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Sammandrag 

Endast hälften av Sveriges unga känner till något av landets fem nationella minoritetsspråk, 

vilket fastslås i en undersökning av Språkrådet 2010. Detta trots att språken enligt Skolverket 

ska behandlas i skolundervisningen, bland annat inom svenskämnet. I denna uppsats under-

söks gymnasieelevers kunskaper om och attityder till minoritetsspråk samt elevers attityder 

till minoritetsspråk som en del av svenskämnet. Uppsatsmaterialet består av totalt 96 besvara-

de enkäter, med informanter i Eskilstuna, Kiruna och Uppsala.  

Resultatet visar att elevernas kunskaper varierar på de olika orterna samt beroende på om 

eleverna haft eller inte haft undervisning. Generellt har elever som har haft undervisning om 

minoritetsspråk en mer positiv attityd till minoritetsspråk, i jämförelse med elever som inte 

haft undervisning om minoritetsspråk. 

Nyckelord: minoritetsspråk, attityder, svenskämne, gymnasium, undervisning, Lgy11 
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1 Inledning  

Sverige har aldrig varit ett homogent land, vare sig när det gäller språk eller kultur. Idag är 

den språkliga mångfalden större än vad den kanske någonsin varit, med närmare 200 talade 

språk i landet. År 2000 erkändes fem av språken som landets officiella minoritetsspråk: fins-

ka, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. De finns med i det centrala innehållet för Svens-

ka 2 i Läroplanen för gymnasieskolan (Lgy 11), vilket innebär att de flesta elever ska lära sig 

om språken under sitt andra år i gymnasiet. Hur ställer sig gymnasieeleverna till denna del av 

svenskämnesundervisningen? Vilka kunskaper har eleverna om minoritetsspråk före respekti-

ve efter att de läst Svenska 2? 

Under min egen uppväxt i Kiruna minns jag att det någon gång under lågstadiet undervi-

sades om samiska och dessutom var vi några få som passade på att under några år läsa finska 

som hemspråk och lite senare samiska. I övrigt minns jag inte att det undervisades något om 

exempelvis jiddisch, meänkieli eller romska i undervisningen. Då och då har jag erfarit att 

svenskar känner till mer om Amerikas ursprungsbefolkningar än om samer. Om så är fallet 

har skolan missat sitt uppdrag att fylla den kunskapsluckan. Målet med denna uppsats är att ta 

reda på vad några av landets gymnasieelever kan om Sveriges samtliga nationella minoritets-

språk och samtidigt få en uppfattning om elevernas attityder till språken.  

1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasieelevers kunskaper om och attityder till 

minoritetsspråk samt belysa skolans roll i undervisningen om minoritetsspråk. I uppsatsen 

besvaras följande frågeställningar: 

1. Vilken kännedom har eleverna om minoritetsspråk? 

2. Hur har eleverna med kännedom om minoritetsspråk inhämtat dessa kunskaper? 

3. Hur förhåller de sig till att minoritetsspråk tas upp inom svenskämnet? 

4. Varierar kunskaper om samt attityder till minoritetsspråk mellan de tre undersöknings-

orterna? 

5. Varierar kunskaper om samt attityder till minoritetsspråk före och efter undervisning? 

Undersökningen riktar in sig på tre orter i Sverige: Eskilstuna, Kiruna och Uppsala. Minori-

tetsspråken har fler talare per capita i Eskilstuna och Kiruna i jämförelse med Uppsala, varvid 

min hypotes är att kunskaperna om och erfarenheterna av minoritetsspråk kan vara något hög-

re på dessa orter. Eleverna på dessa orter har möjligtvis även mer positiva attityder till minori-

tetsspråk. Ytterligare en hypotes är att elever som haft undervisning om minoritetsspråk har 
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högre kunskaper om minoritetsspråk än övriga elever och dessutom mer positiva attityder till 

språken.  

Möjligheterna att få tag i informanter påverkar analysens omfattning och studiens reliabi-

litet. Avgränsningen till tre orter och sex klasser har gjorts av utrymmesskäl. Orterna har valts 

av geografiska skäl. De präglas av skilda situationer gällande minoritetsspråken och eleverna 

har relativt olika socioekonomisk bakgrund. Den socioekonomiska bakgrunden behandlas 

dock inte närmare i uppsatsen, då den inte gått att kontrollera. Men i den mån det har varit 

möjligt har jag sökt upp elever som studerar på samma program och som kan antas ha någor-

lunda lik socioekonomisk bakgrund. Majoriteten av eleverna går på naturvetenskapspro-

grammet och ett fåtal studerar på teknikprogrammet.  

1.2 Forskningsetik 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) har utar-

betats av Vetenskapsrådet och de krav som där ställs åtföljs i denna uppsats. Samtliga delta-

gande informanter har samtyckt till att medverka i enkätundersökningen och de  har informe-

rats om villkoren för sitt deltagande samt känner till hur uppgifterna kommer att användas. De 

uppgifter som jag samlat in behandlas konfidentiellt och används endast i forskningssyfte.  

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. I avsnitt 1 presenteras studien och uppsatsens syfte, fråge-

ställningar, avgränsningar samt forskningsetiska avväganden. Avsnitt 2 innehåller begrepps-

förklaringar, information om minoritetsspråken, samt aktuella delar ur lagstiftning, läroplaner 

och kursplaner. Temat i avsnitt 3 är tidigare forskning om kunskaper och attityder i förhållan-

de till minoritetsspråk, samt tematiskt närliggande sociolingvistiska studier. Avsnitt 4 behand-

lar studiens metod och material. Resultatet presenteras i avsnitt 5, uppdelat efter variablerna 

studieort och klass. I avsnitt 6 behandlas möjliga tolkningar av resultaten, delvis i förhållande 

till övriga forskningsstudier. En sammanfattning av resultatet presenteras i avsnitt 7, där jag 

dessutom reflekterar över valet av material, metoder samt förslag till framtida forskning.   
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2 Bakgrund 
I följande avsnitt förklaras några termer och begrepp som är aktuella för uppsatsen, däribland 

minoritetsspråk. Avsnittet innehåller dessutom information om de olika minoritetsspråkens 

situation förr och idag, minoritetsspråkslagstiftning samt hur läroplanen förhåller sig till mi-

noritetsspråken. 

2.1 Termer och begrepp 

Nedan behandlas begreppen minoritetsspråk och attityd i korthet. 

2.1.1 Minoritetsspråk 

Minoritetsspråk är ett språk som talas av en mindre grupp i samhället. Gruppen är  i underläge 

i fråga om makt i förhållande till de talare som tillhör majoriteten i samhället (Hyltenstam 

1999:25). Sedan år 2000 finns det fem erkända minoritetsspråk i Sverige, nämligen finska, 

jiddisch, meänkieli (tornedalsfinska), romska
1
 och samiska

2
. Dessa språk är tämligen små vad 

gäller antalet talare och ur maktsynvinkel är de underlägsna i förhållande till det svenska 

språket. De lagar som syftar till att skydda minoritetsspråken berörs i avsnitt 2.2 och 2.3.  

 Teckenspråk är idag inte ett erkänt officiellt minoritetsspråk i Sverige, men skyddas av 

liknande lagstiftning. Språkrådet ansvarar för att bevara och sprida information om det svens-

ka teckenspråket, ge råd i frågor kring språket samt arbeta språkpolitiskt till förmån för språ-

ket (Institutet för språk och folkminnen 2014a).  

2.1.2 Attityd 

Attityder är ett kompakt fenomen som ofta brukar delas in i tre komponenter: en kognitiv, en 

emotiv samt en konativ komponent. Dessa tre komponenter utgör tillsammans grunden för en 

relation mellan en individ och en företeelse. Attityder kan också beskrivas som den förmed-

lande länken mellan en individs föreställningar, känslor och handlingar (Nyström Höög 

2005).  

Den kognitiva komponenten rör kunskaper (tankar, övertygelser och föreställningar) om 

det som attityden riktar sig mot. Föreställningarna kan vara baserade på allt ifrån egna erfa-

renheter, till vag eller detaljrik information (Nyström Höög 2005). Den emotiva komponen-

                                                           
1
 romanés, romani, romani chib, čhib eller šib. Jag väljer för enkelhetens skull att använda mig av romska, precis 

som Språkrådet. 
2
 När Sverige erkände samiska som officiellt minoritetsspråk, skedde det utan att någon distinktion mellan sa-

miska varieteter gjordes, men det finns ofta behov av att skilja mellan åtminstone tre varieteter: lule-, nord- och 

sydsamiska (ECRML 2011:5).  

sydsamiska. (ECRML 2011:5) 
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ten, i sin tur, är enligt vissa forskare mest central för attitydbegreppet och handlar om känslor 

gentemot ett objekt. Den emotiva komponenten kopplar ihop en individs kunskaper och käns-

lor till en hållning som kan vara positiv, negativ eller likgiltig gentemot attitydobjektet. Den 

tredje komponenten, den konativa, inbegriper handlingsbenägenhet, en beteendemässig inten-

tion att göra något. Gemensamt för de tre komponenterna är att de betraktas som "inre villkor 

för yttre beteende" (Bijvoet 1998).  

