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Sammanfattning  
Inom ramen för svenskundervisningen på gymnasiet är svensklärare skyldiga att undervisa om de nationella minoritetsspråken. 

Detta är en följd av att Sverige ratificerat två styrdokument från Europeiska rådet vilka syftar till att skydda europeiska 

minoritetsgruppers rätt att behålla och bevara sitt språk och sin kultur. I denna uppsats undersöks hur forskning legitimerar de 

kopplingar som de europeiska styrdokumenten drar mellan minoritetsspråk, kultur och identitet samt hur undervisning om 

minoritetsspråk bidrar till språkens bevarande. Detta görs genom att undersöka hur kopplingarna mellan minoritetsspråk, kultur och 

identitet ser ut, vilka statusskillnader som finns mellan olika språk och vad de kan bero på samt vilken roll den svenska skolan har i 

bevarandet av de nationella minoritetsspråken. Enligt den forskning som presenteras i denna uppsats finns det ett känslomässigt 

och symboliskt samband mellan minoritetsspråk, kultur och identitet. Exakt på vilket sätt relationen mellan dessa faktorer ser ut är 

forskningen inte helt ense om. Forskningen visar att majoritetssamhällets attityder gentemot minoritetsspråk har en avgörande 

betydelse i bevarandet av minoritetsspråken. Skolan har till uppgift att undervisa elever om de nationella minoritetsspråken som ett 

sätt förbättra majoritetens attityder och därmed främja de nationella minoritetsspråken. Denna undervisning är dock något som i 

dagsläget brister och många lärare väljer att inte undervisa om minoritetsspråken på grund av brist på kunskap om dem. En nackdel 

med att undervisa om de nationella minoritetsspråken kan, beroende på hur undervisning sker, vara att de nationella minoriteterna 

beskrivs på ett stereotypiskt sätt och bidrar till kategorisering och stigmatisering. En fördel med en sådan undervisning är att 

språken då uppmärksammas som en del av den svenska kulturen och därmed främjas. 
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1. Inledning 
 

Vid millennieskiftet ratificerade Sverige två styrdokument utfärdade av Europeiska rådet 

(1992; 1995) som syftar till att skydda europeiska minoritetsgruppers rätt att behålla och 

bevara sitt språk och sin kultur. För Sverige innebar detta dels att fem språk blev lagstadgade 

minoritetsspråk samt att krav på att undervisa om dessa minoritetsgruppers kultur, historia 

och språk skrevs in i läroplanen för den svenska skolan. Svenskundervisningen fick ett 

särskilt ansvar att undervisa om de fem nationella minoritetsspråken vilka är finska, samiska, 

meänkieli, romani chib och jiddisch.  

Trots införandet av dessa krav och ambitionen att öka svenska elevers kunskaper om de 

svenska minoritetsgrupperna har Europeiska rådet riktat skarp kritik mot hur de lagar som rör 

minoritetspolitiken implementeras i den svenska skolan. Det uttrycks en oro över att 

kunskaper om de nationella minoriteterna är bristfälliga bland majoriteten och Sverige 

rekommenderas att undervisa och arbeta mer med frågor som rör de nationella minoriteterna 

och minoritetsspråken (Europeiska rådet, 2017:27-28). Denna oro delas även av Lennart 

Rhodin, regeringens särskilda utredare av framtidens minoritetspolitik, som samma år lade 

fram en utredning om hur Sveriges minoritetspolitik kan förbättras (SOU 2017:60).  I en 

intervju med Sveriges Radio uttryckte Rhodin en stark kritik mot hur undervisningen om de 

nationella minoritetsspråken i den svenska skolan går till, eller snarare hur den inte går till 

(Vuonokari & Lindbäck, 2018). Det undervisas nämligen för lite, och på många håll inte alls, 

om minoritetgruppernas språk, kultur och historia i den svenska skolan vilket ger 

majoritetssamhället en skev bild av landet vi lever i. Rhodin menar att “ska vi få en situation 

där människor i Sverige, beslutsfattare och allmänhet, har en riktig bild av vilket land vi lever 

i, då måste skolan se till att man genomför det uppdrag man har enligt skolans läroplaner.” 

(Vuonokari & Lindbäck, 2018).  

Det räcker inte med att endast åta sig att undervisa om minoritetsgrupper och deras språk i 

skolan utan det svenska skolväsendet måste se till att denna undervisning faktiskt blir av, 

menar Rhodin (Vuonokari & Lindbäck, 2018). Denna bild känner vi väl igen oss i. Våra egna 

upplevelser från skoltiden liksom under svensklärarutbildningen är att vi på sin höjd fått lära 

oss vilka de fem nationella minoritetsspråken är. Djupare kunskaper om språken samt hur den 

kultur och historia som språken representerar har lyst med sin frånvaro. Intrycken från den 

verksamhetsförlagda utbildningen har hittills enbart bekräftat denna uppfattning. De 
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svensklärare vi har mött delar känslan av okunskap om minoritetsspråken och väljer därför att 

inte undervisa om dem. Det stofftyngda svenskämnet verkar även i sig vara en del av 

problemet. Tiden räcker helt enkelt inte till och fokus läggs på de områden som lärare anser 

vara mer viktiga.  

Om lärare saknar kunskaper inom ett område och på grund av detta riktar fokus i sin 

undervisning på andra delar av det centrala innehållet kan de krav som finns uttryckta i 

europeiska och svenska styrdokument således aldrig uppfyllas. Enligt de europeiska 

styrdokument som ligger till grund för minoritetsspråkens plats i den svenska skolans läroplan 

och svenskämnets kursplan ska svensklärare undervisa om minoritetsspråk i syfte att bevara 

minoritetsspråken, att lyfta fram minoritetgruppernas kultur samt att utbilda 

majoritetssamhället om de människor som bor i Sverige.  Frågan är om detta sätt att undervisa 

om minoritetsspråken är det rätta sättet att uppnå Europeiska rådets krav. 

 
1.1 Syfte och Frågeställningar 
 

Svensklärare är idag skyldiga att undervisa om de nationella minoritetsspråken. Syftet med 

denna uppsats är att undersöka hur forskning legitimerar eller inte legitimerar undervisning 

om minoritetsspråk i svenskundervisningen som ett sätt att fullfölja åtaganden preciserade i 

den Europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk (Europeiska Rådet, 1992) samt i 

Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter (Europeiska Rådet, 1995). De 

åtaganden som undersöks berör bevarandet av europeiska minoritetsspråk samt individer 

tillhörande en nationell minoritets rätt till bevarande och utvecklande av sin identitet och 

kultur. Genom följande två frågeställningar ämnas syftet besvaras: 

 På vilka sätt hänger identitet, kultur och språk ihop sett ur ett 

minoritetsspråksperspektiv?  

 Vad påverkar skillnader i status mellan olika språk och hur påverkar dessa skillnader 

bevarandet av minoritetsspråk? Hur ser den svenska skolans språkbevarande roll ut 

vad gäller minoritetsspråk?   
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1.2 Disposition 
 

I kapitel två redogör vi för vårt tillvägagångssätt och genomförande under arbetet med 

uppsatsen. Inom detta kapitel ingår även litteratursökning samt ett avsnitt om vårt urval av 

litteratur och uppsatsens avgränsningar. I kapitel tre redogör vi för de europeiska och svenska 

styrdokument som den svenska skolan och svenskundervisningen har att förhålla sig till. 

Vidare beskriver vi vilka Sveriges nationella minoritetsspråk är och ger en överblick över 

språksituationen. Avslutningsvis ges en beskrivning av den skolhistoriska bakgrunden vad 

gäller minoriteterna och deras språk. I första delen av kapitel fyra redovisas den forskning 

som ämnar besvara våra frågeställningar vad gäller kopplingen mellan språk, kultur och 

identitet. I den andra delen redovisas forskning som berör språkpolitiska maktförhållanden, 

majoritetsbefolkningens betydelse för minoritetsspråkens bevarande samt skolans 

minoritetsspråksbevarande roll. I kapitel fem diskuteras resultatet som framkommer i kapitel 

fyra och det är här den konkreta kopplingen till svenskundervisningen görs för att besvara 

syftet med denna uppsats. Slutligen följer ett kapitel som ger förslag på vidare forskning inom 

området.   
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2. Tillvägagångssätt och genomförande 
 

I detta kapitel redogörs för hur litteratursökning gått till samt varför den valda litteraturen är 

relevant. Vidare redogör vi för de avgränsningar som är relevanta i uppsatsen och slutligen en 

kort beskrivning för hur arbetet med uppsatsen gått till. 

2.1 Litteratursökning 
 

I sökandet efter relevant litteratur har vi använt oss av både databas- och manuell sökning. I 

databassökningen använde vi oss av databaserna UniSearch och ERIC, båda tillhandahållna 

via Linköpings universitetsbibliotek. De sökord vi använt oss av är minority language, 

minority language education, minority language school, about minority languages, 

minoritetsspråk, minoritetsspråk undervisning, language planning. Vi valde att fokusera på 

de artiklar och böcker som på något vis berörde minoritetsspråk i relation till attityder och 

undervisning för att på så vis täcka in vårt syfte och våra frågeställningar. Utifrån resultaten 

av dessa sökningar har vi även använt oss av manuell sökning och funnit ytterligare källor via 

litteraturförteckningar.  

