstår och respekterar andra folk och kulturer” (ibid. s. 10–12). 
 
I ämnesbeskrivningen för svenska finns på flera ställen sådant som berör 
minoritetskulturerna, både på allmän och konkret nivå. Skolverket skriver att skolan i 
undervisning i svenska ska sträva mot att eleven ”förstår språkets betydelse för 
identiteten och utvecklar förmågan att förstå sig själv och andra i ett kulturellt 
sammanhang”. Vidare ska skolan sträva mot att eleven i dialog med andra uttrycker 
tankar och åsikter och ”reflekterar över existentiella och etiska frågor” samt ”fördjupar 
sin förståelse för människor med andra levnadsförhållanden och från andra kulturer”. 
Mer konkret står att skolan också ska sträva mot att eleven ”får kännedom om litteratur, 
språk och språksituation i hela Norden inklusive minoritetsspråken i Sverige”. 
(Skolverket, 2000/2001) 
 
I kursplanen för Svenska B står att eleven efter avslutad kurs ska ”kunna göra 
iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader som exempelvis kan bero på ålder, 
kön, yrke, uppväxtort och bostadsort”. Under målen nämns inte minoritetsspråken 
uttryckligen men däremot står det att eleven, som ett kriterium för betyget godkänt, ”gör 
iakttagelser och reflekterar över historiska och sociala språkskillnader och 
minoritetsspråkens ställning i Sverige”. Vidare uttrycks det i kursplanen att eleven för 
väl godkänt ska redogöra för ”minoritetsspråken och deras ställning i Sverige”. 
(Skolverket, 2000/2001) 
 

3.3  Lärobokens påverkan och användning  
Då jag hittat få studier som undersöker hur svensklärare använder sig av läroboken och i 
vilken utsträckning läroböcker specifikt påverkar svenskundervisningen har jag valt att 
presentera de studier som jag funnit inom området även om studierna fokuserar på andra 
ämnen än svenska. 
 
Johan Nelson (2006) ger i artikeln ”Hur används läroboken av lärare och elever” en 
intressant forskningsöversikt med fokus på hur läromedel, i framför allt naturvetenskap, 
används. Där skriver Nelson att de få studier som finns inom ämnet visar att lärares 
användning av läroboken ser mycket olika ut, i såväl Norden som världen. Nelson 
refererar sedan till bland annat två studier som båda visar att läroboken i stor 
utsträckning används i planeringen av kursen. Den ena är en undersökning av Gösta 
Wennberg, utförd på ett svenskt högstadium år 1990 och med fokus på ämnet geografi, 
och den andra en undersökning gjord i Norge år 2005 av Kari Bachman. Nelson skriver 
att Wennberg efter att ha intervjuat 33 lärare på högstadiet funnit att ytterst få grundade 
sin kursplanering på kursplanen. I stället använde lärarna läroböckerna som grund i sin 
planering och utgick från att dessa var utformade efter kursplanen. Läroboken fick med 
andra ord rollen som kursplan. Vidare skriver Nelson att Bachman i en landsomfattande 
enkätstudie funnit att 87 % av lärarna (i olika ämnen) ofta utgick från läroboken i sin 
planering och undervisning. (s. 18) 
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Boel Englund (1999) sammanfattar i en annan forskningsöversikt att läromedlen har 
inflytande över undervisningen, men att detta inflytande varierar bl.a. på vem som 
undervisar och i vilket ämne undervisningen sker. Vidare menar Englund att läroboken, 
generellt sett, har en mycket stark ställning som riktningsgivare i undervisningen även 
om dess påverkan på arbetsformerna är relativt låg. (s. 330) 
 
Englund redovisar vidare slutsatser från en artikel av Gunilla Svingby (1982) som 
redovisar tre huvudfunktioner hos läroboken: den står för innehållet, den definierar 
troligen målet samt att den disciplinerar. Mot Svingbys formulering om att läroboken 
definierar målet ställer Englund Ann-Christine Juhlins (1995) syn på lärobokens 
funktion, att läroboken enligt lärarna är en garant för att läroplanen och kursplanens mål 
uppfylls. Englund menar därmed att läroboken med Juhlins syn varken framstår som en 
självständig agent eller som lika starkt påverkande som i Svingbys analys, utan att 
Juhlin ser på läroboken ur en lärares perspektiv. (ibid. s. 331-332) 
 
Englund redovisar vidare en enkät- och intervjustudie gjord av Bengt Ekman (1989) 
vars syfte var att undersöka vad som styrde undervisningen på gymnasiet.  Hon menar 
att Ekman i studien kom fram till att läroboken för många lärare intog en central 
ställning i undervisningen. Hon presenterar sedan en annan enkätundersökning (1981) 
av Gösta Wennberg, som enligt Englund, drog slutsatsen att geografilärarna i 
undersökningen använde läroboken som styrmedel vid planering i stället för läroplanen, 
eftersom lärarna förutsatte att läroboksförfattarna följt styrdokumenten när de utarbetat 
böckerna. Liknande slutsatser drar enligt Englund Leif Hellström (1986) och Ann-
Christine Juhlin (1994, 1995) som båda menar att läroboken legitimerar alternativt 
garanterar att undervisningen återspeglar läroplanens intention. Vidare skriver hon att 
detta i sin tur enligt Juhlin kan leda till att en lärares enskilda yrkeskompetens påverkar i 
vilket utsträckning läroboken blir styrande i undervisningen, då lärare med bristande 
kompetens i större utsträckning använder läroboken för att garantera att kursplanens mål 
uppfylls. (ibid. s. 332-335) 
 
Sammanfattningsvis menar Englund att läroboken har en kunskapsgaranterande och 
auktoriserande roll där läroboken av lärare upplevs som en garanti för att kursplanens 
mål uppfylls. På grund av att läroboken upplevs som auktoriserande underlättar den 
också i undervisningen då t.ex. osäkra lärare kan ta läroboken till hjälp och stöd i sin 
planering. Läroboken underlättar också i undervisningen eftersom lärarna slipper 
producera sitt läromedel själv. Vidare skriver Englund att läroboken har en 
disciplinerande och sammanhållande roll samtidigt som den underlättar utvärderingen 
av eleverna. (ibid. s. 339-340)  
 
År 2006 presenterade Skolverket en undersökning, Läromedlens roll i undervisningen, 
där det undersökts vilken roll läromedel spelade i grundskoleämnena engelska, 
samhällskunskap och bild. Undersökningen visade att användande varierade relativt 
mycket i de olika ämnena där lärarna i engelska var mest bundna till en lärobok och 
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läroboken sällan eller aldrig användes i bildundervisningen. Studien visade också att en 
majoritet av lärarna i engelska och ungefär hälften av samhällskunskapslärarna helt eller 
delvis instämde i påståendet att läroböckerna ofta styrde deras undervisning för mycket. 
En majoritet av lärarna i båda dessa ämnen instämde också helt eller delvis i påståendet 
att ”läroböcker säkerhetsställer att undervisningen överensstämmer med grundskolans 
läroplan och kursplan”. I rapporten sammanfattas därmed att läroboken har en 
legitimerande funktion i lärarnas arbete då lärarna upplever att de, så länge de följer en 
lärobok, kan vara säkra på att läroplanens mål följs. Vidare drar Skolverket slutsatsen 
att lärarna lämnar över mycket av handlingsutrymmet till läroboksproducenterna samt 
att läroböckerna spelar en betydande roll när det kommer till konkretisering av 
styrdokumenten. (2006c, s. 10-11) 
 
För att till fullo förstå konsekvensen av lärobokens påverkan på lärarnas planering och 
undervisning är det viktigt att vara medveten om att läromedel i Sverige idag inte är 
statligt granskade utan att det är mycket upp till läraren själv att avgöra huruvida ett 
läromedel är relevant och givande i den kurs man undervisar. Skolverket (2006c) 
skriver att läroboken historiskt sett varit ett av de medel som staten använt för att styra 
skolans verksamhet i önskad riktning. Granskningen pågick från 1800-talets andra hälft 
fram till och med början av 1990-talet då den statliga regleringen av läromedel i det 
närmaste upphörde.  Det som idag finns kvar är enligt Skolverket en föreskrift i 
grundskoleförordningen (§ 24) som säger att  eleverna utan kostnad ska ha tillgång till 
böcker och annat skrivmaterial och hjälpmedel samt att särskild vikt ska läggas vid att 
eleverna har tillgång till läromedel som behandlar väsentliga delar i ett ämne vilket i sin 
tur är ämnat att ge fasthet och sammanhang i studierna. (s. 7) 
 

3.4 Tidigare forskning kring minoritetsspråk i läroböcker 
Forskning om specifikt minoritetsspråkens plats i läroböcker i svenska är svår att hitta 
därför har jag valt att nedan presentera de studier som på något sätt berör ämnet.  
 
I maj 2005 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att granska ett urval av läroböcker 
för grund- och gymnasieskolan i syfte att ge en uppfattning av hur läroböckerna bidrar 
till undervisningen kring olika värdegrundsfrågor och däribland etnicitet. Det 
sammanställda resultatet presenterades i rapporten I enlighet med skolans värdegrund?. 
Skolverket ger i rapporten också en kort genomgång av två tidigare studier kring 
minoritetsspråken i läroböcker. En av Therese Karlsson (2004) som granskade ett 
relativt stort antal läroböcker i samhällsorienterade ämnen för årskurs 4–9, samtliga 
utgivna efter 1994, för att undersöka hur samerna och den samiska kulturen 
framställdes. Karlsson fann enligt Skolverket att 30 av de 63 läroböcker hon undersökte 
helt saknade information om samerna och samiska frågor. I den andra hälften av 
böckerna, som faktiskt berörde samerna fann Karlsson brister som t.ex. att den samiska 
kulturen beskrevs ensidigt, att män ofta fick stå som representanter samt att stoffurvalet 
riskerade att framställa samer som exotiska och mystiska. (2006b, s. 11) 
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Den andra studien är gjord av Antto Ylikiiskilä (2006) och syftade till att undersöka hur 
sverigefinländare, finländare, det finska språket och Finland framställdes i läroböcker i 
svenska och historia samt svenska dagstidningar. Ylikiiskilä granskade 21 läroböcker i 
svenska och 9 läroböcker i historia, för grunskolans senare del eller gymnasiet, samtliga 
utgivna mellan 2001 och 2005. Skolverket skriver att Ylikiiskilä i de böcker som 
överhuvudtaget berörde hans område, fann att den bild som ges skulle kunna beskrivas 
som ”traditionell” eller ”stereotyp”, eller ”till och med olycklig och katastrofal” 
(Ylikiiskilä, 2006, s. 16, citerat efter Skolverket (2006b), s. 11).  
 