Språkattityd har av attitydforskarna Ryan, Sebastian och Giles (1982:7) definierats som " 

[...] any affective, cognitive or behavioural index of evaluative reactions toward different lan-

guage varieties or their speakers." Detta sätt att se på språkattityder innebär att omgivningens 

förhållningssätt till ett visst språk hänger tätt ihop med hur man ser på språkets talare och, i 

vissa fall, i vilken grad man identifierar sig med språket och/eller dess talare. Definitionen 

innebär också att språkattityder är ett vitt begrepp som kan röra allt ifrån personers inställning 

till själva språket, för att inte tala om enstaka ord eller ljud inom språket, till att handla om 

attityder till språkvårdande åtgärder, språkpolitik, osv.  

Attityder är aldrig medfödda (Bijvoet 2008), utan vi socialiseras in i dem. De förmedlas 

under hela livet, i den tidiga uppväxten främst av föräldrar eller andra närstående och senare 

av massmedia, vänner, jämnåriga och skola. Ofta är de attityder som förvärvas under den tidi-

ga barndomen mer stabila än attityder som förvärvas vid senare tillfällen i livet. Orsakerna till 

att attityder utvecklas är flera, men de kan t.ex. hjälpa oss att förstå tillvaron, eftersom de för-

enklar den. De kan också fungera som ett skydd från obekväma sanningar om oss själva eller 

hjälpa oss att "anpassa oss till ett rådande värdesystem så att vi blir belönade" av omgivningen 

(Bijvoet 2008:117). Delade attityder kan också vara det som håller samman en grupp. "Indi-

vider får tillträde till sociala nätverk bl.a. genom att de hyllar samma centrala värden omkring 

sig på samma sätt" (Bijvoet 1998:32).  

Att undersöka språkattityder är sällan helt oproblematiskt, då undersökningar ofta visar 

att den kognitiva och den emotiva komponenten står i konflikt med varandra. En individs tan-

kar, föreställningar och känslomässiga värderingar stämmer inte alltid överens med varandra. 

Många gånger ger aktörer motstridiga svar, som blir svåra att tolka. Detta har sin grund i den 

implicita karaktär som attityder ofta har. Att gränserna mellan de tre komponenterna dessutom 

ofta är otydliga, är ytterligare en komplikation för attitydundersökningen (Nyström Höög 

2005). 

Förutom de tre ovan nämnda komponenterna finns två faktorer som i hög grad påverkar 

attityder till ett språk eller en varietet: graden av standardisering och språkets vitalitet. Antalet 

talare påverkar samt om det finns en officiellt erkänd ortografi, ordböcker, stilhandböcker, 
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etc. Används språket eller varieteten inom offentliga domäner, t.ex. i lagstiftning, utbildning 

eller massmedia, påverkas också attityderna generellt positivt (Bijvoet 2008). 

2.2 Minoritetsspråk i lagen 

Marginalisering och osynliggörande av minoriteterna har historiskt visat sig genom det svens-

ka majoritetssamhällets ringaktning av minoriteternas kulturer och språk, vilket har bidragit 

till skamkänslor och mindervärdeskomplex bland många minoritetsspråkstalare. Många talare 

har dessutom övergett sitt språk till förmån för det svenska språket, varvid situationen för de 

nationella minoritetsspråken förvärrats ytterligare. Den samiska konstnären och författaren 

Nils-Aslak Valkeapää (1990) beskriver osynliggörandets problematik i en av sina dikter:  

Vi finns ju inte ens 

vi är underjordiska varelser  

Vi är osynliga  

genom oss kan man gå  

Och de skrattar  

om du talar om 

att vi har   hem, boplatser 

att vi också har  rättigheter 

att vi också  finns 

Vi verkar ju inte existera 

och sådana  

som inte finns  

kan inte kräva  

något 

Ingenting (dikt 509 i Solen, min far) 

Idag är hållningarna från både majoritetssamhällets och minoriteternas sida något annorlunda, 

åtminstone från statsmakternas sida. Etniska och språkliga minoriteter har under framför allt 

1900-talets senare del tagit strid för sina rättigheter och gjort sig synliga på olika sätt. År 1997 

kom Steg mot en minoritetsspråkspolitik - Europarådets konvention för skydd av nationella 

minoriteter (SOU 1997:193), ett betänkande från Minoritetsspråkskommittén, vilket var ett 

steg mot lagstiftning om vissa nationella minoritetsspråk och en språkpolitisk strategi för att 

främja och bevara minoriteters kulturer och språk (Melander 2013). I detta avsnitt presenteras 

hur minoritetsspråken synliggörs i olika lagar och något om vilket genomslag minoritets-

språkspolitiken fått i samhället i stort.  

2.2.1 Minoritetsspråkskonventionen 

År 2000 ratificerades Europeiska stadga om landsdels- och minoritetsspråk (SÖ 2000:3) i 

Sverige, vilket innebar att finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska, fick en officiell 
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status som nationella minoritetsspråk och samtidigt erkändes judar, romer, samer, sverigefin-

nar och tornedalingar som Sveriges nationella minoriteter. Stadgan utgör en del av Sveriges 

pluralistiska minoritetsspråkspolitik och innehåller ett antal punkter som bl.a. syftar till att 

erkänna minoritetsspråken som en del av landets kulturella rikedom, främja olika åtgärder 

som syftar till att skydda språken och uppmuntra till ökad förståelse mellan språkliga grupper. 

2.2.2 Svensk språklag 

Den 1 juli 2009 lanserades en språklag (2009:600) i Sverige, som syftar till att klargöra 

svenskans och andra språks ställning i samhället. Enligt lagen är svenska landets huvudspråk, 

samtidigt som de fem nationella minoritetsspråken även ska främjas och bevaras. Lagen säger 

dessutom att alla som tillhör en nationell minoritet har rätt att lära sig, använda och utveckla 

minoritetsspråket.  

Minoriteterna ska även ges information om sina rättigheter enligt en lag från den 1 janua-

ri 2010 (2009:724). Lagen säger också att det allmänna har ansvar för att främja minoriteter-

nas möjligheter att bevara och utveckla sin kultur i Sverige. Sametinget ansvarar tillsammans 

med Länsstyrelsen i Stockholms län för att följa upp, leda och fastställa mål för arbetet med 

de nationella minoritetsspråken. De avlägger varje år en gemensam rapport till Regerings-

kansliet om olika förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen.  

Språkens rättigheter kan variera, beroende på om de är territoriellt bundna eller ej. De ter-

ritoriella minoritetsspråken är finska, meänkieli och samiska. Dessa har sedan år 2000 rätt att i 

särskilda förvaltningsområden (enskilda kommuner och landsting) använda språken i kontakt 

med domstolar och förvaltningsmyndigheter. Inom förvaltningsområdet ger lagen dessutom 

rätt att möta personal som behärskar språket inom äldreomsorg och förskoleverksamhet. Es-

kilstuna kommun, Kiruna kommun och Uppsala kommun är alla tre förvaltningsområden för 

finska. Kiruna kommun är förvaltningskommun för meänkieli och samiska. Upplands lands-

ting och Södermanlands läns landsting ingår också som förvaltningsområden för meänkieli 

och samiska (Institutet för språk och folkminnen 2014b). 

Även utanför förvaltningsområdena har enskilda rätt att använda finska, meänkieli och 

samiska i kontakt med förvaltningsmyndigheter, i den mån personal med kunskaper i språken 

finns att tillgå. Detta gäller också i skriftlig kontakt med Riksdagens ombudsmän, Diskrimine-

ringsombudsmannen, Skatteverket, Försäkringskassan och Justitiekanslern, i ärenden där "den 

enskilde är part eller ställföreträdande för part." (2011:RFR11:10) 

Det har riktats en del kritik mot svensk minoritetsspråkslagstiftning och tillämpningen av 

denna. Exempelvis framhålls i Sametingets rapport (2014) att det i praktiken är svårt att revi-
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talisera minoritetsspråk i Sverige. Rapporten avser då att full immersion, dvs. full undervis-

ning på det språk som ska revitaliseras, inte är möjligt att genomföra, på grund av att lagstift-

ningen sätter stopp för det hela. Endast 50 procent av undervisningen får ske på ett annat 

språk än svenska och det får endast ske under de sex först skolåren.  

Ytterligare kritik framförs i en undersökning (Elenius & Ekelöf 2002) av tillämpningen 

av minoritetsspråklagstiftning. Det framkommer i undersökningen att det finns stora brister i 

myndigheternas kompetens i minoritetsspråk och vissa svagheter i information från myndig-

heternas sida om rättigheter kring användandet av språken. Det största problemet uppges dock 

gälla attityder och värderingar om minoritetsspråksanvändningen i kontakt med myndigheter 

(Elenius & Ekelöf 2002).  

2.3 Olika situationer för olika minoritetsspråk 

Antalet talare, möjligheten att få använda ett minoritetsspråk i kontakt med myndigheter, 

inom äldreomsorg och förskola samt möjligheten att få minoritetsspråksundervisning ser olika 

ut beroende på vilket minoritetsspråk som avses. I detta avsnitt presenteras minoritetsspråkens 

situation var för sig, ur vissa av de nyss nämnda aspekterna. Eftersom det i Sverige inte förs 

statistik över antalet talare av olika språk, hänvisas till olika uppskattningar av antalet talare 

av minoritetsspråken.  