 

2.2 Urval och avgränsningar 
 

Utifrån litteratursökningen består den forskning vi har valt att utgå från i denna uppsats främst 

av artiklar publicerade i vetenskapliga, peer-reviewade tidskrifter, doktorsavhandlingar samt 

forskningsartiklar ur ett fåtal antologier.  

I takt med arbetet med sökning av litteratur stod det klart att minoritetsspråk och hur de tas 

upp inom svenskundervisningen är ett obefintligt forskningsområde. Forskning om 

minoritetsspråk i undervisning inom den svenska skolan men även internationellt är även det 

ett mycket smalt område. Detta medför att den konkreta kopplingen till svenskundervisningen 

sker i den avslutande diskussionen. Det faktum att minoritetsspråk och dess nuvarande status i 

samhället är ett relativt nytt forskningsområde kan delvis förklara bristen på forskning inom 

området. Minoritetsspråk så som det är definierat idag har sin uppkomst först under 1900-

talets senare årtionden. Till följd av detta är denna uppsats inte direkt didaktiskt kopplad utan 

har som syfte att utifrån forskning diskutera undervisningen om minoritetsspråks vara eller 
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icke vara i svenskundervisningen som ett sätt att fullfölja de åtaganden specificerade i två 

europeiska styrdokument.  

 

För att kunna ge en större bild av synen på minoritetsspråk, kopplat till våra frågeställningar, 

har vi därför valt att ta med internationell forskning. Vi har valt att avgränsa urvalet av 

internationell forskning till artiklar som berör minoritetsspråk i västvärlden då vi anser att de 

enklast kan appliceras på det svenska samhället och den svenska skolan. Av samma anledning 

har vi valt att använda oss av källor som berör undervisning i minoritetsspråk, trots att vårt 

huvudsyfte är att undersöka undervisning om minoritetsspråk. Dessa källor har använts för att 

kunna belysa synen på minoritetsspråk, dess ställning i samhället samt hur detta påverkar de 

individer som talar minoritetsspråket men också bevarandet av språken. Det faktum att det 

inte finns mycket forskning om undervisning om minoritetsspråk gör att denna uppsats syfte 

blir intressant att undersöka. I uppsatsen lyfts även begreppet flerspråkighet då den forskning 

vi studerat använder sig av detta begrepp. Detta gör vi därför att minoritetsspråk är en del av 

begreppet flerspråkighet och blir därför aktuellt då synen på flerspråkighet i relation till synen 

på majoritetsspråk diskuteras.  

I vår urvalsprocess har vår målsättning varit att använda oss av så aktuell forskning som 

möjligt. Då forskningsfältet som tidigare beskrivet inte är enormt har vi behövt bredda vårt 

urval och inkludera forskning som sträcker sig tillbaka till millennieskiftet. Vi anser dock att 

denna forskning fortfarande är aktuell då stora delar av forskningsområdet kring 

minoritetsspråk uppkom vid denna tid då många länder ratificerade Europarådets stadga om 

landsdels- eller minoritetsspråk (1992) samt att inga stora förändringar på området har skett 

sedan dess. I uppsatsen finns även källor som är äldre än så men vi anser att de fortfarande är 

relevanta för vårt syfte och frågeställningar då dessa källor antingen behandlar grundläggande 

teorier kring minoritetsspråk (se Fishman, 1991) som andra forskare representerade i denna 

uppsats i sin tur bygger vidare på eller beskriver den historiska situationen för minoritetsspråk 

och dess talare i Sverige (Hyltenstam, 1999a; 1999b; Hyltenstam, Stroud & Svonni, 1999).  

Forskningsområdet om språk och identitet är betydligt större än vad som behandlas i denna 

uppsats men till följd av vårt syfte har vi valt att avgränsa den första frågeställningen till att 

främst beröra minoritetsspråks koppling till identitet och kultur. I och med denna avgränsning 

mot minoritetsspråks koppling till identitet och kultur har vi också i vårt litteraturval fokuserat 

på forskning som specifikt berör detta område. Till följd av detta har vi använt oss av en 
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begränsad grupp av forskare vilket medför att vi därmed inte gör anspråk på att ge hela bilden 

av språkbegreppet och vilken betydelse språket har i relationen till kultur och identitet. Detta 

samband är större och mer komplext än vad som beskrivs i denna uppsats men det resultat 

som framkommer i uppsatsen kan även härledas till majoritetsspråks koppling till identitet 

och kultur.  

Vi har valt att inte behandla det svenska teckenspråket inom ramen för denna uppsats. Det 

svenska teckenspråket nämns ofta som ett nationellt minoritetsspråk men då det i skrivande 

stund inte har lagstadgad status som ett nationellt minoritetsspråk har vi som blivande 

svensklärare inte skyldighet att undervisa om det. Vi har därför valt att inte inkludera det.  

 

I denna uppsats används begreppen majoritet och minoritet samt en kategorisering av 

folkgrupper och deras språk vilket kan vara problematiskt. Detta är något som vi är medvetna 

om. Då europeiska och svenska lagar samt styrdokument gör denna uppdelning i och med 

benämnandet av minoritetsgrupper som just minoriteter är det svårt att behandla ämnet i 

denna uppsats utan att själva göra denna kategorisering.  

 

2.3 Genomförande och självvärdering 
 
Tillsammans med vår handledare avgränsade vi ett syfte och utefter detta preciserade vi våra 

frågeställningar. Litteratursökningen gjordes sedan både enskilt och tillsammans. Under 

läsningen av litteraturen använde vi oss av en gemensam läslogg där vi sammanställde och 

kategoriserade det lästa. Med hjälp av denna läslogg kunde vi utröna mönster och teman i 

litteraturen och valde sedan vilka teman vi skulle fokusera på i förhållande till vårt syfte och 

våra frågeställningar. Därefter började skrivprocessen. Vi har haft som ambition att skriva så 

mycket som möjligt tillsammans men då skrivandet av resultatdelen pågick skrev vi varsin 

artikel för att sedan tillsammans knyta samman de olika artiklarna till en sammanhängande 

text. 
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3. Bakgrund 
 

I detta kapitel redovisas de styrdokument, europeiska som svenska, som ligger till grund för 

minoritetsspråkspolitiken i det svenska samhället och den svenska skolan. En definition av 

begreppet minoritetsspråk återfinns också i detta kapitel tillsammans med kortfattade 

beskrivningar av de fem nationella minoritetsspråken samt en beskrivning av de nationella 

minoritetsspråken och grupperna ur ett skolhistoriskt perspektiv. 

3.1 Europeiska och svenska språkpolitiska styrdokument 
 

Den svenska språkpolitiken regleras i Språklagen (2009:600). Dess syfte är att fastställa det 

svenska språket och de nationella minoritetsspråkens roll i det svenska samhället, att värna 

om individens tillgång till språk samt att värna det svenska språket och den språkliga 

mångfalden i Sverige (Språklag 2009:600:§2). Vidare fastställs i denna lag svenskan som 

huvudspråk i Sverige och att de fem nationella minoritetsspråken är finska, meänkieli, romani 

chib, samiska samt jiddisch. Språklagen (2009:600:§4-8) beskriver hur det allmänna har ett 

särskilt ansvar att skydda och att främja dessa fem språk. Vidare fastslår Lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk (2009:724:§4) att språkens talare ska ges möjlighet att behålla 

och utveckla sin kultur och sin kulturella identitet.  

 

Den svenska språklagstiftningens utformning grundar sig i den Europeiska stadgan om 

landsdels- och minoritetsspråk (Europeiska rådet, 1992) samt den Europeiska 

ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter (Europeiska rådet, 1995). Den 

Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk togs fram i syfte att värna om och 

stötta de historiska landsdels- och minoritetsspråken i EU-länderna för att på så vis bibehålla 

Europas kulturella rikedom samt för att skydda minoritetsspråktalares rätt att använda sitt 

språk (Europeiska rådet, 1992:1). Den Europeiska ramkonventionen för skydd av nationella 

minoriteter ämnar å sin sida att skydda de nationella minoriteternas fortlevnad samt att skapa 

ett fredligt och tolerant Europa (Europeiska rådet, 1995:1). Sverige ratificerade stadgan om 

landsdels- och minoritetsspråk år 1999 (Svenska Språknämnden, 2003:7) och 

ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter år 2000 (Europeiska rådet, 2018). I och 

med ratificeringen åtog sig Sverige att sträva mot och följa de mål och principer som stadgan 

och konventionen slår fast. Dessa inbegriper till exempel att tillhandahålla undervisning om 

minoritetsspråken på alla utbildningsnivåer, att främja studier och forskning om språken vid 
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universitet (Europeiska rådet, 1992:5-6). Dessutom innebär ratificeringen att skolans 

undervisning ska främja kunskaper om nationella minoriteters kultur, historia, religion och 

språk och vidta åtgärder för att införliva denna kunskap inom lärarutbildning och läromedel 

(Europeiska rådet, 1995:4).  