Vidare skriver Skolverket att Harald Runblom i sin undersökning av hur etnicitet 
framställs i olika läroböcker, fann att historieböckerna för grundskolan och 
samhällskunskapsböckerna för både grund- och gymnasieskolan skulle kunna betraktas 
som misslyckade när det kommer till att behandla nationella minoriteter och det 
mångkulturella samhället. Skolverket menar att Runblom överlag bedömer att 
religionsböckerna är de läroböcker som på bästa sätt behandlar minoritetsfrågor. Den 
minoritet som får mest uppmärksamhet i läroböckerna är samerna, men Runblom 
bedömer enligt Skolverket ändå många gånger behandlingen som mager. (2006b, s. 22–
24) 
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4  Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer jag börja med att presentera resultatet av läromedelsanalysen och 
därefter redovisa intervjuresultatet. 
 

4.1  Läromedelsanalys 
Nedan kommer analysen av de olika läroböckerna att presenteras. Först presenteras vad 
och hur varje enskild lärobok tar upp våra nationella minoritetsspråk och därefter ger 
jag en analys av resultatet. Böckerna är ordnade efter tryckåret där den bok som trycktes 
först också redovisas först. Efter att alla böcker presenterats sammanfattar jag och 
jämför de olika böckerna med varandra.   
 

4.1.1 Svenska spår 2 
Svenska spår 2 är skriven av Monica Ahlenius och Annika Leibig. Författarna skriver i 
förordet att boken är en tolkning av kursplanerna för Svenska B, gällande från läsåret 
2000/2001. Boken är tryckt av Bonnier Utbildning år 2004 och är den tredje 
tryckningen av första upplagan som utkom år 2002. 
 
I förordet förklarar Ahlenius och Leibig att boken har sin utgångspunkt i ett synsätt där 
arbetsprocessen värderas lika mycket som produkten. Författarna förklarar vidare att 
flera olika uppgiftstyper förekommer och att dessa är ordnade i ökande svårighetsgrad. 
Varje kapitel avslutas sedan med en ”Utvärdering” där eleverna, enligt författarna, får 
möjlighet att reflektera över vad de lärt sig. (s. 3-5)  
 
Svenska spår 2 innehåller fyra stora kapitel: ”Rötter”, ”Barndom”, ”Längtan” och 
”Protest”. I innehållsförteckningen hittar vi under kapitlet ”Rötter” rubriken ”Språkets 
rötter” och underrubriken ”Minoritetsspråk och invandrarspråk”. I början av kapitlet har 
författarna skrivet ut vilket mål kapitlet har. Där står bland annat att målet är att få 
kunskap om ”vår tidiga litteratur”, ”svenska språkets ursprung och utveckling”, 
”dialekter” och ”språksociologi” (s. 9). Inget att målen berör kunskap om 
minoritetsspråken i Sverige.    
  
Avsnittet ”Minoritetsspråk och invandrarspråk” behandlar minoritetsspråken i Sverige. 
Där skriver Ahlenius och Leibig att det i Sverige idag finns fem officiella 
minoritetsspråk: ”finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romanes och jiddisch” 
(s. 81). Vidare redogör Ahlenius och Leibig för minoritetsspråkens tidigare situation i 
Sverige: 
 

Svenska myndigheter har under århundradenas gång gjort allt för att motarbeta dessa språk. För de 
finsktalande i Tornedalen var det förr absolut förbjudet att använda språket i skolan. Om barnen 
talade finska med varandra på rasterna blev de straffade. Den här typen av försvenskning som det 
kallades pågick ända in på 1960-talet. (s. 81–82) 
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I kapitlet finns också en stor bild på en samisk kvinna iklädd samedräkt med bildtexten 
”Den samiska kulturen är den äldsta i vårt land”. (s. 81)  
 
Vidare förklarar författarna att ett språk för att bli erkänt som minoritetsspråk enligt 
Europarådet dels måste ha använts i landet under en längre tid, dels vara ett 
självständigt språk och inte någon dialekt. Därefter skriver Ahlenius och Leibig att ett 
språk som erkänts på detta vis leder till att de som talar språket har rätt till undervisning 
på det egna språket ända upp på högskolenivå samtidigt som de har rätt att kunna 
använda språket i kontakt med myndigheter. Författarna klargör slutligen att det 
förutom de officiella minoritetsspråken finns en mångfald av språk i dagens Sverige. (s. 
82)  
 
I slutet av avsnittet kommer två olika typer av uppgifter: en som kallas för ”Diskussion” 
och en annan som kallas för ”Närstudium” (s. 82).  Uppgifterna som tillhör 
”Närstudium” handlar om konstgjorda språk vilket inte är aktuellt i denna uppsats, men 
i diskussionsuppgifterna kommer två frågor som berör minoritetsspråk: 
 

Varför är det viktigt att få använda sitt eget språk? 

Vad tror du skulle hända om svenska språket helt plötsligt ansågs mindre värt och du inte fick 
använda det i skolan, på posten, hos doktorn …? (s. 82) 

 
Slutligen kommer också ett boktips där eleverna kan läsa mer om minoritetsspråken, 
nämligen Sveriges sju inhemska språk – ett minoritetsperspektiv av Kenneth Hyltenstam 
(red.). (s. 82) 
 
Vidare fann jag i slutet av kapitlet, under rubriken ”Utvärdering”, en uppgift som 
berörde minoritetsspråken. Där stod att eleverna skulle nämna några saker de lärt sig om 
olika ämnen som berörts under kapitlet och ett av dessa ämnen var ”dialekter och 
minoritetsspråk”. (s. 89) 
 
Svenska spår 2 behandlar minoritetsspråken på 2 av 267 sidor. På dessa två sidor ryms, 
förutom det jag beskrivit ovan, också en liten kort text om invandrarspråken. Första 
sidan består av en kortare text som kanske tar upp en femtedel av sidan. Resten av sidan 
består av en bild. På den andra sidan tar textavsnittet upp ungefär en tredjedel av sidan 
och resterande utrymme ges till presentation av uppgifter. (s. 81–82)  
 

Analys 
Svenska spår 2 är enligt författarna Ahlenius och Leibig en tolkning av kursplanerna för 
Svenska B. Boken är skriven 2002 men mitt exemplar är tryckt 2004 vilket är tredje 
gången samma upplaga trycks utan förändring. I början av kapitlet i vilket 
minoritetsspråken ingår har författarna skrivit ut målen för kapitlet. Där står bl.a. att ett 
mål är att eleverna ska få kunskap om ”dialekter” och ”språksociologi” men det nämns 
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inget om att eleverna ska få kunskap om minoritetsspråken i Sverige (s. 9) trots att 
minoritetsspråken tydligt nämns i kursplanen för Svenska B. Däremot nämner 
författarna minoritetsspråken i slutet av kapitlet då eleverna ska utvärdera och nämna 
något de lärt sig om ”dialekter och minoritetsspråk” (s. 89). 
 
Ahlenius och Leibig skriver att det i Sverige idag finns fem officiella minoritetsspråk 
samt vilka dessa språk är, men ingen vidare presentation av språken ges. De presenterar 
kort minoritetsspråkens tidigare situation i Sverige och skriver att svenska myndigheter 
tidigare gjort allt för att motarbeta dessa språk. Ahlenius och Leibig berättar i det 
sammanhanget att finsktalande i Tornedalen var absolut förbjudna att använda sitt språk 
i skolan och att denna ”försvenskning” pågick ända in på 1960-talet (s. 81–82). 
Författarna lämnar därefter försvenskningen utan att varken förklara eller sätta in 
påståendet i ett historiskt sammanhang.  
 
Ahlenius och Leibig förklarar vidare att ett språk för att bli godkänt som minoritetsspråk 
dels måste ha använts i landet under en längre tid, dels måste vara ett självständigt 
språk. De berättar också att språk som erkänts som officiella minoritetsspråk ger talare 
av språket rätt till undervisning på det egna språket ända upp på högskolenivå samt rätt 
att använda språket i kontakt med myndigheter. I kapitlet förekommer också en stor bild 
som föreställer en samisk kvinna iklädd samedräkt. (s. 81–82) 
 
För elevarbete med minoritetsspråken har författarna valt två diskussionsfrågor. I den 
första frågan ska eleverna reflektera över varför det är viktigt att få använda sitt eget 
språk och i den andra ska eleverna fundera kring vad de tror skulle hända om deras 
språk helt plötsligt skulle anses vara mindre värt (s. 82). Slutligen ger författarna också 
ett tips på en bok där eleverna kan läsa mer om minoritetsspråken (ibid.). Skolverket 
(2000/2001) skriver i ämnesbeskrivningen för svenska att undervisningen ska sträva 
mot att eleven ”förstår språkets betydelse för identiteten” vilket i princip är vad den 
första frågan handlar om. Den andra diskussionsfrågan handlar om att försöka sätta sig 
in i en situation där ens eget språk skulle vara mindre värt. I ämnesbeskrivningen för 
svenska står att skolan ska sträva mot att eleven i dialog med andra får reflektera över 
”existentiella  och etiska frågor” samt fördjupa ”sin förståelse för människor med andra 
levnadsförhållanden och från andra kulturer” (Skolverket, 2000/2001). 
 
Av 267 sidor har minoritetsspråken fått 2 sidor till förfogande där en stor del av sidorna 
går bort till en stor bild samt presentation av elevuppgifter.  
 