I Kunskapsöversikt över nationella minoriteter (2011/12:RFR11) lyfts en mätning från år 

2005 fram, där man kommer fram till att 4,7 procent av Sveriges befolkning talar eller förstår 

finska. Ungefär 3 000 elever deltar årligen i den finska modersmålsundervisningen, vilket 

läsåret 2006/07 motsvarade 50 procent av de berättigade eleverna. I landets kommuner är 

finska det språk som det vanligen erbjuds äldreomsorg på, utöver svenska (Språkrådet 2013).  

Jiddisch har inga särskilda förvaltningsområden, men hälften av språkets talare beräknas 

finnas i Stockholm och resten finns framför allt i Malmö, Göteborg, Borås och Norrköping. 

(Parkvall 2009) Totalt beräknas mellan 1 500 och 3 000 talare finnas i Sverige (Parkvall 2009, 

2011/12:RFR11). Intresset för jiddisch har vuxit enligt flera rapporter, men modersmålsun-

dervisning i språket förekommer i mycket liten skala, nio elever finns i Göteborg och några få 

i Stockholm. Det finns få läromedel i språket och mycket liten tillgång till lärare 

(2011/12:RFR11). 

Parkvall (2009) skriver att meänkieli enligt vissa mätningar beräknas ha nästan 30 000 

modersmålstalare. Det faktiska antalet är svårt att fastställa, men Parkvall uppskattar själv 

antalet till mellan 15 000 och 45 000 stycken. En mätning utförd av Radioundersökningar 

(2011/12:RFR11) visar att 1,7 procent av den svenska befolkningen talar eller förstår meänki-
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eli. I intervjuer framkommer att många endast har muntliga kunskaper i språket, eftersom de 

aldrig haft undervisning på meänkieli. Vad gäller undervisningen fastslås vidare i Kunskaps-

översikt över nationella minoriteter (2011/12:RFR11) att det råder brist på lärare och lärome-

del på meänkieli, vilket försvårar modersmålsundervisningen. Ungefär 15 procent av dem 

som är berättigade till modersmålsundervisning på meänkieli, deltog i sådan undervisning 

under läsåret 2009-2010 (Parkvall 2009, 2011/12:RFR11).  

Att meänkieli saknar en officiell skriftlig standardform komplicerar såväl undervisningen 

som utgivningen av läromedel. Det sänker dessutom språkets status och minskar intresset för 

språket. Men det finns rapporter som visar att intresset för meänkieli trots allt ökat den senaste 

tiden, bland annat som ett resultat av språkbad (t.ex. lägervistelser där endast målspråket an-

vänds) som genomförts för att revitalisera språket (2011/12:RFR11). 

Romska består liksom samiska av ett flertal varieteter, som skiljer sig åt så pass mycket 

att det kan vara svårt att förstå en varietet utifrån kunskaper i en annan. Romska är bland de 

50 största språken i Sverige och totalt beräknas mellan 5 000 och 10 500 talare finnas i Sveri-

ge, samtidigt som ett större antal talare finns utomlands. Romska elever berättar i en studie 

(2011/12:RFR11) att de inte informeras i skolan om sina rättigheter till modersmålsundervis-

ning. Ungefär 400 elever har årligen modersmålsundervisning i språket, men antalet berätti-

gade tros vara betydligt fler, åtminstone ca 1 300 stycken. Det som främst utgör hinder för 

språkets bevarande är marginaliseringen av romer i samhället. Dessutom finns ett stort behov 

av att standardisera och utveckla språket, om det ska kunna revitaliseras och därmed börja 

användas i fler kontexter, som t.ex. nya förvaltningsområden, medier och undervisning. Ex-

empelvis brister idag informationen på romska på flera myndigheters hemsidor och liksom för 

de flesta andra minoritetsspråken råder brist på lärare och läromedel på romska (Parkvall 

2009, 2011/12:RFR11). 

Parkvall (2009) drar slutsatsen att de samiska språken sammanlagt har mellan 3 500 och 

7 000 modersmålstalare. Antalet som behärskar språken i någon mån utan att ha det som mo-

dersmål anses vara något högre. 75 procent av talarna uppskattas tillhöra den nordsamiska 

varieteten, medan 15 procent uppskattas tillhöra den lulesamiska varieteten och 10 procent 

den sydsamiska. Uppskattningarna är tämligen osäkra, enligt Parkvall, eftersom de olika käl-

lorna inte stämmer överens med varandra. I en lägesrapport över de samiska språken (Same-

tinget 2014) tas fem samiska varieteter upp: lule-, nord-, pite-/arjeplog-, syd och umesamiska. 

Situationen för pite-/arjeplog- och umesamiskan beskrivs som kritisk, medan lule- och sydsa-
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miskan ses som svårt hotade och nordsamiskans situation är mer osäker.
3
 Antalet talare be-

döms av Sametinget på följande vis: lulesamiska 500 - 3 000 talare (Norge och Sverige inräk-

nat), nordsamiska 5 000 - 6 000 talare, pite-/arjeplogsamiska respektive umesamiska 20 talare 

och slutligen sydsamiska 300-800 talare (Sverige och Norge inräknat). Parkvall (2009) menar 

att användningen av samiska verkar minska, trots att språket har en relativt hög medierepre-

sentation i förhållande till flera övriga minoritetsspråk i landet.  

Sametingets rapport (2014) hänvisar till Skolverkets statistik som visar att nästan 600 

barn vill läsa samiska som modersmål i grundskolan. 54 procent fick möjlighet att delta i mo-

dersmålsundervisning läsåret 2012-2013. Det påpekas i rapporten att flera av de samiska vari-

eteterna lider brist på lärare och läromedel, vilket försvårar revitaliseringsprocessen. Umesa-

miskan saknar dessutom officiell erkänd ortografi.  

I rapporten (Sametinget 2014) uppges att attityden bland barn och unga är överlag positiv 

till att lära sig och utveckla sin samiska. Bland äldre samer beskrivs attityden som mer negativ 

och många har valt att inte föra vidare språket till nästa generation. Omgivningens attityder 

beskrivs som än mer problematisk och Samiskt språkcentrum ser därför ett behov av en atti-

tydförändrande kampanj bland allmänheten.  

Gemensamt för minoritetsspråken i undervisningen är att sådan inte alltid genomförs och 

orsakerna uppges vara ointresse från skolans huvudmän, brist på lärare och läromedel, miss-

nöje med kvaliteten på undervisningen samt brist på information om minoriteternas rättigheter 

till undervisning i språken (Sametinget 2014). 

2.4 Minoritetsspråk i skolan 
Minoritetsspråkskommittén föreslog i sitt betänkande 1997 att minoritetsspråken borde ingå i 

kursplanerna i historia, religion, samhällskunskap och svenska, istället för att som tidigare 

endast ingå i skolans läroplaner (SOU 1997:193). Det ledde till en ändring i gymnasieskolans 

kursplaner år 2000, då minoritetsspråken uttryckligen fick ta plats i de nämnda ämnena (Wer-

ner 2000). Därefter har ytterligare en läroplan utgetts för gymnasieskolan och även där finns 

minoritetsspråken omnämnda i de olika ämnena. På Skolverkets hemsida står att skolan ska 

ge alla elever en orientering om de nationella minoriteternas språk, kultur, religion och histo-

ria. Dessa punkter finns med både i skolans övergripande mål och riktlinjer till läroplaner 

samt i kursplanerna för religionskunskap, historia och svenska. Att språken tas med i styrdo-

                                                           
3
 Språkets situation bedöms "som säkert om det talas av alla och osäkert om det talas av alla barn men enbart i 

vissa situationer. Om enbart föräldragenerationen talar språket så bedöms det som definitivt hotat och svårt hotat 

om bara den äldre generationen talar språket. Talas språket av väldigt få bedöms det som kritiskt och om ingen 

talar språket bedöms det som utdött" (Sametinget 2014:8). 
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kumenten har delvis sin grund i värdet av att eleverna förstår kulturell mångfald och utvecklar 

ett eget förhållningssätt till och kunskap om olika kulturella värderingar.  Skolverket poängte-

rar att eleverna ska känna till att det i Sverige alltid funnits en mångfald av olika språk och 

kulturer (Skolverket.se 17.11.2014). 