 

Det var i samband med ratificeringen av den Europeiska stadgan om landsdels- eller 

minoritetsspråk i slutet av år 1999 som den svenska språklagen ändrades år 2000 för att ge 

finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch lagstadgad status som nationella 

minoritetsspråk (Svenska Språknämnden, 2003:5-7). Statusen som nationellt minoritetsspråk 

ger språkens talare rätt till möjligheten att använda och lära sig språket (Språklag 

2009:600:§14.1). För språken samiska, finska och meänkieli tillkommer även rättigheten att 

inom språkens förvaltningsområden få använda sitt språk vid kontakter med myndigheter och 

domstolar likväl som rättigheten att få använda sitt språk inom förskola och äldreomsorg (Lag 

om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 2009:724:§8-18).  

 
3.2 Den svenska skolans styrdokument 
 

Den svenska skolan har en skyldighet att anpassa sig efter de stadgar och lagar som omger 

språk- och minoritetspolitiken. Redan i läroplanen för grundskolan 1994, det vill säga innan 

minoritetsspråkskonventionen ratificerades och de nationella minoritetsspråken fick officiell 

status, beskrevs hur alla elever ska ha kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk, 

religion och historia (Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet Lpo 94). I den nuvarande läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 

2011a:5, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011) 

läggs ett stort fokus på Sverige som ett land med en rik kulturell mångfald och att skolan ska 

bemöta främlingsfientlighet och intolerans med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser. Skolverket beskriver hur den svenska skolan berörs och bör arbeta med den 

mångfald som finns i skolan och i samhället i stort.  

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar 

för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där. Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia 

samt det svenska språket ska befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg 

identitet och medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker 
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förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Skolan ska bidra till att 

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

det europeiska och ytterst det globala. (Skolverket, 2011a:5) 

 

I citatet ovan belyser Skolverket den kulturella mångfalden i kombination med den svenska 

kulturen och historien som en tillgång för Sverige och de människor som bor i landet. Vad 

gäller de svenska minoriteterna och minoritetsspråken berörs dessa specifikt under avsnittet 

Övergripande mål och riktlinjer där det förklaras att skolan har till uppgift att elever efter 

slutförd gymnasieutbildning ska ha kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, 

religion och historia (Skolverket, 2011a:10).  

 

De kunskaper som ska förmedlas om minoriteterna och deras språk tas upp i ämnesplanen för 

Svenska 2 där det i det centrala innehållet beskrivs hur kursen ska behandla 

“Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, 

minoritetsspråk och dialekter” (Skolverket, 2011a:169). Minoritetsspråken tas däremot inte 

upp specifikt i kunskapskraven för kursen. För betyget E ska elever kunna redogöra för någon 

aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden (Skolverket, 2011a:170). Att det inte 

finns något kunskapskrav som berör minoritetsspråken och ordvalet till exempel i det centrala 

innehållet antyder att de således inte måste behandlas inom ämnet. De nationella 

minoriteterna och deras språk, kultur, religion och historia nämns inte ytterligare i någon 

kurs- eller ämnesplan inom den svenska gymnasieskolan.  

 

I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011b:14, Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet) nämns i de övergripande mål och riktlinjerna likt i 

läroplanen för gymnasiet att eleverna ska få kunskaper om de nationella minoriteterna och 

deras kultur, språk, religion och historia. I ämnesplanerna berörs minoriteterna och 

minoritetsspråken i ämnena historia i årskurs 7-9 (Skolverket, 2011b:200), samhällskunskap i 

årskurs 7-9 (Skolverket, 2011b:219) och i ämnet svenska ska minoritetsspråk behandlas i 

både årskurs 4-6 och 7-9 (Skolverket, 2011b:250-252). Den undervisning som bedrivs i dessa 

ämnen ska behandla minoriteterna och minoritetsspråken både ur ett historiskt perspektiv men 

även vilken ställning och vilka rättigheter de har i dagens samhälle.  
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3.3 De nationella minoritetsspråken i Sverige 
 

Under denna rubrik redogörs för definitionen av ett minoritetsspråk samt de fem nationella 

minoritetsspråken i Sverige.  

 

3.3.1 Vad är ett minoritetsspråk?  
 

Den Europeiska Stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (Europeiska rådet, 1992:2) 

definierar ett minoritetsspråk som ett språk med historiskt hävd av användning inom staten, av 

en grupp som till antalet är i minoritet till övriga befolkningen. Språket måste även skilja sig 

från statens officiella språk. Därmed kan varken språk som talas av nya invandrargrupper 

samt dialekter av svenskan räknas som minoritetsspråk. Vidare delas minoritetsspråk upp i två 

kategorier; territoriella språk respektive territoriellt obundna språk. 

 

3.3.2 Sveriges nationella minoritetsspråk 
 

Då Europarådets stadga om landsdels- eller minoritetsspråk började diskuteras i Sverige 

tillsatte den svenska regeringen en kommitté vars uppdrag var att utreda om och hur Sverige 

skulle ansluta sig till denna konvention. Kommittén undersökte de språk som ämnade få status 

som minoritetsspråk i Sverige och kopplade dessa till de krav som finns i Europarådets stadga 

om huruvida ett språk ska kunna definieras som ett minoritetsspråk. Betänkandet mynnade 

sedan ut i att Sverige ratificerade Europarådets minoritetsspråkskonvention. 

 

Samiska 

Det språk som i Sverige kallas samiska består emellertid av tre olika varieteter av samiska, 

dessa är nordsamiska, sydsamiska samt lulesamiska. Kommittén beslutade dock att behandla 

alla dessa som ett gemensamt språk då sydsamiskan och lulesamiskan annars skulle riskera att 

inte omfattas av stadgans krav på att ett språk ska användas av hävd i ett land (SOU 

1997:192:105-106). De två varieteterna har således för få talare för att kunna falla in under de 

krav som är uttryckta i stadgan. Då språken behandlas som ett språk skyddas de enligt 

kommittén (SOU 1997:192:106) på samma sätt av lagen och de europeiska stadgarna. Vad 

gäller stadgans krav på att ett språk ska talas inom ett territoriellt område ansåg kommittén 

(SOU 1997:192:100) att samiska har talats inom ungefär samma geografiska område i Sverige 
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under en historiskt lång period och därav var kravet uppfyllt. Enligt Mikael Svonni (2003:32) 

talar cirka 7000 personer i Sverige samiska, alla tre varieteter inräknade.  

 

Finska 

Finskan har talats i Sverige under en lång historisk period och Paula Ehrenbo (2003:11) 

beskriver att språket varit utbrett med fästen i Mälar- och Tornedalen. Under och efter andra 

världskriget har finska minoritetsgrupper bildats i flertalet svenska städer (Ehrenbo, 2003:11) 

och mot bakgrund av detta historiska inflytande föll finskan in under Europarådets krav om 

att ett språk ska ha använts av hävd inom ett land (SOU 1997:192:110). En intressant aspekt 

är dock att kommittén som hade till uppgift att bedöma Sveriges potentiella minoritetsspråk 

räknade in meänkieli som en varietet av finskan för att på så vis ge alla varieteter av finskan 

skydd i enlighet med den europeiska stadgan. En distinktion mellan finska och meänkieli 

skulle enligt kommittén (SOU 1997:192:114) innebära att annan finska än meänkieli skulle 

räknas som ett territoriellt obundet språk och därmed försvaga det finska språkets ställning i 

Sverige. Språken delades trots detta upp när det lagstadgades om Sveriges minoritetsspråk 

och finska talas idag av cirka 300 000 individer i Sverige (Ehrenbo, 2003:11).  

 

Meänkieli 

Som beskrivits ovan bedömde statens utredande kommitté att meänkieli skulle räknas som en 

del av finskan (SOU 1997:192:114). Erling Wande (2003:21) beskriver hur intresset för att 

bevara den tornedalska kulturen och den varietet av finska som talades i Tornedalen växte. 

Detta ledde så småningom fram till att tornedalsfinskan kom att betraktas som ett eget språk, 

kallat meänkieli, vid ratificerandet av Europarådets minoritetsspråkskonvention (Wande, 

2003:21). Antalet talare av meänkieli är likt övriga minoritetsspråk svårt att fastställa men 

Wande (2003:22) skriver att språket har ungefär 75 000 talare i hela Norrbotten. Dessa siffror 

hänvisas till 1980-talet och någon exakt siffra över dagens läge finns ej att tillgå.  

 

Romani chib 

Kari Fraurud (2003:37) beskriver romani som ett språk utan en egen nation men redogör 

samtidigt för att olika varieteter av romani talats i Sverige sedan cirka 500 år tillbaka 

(Fraurud, 2003:40). Därmed har språket en stark historisk tradition i landet. Vid utredningen 

om romani skulle bli ett officiellt minoritetsspråk i Sverige gjorde kommittén bedömningen 

att alla varieteter av romani, samlat under namnet romani chib, skulle räknas som ett 

gemensamt minoritetsspråk (SOU 1997:192:122). Romani chib är ett territoriellt obundet 
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språk då det inte talats inom ett specifikt geografiskt område (SOU 1997:192:122-123). Idag 

beräknas antalet talare av romani chib i Sverige vara cirka 15 000 till 20 000 individer 

(Fraurud, 2013:41).  