4.1.2 Nya svenska språket  
Nya svenska språket är skriven av Bo Lundahl och Bengt Sjöstedt och utgiven av 
Studentlitteratur. Boken är tryckt 2006 och det är den första tryckningen av tredje 
upplagan. 
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Lundahl och Sjöstedt börjar boken med en text som riktar sig till lärare och elever. Där 
förklarar författarna att Svenska språket är en lärobok skriven för både A-kursen och B-
kursen som behandlar de språkliga och språkvetenskapliga delarna av kursen. Vidare 
förklarar författarna att bokens pedagogiska grundtanke är att språkliga insikter nås via 
”aktivitet, övning och reflexion” varför de valt göra boken uppgiftsinriktad med många 
intressanta uppgifter. De skriver också att de inte eftersträvat att skriva en heltäckande 
lärobok utan att kapitlen ”snarast är tänkt att fungera som en utgångspunkt för vidare 
utforskningar”. Slutligen klargör Lundahl och Sjöstedt att de inte vill ge några större 
rekommendationer om i vilken ordning som kapitlen ska behandlas eller vilka kapitel 
som hör till respektive kurs. De menar att varje skolas lokala arbetsplaner och 
traditioner ska avgöra hur boken ska användas. (s. 5) 
 
I kapitlet ”Människan och språket” finns en rubrik som kallas ”Språk är jämlika men 
olika”. Där finns underrubriken ”Minoritetsspråk” under vilken författarna förklarar att 
även om språk är jämlika betyder det inte att de alltid behandlas jämlikt (s. 205). Vidare 
skriver Lundahl och Sjöstedt att det är svårt att hitta ett land som är helt enspråkigt och 
att de flesta länder har minoritetsspråk där de som talar dessa språk inte sällan har 
förföljts (ibid.). Därefter ger författarna ett exempel på hur detta kunde se ut: 
 

I slutet av 1800-talet bestämdes t.ex. att alla samer i Sverige skulle försvenskas. Barn till och med 
bestraffades om de talade samiska eller finska i skolan. Inte ens på rasterna var det tillåtet. (ibid.) 

 
Lundahl och Sjöstedt ger sedan fler exempel på länder där minoritetsspråk blivit 
diskriminerade eller varit i konflikt med talare av landets huvudspråk. Exemplen som 
ges är baskiskans ställning i Baskien i norra Spanien, den fransktalande delstaten 
Quebec i Canada och Belgien där bråk flera gånger uppstått mellan flamländare, som 
talar holländsk dialekt, och valloner som talar franska. (ibid.) 
 
Vidare fann jag under kapitlet ”Svenskan i dag” en underrubrik som fångade mitt 
intresse, nämligen ”Språk i Sverige idag”. Under den rubriken skriver Lundahl och 
Sjöstedt att Sverige har sju officiella språk: svenskan, teckenspråket och fem erkända 
minoritetsspråk. Därefter räknar de upp de fem minoritetsspråken och förklarar att dessa 
språk, trots att de talats länge i Sverige, fick status som minoritetsspråk först i april 
2000. (s. 238) 
 
Boken har ett flertal uppgifter till eleverna men ingen av dessa berör tydligt 
minoritetsspråken. 
 
Bokens totala textinnehåll tar upp ungefär 334 sidor. Stycket om minoritetsspråk har fått 
lite mer än en tredjedel av en sida men eftersom stycket även behandlar minoritetsspråk 
i andra länder är det en tredjedel av stycket som egentligen berör minoritetsspråken i 
Sverige. Generöst räknat skulle man kunna säga att ungefär en femtedel av sidan 
behandlar det för uppsatsen aktuella ämnet. Minoritetsspråken nämns också i ett annat 
stycke och har där fått ungeför en fjärdedel av en sida. 
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Analys 
Nya svenska språket är skriven för både A- och B-kursen i svenska och har sitt fokus på 
språket. Under avsnittet ”Minoritetsspråk” berättar Lundahl och Sjöstedt lite allmänt om 
minoritetsspråk och att talare av minoritetsspråk inte sällan har förföljts (s. 205). 
Författarna exemplifierar vidare detta genom att berätta om Sverige som i slutet av 
1800-talet bestämde att alla samer skulle försvenskas och därför t.o.m. straffade barn 
som talade samiska eller finska i skolan (ibid.). Någon vidare förklaring om Sveriges 
minoritetsspråk ges inte i avsnittet utan resterande text berör istället minoritetsspråk i 
andra länder. Att ge ett historiskt perspektiv är enligt läroplanen viktigt för att eleven 
ska utveckla förståelsen för kunskapens relativitet men läroplanen påpekar också att 
elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de går möjlighet att se samband (Lpf 
94, 2006a, s. 6). 
 
Vidare har Lundhal och Sjöstedt i ett annat avsnitt, ”Språk i Sverige idag”, skrivit att 
Sverige har sju officiella språk varav fem är erkända minoritetsspråk (s. 238). Därefter 
räknar de upp minoritetsspråken och förklarar att dessa språk fick status som 
minoritetsspråk först år 2000, trots att de talats länge i Sverige (ibid.). Vilka rättigheter 
som dessa minoritetsspråk har nämns inte i boken och vi får inte heller något utförligare 
information om språken, deras historia och användning. Lundahl och Sjöstedt förklarar i 
inledningen av boken att Nya svenska språket inte har för avsikt att vara en heltäckande 
bok utan att den istället ska användas som utgångspunkt för vidare utforskningar (s. 5).  
 
I inledningen skriver de också att boken är uppgiftsinriktad (ibid.) och kapitlen där 
minoritetsspråken nämns består av ett flertal uppgifter, men ingen av dessa berör direkt 
minoritetsspråken (s. 205–208, 241–242). Kursplanen för Svenska B säger att eleverna 
för kriteriet godkänt ska reflektera över minoritetsspråkens ställning i Sverige 
(Skolverket, 2000/2001). 
 
Av bokens 334 sidor behandlas minoritetsspråken sammanlagt på drygt en halv sida, på 
två olika sidor, i olika kapitel av boken. På första stället tar stycket om 
minoritetsspråken upp ungefär en femtedel av sidan (s. 205) och i det andra kapitlet 
ungefär en fjärdedel av sidan (s. 238). 
 

4.1.3 Svenska i verkligheten. Svenska A och B  
Svenska i verkligheten. Svenska A och B omfattar, som titeln avslöjar, såväl Svenska A 
som Svenska B. Författare är Gunilla Backman och Bertil Hulenvik och boken är 
utgiven av Interskol och utkom år 2007. 
 
I inledningen av boken finns två avsnitt: ett som riktar sig till läraren och ett som riktar 
sig till eleven. Till läraren börjar författarna med att skriva om målet för 
undervisningen: 
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Målet för undervisningen i Svenska ska vara att genom språket öppna fönster ut mot världen. 
Förutom att utveckla den egna förmågan att tala och skriva ska undervisningen också bidra till 
ökad lyhördhet och respekt för andras språk och sätt att uttrycka sig. Ett rikt språk ger 
självförtroende och trygghet. (s. 2) 

 
Vidare förklarar Backman och Hulenvik att de i Svenska i verkligheten har haft en 
strävan att först ”skapa en fast grund för att sedan successivt utveckla den egna 
förmågan att nyanserat och preciserat argumentera och reflektera kring språk och 
litteratur”. Avslutningsvis klargör de att deras övergripande mål varit att ge eleverna 
”rikligt med tillfällen att använda och utveckla sina färdigheter i att tala, lyssna, se, läsa 
och skriva och att möta olika texter och kulturyttringar.” (ibid.) 
 
I Svenska i verkligheten har minoritetsspråken fått ett eget kapitel, ”Minoritetsspråk i 
Sverige” (s. 238). Där börjar författarna med att berätta att Sverige i april år 2000 fick 
fem officiella minoritetsspråk som de presenterar i punktform: ”samiska (alla former av 
samiska)”, ”finska (sverigefinska)”, ”meankieli [sic!] (tornedalsfinska)”, ”romani chib 
(alla former av romani chib)” och ”jiddisch” (ibid.). Vidare förklarar Backman och 
Hulenvik vad det innebär att vara ett officiellt minoritetsspråk i Sverige: 
 

Att ha officiell ställning som minoritetsspråk innebär att den som talar språket ska kunna använda 
sig av det då man kontaktar myndigheter i de kommuner där språket används i tillräcklig 
utsträckning. Man ska också kunna få barnomsorg och äldrevård på sitt modersspråk. Målet är att 
stödja minoritetsspråken så att de hålls levande. (ibid.) 

 

Samiska 
Nästa avsnitt har rubriken ”Samiska” och rubriken står till höger om en bild på den 
samiska flaggan. I detta avsnitt förklarar Backman och Hulenvik att samiskan tillhör 
den finsk-ugriska språkfamiljen och därmed är släkt med ungerska, finska och estniska. 
Vidare berättar de att det är ungefär hälften av den samiska befolkningen som talar 
samiska vilket blir ungefär 35 000 personer. Författarna skriver att ”Sameland” sträcker 
sig över Sveriges, Norges, Finlands och Rysslands norra delar samtidigt som de också 
ger en sidhänvisning till en karta. Därefter får läsaren i en grå ruta ta del av en samisk 
låt med översättning. Under bilden på den samiska flaggan står att den 6 februari är 
samernas nationaldag och att dagen firas till minne av deras första landsmöte år 1917. 
(s. 239) 
 
I ett avsnitt med underrubriken ”Utmärkande drag” skriver Backman och Hulenvik om 
de drag som är typiska för samiskan: 
 

Samiskan är präglad av vardagslivet och innehåller därför många ord som rör naturen och 
renskötsel. I Sápni [sic!], Sameland, är marken täckt av snö under mer än halva året och det finns 
mer än hundra ord som beskriver snö och rimfrost. Ett typiskt drag är att man i likhet med finskan 
lägger ändelser till substantiven i stället för att använda prepositioner som i svenskan. (s. 239-240) 
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Längst ner på första sidan om samiskan finns också en bild på två renar som ligger och 
vilar sig i solen (s. 239).  
 
Vidare ger författarna exempel på hur samiska ord kan bildas samt samiska ord som 
ingår i många ortsnamn och vad dessa betyder (s. 240). I slutet av avsnittet kring 
samiskan kommer två uppgifter där eleverna ska försöka hitta ortsnamn där samiskan 
ingår samt reflektera över en dikt som berör hur samiskan tidigare diskriminerats: 
 

Försök hitta ortsnamn där ovanstående samiska ord ingår. 

Samiska fick under lång tid inte talas i skolorna utan samebarnen, som ofta fick bo i internat långt 
ifrån sin hemby under terminerna, tvingades tala svenska. Läs dikten nedan och reflektera kring 
dess budskap. (ibid.) 

 
Den andra uppgiften är kopplad till dikten ”Det obegripliga” vilken lyder: 
 

Han kunde inte förstå varför han måste lämna vidderna, vattnen och renarna. 

Det stora gula huset stängde honom inne och gjorde hans språk till ett inte-språk, och allt han 
älskade blev till ingenting. 

Det nya blev en tvångströja, och i veckor våndades han när han visste att han snart skulle måsta 
återvända till det som aldrig blev hans. (ibid.) 