2.4.1 Om minoritetsspråk i svenskämnet på gymnasiet 

Ämnet svenska på gymnasiet syftar bland annat till att ge eleverna kunskaper om språkförhål-

landen i Sverige och Norden. I det centrala innehållet för kursen Svenska 2 står minoritets-

språk med på listan över vad som ska behandlas i kursen. Att minoritetsspråken finns med i 

det centrala innehållet innebär att det är obligatoriskt för läraren i kursen att ta upp språken i 

undervisningen. I kunskapskraven för Svenska 2 nämns inte minoritetsspråken uttryckligen, 

även om det går att tyda i formuleringen att eleven ska kunna "översiktligt redogöra för någon 

aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden." (Lgy 11) 

3 Forskningsöversikt 
Inte mycket forskning har tidigare bedrivits kring svenska elevers kunskaper om och attityder 

till minoritetsspråk. Att det överhuvudtaget nämns i skolans kursplaner att undervisningen ska 

innefatta minoritetsspråk och attityder till språklig variation är, som tidigare berörts, i sig nå-

got relativt nytt, vilket kan vara en del av förklaringen. Jag har hittat några forskningsexempel 

kring allmänhetens attityder till minoritetsspråk i Sverige sedan 90-talet, men i övrigt hänvisar 

jag till olika rapporter kring minoritetsspråken (se särskilt avsnitt 2.3). En del rapporter visar 

att minoritetsspråkspolitikens genomslag i samhället till vissa delar har uteblivit. Det råder 

bland allmänheten en brist på kunskap om minoriteter och deras levnadsförhållanden. I en 

Sifo-undersökning som Språkrådet lät göra 2010 framgick att kunskapen om de nationella 

minoritetsspråken är låg, särskilt bland unga i Sverige. Det fastslogs att nästan hälften av unga 

i åldern 15-29 år inte kände till något av de nationella minoritetsspråken.  Ännu färre, fyra 

procent av de 100 tillfrågade personerna, kände till att jiddisch var ett av de fem minoritets-

språken (Språkrådet 2011).  

Maria Wingstedt (1998) har i en avhandling med sociolingvistisk utgångspunkt studerat 

hur Sveriges pluralistiska minoritetspolitik speglas i majoritetsbefolkningens attityder. Genom 

en enkätundersökning riktad till slumpvis utvalda svenskar, där bl.a. frågor om attityder till 

minoritetsspråk förekom, sökte Wingstedt (1998) urskilja två motpoler bland informanterna: 

en skara anhängare av enspråkighet på ena sidan och en hop med förespråkare av ett pluralis-

tiskt samhälle på den andra sidan. Hennes resultat visar dock att samtliga informanter inte 

passar in i en sådan endimensionell skala, utan att svarsmönstret många gånger är motsägelse-
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fullt. Många informanter håller med om fördelarna med flerspråkighet, samtidigt som de ser 

en fara i att det kan ske på bekostnad av svenskan. Wingstedt (1998) drar slutsatsen att den 

enspråkiga norm som under lång tid rått i Sverige styr majoritetssamhällets attityder till t.ex. 

minoritetsspråk. 

Ytterligare en intressant språkattitydsundersökning genomfördes 2002 av Pia Nygård. 

Hon ställde med hjälp av enkäter frågor via telefon, om svenska, engelska, främmande språk 

och minoritetsspråk i skolan, till 1000 slumpvis utvalda svenskar. En del av hennes resultat 

tydde på att informanterna hade en positivare attityd till bevarandet av de officiella minori-

tetsspråken jämfört med bevarandet av andra minoritetsspråk.  

En annan studie gjord 2006, undersökte tornedalska ungdomars attityder till meänkieli, 

utifrån en enkätundersökning och intervjuer med ett tiotal elever som läser finska som till-

valsämne. Av studien framkommer att informanterna upplever att omgivningen ser ned på 

meänkieli och att de i viss mån själva ser negativt på språket i förhållande till "riktig finska". 

Elevernas egna attityder är delvis motsägelsefulla, då språket beskrivs som viktigt och positivt 

för den egna individen och identiteten, samtidigt som det upplevs negativt, som ett blandspråk 

och några elever ifrågasätter dessutom möjligheten att använda språket i större sammanhang 

(2011/12:RFR11). 

4 Metod och material 
Bijvoet (2008) skriver om olika metoder inom attitydforskning och nämner enkätundersök-

ning som exempel på en metod där man direkt söker mäta språkattityder. Skriftliga enkäter 

lämpar sig väl för att låta informanterna själva redogöra för sina attityder. Enkätfrågorna kan 

beröra t.ex. språklig variation, modersmålsundervisning och andra språkliga företeelser. Den 

vanligaste utformningen av enkäter är öppna frågor, flervalsfrågor och Likertskalor. Det sist-

nämnda innebär att informanten ställs inför ett antal påståenden som denne har att ta ställning 

till och markerar då på en skala hur väl informanten tycker att påståendet stämmer in.  

Metoden i uppsatsen innebär att jag utformat en enkätundersökning med såväl slutna som 

öppna frågor, flervalsfrågor samt Likertskalor. Undersökningen riktade sig till unga i åldern 

16-19 år och genomfördes höstterminen 2014 på tre olika orter i Sverige: Eskilstuna, Kiruna 

och Uppsala. Den delades ut bland gymnasieelever i Svenska 1, som ännu inte läst Svenska 2 

och bland sådana som läst kursen (och som nu läser Svenska 3).  
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4.1 Enkätundersökning 
Enkäten (se bilaga 1) består av tio slutna frågor, två öppna frågor, en flervalsfråga och nitton 

Likertskalor. Den är uppdelad i fyra olika delar. Syftet med den första delen av enkäten är att 

få reda på mer om elevernas kunskaper om minoritetsspråk, medan den andra delen syftar till 

att få veta mer om elevernas språkvanor. Dessutom finns i den andra delen två frågor som 

syftar till att få information om eleverna fått undervisning om minoritetsspråk, och, om så är 

fallet, i vilka ämnen och årskurser. Den tredje delen innehåller totalt fjorton Likertskalor med 

olika påståenden för eleverna att ta ställning till. Dessa syftar till att få en uppfattning om den 

emotiva komponenten i elevernas attityder till minoritetsspråk. Den fjärde delen syftar till att 

få en bild av den konativa komponenten i elevernas attityder och rör följaktligen deras hand-

lingsbenägenhet i förhållande till minoritetsspråken.  

Fördelen med en enkätundersökning är att jag på ett enkelt sätt kan samla in stora mäng-

der data som jag sedan kan bearbeta statistiskt. Vissa nackdelar finns dock med just flervals-

frågor och Likertskalor (Bijvoet 2008). De riskerar att styra informanterna, eftersom de har 

givna svar. Å andra sidan har även öppna frågor nackdelar, eftersom de riskerar att ge svårtol-

kade  svar som försvårar bearbetningen av enkäten. Rent kvalitativt kan öppna frågor vara att 

föredra, men det finns en ytterligare risk med dessa frågor, nämligen att informanten helt kan 

avstå från att svara.  

4.2 Informanterna 
Antalet informanter som är medtagna i uppsatsen är 96 stycken, men det totala antalet som 

besvarat enkäten är 180 elever (varav flertalet i Kiruna). Då en av klasserna i Eskilstuna en-

dast gav 16 enkätsvar och jag ville ha lika många informanter från vardera ort och klass, för 

att enklare kunna jämföra resultaten, tog jag slumpvis bort enkäter så att 16 stycken återstod 

från varje klass. Därmed är det totalt 32 elever ifrån varje ort. Antalet elever i Svenska 1 är 

totalt 48 stycken och lika många i Svenska 3. Samtliga informanter förutom sex elever i 

Svenska 1 i Kiruna läser på det naturvetenskapliga programmet. De sex eleverna studerar på 

det tekniska programmet.  

Urvalet har skett med utgångspunkt i min strävan efter att få ett lika stort antal flickor 

som pojkar, vilket dock inte lyckats, eftersom flickorna är fler. Antalet flickor respektive poj-

kar i vardera klass och på vardera ort framgår av Tabell 1 och Tabell 2. Som tabellerna visar 

är det totala antalet pojkar endast 43 stycken, medan antalet enkätsvar från flickor är tio fler, 

53 stycken. 
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Tabell 1. Antal flickor efter klass och ort. 

  Svenska 1 Svenska 3 Antal/ort 

Eskilstuna 8 12 20 

Kiruna 8 9 17 

Uppsala 8 8 16 

Totalt 24 29 53 

 

Tabell 2. Antal  pojkar efter klass och ort. 

 Svenska 1 Svenska 3 Antal /ort 

Eskilstuna 8 4 12 

Kiruna 8 7 15 

Uppsala 8 8 16 

Totalt 24 19 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Orter 

Valet av undersökningsorter baseras främst på att de olika minoritetsspråkens situation varie-

rar mellan de olika orterna. Då meänkieli och samiska främst finns i norra Sverige är situatio-

nen för dessa språk bättre i Kiruna, jämfört med de övriga orterna, åtminstone med avseende 

på antalet talare av språken. Antalet finsktalande däremot, är som högst i Eskilstuna. Nedan 

presenteras de olika orterna i korthet.  

4.3.1 Eskilstuna 

Eskilstuna stad har knappt 65 000 invånare (NE.se 17.11.2014). Eskilstuna kommun är för-

valtningsområde för finska och Sörmlands landsting, som kommunen ingår i, är dessutom 

förvaltningsområden för meänkieli och samiska. Enligt Parkvall (2009) är antalet finsktalande 

relativt stort i Eskilstuna kommun, i förhållande till landet i övrigt. Han beräknar antalet till   

9 700 stycken, vilket är 10,6 procent av befolkningen i kommunen.  

4.3.2 Kiruna 

Kiruna har drygt 18 000 invånare (NE.se 17.11.2014). Kiruna kommun är förvaltningsområde 

för finska, meänkieli och samiska. År 1800 talade majoriteten (nästan 100 procent) av befolk-

ningen i kommunen finska, meänkieli och/eller samiska, men idag är majoriteten sedan länge 

svensktalande. Det finns inga nöjaktiga uppgifter om andelen samisktalande i kommunen 

idag, men på 70-talet beräknades dessa vara cirka 1 500, eller 4,7 procent av befolkningen. 