 

Jiddisch 

Jiddisch är enligt Susanne Sznajderman-Rytz (2003:46) ett språk som har talats av judar i 

Sverige sedan 1600-talet. Motsägelsefullt nog var statens utredande kommitté av åsikten att 

jiddisch inte använts under tillräckligt lång tid eller av ett tillräckligt stort antal för att kunna 

ratificeras som ett officiellt minoritetsspråk (SOU 1997:192:128). Emellertid blev jiddisch ett 

av Sveriges fem nationella minoritetsspråk och det räknas likt romani chib som ett territoriellt 

obundet sådant. Sznajderman-Rytz (2003:46) beskriver att språket har ett litet fäste i Sverige 

med endast cirka 4000 personer som behärskar språket fullt ut.  

 

3.4 Skolhistoriskt perspektiv 
 

Under första halvan av 1900-talet var Sveriges språkpolitik, likt övriga Europas, starkt präglat 

av nationalistiska tankegångar. Nationalstatens uppbyggnad vilade på idéen om en stat, med 

ett folk som delade en gemensam historia och ett gemensamt språk (Hyltenstam 1999a:11). 

Detta nationalistiska synsätt menar Hyltenstam (1999a:12) historiskt sett har lett till ett 

förnekande av den språkliga mångfald som sedan länge har utgjort det svenska 

språklandskapet. Det faktum att finska och samiska har talats inom Sveriges gränser långt 

innan landet ens uppkom eller att romani och jiddisch har talats i Sverige i flera århundraden 

har inte fått något utrymme inom politiken, skolan eller samhället i stort. Istället har en 

språklig assimileringspolitik förts i syfte att göra hela den svenska befolkningen 

svenskspråkig (Hyltenstam, 1999a:11).  

 

I praktiken har denna språkliga assimileringspolitik lett till att skolornas statsbidrag inom 

vissa delar av landet, till exempel Tornedalen, delats ut under förutsättning att endast svenska 

användes i undervisningen vilket i sin tur ledde till att det finska språket förbjöds att talas 

under lektioner och på raster (Hyltenstam 1999b:127). Paradoxalt nog ledde assimilerings-

politiken i vissa fall till exkluderande av hela minoritetsgrupper, inte enbart ett förbud mot att 

tala minoritetsspråket, från den ordinarie svenska skolan. Detta blir särskilt tydligt i fallen 

med samer och romer. Kenneth Hyltenstam, Christopher Stroud och Mikael Svonni (1999:54-

55) beskriver införandet av nomadskolan som skolform år 1913. Denna skolform riktade sig 
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till samiska barn som definierades som icke-bofasta. Skolformen och skolorna i sig var 

segregerad från den ordinarie grundskolan och fokus i undervisningen låg på den samiska 

kulturen för att på så vis bevara den samiska befolkningens “särart” (Hyltenstam, Stroud & 

Svonni, 1999:54-55). År 1962 reformerades nomadskolan som skolform och övergick till det 

som idag är sameskolan (Hyltenstam, Stroud & Svonni, 1999:65).  

 

Den romska minoriteten i Sverige har fram till 1960-talet inte fått vara folkbokförda på en 

specifik adress och svenska kommuner kunde på så sätt fördriva romer från plats till plats. 

Detta medförde att romska barns möjlighet till en kontinuerlig skolgång förhindrats 

(Pikkarainen & Brodin, 2008:19). Christina Rodell Olgac (2005:111) beskriver hur den 

romska minoriteten i Sverige, när de väl fick börja i den svenska skolan, har blivit förtryckta 

samt att rasistiska föreställningar om romer som grupp präglat deras skolgång vilket sedan lett 

till en ovilja mot skolgången. Rodell Olgac (2005:118 ) förklarar även hur den romska 

minoriteten aldrig upplevt sin romska kultur som en tillgång i skolan och att föräldrar till 

romska barn hållit barnen hemma från skolan för att undslippa den rasism och det förtryck 

som förekommit.  

Den judiska minoriteten har inte på samma sätt blivit exkluderade från skolans undervisning 

men en viss assimileringspolitik har ändå varit kännbar i form av obligatoriska kristna 

morgonböner (Sznajderman-Rytz, 2007:4). Däremot har den språkliga assimileringspolitiken 

av jiddischtalande judar inte varit särskilt förekommande inom skolan då den judiska 

befolkningen i Sverige historiskt sett ofta varit flerspråkig och därför ofta använt 

majoritetsspråket i skolan och jiddisch i hemmet (Sznajderman-Rytz, 2007:7). 

Under 1970-talet sker ett ideologiskt skifte i skolans språkpolitik då den rådande 

assimileringstanken byts ut mot ett pluralistiskt, flerspråkigt perspektiv. Kulturell och språklig 

mångfald börjar ses som något positivt vilket innebär ökade möjligheter för minoritetsgrupper 

att få behålla och utveckla sitt språk. För talare av de idag klassade nationella 

minoritetsspråken samiska, meänkieli och romani innebar detta utökade rättigheter till 

modersmålsundervisning. De krav på ett minimiantal elever som krävdes för att skolan skulle 

vara skyldig att tillhandahålla undervisning i dessa tre språk i skolan slopades likväl som 

kravet på att språket skulle talas i hemmet. (Hyltenstam, Stroud & Svonni, 1999:56).  
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4. Undersökning 
 

I denna del av uppsatsen presenteras den forskning som behandlar våra frågeställningar. 

Undersökningen inleds med att behandla den första frågeställningen och därefter följer den 

andra frågeställningen. Dessa tematiseras med hjälp av underrubriker för att förtydliga 

innehållet.  

4.1 På vilka sätt hänger språk, kultur och identitet ihop sett ur ett 
minoritetsspråksperspektiv?  
 

I den Europeiska ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter görs en tydlig koppling 

vad gäller sambandet mellan språk, kultur och identitet. Under artikel 5 i konventionen står att 

“The Parties undertake to promote the conditions necessary for persons belonging to national 

minorities to maintain and develop their culture, and to preserve the essential elements of 

their identity, namely their religion, language, traditions and cultural heritage” (Europeiska 

rådet, 1995:2). De länder som ratificerat konventionen har alltså till uppgift att upprätthålla 

och ge de nationella minoriteterna de förutsättningar som krävs för att de ska utveckla och 

bibehålla sin kultur, där identitet och språk är två viktiga delar. Detta samband uttrycks även i 

den svenska läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011:5, Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011) där skolan har till uppgift att utveckla 

den kulturella mångfalden i Sverige. En mångfald som beskrivs utgöras av en trygg identitet 

som kan relateras till det svenska, nordiska, europeiska och ytterst det globala. Den identitet 

som eleverna ska få möjlighet att utveckla i skolan är således starkt kopplad till det svenska 

kulturarvet i kombination med internationella värderingar och kulturer. Utifrån dessa två 

styrdokument som den svenska skolan och språkpolitiken har att förhålla sig till verkar 

sambandet mellan språk, kultur och identitet och dess positiva inverkan vara odiskutabelt. 

Emellertid är detta samband något som diskuteras i forskningen. Denna frågeställning ämnar 

att lyfta fram hur forskningen debatterar om sambandet mellan språk, kultur och identitet.  

 

4.1.1 Perspektiv på förhållandet mellan minoritetsspråk, kultur och identitet
  
Den forskning vi har tagit del av är inte överens om på vilket sätt språk, kultur och identitet är 

sammanbundna sinsemellan, det råder delade meningar om språkets inverkan på en individs 

identitet. Den amerikanske språksociologen Joshua Fishman, en av de stora teoretikerna vad 
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gäller minoritetsspråk och utdöende språk, är i sin bok Reversing Language Shift: Theoretical 

and empirical foundations of assistance to threatened languages (Fishman, 1991:20) en stark 

förespråkare för att språk, identitet och kultur är nära sammanbundna. Enligt honom utgör 

språket en central del i den talande gruppens kultur och dess gruppidentitet. Han exemplifierar 

detta genom att jämföra identitetsskillnader mellan hebreisktalande judar och icke-

hebreisktalande judar. Då språket förmedlar kulturen menar Fishman (1991:16) att dessa två 

grupper och dess medlemmar som följd innehar olika typer av judisk kulturell identitet. I 

likhet med Fishman anser Pirjo Kukkonen i sin artikel Mitt språk mitt liv mitt allt - Språkspel 

och identitet (2003:7) att språket är den viktigaste identitetsskapande faktorn. Kukkonen 

menar att  “språket utgör en central existentiell del av vårt liv. I språket lagras känslor, kultur 

och makt. /.../ vårt språk lagrar och ger uttryck för könsbundna drag, ålder, regional och social 

hemvist, personliga egenskaper och tillfälliga sinnesstämningar” (Kukkonen, 2003:8).  

Förhållandet mellan språk och identitet diskuteras ytterligare av Kukkonen (2003:12) som 

menar att språket inte endast utgör en kulturell identitet (se Fishman, 1991:16) utan även är en 

avgörande del i den individuella identiteten. Begreppet språk vidareutvecklas dock av 

Kukkonen (2003:7) och hon menar att det inte endast är det talade språket som bör inbegripas, 

utan alla sätt på vilka vi människor kommunicerar.  