 

Sverigefinska 
Efter två sidor om samiskan kommer en ny rubrik, ”Sverigefinska”. Där skriver 
Backman och Hulenvik att det finska språket sedan länge talats i Sverige och att Sverige 
och Finland fram till 1809 var ett rike. Vidare förklarar de att det under 1500-talets slut 
invandrade många finnar till Sverige vilket gör att det finns flera finska ortnamn i 
exempelvis Dalarna och Värmland. Backman och Hulenvik berättar att dessa ortnamn 
ofta förekommer i Dan Anderssons verk, varpå en sidhänvisning också ges1. Slutligen 
skriver författarna att det idag lever ungefär 450 000 första och andra generationens 
finländare i Sverige, där ungefär hälften använder det finska språket. De förklarar vidare 
att inflyttningen var som störst kring år 1970 men att den nu har minskat. (s. 241) 
 

Tornedalsfinska 
Efter stycket om sverigefinska, som upptog inte fullt en halv sida, står en ny rubrik som 
lyder ”Tornedalsfinska – Meankieli [sic!]”. Där får vi direkt veta att det är ungefär 
4000-6000 människor i Tornedalen, Luleå och Mälardalsområdet som talar 
tornedalsfinska. Efter den informationen kommer, precis som det gjorde under avsnittet 

                                                
1 På sida 335, finns en presentation av Dan Andersson. Där berättar Backman och Hulenvik kort om 
Anderssons liv och författarskap och ger också ett utdrag ur Kolvaktarens visor med tillhörande frågor. (s. 
335–336) 
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om samer, en underrubrik som kallas ”Utmärkande drag”. Där förklarar Backman och 
Hulenvik att bokstaven H är ett kännetecken för språket och att den finns med i de flesta 
ord.  Författarna skriver också att meänkieli är ett ”fonematiskt” språk, vilket innebär att 
man skriver precis som det låter. Vidare berättar de att de flesta orden kommer från 
finskan samt att grammatiken är lik den finska grammatiken. (s. 241) 
 
Backman och Hulenvik berättar sedan att tornedalingar inte heller var tillåtna att tala det 
egna språket i skolan och att de kände sig som ”gäster i Finland och främlingar i 
Sverige” samt att det är det som tornedalsförfattaren Mikael Niemi skriver om i sin bok 
Populärmusik från Vittula. Bredvid texten finns en bild på Mikael Niemi och under 
bilden står när Niemi är född, vad han skrivit samt att Populärmusik från Vittula var 
hans första roman. (ibid.) 
 
I slutet av detta avsnitt som avhandlats på lite drygt en halv sida finns en uppgift till 
eleverna som säger ”Läs utdraget ur Niemis bok på nästa sida och skriv ner tankar kring 
vad han uttrycker” (ibid.). På nästa sida finns alltså ett stycke hämtat ur Populärmusik 
från Vittula i vilket Niemi skriver om det ingenting som invånarna i Pajala uppfattar sig 
vara (s. 242). Stycket upptar en hel sida (ibid.).  
 

Romani chib 
Därefter berättar Backman och Hulenvik om ”Romani chib” (s. 243). Till vänster om 
rubriken finns en bild på romernas flagga och under bilden står det att romernas 
nationaldag infaller den 8 april (ibid.). Faktatexten om romerna upptar ungefär en 
tredjedel av sidan och där står hur många romer det finns i världen och en del om 
romernas ursprung: 
 

I världen finns det ungefär 30 miljoner romer och romerna var det första asiatiska invandrarna i 
Europa. Det romerska [sic!] språket romanés med alla dialekter kallas romani chib. (s. 243) 

 
Därefter får läsaren veta när de första romerna kom till Sverige, ta del av några romska 
ord som finns i svenskan samt vilka de mesta kända svenska romerna är: 
 

De första romerna kom till Sverige på 1500-talet. Några romska ord är tjej, lattjo, jycke, hak och 
tjacka. De mest kända svenska romerna är sångaren Hans Calderas och författaren Katarina 
Taikon. (s. 243) 

 
Längre ner på samma sida finns en bild på Katarina Taikon och under bilden står att hon 
levde 1932-1995 samt att hon är mest känd för den självbiografiska serien om Katitzi 
(ibid.). På samma ställe står också att Taikon var aktiv i debatten kring de svenska 
romernas rättigheter (ibid.). Till avsnittet finns en elevuppgift som också den berör 
författaren Katarina Taikon: 
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I de självbiografiska böckerna om Katitzi har Katarina Taikon skildrat sin barndom. I första delen 
är Katitzi sju år och bor på ett barnhem när hennes pappa en dag kommer för att hämta henne till 
ett nytt liv i lägret. Läs utdraget och reflektera kring flickans känslor och undran inför det nya 
livet. (s. 243) 

 
Därefter följer en grå ruta som innehåller ett utdrag ur Katarina Taikons Katitzi (ibid.). 
 

Jiddisch 
Nästa avsnitt handlar om jiddisch. En hel sida är avsatt till språket och består likt flera 
av sidorna innan av en informationstext, en bild och ett utdrag ur en bok (s. 244). 
Backman och Hulenvik berättar till att börja med lite kort om språkets historia och 
utbredning: 
 

Jiddisch har använts i Sverige sedan 1870-talet och talas idag av cirka 5000 personer. De flesta av 
dessa är judar som kom till Sverige under och efter andra världskriget. Jiddisch är ett blandspråk 
av övervägande tysk karaktär. Det härstammar från medeltidens sista århundranden. Jiddisch i sig 
har en mängd hebreiska ord samt polska och ryska termer. (s. 244)  

 
Därefter förklarar författarna att många under 1800-talet betraktade jiddisch som ett 
lågstatusspråk och kallade språket ”jargong”. Läsaren får också veta att det, på grund av 
språkets internationella spridning, finns en stor mängd litteratur på jiddisch. Backman 
och Hulenvik presenterar i det sammanhanget den polske juden och nobelpristagaren 
Isaac Bashevis Singer som mest känd. Till höger om texten finns en bild på Singer och 
under bilden står när nobelpristagaren föddes och dog, när han fick nobelpriset i 
litteratur samt var han föddes och när han flyttade till USA. Vi får vidare veta att 
Singers bok Vilse i Amerika handlar om ”den unge Singers upplevelser när han som 
polsk-judisk emigrant konfronterades med ett främmande och okänt land: Amerika”. 
Därefter följer ett grå ruta med ett utdrag ur Singers Vilse i Amerika där Singer bl.a. 
nämner jiddischspråkets låga status. (ibid.) 
 
Jiddisch avslutar kapitlet om minoritetsspråken och i slutet finns en sista uppgift till 
eleverna där eleverna får uppmaning att: 
 

Gå in på Internet och hämta ytterligare information om något eller några av minoritetsspråken i 
Sverige. (s. 244) 

 

Bokens innehåll presenteras på 363 sidor. Innehållet till Svenska B som tar upp andra 
halvan av boken startar på sida 170 och avslutas på sida 368 vilket innebär att B-kursen 
fått ca 199 sidor till förfogande. Av dessa 199 sidor har 7 sidor tilldelats kapitlet 
”Minoritetsspråk i Sverige”. 
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Analys 
Svenska i verkligheten. Svenska A och B är en kursbok som riktar sig till både A- och B-
kursen i svenska. Backman och Hulenvik skriver i inledningen att boken strävar efter att 
utveckla elevernas förmåga att argumentera och reflektera kring både språk och 
litteratur (s. 2).  
 
I Svenska i verkligheten har minoritetsspråken fått ett eget kapitel som sträcker sig över 
sju sidor. Backman och Hulenvik börjar kapitlet med att ge lite allmän information om 
minoritetsspråken, nämligen vilka de är, när de fick officiell ställning som 
minoritetsspråk samt att målet är att hålla minoritetsspråken levande (s. 238). 
Författarna förklarar också att den officiella ställningen som minoritetsspråk innebär att 
den som talar språket får använda sig av sitt eget språk i kontakt med myndigheter i 
vissa kommuner samt ges möjlighet till barnomsorg och äldrevård på sitt 
minoritetsspråk (ibid.). Därefter går författarna igenom varje minoritetsspråk var för sig. 
Att de olika språken ges enskild uppmärksamhet kan kopplas ihop med författarnas 
påstående i förordet, nämligen att undervisningen i svenska ska ”bidra till ökad 
lyhördhet och respekt för andras språk och sätt att uttrycka sig” (s. 2). 
 
Däremot har de olika minoritetsspråken fått olika stort utrymme i boken. Samiskan har 
fått mest med sina två sidor, meänkieli ligger på andra plats med ungefär en och en halv 
sida, romani och jiddisch har fått varsin sida och sverigefinska har fått minst med 
information på en halv sida. Att samiskan är det språk som ges mest uppmärksamhet var 
också något som Runblom enligt Skolverket fann i sin undersökning av hur etnicitet 
framställs i olika läroböcker (2006b, s. 22). I slutet av varje språks avsnitt finns en 
elevuppgift, avsnittet om sverigefinska undantaget. Uppgifterna till varje avsnitt berör 
alla det minoritetsspråk som avsnittet behandlat. Undantaget är avsnittet som jiddisch 
som i egenskap av att vara det sista avsnittet har en uppgift som berör samtliga 
minoritetsspråk. (s. 239–244) 
 
De första uppgifterna, som kommer i avsnittet om samiskan, handlar om att hitta namn 
där samiska ord ingår samt att reflektera kring samiskans tidigare status i Sverige (s. 
240). Nästa uppgift kommer i samband med ett utdrag från Poulärmusik från Vittula där 
eleverna uppmanas att reflektera kring det utanförskap som Niemi uttrycker (s. 241–
242). I den fjärde uppgiften ska eleverna återigen reflektera men denna gång kring de 
tankar och funderingar som Taikons huvudperson Katitzi ger uttryck för (s. 243). I den 
sista uppgiften får eleverna uppmaningen att gå in på Internet och leta mer information 
om något eller några av minoritetsspråken i Sverige (s. 244). Tre av fem uppgifter vill 
att eleverna ska reflektera över olika minoritetsspråk och deras ställning, medan två 
uppgifter uppmanar eleverna att forska vidare och söka information. Att reflektera över 
minoritetsspråkens ställning i Sverige är enligt kursplanen för Svenska B ett kriterium 
för att uppnå godkänt. De reflekterande uppgifterna vill också att eleverna ska sätta sig 
in i hur talare av de olika minoritetsspråken har behandlats av majoriteten samt hur de 
själva uppfattat sig i förhållande till majoriteten. Enligt läroplanen (Lpf 94) ska skolan 
sträva efter att eleven ”förstår och respekterar andra folk och kulturer” (2006a, s. 12). 