Antalet talare av finska och meänkieli i Kiruna kommun uppskattas vara högre än rikssnittet, 

även om inga pålitliga siffror finns (Parkvall 2009).    
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4.3.3 Uppsala 

Uppsala har drygt 140 000 invånare (NE.se 17.11.2014). Uppsala kommun är förvaltningsom-

råde för finska och Upplands landsting, som innefattar Uppsala, är förvaltningsområde för 

meänkieli och samiska. Uppsala har 4 200 finsktalande i kommunen, vilket utgör 2 procent av 

kommunens totala befolkning. Enligt Parkvall (2009) tillhör Uppsala en av fåtal svenska stä-

der där man skulle kunna förvänta sig hitta talare av jiddisch. Den beräkning som gjordes på 

70-talet över antalet samisktalande, visar att det då fanns nästan 100 talare av språket i Uppsa-

la län (Parkvall 2009). 

4.4 Genomförandet 
Undersökningen genomfördes under hösten 2014 och själva enkäten tog ca femton minuter att 

besvara. Den besvarades under lektionstid, på elevernas Svenska 1- respektive Svenska 3-

timmar. Jag var närvarande vid genomförandet, förutom i en av klasserna, Svenska 3 i Eskils-

tuna. Fördelen med att jag var på plats var framför allt att jag kunde svara på frågor vid even-

tuella oklarheter och dessutom fick eleverna personligen av mig veta vad undersökningen 

syftar till, vilket förhoppningsvis ökade deras intresse och motivation för att besvara enkäten.  
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5 Resultat 
Resultatet av enkätundersökningen presenteras ur tre aspekter. Först avhandlas kunskap och 

erfarenhet om minoritetsspråk, därefter attityder samt slutligen handlingsbenägenhet, t.ex. 

viljan att lära sig ett minoritetsspråk.  Tredelningen motsvarar de tre attitydkomponenterna jag 

redogjort för i bakgrundsavsnittet. Varje aspekt genomgås ur två infallsvinklar; dels efter ort 

(Kiruna, Eskilstuna, Uppsala), dels efter om eleverna haft eller inte har haft undervisning om 

minoritetsspråk. Vad gäller om eleverna haft eller inte har haft undervisning om minoritets-

språk, var antagandet att undervisningen skulle ha skett i Svenska 2, vilket dock visade sig 

vara ett delvis felaktigt antagande. I detta avseende fanns nämligen ingen större skillnad mel-

lan elever i Svenska 1 och elever i Svenska 3. Jag har därför gjort en tudelning av informan-

terna i en grupp som anger att de haft undervisning och en grupp som inte har haft undervis-

ning. Hur eleverna svarat kring frågan om de fått undervisning eller inte, presenteras nedan. 

Totalt  är det 70 elever (73 procent) som säger sig ha haft undervisning om  minoritets-

språk. Detta skiljer sig åt en del mellan orterna, och något mellan Svenska 1 och Svenska 3. 

69 procent av eleverna i Svenska 1 svarar ja på frågan om de haft undervisning om minori-

tetsspråk, medan 77 procent av eleverna i Svenska 3 uppger samma sak. I Eskilstuna är det 

däremot 50 procent, både i Svenska 1 och Svenska 3, som svarar nej på samma fråga. Den 

siffran är lika hög bland Svenska 1-eleverna i Kiruna. Bland Svenska 3-eleverna i Kiruna är 

det en elev som svarar nej på frågan. I Uppsala har flest elever haft undervisning om minori-

tetsspråk, hela 15 av 16 elever i Svenska 3 och samtliga 16 elever i Svenska 1.  

73 procent av de elever som anger att de haft undervisning om minoritetsspråk, skriver att 

de haft det i ämnet svenska. 15 procent har inte angivit något ämne och 7 procent skriver att 

det undervisats om minoritetsspråk i samhällskunskapen. 5 procent har angett andra ämnen, 

t.ex. modersmålsundervisning eller historia.  

De flesta elever (59 procent) anger högstadiet som den årskurs de haft undervisningen i. 

Svaren bör dock inte ses som absoluta fakta, det går inte att begära att alla elever ska komma 

ihåg om de haft undervisning om minoritetsspråk i t.ex. femman eller sjuan. Anmärkningsvärt 

är åtminstone att endast fem Svenska 3-elever i Eskilstuna anger att de haft undervisning i 

gymnasiet. Bland övriga elever i Svenska 3 är det femton stycken i Kiruna respektive femton i 

Uppsala som svarat att de haft undervisning i gymnasiet. Några elever skriver att de inte 

kommer ihåg, medan andra skriver att de uppskattar att de haft undervisningen i en viss 

årskurs eller ett visst ämne. 

Enkätmaterialet visade sig vara för stort för att kunna redovisas i sin helhet i uppsatsen 

och därför har många enkätfrågor uteslutits. De frågor som är medtagna i resultatet finns pre-
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senterade under vardera avsnitt i resultatkapitlet. För att kunna ge en så tydlig bild som möj-

ligt av hur attityderna varierar beroende på de två ovannämnda infallsvinklarna, ort och un-

dervisning, har elevernas svar poängsatts i skalor. Dessa har värdena 0 och 1, vid ja- eller nej-

frågor, och värdena 0, 1 och 2 vid frågor som kräver mer utförliga svar. Det totala värdet 

inom de olika variablerna har slutligen beräknats i medeltal och presenteras i den samman-

fattning som finns i slutet av varje delavsnitt och sist i resultatkapitlet.  

5.1 Elevernas kunskaper om och erfarenheter av minoritetsspråk 
Den kognitiva komponenten gällde, som tidigare nämnts, elevernas kunskaper om och erfa-

renheter av de officiella minoritetsspråken. De delar i enkäten som syftar till att få reda på 

något om detta är framför allt frågorna "Vad är ett minoritetsspråk?" samt "Vilket/vilka mino-

ritetsspråk har vi i Sverige?" (frågorna 1.1 och 1.1.2 respektive 1.2 och 1.2.2 i bilaga 1). Till 

den kognitiva komponenten räknar jag också upplysningarna om eleverna fått undervisning 

om minoritetsspråk (fråga 1.3, 2.1 och 2.1.2 i bilaga 1) samt om de själva eller någon bekant 

talar eller förstår något eller några av minoritetsspråken (frågorna 2.5 och 2.5.1 i bilaga 1). 

Följande avsnitt behandlar elevernas svar på nyss nämnda frågor.  

Frågan om eleverna vet vad ett minoritetsspråk är, har bedömts på följande vis: 0 poäng 

om eleven inte svarat alls eller om svaret är felaktigt; 1 poäng om eleven skrivit att minori-

tetsspråk talas av en minoritet/minoritetsgrupp inom ett land; 2 poäng om eleven skrivit som 

för 1 poäng samt något kopplat till lagar/rättigheter gällande minoritetsspråk. I den andra frå-

gan, har jag gett eleven 0 poäng om hen angivit fel språk eller inte skrivit något alls; 1 poäng 

om eleven skrivit ett av minoritetsspråken; 2 poäng om eleven namngett två eller fler minori-

tetsspråk. Vidare har det gett 1 poäng om eleven har fått undervisning i minoritetsspråk och 1 

poäng om eleven eller någon i elevens bekantskapskrets förstår eller talar något eller några av 

minoritetsspråken.  

5.1.1 Olika orter 

Av tabell 3 framgår vilka kunskaper eleverna på de olika orterna har om minoritetsspråk. I 

Eskilstuna hade majoriteten av eleverna relativt dålig kunskap om minoritetsspråken. 14 av 32 

elever (44 procent), fick 0 poäng för sina svar på frågan om de vet vad ett minoritetsspråk är, 

medan 17 elever fick 1 poäng och en elev fick 2 poäng. Den andra frågan, vars resultat redo-

visas i tabell 4, handlar om eleverna kan uppge något eller några minoritetsspråk. Resultatet 

visar att 41 procent, eller tretton elever i Eskilstuna inte kände till något av språken, medan tio 

elever uppgav ett minoritetsspråk och nio elever uppgav två eller flera språk. Endast en elev 

uppgav samtliga minoritetsspråk. 50 procent av eleverna uppger att de fått undervisning om 
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Tabell 3. Fråga 1.1.2. Vad är ett minoritetsspråk? 

Ort 0 poäng 1 poäng 2 poäng 

Eskilstuna 14 (44%)  17 (53%)  1 (3%)  

Kiruna 7 (22%)  18 (56%)  7 (22%)  

Uppsala 8 (25%)  15 (47%)  9 (28%)  

Totalt (% av 96) 29 (30)  50 (52) 17 (18) 

    

    

     

Tabell 4. Fråga 1.2.2. Vilket/vilka minoritetsspråk har vi i Sverige? 