 

I motsats till rådande styrdokument samt Fishman (1991) och Kukkonen (2003) ställer sig 

Stephen May, professor inom språkpolitik och språkrättigheter, i sin artikel Rearticulating the 

Case for Minority Language Rights (May, 2003:95) kritisk till att språk och identitet är två 

begrepp som är tätt sammankopplade och har ett ömsesidigt beroende av varandra. Istället 

menar May (2003:97-98) att språket endast är en del av en etnisk, eller kulturell, identitet men 

att det inte utgör huvuddelen. Språket är således inte en avgörande del av den individuella 

identiteten.  May (2003:98) förstärker detta genom att lyfta fram hur ett byte till ett annat 

språk än minoritetsspråket inte påverkar den individuella identiteten och därmed menar May 

att det samband mellan språk och identitet som framställs i de politiska styrdokumenten inte 

är så tydligt som politikerna vill framhäva. Den ökande trenden globalt sett av att fler väljer 

att tala majoritetsspråket (May, 2003:99), en trend som håller i sig än idag (UNESCO, 2018), 

visar tydligt att språk och identitet inte är beroende av varandra då identitetsbegreppet är 

skiftande och består av flertalet faktorer, inte enbart vilket språk man väljer att tala . Enligt 

May (2003:99) blir således synen på att språk och identitet är starkt sammankopplade 

förlegad och orealistisk. 
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4.1.2 Hur kan förhållandet mellan språk, kultur och identitet ta sig uttryck? 
 

Fishman (1991:20-25) definierar flera sätt på vilka ett språk och en kultur hänger ihop. Först 

och främst har ett språk och en kultur en indexal koppling då språket tillhörande en viss kultur 

är bäst lämpat att klä kulturens tankesätt och fenomen i ord (Fishman, 1991:20). Vidare har 

språk och kultur en symbolisk koppling genom att själva språket i sig blir en markör för 

kulturen. Fishman använder som exempel tysk-amerikaners ovilja att tala tyska utanför 

hemmet under andra världskriget då det tyska språket var så pass starkt kopplat till den tyska 

regimen och kulturen. (Fishman, 1991:22). Denna bild av språket som en markör för kulturen 

nyanseras av språksociologen Nathan John Albury som i sin artikel  Your language or ours? 

Inclusion and exclusion of non-indigenous majorities in Māori and Sámi language 

revitalization policy (2015) undersöker den symboliska kopplingen mellan språk, kultur och 

nationell identitet i Norge och Nya Zeeland. Han menar att det samiska språket i Norge är en 

betydligt starkare symbol för den samiska kulturen och den samiska identiteten än vad Māori 

är för den maoriska identiteten. Att kunna tala māori ses inte som en stark markör för att 

tillhöra den maoriska folkgruppen utan tillhörigheten baseras på etnicitet (Albury, 2018:74). 

Albury (2015:329) menar att denna skillnad i synsätt mellan Norge och Nya Zeeland vad 

gäller vem språket tillhör skapar olika sätt att se på kopplingen mellan språk, etnicitet, kultur 

och nationell identitet. Som följd av de territoriellt bundna språkliga rättigheterna i Norge ses 

det samiska språket tillhöra den samiska folkgruppen men inte den övriga delen av 

befolkningen (Albury, 2015:325-326). Det motsatta råder i Nya Zeeland där māori ses som ett 

språk tillhörande medborgare och som en gemensam del av landets historia (Albury, 2018:73-

74) vilket överensstämmer med Mays (2003:97) tankar om att språk endast är ett ytligt 

karaktärsdrag kopplat till en etnisk, eller kulturell, identitet. Olle Josephson (2013:142) är 

inne på samma som spår som May (2003) och ställer sig kritisk till kopplingen mellan ett 

språk och en gemensam kultur då han ifrågasätter huruvida alla talare av ett språk automatiskt 

delar samma kultur. Han exemplifierar detta med sverigefinländare i Sverige. De må kunna 

förenas i ett gemensamt språk men de lever geografiskt utspridda över hela landet, tillhör 

olika samhällsklasser och har olika intressen (Josephson, 2013:142).  

 

Språk kan inte enbart ses som en markör för en grupps kultur och således även dess identitet. 

Fishman (1991:24) menar att det finns en känslomässig koppling mellan språk och kultur då 

kulturen i sig förmedlas genom språket via exempelvis sånger, böner och talesätt som vid 
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översättning till andra språk inte ger samma känslomässiga koppling. Denna koppling menar 

Fishman (1991:16) är särskilt stark hos minoritetsgrupper. Detta upplevda starka band mellan 

språk och kultur hos minoritetsgrupper har närmare undersökts av Theresa L. McCarty et al. 

(2011) som genom enkätstudier, djupintervjuer och observationer i skolor undersökt vilka 

attityder ungdomar tillhörande olika grupper av den amerikanska ursprungsbefolkningen har 

gentemot minoritetsgruppens språk och engelska, majoritetssamhällets språk. Enligt McCarty 

et al. (2011:41) upplevde de deltagande ungdomarna en stark koppling mellan sitt språk och 

sin kultur. De deltagande ungdomarna uttryckte en stark, känslomässig koppling till det 

inhemska språket oavsett om de kunde tala språket flytande eller ej, då de upplevde att språket 

knöt dem samman med den tillhörande kulturen och gruppidentiteten. Det inhemska 

minoritetsspråket sågs som det “kulturella språket” eller “blodspråket” (McCarty et al., 

2011:41). Upplevelsen av minoritetsspråket som det kulturella språket beskriver även 

Susanne Sznajderman-Rytz (2007), språkvetare och sakkunnig inom jiddisch och 

minoritetsfrågor, i sin studie om jiddisch ställning i Sverige. I likhet med språk talade av den 

amerikanska ursprungsbefolkningen är antalet flytande jiddischtalare samt personer med 

jiddisch som modersmål i Sverige i dagsläget mycket lågt. Trots detta uppger många inom 

den judiska folkgruppen en stark känslomässig och kulturell koppling till språket då 

exempelvis sånger och skämt framförs på jiddisch (Sznajderman-Rytz, 2007:7).  

 

4.1.3 Essentialism: Risker med att koppla ihop språk, kultur och identitet 
 

Att knyta samman ett språk med en tillhörande kultur och grupp- och individuell identitet 

anses av flera forskare vara problematiskt (May, 2003:Josephson, 2013; Nieminen Mänty & 

Börjesson, 2013). May (2003:99) menar att den kulturella och etniska identiteten, där språket 

har en viktig men inte avgörande del, är karaktärsdrag som minoritets- eller majoritetsgrupper 

skapar när det är behövligt och detta grundar sig ofta i historiska och traditionella 

förväntningar om hur en minoritetsgrupp förväntas vara. Den kritik som May (2003:104) 

framför mot att språket är identitetsskapande grundar sig i att det ofta tas för givet att 

medlemmar av en specifik grupp har en identitet som definieras utifrån deras språk (se 

Fishman, 1991:16) vilket skapar en essentialism som är svår att bryta (May, 2013:96). May 

utgår från Werbners (1997) definition av begreppet och förklarar att essentialism betyder att 

en individ eller en grupp av människor beskrivs utifrån egenskaper som är karaktäristiska för 

den specifika individen eller gruppen (May, 2003:96). En problematik med essentialism i 

detta sammanhang menar May (2003:96-97) är att då språk och identitet beskrivs ha en tydlig 



 

21 
   

korrelation riskerar den enskilda individens identitet att ignoreras. Istället blir det 

minoritetsgruppen som individen tillhör som tillskrivs den karaktäristiska egenskapen, i detta 

fall det språk som talas inom den aktuella minoritetsgruppen. Problematiken med att sätta 

likhetstecken mellan språk, kultur och identitet diskuteras vidare av Josephson (2013) som 

menar att det finns en risk med detta. Genom att sätta detta likhetstecken riskerar gruppen i 

fråga att etnifieras och således hamna i en “etnicitetsfälla” där det förväntas att medlemmar i 

gruppen handlar i enlighet med de karaktärsdrag som gruppen tillskrivits (Josephson, 

2013:142)  

 

Ur ett svenskt perspektiv problematiserar Josephson (2013:142) synen på att 

minoritetsgrupper i det svenska samhället har en gemensam kultur som alla individer 

tillhörande minoriteten innehar, samtidigt som denna kultur skiljer sig från den svenska 

majoritetskulturen. Denna kategorisering utifrån språk och kultur har Nadja Nieminen Mänty 

och Mats Börjesson (2013:149) vidare undersökt. De har bland annat fokuserat på vad den 

svenska statliga kategoriseringen av grupper får för språkpolitiska konsekvenser för de 

nationella minoritetsgrupperna vad gäller formandet av den kulturella identiteten (Nieminen 

Mänty & Börjesson, 2013:149). Nieminen Mänty och Börjesson (2013:155) beskriver hur de 

nationella minoriteterna i Sverige förväntas välja en identitet som är starkt kopplad till 

minoritetsgruppen samt överensstämmer med den politiska kategoriseringen för att deras 

rättigheter och språkpolitiska åtgärder ska kunna implementeras på bästa sätt. May (2003:97) 

diskuterar även han denna kategorisering som har gjorts mellan språk och tillhörighet till en 

minoritetsgrupp och dess kultur. Kategoriseringen av minoritetsgrupper leder enligt May 

(2003:97) inte endast till en påtvingad identitet, vilket Nieminen Mänty och Börjessons 

(2013:155) studie påvisar. May (2003:97) menar att kategoriseringen även har fungerat till 

gagn för minoritetsgrupper och deras ställning och rättigheter i samhället. Sambandet mellan 

språk, kultur och identitet kan således ses som ett nödvändigt argument för att få igenom de 

krav och den politik som omgärdar minoritetsspråksfrågan.  