24 

Vidare står det i ämnesbeskrivningen för svenska att undervisningen ska sträva mot att 
eleven ”förstår språkets betydelse för identiteten” samt att eleven ”fördjupar sin 
förståelse för människor med andra levnadsförhållanden och från andra kulturer” 
(Skolverket, 2000/2001). 
 
Till alla språk, utom samiskan, kopplas en känd författare (s. 238–244). I avsnittet om 
samiskan finns det däremot en dikt citerad men det framgår inte vem som skrivit den (s. 
240). Vad gäller avsnittet om sverigefinska finns inget utdrag ur något verk men i stället 
hänvisar Backman och Hulenvik till en annan sida i boken där avsnittets nämnda 
författare presenteras mer utförligt samtidigt som ett utdrag ur en av hans böcker ges (s. 
241). Att författarna valt att lyfta fram litteraturen i samband med minoritetsspråken hör 
troligen ihop med författarnas ambition att utveckla elevernas förmåga att argumentera 
och reflektera kring både språk och litteratur (s. 2). 
 
I samband med att Backman och Hulenvik presenterar de olika minoritetsspråken ger de 
kortfattat information om hur många som talar språket, språkets historiska situation, 
vilka som talar språket och eventuellt var. Informationen kring minoritetsspråkens 
ställning ur ett historiskt perspektiv är kortfattad och kan uppfattas som lösryckt där 
olika påstående kring hur språken uppfattats i olika tider presenteras. Exempelvis 
skriver författarna att det inte var tillåtet att tala meänkieli på skolorna i Tornedalen, 
men information om hur länge det var förbjudet och varför presenteras inte (s. 241).  
 

4.1.4 Möt språket 
Möt språket är skriven av Stig Johansson, Ola Karlsson och Ingrid Nettervik och 
utgiven av Gleerups Utbildning AB.  Det är den första tryckningen av den andra 
upplagan och boken är tryckt 2009. Det står inte utskrivet i boken till vilken kurs som 
boken ska användas men på bokförlagets hemsida kan man läsa att boken passar till 
Svenska A och Svenska B och att den fokuserar på skrivandet (www.gleerups.se). 
 
Författarna har börjat boken med en text som riktar sig till ”dig som ska använda den 
här boken”. Först förklarar författarna att svenska handlar om så mycket mer än 
grammatik, som att vi genom språket meddelar oss samtidigt som språket också berättar 
mycket om vilka vi är. I slutet av texten beskriver författarna hur boken ska användas. 
Syftet är inte att eleverna ska sträckläsa boken, utan Möt språket är i första hand en 
handbok som läsaren kan gå till vid behov. (s. 3) 
 
Bokens textinnehåll tar upp ungefär 296 sidor och av dessa sidor används ungefär en 
fjärdedel av en sida till ren information om minoritetsspråken. Under rubriken ”Övriga 
språk i Norden” redovisar författarna först kunskap om språksituationen i Grönland och 
Finland. Därefter får läsaren veta att det i Sverige finns finskspråkiga minoriteter, 
”tornedalsfinnar”, som talar meänkieli, och finska invandrare (s. 252). Johansson m.fl. 
förklarar vidare att samiska och finska är släkt och att samiska talas av samer i norra 
Norge, Sverige och Ryssland (ibid.). Sedan i sidans sista stycket presenteras vilka 
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Sveriges minoritetsspråk är samt att dessa minoriteter har rätt till 
modersmålundervisning och rätt till att med sitt eget språk kunna kommunicera med 
myndigheterna:  
 

Meänkieli (tornedalsfinska), finska, samiska, jiddisch (judiskt språk) och romani (det språk som 
romerna eller zigenarna talar) har sedan 1999 ställning som minoritetsspråk i Sverige, vilket 
innebär att de som har något av dessa språk som modersmål har rätt till undervisning i detta. De 
har också rätt att kunna kommunicera med myndigheter på sitt eget språk. (s. 252) 

 
I en faktaruta på efterföljande sida upprepas i den sista punkten också fakta om vilka 
språk som är minoritetsspråk i Sverige. Faktarutan tar upp lite mindre än halva sidan. 
Resten av sidan är blank. (s. 253) 
 
I slutet av kapitlet presenterar Johansson m.fl. ett antal uppgifter som eleverna kan 
arbeta med. Av dessa åtta punkter är det två stycken som direkt berör minoritetsspråken: 
 

Varför är det viktigt att vissa språk har ställning som minoritetsspråk? Diskutera med kamrater. 

Ta reda på vad den svenska språklagen föreskriver och sök mera information om 
minoritetsspråken i Sverige. Varför har just dessa (se sidan 252) valts? Informera om detta i 
klassen. (s. 254) 

 

Analys 
Möt språket har två stycken om minoritetsspråken. Sammanlagt tar de upp ungefär en 
fjärdedel av en sida i en bok på 296 sidor som är anpassad till de språkliga delarna av 
kurserna, inte de litterära. Enligt förlaget ligger bokens fokus på själva skrivandet 
(www.gleerups.se).    
 
Johansson m.fl. redogör för vilka språk som sedan 1999 har ställning som 
minoritetsspråk i Sverige samt vilka rättigheter som talare av dessa språk därmed 
erhållit (s. 252). Vidare information om språken och språkens ställning i ett historiskt 
perspektiv och sammanhang saknas. 
 
I slutet av kapitlet där styckena kring minoritetsspråken ingår ger Johanssons m.fl. två 
elevuppgifter som rör minoritetsspråken. Den första handlar om att eleverna ska 
reflektera över minoritetsspråkens ställning i Sverige (s. 254), vilket är precis det 
kursplanen i Svenska B uttrycker att eleverna ska göra. Den andra uppgiften uppmanar 
eleverna att ta reda på mer information om minoritetsspråken och den svenska 
språklagen för att sedan diskutera motiveringen till valet av våra fem minoritetsspråk (s. 
254). Informationen kan bidra till vidare förståelse då exempelvis elever som tillhör 
minoriteter vars språk inte utsetts till officiellt minoritetsspråk får en möjlighet att förstå 
varför deras språk exkluderats. 
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4.1.5 Svenska impulser 2 
Författare till Svenska impulser 2 är Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson och boken 
är utgiven av Bonnier Utbildning. Den trycktes 2010, vilket är första tryckningen av 
första upplagan. På bokförlagets hemsida (www.bonnierutbildning.se) kan man läsa att 
Svenska impulser 2 är ett nytt läromedel för Svenska B och att det kommer komma en 
kompletterande bok som heter Upplev litteraturen 2, vilket innebär att Svenska impulser 
2 fokuserar på språket och inte litteraturen. Textinnehållet presenteras på ungefär 467 
sidor och av dessa handlar sammantaget ungefär två och en halv sida om 
minoritetsspråken. 
 
Markstedt och Eriksson börjar boken med en text som riktar sig till eleven. Texten ger 
ingen uttalad förklaring till hur boken ska användas eller vad författarnas har för syn på 
kunskap och undervisning, men det blir tydligt i texten att det är eleven som står i 
centrum för lärandet: 
 

I den här boken bjuder vi med dig på en resa som kommer att föra dig både bakåt och framåt i 
tiden, men där du och dina erfarenheter hela tiden är den självklara utgångspunkten för allt du får 
uppleva. (s. 3) 

 
Under rubriken ”Sverige – ett land med många språk” berättar Markstedt och Eriksson 
att även om vi bor i ett land där svenska är modersmål är svenska långt ifrån det enda 
språket som finns i landet (s. 404). De förklarar att Sverige under de senaste 
decennierna utvecklats till ett mångspråkigt samhälle där fem språk sedan år 2000 har 
”ställning som nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och 
jiddisch” (ibid.). Vidare berättar Markstedt och Eriksson att Sverige 2009 antog en 
språklag som slog fast att svenska är Sveriges huvudspråk (s. 405). Författarna skriver 
också att språklagen inte bara är till för att värna om svenskan utan att lagen också ska 
höja minoritetsspråkens status:  
 

Men lagen gäller inte bara svenska språket. Syftet med språklagen är dubbelt – både värna om 
svenskan och om den språkliga mångfalden. De nationella minoritetsspråkens och det svenska 
teckenspråkets status höjdes i och med lagen, samtidigt som lagen säger att alla har rätt att använda 
sitt modersmål. Ingen kan med andra ord förbjudas att tala sitt modersmål på till exempel en 
arbetsplats. (s. 405) 

 

Under nästa rubrik, ”De nationella minoritetsspråken”, går författarna djupare in på 
minoritetsspråken (s. 406). Där berättar Markstedt och Eriksson återigen vilka de fem 
minoritetsspråken är samtidigt som de förklarar att anledningen till att dessa språk har 
en starkare ställning än andra minoritetsspråk är att de talats väldigt länge i Sverige, 
vissa lika länge som svenskan (ibid.). Vidare förklarar författarna en del av rättigheterna 
som kommer med minoritetsspråkslagen: 
 

Ett antal kommuner i norra Sverige har utsetts till förvaltningsområden för finska, meänkieli och 
samiska. I dessa kommuner har den enskilde rätt att använda sitt språk till exempel i förskolan och 
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i kontakt med myndigheter. En ny minoritetslag som trädde i kraft i januari 2010 stärker dessutom 
rätten att använda samiska i inre Norrland och finska i Mälardalen. Eftersom romani chib och 
jiddisch inte på samma sätt kan knytas till särskilda geografiska områden, finns inga motsvarande 
förvaltningsområden för de två språken. (s. 406) 

 
Författarna berättar också att samtliga talare av de nationella minoritetsspråken har rätt 
till undervisning i språket även om barnet inte själv lärt sig språket hemma. Vidare 
skriver de att språklagen slår fast att minoritetsspråken ska skyddas och främjas men att 
många av de nationella minoritetsspråken ändå upplever att de är hotade. Sedan har 
Markstedt och Eriksson infogat ett stycke som är hämtat från sametingets hemsida där 
det uttrycks en oro över samiskans framtid.  Stycket är relativt långt och ger också 
förslag till hur användningen av samiskan ska öka. (s. 406–407) 
 
I slutet av kapitlet kring minoritetsspråken finns en del uppgifter till eleverna. De första 
tre uppgifterna handlar om att samtala kring texten från Sametingets hemsida: 

 

”Situationen för samiskan kan bedömas som allvarlig”, skriver Sametinget. Vad är det som hotar 
samiskan? 

Vilka är de positiva krafterna som trots allt lyfts fram? 