Ort 0 poäng 1 poäng 2 poäng 

Eskilstuna 13 (41%)  10 (31%)  9 (28%)  

Kiruna 5 (15%)  6 (19%)  21 (66%)  

Uppsala 2 (6%)  3 (9,5%)  27 (84,5%)  

Totalt (% av 96)  20 (21) 19 (20) 57 (59) 

 

 

   

    

    

     

minoritetsspråk, varav nio elever (56 procent) skrev att de fått det i svenskämnet. Vidare har 

63 procent någon i sin närhet som talar ett minoritetsspråk.  

Sju av 32 elever i Kiruna, 22 procent, fick 0 poäng för sina svar på frågan om de vet vad 

ett minoritetsspråk är, medan 18 elever fick 1 poäng och sju elever fick 2 poäng. Drygt 15 

procent av eleverna kände inte till något av minoritetsspråken, medan sex elever (19 procent) 

uppgav ett minoritetsspråk och 21 elever (66 procent) uppgav två eller flera språk. Fyra elever 

uppgav samtliga minoritetsspråk. 72 procent av eleverna uppgav att de fått undervisning om 

minoritetsspråk. 70 av dessa hade fått undervisningen i svenskämnet. 29 elever (91 procent) i 

Kiruna, har någon i sin bekantskap som talar ett eller flera minoritetsspråk.  

I Uppsala fick 8 av 32 elever, eller 25 procent, 0 poäng för sina svar på frågan om de vet 

vad ett minoritetsspråk är, 15 elever fick 1 poäng och nio elever fick 2 poäng. 6 procent, eller 

två elever kunde inget minoritetsspråk, tre elever (9,5 procent) uppgav ett minoritetsspråk och 

27 elever (84,5 procent) kände till två eller flera av språken. Åtta elever kunde alla minoritets-

språk. Alla elever utom en uppgav att de fått undervisning om minoritetsspråk. Samtliga ele-

ver som skrev att de haft undervisning uppgav att den ägt rum i svenskämnet. Tretton av ele-

verna i Uppsala, eller 41 procent, har någon bekant eller kompis som talar ett minoritetsspråk.   

 

Den tredje frågan i enkäten syftar till att få reda på var eleverna inhämtat sina kunskaper om 

minoritetsspråk.  I tabell 5 redovisas svaren från de elever som svarat rätt på åtminstone en av 

frågorna 1.1.2 eller 1.2.2. Resultatet visar att de flesta elever, 45 procent, uppger att de lärt sig 

om språken i skolan, medan 18 procent uppger hemmet som  inlärningsort. Vänner verkar 
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Tabell 6. Vad är ett minoritetsspråk? 

 
0 poäng 1 poäng 2 poäng 

Elever som haft undervisning 20 % 56 % 24 % 

Elever som inte haft undervisning 54 % 42 % 4 % 

 

 

spela en mindre roll för var eleverna inhämtar sina kunskaper, medan internet hamnar på tred-

jeplats (14 procent), efter skolan och hemmet.  

Tabell 5. Var eleverna inhämtat sina kunskaper om minoritetsspråk. 

I skolan 45 

Hemma 18 

Massmedia 13 

Internet 14 

Vet ej/inget svar 5 

Vänner 4 

Någon annanstans 1 

Vid en jämförelse mellan orterna framkommer att eleverna i Kiruna tycker att hemmet spelat 

en större roll för kunskapsinhämtningen, jämfört med vad övriga elever uppger. 25 procent av 

eleverna i Kiruna har lärt sig om minoritetsspråk i hemmet och i Eskilstuna är det 20 procent. 

Den siffran är som lägst i Uppsala, 11 procent. I Uppsala har skolan spelat den klart största 

rollen för inhämtningen av minoritetsspråk: 54 procent uppger skola som inlärningsplats. 

5.1.2 Elever som haft/inte haft undervisning  

Av de elever som skrev att de haft undervisning uppgav 54 stycken (77 procent) att denna 

tagit plats i svenskämnet. Totalt är det 70 elever (71 procent) som uppgett att de haft under-

visning om minoritetsspråk. De flesta av dessa elever bor i Uppsala, där endast en elev i 

Svenska 3 uppgav av hen inte fått någon undervisning om minoritetsspråk. Åtta Svenska 1-

elever i Kiruna och lika många från Svenska 1-klassen i Eskilstuna ansåg sig inte ha haft nå-

gon undervisning. Lika många elever i Svenska 3 i Eskilstuna uppgav samma sak. 

Bland elever som haft undervisning fick fjorton av 70 elever (20 procent) 0 poäng för 

sina svar på frågan om de vet vad ett minoritetsspråk är, medan 39 elever (56 procent) fick 1 

poäng och sjutton elever (24 procent) fick 2 poäng.  Detta kan jämföras med att 14 (54 pro-

cent) av de 26 elever som inte haft undervisning fick 0 poäng för sina svar på frågan om de 

vet vad ett minoritetsspråk är, 11 av eleverna (42 procent) 1 poäng och en elev (4 procent) 

fick 2 poäng. 
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Tabell 7. Vilket/vilka minoritetsspråk har vi i Sverige? 

 
0 poäng 1 poäng 2 poäng 

Elever som haft undervisning 14 % 14 % 71 % 

Elever som inte haft undervisning 38 % 35 % 27 % 

 

14 procent, eller tio elever, av de som haft undervisning, kände inte till något minoritetsspråk 

och lika många elever, tio stycken, (14 procent) uppgav ett minoritetsspråk och 50 elever (71 

procent) kände till två eller flera språk. Bland elever som inte haft undervisning om minori-

tetsspråk var det tio elever (38 procent) som inte kände till något av minoritetsspråken; nio 

elever (35 procent) uppgav ett minoritetsspråk och de resterande 7 eleverna (27 procent) upp-

gav två eller flera språk.  

62 av totalt 96 elever (65 procent) har någon bekant eller kompis som talar ett minoritets-

språk.  Bland de 70 elever som ansåg sig ha haft undervisning var denna siffra 43 stycken (61 

procent); bland de 26 elever som inte haft undervisning 19 stycken (73 procent).  

5.1.3 Sammanfattning 

Den kognitiva komponenten, som alltså berör elevernas kunskaper om och erfarenheter av 

minoritetsspråk, visar på vissa skillnader beroende på vilken infallsvinkel som berörs. Som 

tidigare framgått antyder resultatet att eleverna i Eskilstuna har lägst kunskaper om vad ett 

minoritetsspråk är, medan eleverna i Uppsala har något högre kunskaper än eleverna i Kiruna.  

Totalt 97 procent av eleverna i Uppsala har haft undervisning om minoritetsspråk, medan 

72 procent i Kiruna och 50 procent i Eskilstuna uppger samma sak. Uppsala-eleverna har 

dock mera sällan haft bekanta eller kompisar som talar något eller några minoritetsspråk. An-

talet elever på de olika orterna som svarat ja på frågan om de känner någon minoritetsspråks-

talare ser ut så här: Eskilstuna: 20 elever; Kiruna: 29 elever; Uppsala: 13 elever. 21 procent av 

alla elever känner inte till något av minoritetsspråken. I Eskilstuna är den siffran betydligt 

högre: hela 41 procent känner inte till något minoritetsspråk. 

Vid en titt på hur kunskaperna skiljer sig åt mellan elever som haft undervisning och ele-

ver som inte haft undervisning verkar det som att olikheterna blir större. Av de 70 elever som 

haft undervisning är det drygt 60 procent som har någon i sin närhet som talar något eller någ-

ra minoritetsspråk, medan det är 90 procent för eleverna som inte haft undervisning. Denna 

siffra beror möjligtvis på tillfälligheter men skulle kunna påverka t.ex. elevernas handlingsbe-

nägenhet. Elevernas svar indikerar att de elever som har haft undervisning om minoritetsspråk 

har markant högre kunskaper om minoritetsspråk i jämförelse med elever som inte haft denna 

undervisning.  
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Av tabell 8 framgår medelvärdena för varje variabel. Medelvärdet kan ligga mellan 0 och 

2 och som synes har Uppsala det högsta medelvärdet medan elever som inte har haft under-

visning om minoritetsspråk har lägst medelvärde.   

Tabell 8. Medelvärden för den kognitiva komponenten. 

 

5.2 Elevernas attityder till minoritetsspråk 
Del tre av enkätundersökningen består av femton frågor som främst berör den emotiva kom-

ponenten. Dessa frågor, eller påståenden, har eleverna tagit ställning till genom att instämma 

helt/delvis, eller genom att ta avstånd helt/med tvekan. I detta avsnitt analyseras elevernas 

ställningstaganden efter de olika infallsvinklarna, dvs. efter ort samt beroende på om eleverna 

haft undervisning om minoritetsspråk eller inte. För analysen har tre stycken påståenden valts 

ut:  

 Man borde få lära sig mer om minoritetsspråk i skolan. (fråga 3.1) 

 Det borde undervisas mer om minoritetsspråk i svenskämnet. (fråga 3.2) 

 Det vore tråkigt om finska/jiddisch/meänkieli/romska/samiska försvann i Sverige. 

(fråga 3.4) 

5.2.1 Olika orter 

I Eskilstuna har många elever svarat att de antingen instämmer med tvekan eller tar avstånd 

med tvekan. Tabell 9 visar att ungefär 70 procent har angett något av de två svarsalternativen 

på de påståenden som berör undervisning om minoritetsspråk. Tabellen antyder att eleverna är 

relativt positiva till att det ska undervisas mer om minoritetsspråk i skolan, medan de ställer 

sig mer tveksamma till att det borde undervisas mer om minoritetsspråk inom svenskämnet.  