 

Josephson (2013:143) diskuterar vidare det faktum att alla medlemmar tillhörande en 

nationell minoritet inte kan tala det språk som enligt politiska styrdokument är så starkt 

kopplad till den kulturella identiteten. Likt Nieminen Mänty och Börjesson (2013) menar 

Josephson (2013:143) å ena sidan att synen på de nationella minoriteterna riskerar att bli 

stereotypisk och den svenska lagstiftningen stödjer denna syn genom att sammankoppla en 

rad olika karaktärsdrag till en gemensam minoritetskulturetikett som sedan klistras på 
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minoritetsgrupperna. Å andra sidan lyfter många organisationer kopplade till de nationella 

minoriteterna i Sverige (Jiddischförbundet, 2018; Samiskt språkcentrum, 2018; Sverigefinska 

ungdomsförbundet, 2018) att känslan av gemenskap och gruppidentiteten är viktig. 

Organisationernas medlemmar definierar sig själva som en del av en minoritetsgrupp och 

genom denna tillhörighet lyfter de sin rätt till att få lära sig, bevara och föra vidare sitt språk 

och således även sin kultur.  

 

4.2 Språkliga statusskillnader och språkbevarande 

 

Idag talas uppskattningsvis 6 000 olika språk i världen varav nästan hälften av dessa riskerar 

att på sikt dö ut, de flesta klassade som minoritetsspråk i olika länder (UNESCO, 2018). 

Sverige åtog sig i samband med ratificeringen av stadgan om landsdels- och minoritetsspråk 

samt ramkonventionen om skydd av nationella minoriteter att värna om de minoritetsspråk 

som finns i landet. Sverige åtog sig även att anta nödvändiga åtgärder för att bevara och 

främja de nationella minoritetsspråken, en sådan åtgärd är undervisning om dessa språk inom 

svenskundervisningen. I denna frågeställning lyfts bakomliggande faktorer för makt- och 

statusskillnader mellan språk, majoritetsbefolkningens attityder till minoritetsspråk och hur 

det påverkar minoritetsspråkets chans till överlevnad. Vidare lyfts skolans syn på 

flerspråkighet ur ett språkbevarande perspektiv samt huruvida språkbevarande insatser i 

skolan kan legitimeras.  

 

4.2.1 Språkpolitiska maktförhållanden: Nationalstatsspråk vs. Minoritetsspråk 
 

May undersöker i sin artikel Uncommon Languages: The Challenges and Possibilities of 

Minority Language Rights (May, 2000) det politiska förhållandet mellan majoritets- och 

minoritetsspråk och hur dessa uppstår. Han diskuterar i denna artikel vad tidigare forskning 

har att säga om detta förhållande samt vilka konsekvenser det kan leda till, både för 

minoritetsgrupperna men även för majoriteten i ett land. Huvudfokus i artikeln är att 

undersöka minoritetsspråkens roll ur ett maktperspektiv då ett minoritetsspråk enligt May 

(2000:368) sällan talas av en i samhället dominerande grupp med hög status. Språkets 

ställning är därmed en konsekvens av den talande gruppens ställning i samhället (May, 

2000:369). Vidare belyser May (2000:368-369) att språk är tätt sammankopplat med 

begreppet nationalstat. Han exemplifierar detta med norska språket som genom många 

århundraden ansetts vara en dansk dialekt men då Norge blev ett självständigt land fick 
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norskan status som nationalstatsspråk och ansågs vara ett eget språk. Således skapar bildandet 

av nya nationalstater nya språk som får officiell status som landets huvudspråk och 

användningen av dessa språk legitimeras av nämnda status (May, 2000:369). Emellertid är ett 

nationalstatsspråks höga status inte i alla lägen givet vilket Inger Lindberg (2009:10), 

professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, diskuterar. Hon lyfter fram att ett språks 

ställning alltid är relativt och exemplifierar detta med svenskans dubbla ställning som dels 

majoritetsspråk i Sverige, dels minoritetsspråk gentemot större världsspråk som engelskan 

eller mandarin men även gentemot finskan i Finland.  

 

När en ny stat bildas och ett språk får status som nationalstatsspråk blir övriga språk i landet 

per definition minoritetsspråk. Denna maktskillnad mellan nationalstatsspråket och 

minoritetsspråk tar sig i uttryck genom att nationalstatsspråken används och tas för givet i de 

flesta sammanhang i det samhälle där språket verkar (May, 2000:369). På ett liknande sätt 

beskriver Nieminen Mänty och Börjesson (2013:154) ur ett svenskt perspektiv hur 

medlemmar tillhörande de nationella minoriteterna har fått anpassa sig till det svenska språket 

och kulturen. Hyltenstam (1999:11) beskriver hur de grupper i samhället som inte talade 

nationalspråket på olika sätt skulle assimileras och på sikt överge sitt språk till förmån för det 

svenska språket. Förhållandet mellan minoriteter och majoriteten i Sverige har enligt 

Nieminen Mänty och Börjesson (2013:153) länge präglats av ignorans och okunskap från 

statens sida och medfört att minoriteterna och deras språk hamnat i skymundan i förhållande 

till det som ansetts vara svenskt. Ur ett skolhistoriskt perspektiv har detta tagit sig i uttryck till 

exempel genom att den undervisning i modersmålet som tillhandahölls bedrevs i syfte att 

modersmålet skulle fungera som ett hjälpspråk för att lära eleven svenska (Hyltenstam, Stroud 

& Svonni, 1999:68). 

 

4.2.2 Språkliga statusskillnader och den praktiska nyttan av ett språk 
 

Nationalstatsspråken förknippas enligt May (2000:370) med modernitet medan 

minoritetsspråken ses som omoderna och förlegade. Detta belyser även McCarty et al. 

(2011:42) i fallet med ungdomar tillhörande den amerikanska ursprungsbefolkningen. Det 

existerar negativa attityder gentemot språk talade av den amerikanska ursprungsbefolkningen. 

Språken ses av majoritetssamhället som en markör för okunskap, bakåtsträvande och 

fattigdom vilket påverkar yngre talares relation till språket och benägenheten att tala det. Ur 
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ett annat perspektiv visar deltagarna i studien själva en tendens att se majoritetsspråket 

engelska som en markör för civilisering och modernitet vilket ger talaren en högre status än 

de som inte talar engelska (McCarty et al., 2011:41). Som en följd av dessa attityder menar 

May (2000:369) att de språk som inte är officiella eller starkt förknippade med nationalstaten 

får allt svårare att överleva till följd av en maktobalans mellan ojämlika krafter. Majoriteten är 

den starkare parten och minoritetsgrupperna och deras språk är dömda att förlora (May, 

2003:100).  

 

Ur ett globalt perspektiv får minoritetsspråk allt svårare att överleva till följd av uppfattningen 

om huruvida minoritetsspråket har någon praktisk funktion utöver språkets kulturella 

koppling (se Fishman 1991:22; McCarty et al., 2011:41) för till exempel en framtida 

utbildning, karriär samt förmåga att klara sig i ett globaliserat samhälle. I likhet med detta 

menar Lindberg (2009:17,19) att västvärlden idag premierar nationalstatsspråk, enspråkighet 

och kulturell homogenitet snarare än att se flerspråkighet, och således även minoritetsspråk, 

som en tillgång i dagens globaliserade värld. Attityder till den praktiska nyttan i att tala ett 

minoritetsspråk har Albury undersökt i sin studie ”If we lose their language we lose our 

history”: Knowledge and disposition in Maori language acquisition policy från 2018. Med 

hjälp av enkäter har han undersökt nyzeeländska studenters attityd till minoritetsspråket 

māori. Deltagarna uppvisade en tudelad syn på huruvida māori var ett ekonomiskt gynnsamt 

språk (Albury, 2018:75). En del av deltagarna framhöll det kulturella värdet i att främja 

undervisning i māori för att på så vis bevara språket och den māoriska kulturen som de såg 

som en vital del i den nyzeeländska nationella identiteten, vilket kan härledas till Fishmans 

(1991:22) och McCarty et al. (2011:41) resonemang om den symboliska kopplingen mellan 

språk och kultur. Andra deltagare menade att kunskaper i māori inte innebar något större 

ekonomiskt värde då det enbart talas i Nya Zeeland. Deltagarna i studien anser därmed att 

undervisning i māori inte bör ses som ett centralt ämne inom skolan utan att fokus istället 

borde läggas på att lära ut mandarin eller japanska, två språk som talas i ekonomiska 

stormakter i Oceaniens närområde. Detta menar deltagarna i studien skulle gagna Nya 

Zeeland och dess invånare i högre utsträckning. (Albury, 2018:75-76). En liknande attityd till 

majoritetsspråket engelska uppvisar deltagande ungdomar i McCarty et al. (2011:40) studie 

som uppger att de ser engelskan som “affärsspråket” och det språk som talas i världen utanför 

deras egen, vilket gör det till en nödvändighet för att kunna klara sig ekonomiskt i framtiden.  
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Statusskillnader mellan olika språk i en svensk skolkontext diskuteras av flertalet forskare 