Vad är det för ”kommunikationsmöjligheter” som åsyftas i texten, och på vilket sätt kan de gynna 
samiskan? (s. 407) 

 
Efter uppgifterna kring sametingets text kommer två diskussionsfrågor. Den första 
frågan rör också den Sametingets text medan den andra är mer övergripande då eleverna 
själva får fundera kring hur små, hotade språk ska överleva och om det egentligen är 
viktigt att de ska överleva: 
 

Skulle de kommunikationsmöjligheter som lyfts fram som positiva krafter i Sametingets text även 
kunna utgöra ett hot mot ett litet språk som samiskan? På vilket sätt? 

Vilka egna idéer har du till hur man kan skydda och främja små, hotade språk? Är det viktigt att 
bevara språk och dialekter? Varför? (s. 407) 

 
Slutligen föreslår författarna en skrivuppgift där eleverna ska fördjupa sig i ett av de 
nationella minoritetsspråken: 
 

Lär dig mer om ett av de nationella minoritetsspråken. Sök fakta om det språk som du väljer: Vad 
är det för slags språk? Var talas det? Hur länge har det talats i Sverige? Hur många uppskattas tala 
det? Gör en intervju med någon som talar språket, om du har möjlighet. Skriv ett reportage eller en 
kortare rapport om din undersökning. Berätta gärna även muntligt om din undersökning för några 
klasskamrater eller hela klassen. (s. 408) 

 

Analys 
Markstedt och Eriksson har avsatt tre sidor till avsnittet om ”De nationella 
minoritetsspråken”. Av dessa tre sidor är det drygt två sidor med information och 
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uppgifter om minoritetsspråken. Resterande utrymme har getts till teckenspråket. 
Dessutom förekommer information om språken i det föregående avsnittet där Sveriges 
många språk presenteras. Sammanlagt har minoritetsspråken fått ungefär 2 ½ sida i en 
bok på totalt 467 sidor.  
 
Markstedt och Eriksson presenterar i boken vilka  de nationella minoritetsspråken är, 
motiveringen till valet av dessa språk samt vilka rättigheter som talare av språket  i 
samband med lagarna erhållit. De skriver t.ex. att talare av samiska, finska och 
meänkieli har rätt att använda språket i kontakt med myndighter och i förskolan i 
särskilda förvaltningskommuner samt att jiddisch och romani inte har några bestämda 
förvaltningskommuner då dessa språk, inte på samma sätt, kan knytas till ett särskilt 
område. Vidare förklarar Markstedt och Eriksson att talare av samtliga minoritetsspråk 
har rätt till undervisning i språket och att syftet med dessa lagar är att skydda och främja 
minoritetsspråken. Markstedt och Eriksson lyfter i sammanhanget aldrig hur de olika 
minoritetsspråken behandlats genom historien. I kursplanen står att eleven för godkänt i 
Svenska B ”gör iakttagelser och reflekterar över historiska och sociala språkskillnader 
och minoritetsspråkens ställning i Sverige” (Skolverket, 2000/2001). Däremot har 
Markstedt och Eriksson en relativt omfattande skrivuppgift i slutet av kapitlet där de ger 
en ingång till ett historiskt perspektiv.  
 
Samiskan har i förhållande till övriga minoritetsspråk fått rätt stort uttrymme i avsnittet 
med tanke på utdraget från Sametingets hemsida plus de tillhörande fyra uppgifterna. 
Tre av uppgifterna som är kopplade till Sametingets text handlar om att samtala kring 
texten, om läsförståelse. Den sista uppgiften som berör samiskan är en 
diskussionsuppgift där eleverna ska fundera över om de positiva krafterna som 
Sametinget lyfter fram i texten också skulle kunna utgöra ett hot mot samiskan och i 
sådana fall på vilket sätt (s. 407). Nästa diskussionsuppgift är mer allmän då eleverna 
ska komma på egna idéer till hur man kan skydda och främja små språk samt reflektera 
om eller varför det är viktigt att bevara små språk och dialekter (ibid.). Sista uppgiften 
som Markstedt och Eriksson presenterar är en skrivuppgift där eleverna ska lära sig mer 
om ett av de nationella minoritetsspråken, skriva ett reportage eller en rapport om 
språket och gärna berätta om sina lärdomar för resten av klassen (s. 407). Frågor som 
författarna vill att eleven ska svara på är: ”Vad är det för slags språk? Var talas det? Hur 
länge har det talats i Sverige? Hur många uppskattas tala det?” (ibid.). I den sista 
uppgiften har författarna också skrivit att eleven också, om det är möjligt, ska göra en 
intervju med någon som talar språket (ibid.).  
 
Sista uppgiften innehåller rätt många frågor som eleverna uppmanas söka fakta kring 
och om eleverna redovisar sin undersökning för resten av klassen får dessutom alla ta 
del av de olika språken. Den direkta frågan som uppmanar eleverna att reflektera över 
minoritetsspråkens ställning finns inte men många av frågorna berör området. I den sista 
uppgiften uppmanas också eleverna att svara på frågan hur länge som det aktuella 
språket talats i Sverige vilket ger en ingång till ett historiskt perspektiv, men frågan hur 
språkets ställning sett ut genom historien uttrycks inte explicit.  
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4.1.6 Jämförande analys 
För att få en överblick av har resultatet från de olika läroböckerna förenklat 
sammanställts i nedanstående tabell: 
 
Bok Antal 

sid. 
totalt 

Utrymme Information i text Elevuppgifter 
kring språken 

Svenska spår 
2 (2002). 
B-kursen. 
Språket. 

267  2 sidor.  
(0,8%) 

Vilka minoritetsspråken 
är & kriterier för 
definitionen. Att språken 
tidigare förbjudits. 
Rättigheter. 

2 uppgifter att 
diskutera. 

Nya svenska 
språket 
(2006). 
A- & B-kurs. 
Språket. 

334  Samman-
lagt drygt 
½ sida. 
(ca 0,2%) 

Vilka minoritetsspråken 
är & att de talats länge i 
Sverige. Att språken 
historiskt inte behandlats 
jämlikt. 

Inga uppgifter som 
berör 
minoritetsspråk. 

Svenska i 
verkligheten 
(2007) 
A- & B-kurs 
(uppdelat). 
Både språk 
& litteratur. 

199  
 
(bara 
B-kurs) 

7 sidor. 
(ca 3,5%) 

Samtliga minoritetsspråk 
presenteras enskilt. Info. 
om språken, deras 
historia, utbredning, 
utmärkande drag & 
rättigheter. Att språken 
ska hållas levande. 

5 uppgifter totalt. 3 
reflektionsuppgifter 
och 2 forskande 
uppgifter. 

Möt språket 
(2008) 
A- & B-kurs. 
Språket. 

296  ¼ sida. 
(ca 0,1%) 

Vilka minoritetsspråken 
är & vilka som talar 
språken. Rättigheter. 

2 uppgifter totalt. 
1 diskussions-
uppgift & 1 
forskande uppgift 
som ska redovisas. 

Svenska 
impulser 
(2010) 
A-kursen. 
Språket. 

467  2 ½ sida. 
(ca 0,5%) 

Vilka minoritetsspråken 
är samt de rättigheter de 
idag har. Att språken 
talats länge i Sverige. Att 
språken ska skyddas och 
främjas. 

6 uppgifter totalt. 3 
läsförståelse, 2 
diskussions-
uppgifter och 1 
forskande 
skrivuppgift med 
valfri redovisning. 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga läroböcker, Svenska i verkligheten 
undantaget, ger minoritetsspråken relativt lite utrymme. Den som procentuellt gett 
språken näst mest utrymme är Svenska spår 2 med sina två sidor, men viktigt att påpeka 
är att boken för det första bara riktar sig till de språkliga delarna av B-kursen och för det 
andra innehåller väldigt lite text då en stor bild tar upp näst intill en hel sida. De 
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läroböcker som procentuellt räknat har avsatt minst utrymme till minoritetsspråken är 
Möt språket och Nya svenska språket, men båda dessa behandlar både A- och B-kursen 
vilket skulle kunna förklara varför ett enskilt ämne procentuellt sett får mindre plats i 
boken. Svenska i verkligheten är den lärobok som gett minoritetsspråken mest utrymme. 
Boken riktar sig till både de litterära och de språkliga delarna av kursen vilket skulle 
kunna tolkas på två motsägelsefulla sätt: minoritetsspråken har fått stort utrymme med 
tanke på att boken behandlar mycket mer än vad de andra böckerna gör eller att 
anledningen till minoritetsspråkens stora utrymme beror på att det till varje språk finns 
en litterär koppling.  
 
Vad gäller den information som presenteras kan sägas att den är relativt enhetlig. 
Samtliga böcker presenterar vilka minoritetsspråken är och att de idag officiellt har 
ställning som nationella minoritetsspråk. Alla böcker utom Nya svenska språket 
presenterar också en del av de rättigheter som talare av dessa språk idag har. Svenska 
spår 2, Nya svenska språket och Svenska i verkligheten nämner alla, i olika omfattning, 
hur de olika språken behandlats av svenska myndigheter tidigare, men det är Svenska i 
verkligheten som mest utförligt redogör för de olika språken och deras historia. Svenska 
i verkligheten presenterar också hur många talare varje språk har och vilka utmärkande 
drag de olika språken har. Informationen som läroböckerna ger i skriven text 
kompletteras sedan av de tillhörande uppgifterna, som de flesta av de analyserade 
böckerna har. 
  
Samtliga böcker utom Nya svenska språket har uppgifter som berör minoritetsspråken. 
Att författarna till Nya svenska språket valt att inte ha några uppgifter kring 
minoritetsspråken är intressant med tanke på att de skriver att deras bok är 
uppgiftsinriktad. Vidare har tre av fem böcker, Svenska spår 2, Möt språket och Svenska 
impulser uppgifter där eleverna ska diskutera olika frågor som rör språken. De två 
sistnämnda har också uppgifter där eleverna själva ska söka information om något vilket 
också Svenska i verkligheten har. Svenska i verkligheten är också den enda bok som har 
rena reflektionsuppgifter där eleverna uppmanas reflektera över olika ämnen utan att 
författarna har skrivit ut att reflektionen ska syfta till vidare diskussion. Många av 
uppgifterna i böckerna kompletterar den information som författarna presenterat i texten 
genom att eleverna antingen får leta reda på nya fakta kring minoritetsspråken eller 
reflektera och diskutera kring minoritetsspråken och de möjligheter och eventuella 
problem som kan finnas. 