Tabell 9. Eskilstuna: fråga 3.1. Man borde få mer undervisning om minoritetsspråk i skolan. Fråga 3.2. Det borde 

undervisas mer om minoritetsspråk i svenskämnet.  

 Instämmer helt 

(%) 
Instämmer med tvekan 

(%) 
Tar avstånd med 

tvekan (%) 
Tar avstånd 

helt (%) 
Vet ej 

(%) 

3.1 6 (19,0) 12 (37,5) 11 (34,5) 3 (9.0) 0 (0,0) 

3.2 3 (9,5) 11 (34,5) 11 (34,5) 5 (15,5) 2 (6,0) 

På frågan om hur eleverna förhåller sig till de olika minoritetsspråkens fortlevnad är det 

många elever som ger tvekande svar. Mellan 16 och 25 procent håller helt med om påståen-

dena att det vore tråkigt om något av språken försvann ifrån Sverige, men det varierar lite 

beroende på vilket språk som frågan gäller. Tabell 10 visar att  25 procent av eleverna helt tar 

 Eskilstuna Kiruna Uppsala haft undervisning ej haft undervisning 

Medelvärde (0-2) 0,65 0,92 1,04 0,63 0,34 
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avstånd i från påståendet att "det vore tråkigt om romska försvann i Sverige" och nästan lika 

många elever tar avstånd ifrån samma påstående om jiddisch.  

Tabell 10. Eskilstuna: Det vore tråkigt om finska/jiddisch/meänkieli/romska/samiska försvann i Sverige.4  

Instämmer helt 

(%) 
Instämmer med tvekan 

(%) 
Tar avstånd med 

tvekan (%) 
Tar avstånd 

helt (%) 
Vet ej 

(%) 

F 5 (16) 10 (31)  8 (25) 4 (12) 5 (16) 

J 9 (28) 3 (9) 8 (25) 7 (22) 5 (16) 

M 8 (25) 3 (9) 10 (31) 6 (19) 5 (16) 

R 7 (22) 4 (12) 8 (25) 8 (25) 5 (16) 

S 9 (28) 6 (19) 9 (28) 5 (16) 3 (9) 

I Kiruna har många elever valt att svara tvekande på de flesta påståendena, om än i något läg-

re grad än Eskilstunaeleverna. Nästan lika många av eleverna i Kiruna är positiva till att det 

borde undervisas mer om minoritetsspråk i skolan, som till att det borde undervisas mer om 

minoritetsspråk i svenskan, vilket framgår av tabell 11.  

Tabell 11. Kiruna: fråga 3.1. Man borde få mer undervisning om minoritetsspråk i skolan. Fråga 3.2. Det borde un-

dervisas mer om minoritetsspråk i svenskämnet. 

Instämmer helt 

(%) 
Instämmer med tvekan 

(%) 
Tar avstånd med 

tvekan (%) 
Tar avstånd 

helt (%) 
Vet ej 

(%) 

3.1 9 (28) 7 (22) 8 (25) 4 (12) 4 (12) 

3.2 8 (25) 8 (25) 7 (22) 4 (12) 5 (16) 

Av tabell 12 framgår att hälften av eleverna i Kiruna håller helt med om påståendet att det 

vore tråkigt om meänkieli försvann i Sverige, vilket är den högsta siffran för något av språ-

ken, även om nästan lika många håller med om att det vore tråkigt om samiska försvann. 30 

procent anser att det vore tråkigt om finska försvann, medan 22 procent inte alls tycker det 

vore synd om romska försvann. 19 procent av eleverna håller inte med om att det vore tråkigt 

om jiddisch försvann.  

Tabell 12. Kiruna: Det vore tråkigt om finska/jiddisch/meänkieli/romska/samiska försvann i Sverige.5  

Instämmer helt 

(%) 
Instämmer med tvekan 

(%) 
Tar avstånd med 

tvekan (%) 
Tar avstånd 

helt (%) 
Vet ej 

(%) 

F 11 (34) 10 (31) 2 (6) 3 (9) 6 (19) 

J 6 (19) 6 (19) 8 (25) 6 (19) 6 (19) 

M 16 (50)  6 (19) 2 (6) 3 (9) 5 (16) 

R 5 (16) 7 (22) 6 (19) 7 (22) 7 (22) 

S 15 (47) 10 (31) 0 (0) 2 (6) 5 (16) 

                                                           
4
 () anger procent. F = finska, J = jiddisch, M = meänkieli, R = romska, S = samiska 

5
 () anger procent. F = finska, J = jiddisch, M = meänkieli, R = romska, S = samiska 
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I Uppsala är det något färre elever som svarar tvekande på de olika frågorna, jämfört med de 

övriga orterna. Fler elever är positiva till att det undervisas mer om minoritetsspråk i svensk-

ämnet jämfört med Kiruna och Eskilstuna. Av tabell 13 framgår att Uppsala även avviker på 

en annan punkt: färre elever (25 procent) anser att det borde undervisas mer om minoritets-

språk i skolan, än som tycker att det borde undervisas mer om språken i svenskämnet (34 pro-

cent). Det är intressant, då det skulle kunna tänkas att ett avståndstagande till det förstnämnda 

påståendet (3.1) också borde leda till ett ogillande av det andra påståendet (3.2).  

Tabell 13. Uppsala: fråga 3.1. Man borde få mer undervisning om minoritetsspråk i skolan. Fråga 3.2. Det borde 

undervisas mer om minoritetsspråk i svenskämnet. 

Instämmer helt 

(%) 
Instämmer med tvekan 

(%) 
Tar avstånd med 

tvekan (%) 
Tar avstånd 

helt (%) 
Vet ej 

(%) 

3.1 8 (25) 9 (28) 10 (31) 5 (16) 0 (0) 

3.2 11 (34) 12 (38) 5 (16) 3 (9) 1 (3) 

Påståendena där eleverna ska ta ställning till om det vore tråkigt om något av minoritetssprå-

ken försvann i Sverige, visar att de flesta elever i Uppsala ställer sig positiva till språkens fort-

levnad. Tabell 14 visar att 53 procent tycker att det vore tråkigt om samiska försvann och 41 

procent är negativa till att romska skulle försvinna, vilket är den klart högsta siffran för samt-

liga tre orter.  

Tabell 14. Uppsala: Det vore tråkigt om finska/jiddisch/meänkieli/romska/samiska försvann i Sverige.6 

Instämmer helt 

(%) 
Instämmer med tvekan 

(%) 
Tar avstånd med 

tvekan (%) 
Tar avstånd 

helt (%) 
Vet ej 

(%) 

F 11 (34) 10 (31) 2 (6) 4 (12) 5 (16) 

J 11 (34) 8 (25) 3 (9) 4 (12) 6 (19) 

M 11 (34) 8 (25) 4 (12) 4 (12) 5 (16) 

R 13 (41) 8 (25) 3 (9) 4 (12) 4 (12) 

S 17 (53) 8 (25) 2 (6) 4 (12) 1 (3) 

 

Figur 1 sammanfattar resultatet på varje ort och visar antalet elever som svarat att de instäm-

mer helt på frågan om de tycker det vore tråkigt om finska/jiddisch/meänkieli/romska/samiska 

försvann i Sverige.  Resultatet visar att flest elever instämmer på frågan när det handlar om 

samiska, medan ett mindre antal håller med när det gäller finska och jiddisch. Eleverna i Ki-

runa är mest positiva till meänkieli (och samiska), medan eleverna i Uppsala är mest positiva 

till samiska och romska. Eleverna i Eskilstuna visar minst intresse för de olika språkens fort-

levnad.  

                                                           
6
 () anger procent. F = finska, J = jiddisch, M = meänkieli, R = romska, S = samiska 
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Figur 1. Antal elever på varje ort som håller helt med om att "det vore tråkigt om fins-

ka/jiddisch/meänkieli/romska/samiska försvann i Sverige." 

5.2.2 Elever som haft/inte haft undervisning 

På frågan om det borde undervisas mer om minoritetsspråk i skolan finns vissa skillnader 

mellan svaren från dem som haft undervisning respektive de elever som inte haft undervisning 

om minoritetsspråk. Den förra gruppen visar sig delvis ha mer positiva attityder till minori-

tetsspråk än den senare gruppen. Om de elever som redan haft undervisning om minoritets-

språk får välja, ser de t.ex. gärna att det blir mer undervisning om minoritetsspråk. Figur 2 

visar att 32 procent av de elever som haft undervisning helt håller med om att det borde un-

dervisas mer om minoritetsspråk i skolan, medan endast 15,5 procent av de övriga eleverna 

tycker det. Det är främst elever som inte haft undervisning om minoritetsspråk som tar av-

stånd från påståendet, antingen helt eller med tvekan.  
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Figur 2. Fråga 3.1. Det borde undervisas mer om minoritetsspråk i skolan. 
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Vad gäller undervisningen om minoritetsspråk i just svenskämnet ser svaren liknande ut, vil-

ket illustreras i figur 3. Av elever som haft undervisning håller 26 procent helt med om påstå-

endet samtidigt som siffran för övriga elever ligger på 4 procent. Fler elever i den senare 

gruppen tar avstånd till att det borde undervisas mer om minoritetsspråk inom svenskämnet. 