(Lindberg, 2009; Jonsson, 2010; Cabau, 2014). Enligt Béatrice Cabau, som i sin artikel 

Minority language education policy and planning in Sweden (2014) undersökt den diskrepans 

som finns mellan styrdokument och implementeringen av dessa vad gäller flerspråkighet och 

undervisning i och om andra språk än svenska i den svenska skolan, finns det inom den 

svenska skolan en tydlig hierarki mellan olika språk och lärarna som undervisar i dem. De 

lärare med högst status är de lärare som undervisar i svenska och engelska, de språk som 

anses ha högst praktisk nytta i Sverige. Dessa lärare får mer inflytande i hur skolans 

verksamhet utformas. Lärare i moderna språk ges inte lika mycket inflytande och lärare i 

modersmål eller minoritetsspråk ges knappt något inflytande alls, om det ens finns några 

lärare i dessa ämnen på skolan (Cabau, 2014:417). På samma sätt menar Carla Jonsson 

(2010:229), lektor vid Stockholms universitets centrum för tvåspråkighetsforskning, att det 

inom skolan finns en dold språkpolicy där språk värderas olika högt och därmed får olika 

status. Lindberg (2009:17, 19) utvecklar detta genom att belysa hur den svenska skolan 

tenderar att betrakta flerspråkighet hos elever som en brist snarare än en tillgång om ett av 

språken inte innehar en hög status i samhället. Den praktiska och ekonomiska nyttan i att vara 

flerspråkig samt att ha en bred flerspråkig kompetens inom landet beaktas därmed inte. 

Således menar  Lindberg (2009:17) att synen på flerspråkighet är i behov av förändring.  

 

4.2.3 Majoritetsbefolkningens betydelse för minoritetsspråkens bevarande 
 

En konsekvens av maktobalansen mellan majoriteten och minoriteter i ett land är att 

minoritetsgruppens egen syn på språket påverkas av majoritetsbefolkningens attityd till 

minoritetsspråket (May 2000:369; Neiminen Mänty & Börjesson, 2013:154). Detta har varit 

Julia de Bres, idag professor i sociolingvistik vid Luxemburgs universitet, specialområde. I 

artikeln Planning for tolerability in New Zealand, Wales and Catalonia (2008:465) belyser 

hon hur en negativ inställning hos majoritetsbefolkningen i ett land gentemot ett 

minoritetsspråk och dess talare kan internaliseras hos minoritetsgruppen. Ett nutida exempel 

på en sådan attityd är hur majoritetens frustration över dagens minoritetsspråkspolitik riktas 

mot minoritetsgrupper och leder till en negativ syn på dessa (se May, 2000:378; Grin 

2005:451, 457). Internaliseringen av majoritetsbefolkningens attityder kan ske både medvetet 

eller undermedvetet och riskerar att påverka huruvida medlemmar av minoritetsspråket väljer 

att tala språket eller ej samt i vilka sammanhang de väljer att tala språket vilket i sin tur 

påverkar språkets chans att överleva (de Bres, 2008:465). Även May (2000:379) framhäver 
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majoritetsbefolkningens roll då de attityder de har gentemot minoritetsspråken i landet har 

stor betydelse för huruvida bevarandet och utvecklandet av minoritetsspråken ska lyckas eller 

ej.  

 

Internaliseringen av majoritetsbefolkningens attityder (de Bres, 2008:465) belyses även av 

Nieminen Mänty och Börjesson (2013:154) som beskriver hur den svenska 

minoritetsbefolkningen fått anpassa sig till det svenska språket. Då svenska är det språk som 

har talats i skolan och samhället har detta påverkat minoritetsbefolkningens vilja och förmåga 

att bevara minoritetsspråket negativt. På ett liknande sätt diskuteras tendensen att inte vilja 

föra minoritetsspråket vidare även av McCarty et al. (2011:35) vilka förklarar att äldre 

medlemmar av den amerikanska ursprungsbefolkningen erfarit att användande av 

minoritetsspråket lett till bestraffning och dessutom har de tvingats att tala majoritetsspråket 

engelska. Att tala minoritetsspråket är därmed starkt sammankopplat med smärtsamma och 

negativa minnen. Enligt flera forskare (de Bres, 2008; 465; Nieminen Mänty & Börjesson, 

2013; 158-159) är en känsla av skam inför minoritetsspråket en vanligt förekommande effekt 

av internalisering av majoritetssamhällets negativa attityder till minoritetsspråk. Denna 

skamkänsla över att tala ett språk kan även förekomma i dagens svenskundervisning i de 

högre årskurserna i och med uppdelningen av elever utefter modersmål i svenska eller 

svenska som andraspråk (Lindberg, 2009:17). Detta kan då riskera att verka stigmatiserande 

och peka ut de elever som talar andra språk än svenska som modersmål som annorlunda. 

 

4.2.4 Minoritetspråksbevarande åtgärder och deras plats i den svenska skolan 
 

De språkpolitiska insatser som blivit aktuella de senaste åren syftar till att bevara de 

minoritetsspråk som riskerar att dö ut. Flera forskare är dock skeptiska till huruvida det är lönt 

att arbeta med språkbevarande åtgärder inom skolan och samhället i stort då många språk har 

passerat sitt “bäst-före-datum” och därmed redan är dömda att försvinna (May, 2003:100; 

Grin, 2005:452). Minoritetsspråkbevarande insatsers nytta och effektivitet kan således 

ifrågasättas. I motsats till detta förs argument fram som legitimerar språkbevarande insatser. 

Ett sådant argument är att det är moraliskt och historiskt rätt att ge en retroaktiv upprättelse 

för den stigmatisering och marginalisering som skett genom historien gentemot 

minoritetsgrupperna. Denna upprättelse sker genom att bevara minoritetsspråken (May, 

2000:380). Detta bör göras då minoritetsspråkens ökade rättigheter inte är ett hot mot 

majoritetsspråket som fortfarande innehar en stark status May (2000:380). 
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En förutsättning för att bevara minoritetsspråken menar May (2000:379-380) är att alla 

medborgare i ett land ges kunskap om de språk som talas i landet. På ett liknande sätt menar 

Nieminen Mänty och Börjesson (2013:158) att förståelsen för de svenska nationella 

minoritetsgrupperna och arbetet med språkbevarande insatser således ges större 

förutsättningar att lyckas genom att befolkningen i landet ges kunskap om minoriteterna och 

deras kultur, språk och den utsatta situation de har befunnit och fortfarande befinner sig i.  

 

I de officiella styrdokument som omgärdar undervisningen om minoritetsspråk, där 

svenskämnet är ett av de ämnen som inbegrips, framhävs flerspråkighet som något som inte 

bara är positivt för den enskilde individen utan även för det svenska samhället (Cabau, 

2014:415). Detta till trots är implementeringen av den svenska språkpolitiken i skolan enligt 

Cabau (2014:411-412) ytterst bristfällig. Den svenska majoritetsbefolkningen har inte fått 

kunskaper om de nationella minoritetsspråken i enlighet med styrdokumenten (Cabau, 

2014:412). Detta framhåller även Jonsson (2010:228) som menar att språkpolitiska 

styrdokument utformade av EU eller av Sverige inte har haft någon större effekt på svenska 

skolors språkpolicys vad gäller synen på flerspråkighet. Bidragande faktorer till denna brist är 

enligt Cabau (2014:418-419) den kunskapsbrist om minoritetsspråk som finns hos lärare, 

tidsbrist när det kommer till att undervisa om minoritetsspråken samt att språkundervisningen 

helt enkelt misslyckats med att nå och möta allmänheten och de individer som talar något av 

Sveriges nationella minoritetsspråk. Ytterligare faktorer är det faktum att ytterst få lärosäten 

erbjuder utbildning till att bli modersmålslärare i ett minoritetsspråk vilket påverkar övriga 

lärarkårens kunskaper om minoritetsspråk (Cabau, 2014:418-419) vilket även Nieminen 

Mänty och Börjesson (2013:159) beskriver.   

 

För att förbättra implementeringen av styrdokumenten i undervisningen om minoritetsspråk 

krävs det en större medvetenhet om språkpolitik och dess inverkan på skolans verksamhet 

(Lindberg, 2009:20; Jonsson, 2010:229). Språkpolitik behöver även i större utsträckning 

aktivt diskuteras och arbetas med både inom skolan och vid lärarutbildningen (Lindberg, 

2009:20; Jonsson, 2010:229). På så vis hoppas Lindberg att skolans syn på flerspråkighet och 

minoritetsspråk kan skifta från att se det som ett tillkortakommande och en anomali till att se 

flerspråkighet som regel snarare än undantag i den svenska skolan. Hon anser dock att detta är 

ett arbete som kommer att ta lång tid då “att ge erkännande åt mångfalden i en skola där 
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normen självklart präglats av homogen svenskhet kräver betydligt mer än vad som på kort tid 

kan uppnås med kursplaner och andra styrdokument” (Lindberg, 2009:18).  