4.2  Verksamma lärares tankar 
Nedan kommer resultatet från de kvalitativa intervjuerna att presenteras. Samtliga 
lärares svar kommer alltså att presenteras under samma rubrik. 
 

4.2.1 Tolkning av läroplanen 
Anna menar att ”reflektera över minoritetsspråkens ställning” (kursplan, Svenska B) 
handlar om att reflektera över vilka rättigheter talare av ett minoritetsspråk har och vad 
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de rättigheterna kan betyda för den enskilda personen. Berit anser att eleverna ska 
diskutera minoritetsspråken och lyfta språk som exempelvis samiskan och romani. Hon 
förklarar vidare att hon tycker att det är väldigt svårt att svara på frågan eftersom det är 
en sådan liten del av kursen. Crister tolkar kriteriet som att eleverna, efter att ha tagit 
reda på fakta kring vad ett minoritetsspråk är, vilka minoritetsspråk vi har i Sverige 
samt vilken ställning och vilka rättigheter som minoritetsspråken har, ska reflektera 
över sina egna åsikter. Han vill vidare att eleverna ska fundera över i vilken 
utsträckning de anser att samhället ska avvara resurser för att bevara minoritetsspråken. 
 

4.2.2 Minoritetsspråkens del i kursen 
När Anna funderar kring vad Svenska B bör ta upp om minoritetsspråken uttrycker hon 
att hon tar upp ämnets alldeles för lite. Hon förklarar att minoritetsspråken är något som 
kommer i kläm när hon planerar och prioriterar kursens innehåll. Hon vet egentligen 
inte varför det förhåller sig på detta sätt men hon tror att det, av någon anledning, lätt 
blir att de stora områdena, d.v.s. språkhistoria, dialekter och språksociologi får gå före. 
Däremot berättar hon att eleverna i samband med andra områden diskuterat betydelsen 
av att ha ett språk och få tala sitt språk. Bl.a. har hennes elever läst Mikael Niemis 
böcker vilket lett till diskussion kring minoritetsspråken. Anna fortsätter med att säga att 
hon tror att det tas upp lite för lite om minoritetsspråken i skolan, men hon hinner 
knappt säga meningen klart innan hon ändrar sig och säger att hon tar upp alldeles för 
lite om det. Att områden inom kursen prioriteras olika är något som Anna anser kommer 
automatiskt. Hon tror att det delvis beror på det läromedel som man jobbar med och hur 
stor vikt den boken lägger på det aktuella området.  
 
Anna berättar sedan att hon för att hinna med B-kursens omfattande innehåll ofta brukar 
låta eleverna göra fördjupningsarbeten kring de språkliga delarna och samtidigt som hon 
berättar detta kommer hon på att minoritetsspråken faktiskt också skulle kunna vara ett 
ämne för eleverna att fördjupa sig i. Anna uttrycker också att det egentligen vore 
intressant att diskutera hur minoritetsspråken behandlats historiskt och hur språket är 
kopplat till identiteten men att hon själv inte haft tid till detta.  
 
Berit säger att man när det kommer till minoritetsspråken kan kolla vad eleverna redan 
kan och sedan kanske lyfta framför allt samiskan eftersom språket är aktuellt då flera 
ortsnamn i skolans kommun ska få samiska namn. Berit förklarar att hon bara brukar ta 
minoritetsspråken ”som snabbast” och sätter det i samband med att det, enligt henne, 
finns väldigt lite om ämnet i läroböckerna. Oftast betar hon av det på ett lektionstillfälle 
och det gör hon egentligen bara för att hon ”måste”.  
 
Crister brukar låta minoritetsspråken vara en del av ett fördjupningsarbete där eleverna 
utifrån några enkla frågeställningar får leta reda på fakta om språken, vilka 
minoritetsspråken är och hur deras språksituation sett ut historiskt för att sedan kunna 
reflektera kring sina egna åsikter kring minoritetsspråken. Han anser att det är ett bra 
sätt att få med området samtidigt som han berättar att det hänt att han prioriterat bort 
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minoritetsspråken till förmån för andra områden. Han förklarar vidare att 
minoritetsspråken aldrig får speciellt stort utrymme när han planerar kursen eftersom 
det inte är det område man ”prioriterar högst på listan”.  
 

4.2.3 Läroböckernas roll i minoritetsspråksarbetet 
Anna förklarar att hon till Svenska B ofta använder sig av olika böcker. En lärobok som 
är mer inriktad på litteratur och en som är mer inriktad på språk. Hon nämner att hon 
arbetat med Svenska språket men kommer också på hon egentligen är mindre bunden 
till ett särskilt läromedel när hon arbetar med språk i jämförelsen med när hon arbetar 
med litteratur. Anna tror att det är få svensklärare som under kursen bara använder en 
lärobok och följer lärobokens upplägg, delvis på grund av att läraren alltid måste 
anpassa sig efter vilken grupp man har. Vidare berättar Anna att hon ofta brukar ha en 
lärobok som bas och att hon sedan plockar väldigt mycket från andra läromedel, 
gammalt material samt egna och andras idéer. Dock menar hon att hon ändå styrs av 
innehållet i den lärobok som hon arbetar mest med. Anna berättar att när hon använder 
olika läroböcker inspireras hon av både text och uppgifter men utrycker ändå att hon 
inte funnit någon bok som tar upp minoritetsspråken på ett tillfredställande sätt. 
 
När det kommer till minoritetsspråken känner sig Berit rätt styrd av läromedlen. Detta 
beror enligt henne på att hon inte har tillräckligt med kunskap om ämnet för att 
producera något eget material och därför använder läroböckerna för informationens 
skull. Hennes brist på kunskap i ämnet sätter hon också i relation till att hon inte tycker 
att ämnet är vidare intressant och att det inte är något högprioriterat område. Berit 
brukar också titta mycket i de nya läromedlen för att där se om det finns någon ny 
kunskap eller mer intressanta infallsvinklar.  
 
Crister upplever att det finns mycket lite information om minoritetsspråken i 
läroböckerna, framför allt när det gäller den historiska aspekten. Därför brukar han låta 
eleverna använda nätet till sina fördjupningsuppgifter. Han kommer på att han hittat en 
bok med rätt bra information och nämner Svenska spår och Svenska språket men när 
han tittar i dessa böcker, samt i ett par andra läroböcker han har på sitt kontor hittar han 
inte den bok han tänker på. Därefter säger Crister lite skämtsamt att den dåliga 
informationen kanske beror på att det inte finns så mycket att säga om ämnet. Crister 
använder sällan uppgifterna i böckerna som de är men det händer att han låter sig 
inspireras av dem och omvandlar uppgifterna för att de ska passa till det arbete han 
planerat och den grupp han har. Annars är det oftast informationen i böckerna som han 
använder i sin undervisning.  
 

4.2.4 Analys av intervjusvaren 
När Anna tolkar kursplanen för Svenska B och det kriterium som berör 
minoritetsspråken lyfter hon vilken betydelse språket och ett erkännande av språket har 
för identiteten. Att språket är en del av identiteten uttrycks också i ämnesbeskrivningen 
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för svenska där det står att undervisningen ska syfta till att eleven ”förstår språkets 
betydelse för identiteten och utvecklar förmågan att förstå sig själv och andra i ett 
kulturellt sammanhang”. Anna nämner också att det skulle vara intressant för eleverna 
att se hur de olika minoritetsspråken behandlats historiskt, vilket också Crister anser att 
man som lärare bör ta upp. Läroplanen menar att ”en trygg identitet och medvetenhet 
om det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 
värderingsgrunder” (Lpf 94, s. 3–4) samt att ”undervisningen ska ge ett historiskt 
perspektiv, som bl.a. låter eleverna utveckla beredskapen inför framtiden, förståelsen för 
kunskapens relativitet och förmågan till dynamiskt tänkande” (ibid. s. 6). Att lyfta de 
rättigheter som talare av minoritetsspråken idag har och att reflektera över detta är något 
som samtliga lärare anser vara relevant. 
 
Samtliga lärare förklarar också att de vanligtvis ger minoritetsspråken mycket lite 
utrymme i kursen och att de ofta prioriterar andra områden i stället. Berit uttrycker 
t.o.m. att det är svårt att veta vad området kring minoritetsspråk ska handla om eftersom 
det upptar en sådan liten del av kursen. Berit själv tror att anledningen till att hon inte 
lägger någon större vikt vid minoritetsspråken dels beror på att hon saknar kunskap 
kring området, dels på den bristande informationen i läroböckerna. Att läroböckerna 
brister i sin information är något som de övriga två lärarna instämmer i.  
 
När det gäller användning av läroböcker förklarar Anna att hon sällan använder en och 
samma bok när hon undervisar i svenska men att hon ofta har en bok som bas i 
undervisningen. Hon tror vidare att det är få lärare i svenska som bara använder sig av 
en enda bok och lägger upp kursen efter bokens upplägg. Berit förklarar att hon i arbetet 
med minoritetsspråken är mycket beroende av läroböckerna eftersom hon anser att 
hennes egna kunskaper kring området brister.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

5 Diskussion 
Undersökningen kan p.g.a. sin ringa omfattning inte leda till några generella och mer 
övergripande slutsatser, men resultatet har gett en inblick i hur minoritetsspråken 
behandlas av lärare och läroböcker i Svenska B på gymnasiet, vilket var uppsatsens 
syfte. Eftersom resultatet från analyserna presenterats var för sig blir det intressant att 
här reflektera och diskutera kring dessa resultat, var för sig samt i förhållande till 
varandra och intressant litteratur. Diskussionen används också för att ge uttryck för 
spekulationer som kan väcka intresse och eventuellt bidra till ytterligare funderingar. 
Kapitlet avslutas med mer konkreta förslag till vidare intressant forskning. 
 

5.1 Tankar kring läroböckerna 
Att flertalet av de analyserade böckerna ger minoritetsspråken lite utrymme går inte att 
missa. Tidigare studier kring minoritetsspråken i olika läroböcker har också de visat att 
informationen är bristfällig och att den information som finns i många fall ger en 
felaktig  eller stereotyp bild. Skolverket skriver att Karlsson (2004) i hennes granskning 
av hur samhällsorienterade läroböcker framställde samerna och den samiska kulturen 
fann att 30 av 63 undersökta böcker helt saknade information om samerna (2006b, s. 
11). I de resterande 33 böckerna som berörde ämnet fann Karlsson, enligt Skolverket, 
brister (ibid.). Brister fann enligt Skolverket också Ylikiiskilä när han bl.a. undersökte 
hur sverigefinländare, finländare, det finska språket och Finland framställdes i svenska 
och historiska läroböcker (ibid.). Runblom som på uppdrag av Skolverket granskade hur 
etnicitet framställdes i läroböcker för samhällsorienterade ämnen (samhällskunskap, 
religion och historia) på grund- och gymnasieskolan fann, enligt Skolverket, att 
läroböcker i historia och samhällskunskap skulle kunna betraktas som misslyckade vad 
gäller information om nationella minoriteter (ibid. s. 23).  
 
Samtliga analyserade läroböcker ger de olika minoritetsspråken olika utrymme och 
uppmärksamhet utan att någon förklaring ges. Att belysa ett språk mer än ett annat kan 
innebära att de som använder boken får uppfattningen att vissa språk är mer värda än 
andra. Att ge de priviligierade språken, samiska, finska och meänkieli, mer utrymme 
kan ses som försvarbart, men det är samtidigt viktigt att läroböcker förhåller sig 
objektivt och inte genom sin presentation påverkar elevernas värdering av de olika 
minoritetsspråken. Runblom som på uppdrag av Skolverket granskade hur etnicitet 
framställdes i olika läroböcker fann, i likhet med mig, att den minoritet som får mest 
utrymme i läroböckerna är samerna men att behandlingen ändå många gånger är mager 
(2006b, s. 22). 
 

5.2 Tankar kring lärarna 
Samtliga intervjuade lärare berättar att de ser minoritetsspråken som en mycket liten del 
av kursen där minoritetsspråken ofta är lågt prioriterade. En lärare uttrycker att detta 
delvis beror på att hon saknar kunskap inom området. Detta kan sättas i samband med 
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att samtliga lärare är utbildade före år 2000 vilket innebär att de avslutat sin 
lärarutbildning innan Sverige beslutade sig för att ratificera Europarådets konventioner 
som berör minoritetsspråken.  
 
Två av lärarna nämner också att samiska på olika sätt är aktuellt eftersom skolan ligger i 
en kommnun inom samiskans förvaltningsområde. Detta faktum är något som skulle 
kunna göra minoritetsspråken mer intressant och aktuellt att lyfta inom kursen men även 
om lärarna är medvetna om detta är det inget de redovisar att de gjort. En lärare 
uttrycker dock att det p.g.a. samiskans ställning i kommunen skulle vara motiverat att 
ge minoritetsspråken större utrymme samtidigt som hon har svårt att se hur detta skulle 
hinnas med. Samma lärare säger också att hon önskar att hon hade mer tid till ämnet, 
framför allt för att lyfta kopplingen mellan språk och identitet. Hennes tanke kan 
motiveras av Skolverket som i ämnesbeskrivningen för svenska skriver att 
undervisningen ska sträva mot att eleven ”förstår språkets betydelse för identiteten och 
utvecklar förmågan att förstå sig själv och andra i ett kulturellt sammanhang” 
(2000/2001).   

5.3 Tankar kring lärarna och läroböckerna i förhållande till varandra 
Fram till 1990-talet granskade och godkände statliga organ de läromedel som skulle 
användas i skolan (Skolverket, 2006c, s. 7). Idag har denna reglering i stort sett upphört 
och huruvida ett läromedel på ett tillfredställande sätt tillgodoser eleverna innehållet i en 
kurs är upp till den ansvarige läraren att bedöma. Englund (1999) skriver att Juhlin 
funnit att läroboken enligt lärarna uppfattas som en garanti för att läroplanen och 
kursplanens mål uppfylls (s. 332). Vidare uttrycker Englund att läroboken generellt sett 
har en mycket stark roll som riktningsgivare i undervisningen och att den 
sammanfattningsvis har en kunskapsgaranterande och auktoriserande roll (ibid., s. 330). 
Skolverket (2006c) skriver att läroböckerna spelar en betydande roll när det kommer till 
konkretisering av styrdokumenten och menar att detta i sin tur innebär att lärarna lämnar 
över mycket av handlingsutrymmet till läroboksproducenterna (s. 10–11). Juhlin anser, 
enligt Englund (1999), att läroböckernas kunskapsgaranterande roll i förlängningen kan 
leda till att lärarens enskilda yrkeskompetens påverkar i vilken utsträckning läroboken 
blir styrande i undervisningen då lärare med bristande kompetens i större utsträckning 
använder läroboken (s. 335). Att läraren förlitar sig på läroboken när den egna 
kunskapens brister är något som Berit ger uttryck för när hon förklarar att hon är mycket 
beroende av läroboken när hon ska undervisa om minoritetsspråken. Englund skriver 
vidare att läroboken också underlättar i undervisningen eftersom läraren slipper 
producera sitt läromedel själv (ibid., s. 339–340). Att läraren utgår från läroböckerna i 
sin planering och undervisning skulle i minoritetsspråkens fall kunna betyda att ämnet 
får en relativt liten roll i kursen då min studie antyder att minoritetsspråken får lite 
utrymme i läroböckerna. 
 
Lärarna uttrycker samtliga att de finner informationen om minoritetsspråken i 
läroböckerna som bristfällig. En lärare lyfter att det historiska perspektivet i böckerna är 
mycket svagt presenterat, vilket också resultatet av min analys tyder på. Kursplanen 
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(Svenska B) säger inte att eleverna endast ska reflektera kring minoritetsspråkens 
ställning idag, däremot står uttryckligen att de ska göra iakttagelser och reflektera kring 
”historiska och sociala språkskillnader” (Skolverket, 2000/2001). Läroplanen (Lpf 94) 
påpekar också att ”undervisningen ska ge ett historiskt perspektiv, som bl.a. låter 
eleverna utveckla beredskapen inför framtiden, förståelsen för kunskapens relativitet 
och förmågan till dynamiskt tänkande” (Skolverket, 2006a, s. 6). 

5.4 Sammanfattande reflektion 
Berit som anser att hon saknar kunskap kring minoritetsspråken förklarar också att hon i 
samband med undervisningen kring språken är mycket beroende av läroböckerna. Att 
hon saknar kunskap kring ämnet, kan som jag skrev ovan kopplas till att det under 
hennes lärarutbildning, vad hon kunde minnas, aldrig gavs någon information om 
minoritetsspråken. Att kunskap kring minoritetsspråken tidigare varit en liten del i 
lärarutbildningen kan vara mycket troligt med tanke på att Sverige före år 2000 officiellt 
inte hade några nationella minoritetsspråk. Stämmer detta skulle det kunna innebära att 
många av de lärare som avslutat sin utbildning före år 2000 har lite kunskap om 
minoritetsspråken, vilket baserat på det min informant uttryckte och det forskning visat, 
skulle kunna leda till att det är många lärare som förlitar sig på den information som 
läroböckerna har att erbjuda. Sätts detta i samband med det min studie antyder skulle 
det i slutändan kunna resultera i att många lärare ger minioritetsspråken en mycket liten 
del i kursen Svenska B. 
 

5.5 Fortsatt forskning. 
I den teoretiska bakgrunden redovisade jag olika studier kring hur lärare förhåller sig till 
läroböcker i olika ämnen. Även om vissa studier visade att användningen av läroböcker 
varierade mellan olika ämnen visade majoriteten ändå att läroböcker spelar en rätt stor 
roll när det kommer till planering av undervisningen. Detta innebär att det alltid är 
aktuellt att göra kontinuerliga analyser av olika läromedel. Tidigare var läromedlen 
statligt granskade men idag är det till stor del upp till läraren att värdera huruvida ett 
läromedel är relevant och givande i den aktuella kursen. Samtidigt har studier visat att 
lärare ofta använder läroboken som en garant för att läroplanen och kursplanens innehåll 
tillgodoses vilket gör det än mer viktigt att i forskning kontinuerligt analysera de 
läromedel som används i skolan idag.  
 
På samma sätt som det är intressant att göra studier i om och hur en eventuell kanon i 
svensk litteratur ser ut skulle det vara intressant att göra en studie i syfte att ta reda på 
hur olika lärare prioriterar kursplanernas innehåll. Finns det, som mina informanter 
uttrycker, en osynlig ”lista” som säger vad som är högprioriterat respektive 
lågprioriterat och vad beror denna oskrivna ordning i sådana fall på. 
 
Den analys som i denna uppsats gjorts av läroböckerna är övergripande och jag tror 
vidare att en djupare analys av den information som böckerna presenterar skulle ge mer 
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insikt i den bild som författarna till läroböckerna förmedlar. I sammanhanget skulle 
också vara intressant att granska huruvida den information som presenterats stämmer 
och kan betraktas som relevant. 
 
Minoritetsspråkskommittén skriver i sitt betänkande att lärare som utbildats före 2000 
bör ges fortbildning för att på bästa sätt göra det möjligt att förmedla de kunskaper om 
minoritetsspråken som läroplaner och kursplaner föreskriver. En av mina informanter 
uttryckte tydligt att hon ansåg sig sakna kunskap inom ämnet och för henne skulle 
eventuell fortbildning kunna underlätta undervisningen. Därför tror jag att det skulle 
kunna vara intressant att undersöka huruvida och i vilken utsträckning verksamma 
lärare som tagit sin examen före 2000 fått resurser som kan underlätta undervisning 
inom minoritetsspråken. På samma sätt skulle det också vara intressanta att undersöka 
hur lärare utbildade efter 2000 ser på minoritetsspråken roll i svenskämnet och i vilken 
utsträckning de blivit utbildade i ämnet. Att sedan jämföra resultaten med varandra blir 
intressant både för att se hur mycket utbildning lärare idag fått i ämnet, antingen genom 
fortbildning eller lärarutbildning, och för att se om det finns någon skillnad i attityder 
och åsikter kring minoritetsspråkens roll i svenskundervisningen.  
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Bilaga 
 
Grundfrågor till intervju: 
 

• I kursplanen för Svenska B står att eleven för godkänt ”gör iakttagelser och 
reflekterar över historiska och sociala språkskillnader och minoritetsspråkens 
ställning i Sverige”. Vad innebär detta för dig? Hur tolkar du det? 

• Vad anser du att man som lärare bör ta upp in om ämnet? 
• Vilka metoder anser du vara relevanta i arbetet? 
• Hur stort utrymme brukar du ge minoritetsspråken? 
• Hur förhåller du dig till läromedel när det kommer till det aktuella ämnet? 

Brukar du använda läroböcker? Varför eller varför inte? 
• Vad i böckerna använder du i sådana fall? Informationen eller uppgifterna? 

 