 

Det sammanfattade resultatet av Sveriges lagar och styrdokument visar enligt Cabau 

(2014:418) att Sverige ligger i framkant vad gäller vikten av att framhäva undervisning i och 

om de nationella minoriteterna och deras språk och kultur. Som tidigare nämnts är det istället 

implementeringen av dessa lagar som behöver förändras och ges mer utrymme i skolan och 

svenskundervisningen för att leva upp till Sveriges självbild av att vara ett land med en rik 

kulturell och språklig mångfald (Cabau, 2014:422).  
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5. Diskussion 
 

I bakgrunden och i inledningen av undersökningen beskrivs de europeiska styrdokumenten 

som ligger till grund för att undervisning om minoritetsspråk finns med i svenskämnet. Dessa 

framhäver en stark koppling mellan att språk och kultur är viktiga element av en individs 

identitet. Vidare framhävs undervisning om minoritetsspråken i skolan som en viktig faktor 

för att främja och bevara de europeiska minoritetsspråken (Europeiska rådet, 1992; 1995). 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur undervisning om minoritetsspråk i den svenska 

skolan, som ett sätt att fullfölja de åtaganden som preciseras av Europeiska rådet (1992; 

1995), legitimeras eller inte legitimeras. Den forskning som presenterats i denna uppsats visar 

att den koppling som de europeiska styrdokumenten drar mellan minoritetsspråk, kultur och 

identitet är legitim samt att undervisning för majoriteten om minoritetsspråk är en viktig 

pusselbit i bevarandet av de nationella minoritetsspråken. Flertalet forskare menar att språk, 

kultur och identitet är sammanbundna (Fishman, 1991:Kukkonen, 2003; May, 2003; 

Sznajderman-Rytz, 2007; McCarty et al, 2011; Albury, 2015; 2018). Det råder dock delade 

meningar om exakt på vilket sätt dessa begrepp hör ihop. Vad gäller majoritetens roll i 

bevarandet av ett minoritetsspråk poängterar forskningen som presenterats i denna uppsats att 

undervisning om minoritetsspråk är viktig då majoritetsbefolkningens attityder gentemot 

minoritetsspråk är en viktig faktor i dessa språks bevarande och status (May, 2000; de Bres, 

2008; Nieminen-Mänty, 2013). Således legitimeras undervisning om de nationella 

minoritetsspråken i den svenska skolan. 

 

I den forskning som har undersökts och presenterats i denna uppsats lyfts även problematiska 

aspekter av undervisning om minoritetsspråk. En sådan aspekt är gränsdragningen mellan den 

kulturella identiteten och den individuella identiteten vilket May (2003:97-98) belyser. Dessa 

två begrepp är svåra att skilja åt då de samspelar med varandra men då det talas om 

minoritetsspråk i relation till kultur och identitet ligger fokus i forskningen oftast på en 

gruppidentitet kopplat till minoritetsgruppens gemensamma kultur. Detta kan bli 

problematiskt i en undervisningssituation då det finns en risk att minoritetsgrupperna 

kategoriseras (Nieminen Mänty & Börjesson, 2013:155) och den etnicitetsfälla som 

Josephson (2013:142-143) beskriver riskerar att bli ett faktum. Att tilldela samma egenskaper 

och kulturella identitet till alla individer tillhörande en och samma minoritetsgrupp kan skapa 

förutfattade meningar och en tydlig uppdelning mellan majoriteten och minoritetsgrupperna. 
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Denna uppdelning finns redan i och med begreppen majoritet och minoritet men 

etnicitetsfällan kan leda till en uppdelning på individnivå. Trots denna problematik är 

undervisning om minoritetsspråk viktigt för att lyfta fram den språkliga och kulturella 

mångfald som sedan länge varit en del av det svenska samhället. Vikten av denna mångfald 

poängteras vidare i Läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011a:5).  

 

En ytterligare problematisk aspekt är avsaknaden av didaktisk forskning kring hur 

undervisning om minoritetsspråk kan bedrivas. Denna avsaknad gör det svårt för oss i denna 

uppsats att ge konkreta exempel på hur undervisning om ämnet kan ske enligt forskning vilket 

kan härledas till den kunskapsbrist som återfinns hos den svenska lärarkåren (se Cabau, 

2014:418-419). Däremot har givetvis tankar väckts hos oss om hur en undervisning om 

minoritetsspråk skulle kunna bedrivas. För att undvika att genom undervisning kategorisera 

och ge en stereotypisk och ensidig bild av minoritetsgrupper skulle fokus istället kunna ligga 

på att med utgångspunkt i minoritetsspråken generellt arbeta med hur språk och identitet 

hänger ihop. Kukkonens (2003:8) definition av språk och att det i språket lagras en mängd 

karaktäristiska egenskaper och drag kopplat till den enskilde individen skulle kunna vara en 

utgångspunkt i undervisningen. Hur språket påverkar oss som människor och hur det skulle 

kännas att förbjudas att tala sitt eget språk är frågor som med fördel skulle kunna lyftas. Även 

språkpolitiska frågor och hur relationen mellan majoritet och minoritet påverkar människor 

och våra språk är ämnen som kan behandlas inom undervisning om minoritetsspråk i 

svenskämnet. På så vis leder inte undervisningen enbart till faktakunskaper om de nationella 

minoritetsspråken utan även till djupare kunskaper och förståelse för språkets betydelse för 

den individuella och kulturella identiteten oavsett vilket språk det gäller. I och med denna 

undervisning ges goda förutsättningar för att förbättra majoritetens attityder gentemot 

minoritetsspråken vilket enligt forskning är en viktig aspekt i bevarandet av 

minoritetsspråken. De negativa attityder från majoritetens sida som enligt May (2000:378) 

och Grin (2005:451, 457) leder till minoritetsspråkens försvinnande skulle kunna motverkas 

då elever i den svenska skolan ges en förståelse över språkets betydelse för människan men 

även en förståelse för de nationella minoriteternas historiska och aktuella situation i det 

svenska samhället.  

 

Enligt europeiska styrdokument och den svenska läroplanen för gymnasiet är svensklärare 

skyldiga att undervisa om de nationella minoritetsspråken. Forskning legitimerar dessutom 

denna undervisning. Emellertid kan frågan ställas om en svenskkurs i gymnasiet är den rätta 
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arenan för att behandla dessa frågor. De nationella minoritetsspråken behandlas under både 

mellanstadiet och högstadiet vilket motiverar frågan om det då är nödvändigt att tala om dem 

även på gymnasienivå? Dock anser vi att detta ämnesområde har sin plats under 

gymnasieutbildningen då det krävs en större intellektuell förmåga och mognad för att kunna 

förstå och ta till sig komplexiteten rörande minoritetsspråk i förhållande till majoritetsspråk 

men även hur språk påverkar människor. En ytterligare aspekt att diskutera är att det inte finns 

något uttryckligt kunskapskrav inom kursen Svenska 2 som berör de nationella 

minoritetsspråken. De räknas upp som exempel på ämnen att beröra inom språksociologin vid 

sidan av till exempel dialekter. Således är de nationella minoritetsspråkens plats inom 

svenskundervisningen inte huggen i sten. Innehåll som ej är obligatoriskt riskerar att få lämna 

plats åt de många ämnesområden som måste behandlas i svenskämnet. Därför anser vi att 

undervisning om de nationella minoritetsspråken behöver få en tydligare roll i 

svenskundervisningen för att de åtaganden som preciseras i de europeiska styrdokumenten 

ska bli uppfyllda. 

 

Avslutningsvis kan det sägas att det finns forskning som legitimerar undervisning om 

minoritetsspråk som ett sätt att bevara språken och stödja de nationella minoriteternas rätt till 

sin kultur och sin identitet. Detta återspeglas i flertalet svenska styrdokument och ger en bild 

av att Sverige är ett land som aktivt arbetar med minoritetsfrågor inom skola och samhälle. På 

pappret ser undervisningen om de nationella minoritetsspråken i den svenska skolan ut att 

fullfölja Sveriges åtaganden av Europarådets minoritetspolitik. Det är dock i genomförandet 

av denna undervisning som det brister då den inte bedrivs i den utsträckning som den bör 

(Europeiska rådet, 2017:27-28). Oavsett hur utförligt undervisningsområden är formulerade i 

styrdokument spelar detta ingen roll om undervisningen aldrig sker i praktiken. Den 

undervisning som inte genomförs kan aldrig få någon effekt. De nationella minoritetsspråken 

måste därför behandlas inom svenskämnet i större utsträckning än vad de gör i dagsläget. 

Annars riskerar majoritetens attityder till minoritetsspråken att vara oförändrade och 

minoritetsspråken förblir en parentes i det svenska samhället.  
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6. Vidare forskning 
 

I det inledande stadiet av vår litteratursökning fann vi att forskningsområdet om 

minoritetsspråk ur ett internationellt perspektiv generellt är relativt litet. Den svenska 

forskningskontexten om minoritetsspråk är ännu mindre. Vi skulle därför gärna se mer svensk 

forskning överlag, i synnerhet forskning om den svenska majoritetens attityder till de 

nationella minoritetsspråken och hur dessa attityder påverkar språkbevarandet. Vidare vore 

det fördelaktigt med en didaktisk forskning om hur undervisning om de nationella 

minoritetsspråken ska behandlas i den svenska skolan och i svenskundervisningen. Ur ett 

svenskt perspektiv är forskningsunderlaget om den språkliga situationen för romani chib, 

jiddisch och meänkieli litet. Därför skulle vi gärna se vidare forskning om hur dessa språk 

behandlas i samhället och i skolan.   
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