Men många elever tvekar i sina svar, antingen instämmer de med tvekan eller också tar de 

avstånd med tvekan.  

 

Figur 3. Fråga 3.2. Det borde undervisas mer om minoritetsspråk i svenskämnet. 

Svarsskillnaderna mellan de två grupperna varierar mellan frågorna. Påståendet "det vore trå-

kigt om minoritetsspråken försvann i Sverige" har genererat relativt liknande svar. Vid en 

jämförelse mellan Tabell 15 och Tabell 16 framgår att den grupp som inte haft undervisning i 

något oftare tar avstånd. Elever som haft undervisning svarar oftare instämmande.  

Tabell 15.  Elever som haft undervisning: Det vore tråkigt om finska/jiddisch/meänkieli/romska/samiska försvann i 

Sverige.7 

Instämmer helt 

(%) 
Instämmer med tvekan 

(%) 
Tar avstånd med 

tvekan (%) 
Tar avstånd 

helt (%) 
Vet ej 

(%) 

F 23 (33) 20 (29) 8 (11) 7 (10) 12 (17) 

J 19 (27) 14 (20) 13 (19) 9 (13) 15 (21) 

M 26 (37) 15 (21) 11 (16) 6 (9) 12 (17) 

R 21 (30) 15 (21) 11 (16) 10 (14) 13 (19) 

S 32 (46) 17 (24) 6 (9) 7 (10) 8 (11) 

 

                                                           
7
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Tabell 16.  Elever som inte haft undervisning: Det vore tråkigt om finska/jiddisch/meänkieli/romska/samiska försvann 

i Sverige.8 

Instämmer helt 

(%) 
Instämmer med tvekan 

(%) 
Tar avstånd med 

tvekan (%) 
Tar avstånd 

helt (%) 
Vet ej 

(%) 

F 4 (15,5) 10 (38,0) 4 (15,5) 4 (15,5) 4 (15,5) 

J 7 (27,0) 3 (12,0)  6 (23,0) 8 (31,0) 2 (7,0) 

M 9 (35,0) 2 (7,0) 5 (19,0) 7 (27,0) 3 (12,0) 

R 4 (15,5) 4 (15,5) 6 (23,0) 9 (35,0) 3 (12,0) 

S 9 (35,0) 7 (27,0) 4 (15,5) 4 (15,5) 2 (7,0) 

 

5.2.3 Sammanfattning 

De flesta elever har svarat på de olika påståendena att de antingen instämmer med tvekan eller 

tar avstånd med tvekan, vilket kan vara ett uttryck för elevernas osäkerhet inför vad de för-

väntas svara. Att svara på ett sätt som blir till viss del instämmande eller till viss del avstånds-

tagande är troligtvis enklast särskilt om eleverna inte tidigare haft möjlighet att sätta sig in i 

frågorna. Det blir ett sätt för dem att visa att de egentligen inte tagit ställning till frågorna eller 

att de möjligtvis att de har en ambivalent inställning till frågan. 

Det tydligaste resultatet är intresset av att få mer undervisning om språken i skolan och i 

svenskämnet bland elever som haft undervisning om minoritetsspråk. Denna grupp i under-

sökningen har ett jämförelsevis större intresse än de elever som inte haft undervisning om 

minoritetsspråk. Undervisningen verkar med andra ord ha påverkat elevernas attityder posi-

tivt. Uppsala har den största andelen elever som är intresserade av att få mer undervisning om 

minoritetsspråk inom svenskämnet, medan Eskilstuna har den minsta andelen.   

Det minoritetsspråk eleverna  i undersökningen har mest positiva attityder till är samiska, 

medan finska och jiddisch är de språk eleverna verkar bry sig minst om att de skulle försvin-

na. Inställningarna till de olika språkens fortlevnad varierar både beroende på om eleverna 

haft undervisning eller inte, samt beroende på ort.  

Avslutningsvis presenteras medelvärdet för varje variabel. Elever som håller helt med om 

de olika påståendena har givits två poäng och elever som instämmer med tvekan ett poäng, 

0,5 poäng till elever som tar avstånd med tvekan och noll poäng till de som helt tagit avstånd, 

inte svarat eller skrivit att de inte vet. Därefter har de olika värdena inom vardera påstående 

adderats och dividerats med det totala antalet elever inom variabeln i fråga. Slutligen har vär-

det för de tre påståendena adderats och dividerats med tre, vilket ger ett medelvärde. Uppsala 

har högst medelvärde och Eskilstuna lägst. Särskilt mycket skiljer det sig åt mellan elever som 
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haft undervisning och elever som inte haft undervisning. Den förra gruppen har överlägset 

högst medelvärde.   

 Tabell 17. Medelvärdet för den emotiva komponenten. 

 

5.3 Elevernas handlingsbenägenhet  
Enkätens sista del, del fyra, handlar om den konativa komponenten, dvs. elevernas  hand-

lingsbenägenhet gentemot minoritetsspråk. De frågor som ställs är om eleverna skulle vilja 

lära sig något av minoritetsspråken och i sådana fall vilket.  

5.3.1 Olika orter 

På frågan om eleverna är intresserade av att lära sig ett minoritetsspråk varierar svaren mellan 

orterna, vilket framkommer i Tabell 18. I Eskilstuna är det fem elever i varje klass som är 

intresserade av detta. Kiruna har det högsta antalet intresserade, medan Uppsala har det lägsta 

antalet intresserade elever. Totalt är det elva elever i Svenska 1 som svarat ja på frågan, vilket 

kan jämföras med de 22 elever som svarat ja i Svenska 3.  

Tabell 18.  Fråga 4.1. Om du fick möjlighet, skulle du vara intresserad  

av att lägga ner tid på att lära dig något av minoritetsspråken? 

 

 

 

 

Det språk som flest elever är intresserade av att lära sig är finska. Samiska hamnar på andra-

plats, följt av meänkieli. Främst Svenska 3-eleverna i Kiruna är intresserade av meänkieli, 

vilket gör att andelen intresserade elever ökar för språket i fråga.  Få elever är intresserade av 

romska och jiddisch. De tre språk Kirunaeleverna helst vill lära sig är finska (41 procent), 

meänkieli (33 procent) och samiska (18 procent).  

Tabell 19. Fråga 4.2. De minoritetsspråk eleverna skulle vilja lära sig. 

 

 Eskilstuna Kiruna Uppsala Haft undervisning Ej haft undervisning 

Medelvärde (0-2) 0,78 0,94 1,08 1,25 0,77 

Ort Ja Nej 

Eskilstuna 10 22 

Kiruna 16 16 

Uppsala 7 25 

Totalt 33 (34%) 63 (66%) 

 finska samiska meänkieli jiddisch romska vet ej/ej angivet 

Procent 38 24 20 7 4 7 
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5.3.2 Elever som haft/inte haft undervisning 

8 av de 26 elever (31 procent) som inte haft undervisning om minoritetsspråk är intresserade 

av att lära sig ett eller flera minoritetsspråk. Bland de elever som haft undervisning om mino-

ritetsspråk är den siffran nästan jämnstor, 25 av 70 elever (nästan 36 procent) vill lära sig mi-

noritetsspråk.  

5.3.3 Sammanfattning 

Totalt 34 av 96 elever (34 procent) är intresserade av att lära sig ett minoritetsspråk. De flesta 

elever som vill lära sig ett minoritetsspråk bor i Kiruna och har haft undervisning om minori-

tetsspråk, vilket framgår av Tabell 20. I Uppsala är det något färre elever än i Eskilstuna som 

svarat ja på frågan.  

Tabell 20. Medelvärden för den konativa komponenten. 

 

5.4 Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis har elever som haft undervisning i allmänhet högre kunskaper om mino-

ritetsspråken än elever som inte haft undervisning. Det är förstås inte förvånande att de som 

har en mer positiv inställning till minoritetsspråkens fortlevnad dessutom är mer intresserade 

av att få mer undervisning om språken både i skolan i allmänhet och i svenskämnet som så-

dant. Dessutom vill de i något högre grad än andra elever lära sig ett minoritetsspråk, även om  

det bör påpekas att skillnaderna inte är stora när det gäller elevernas handlingsbenägenhet. 

Tabell 21 sammanfattar resultatet och visar på sambandet mellan de olika komponenterna. 

Vad gäller just frågan kring elevernas intresse för att lära sig ett minoritetsspråk går den störs-

ta skillnaden att finna mellan elever i Kiruna och elever i Uppsala. 

Tabell 21 Medelvärden efter komponent och variabel. 

 

 

 

 Eskilstuna Kiruna Uppsala Haft undervisning Ej haft undervisning 

Medelvärde (0-2) 0,63 1,00 0,44 0,71 0,62 

 Eskilstuna Kiruna Uppsala Haft       

undervisning 

Ej haft                

undervisning 

Kognitiv komponent 0,65 0,92 1,04 0,63 0,34 

Emotiv komponent 0,78 0,94 1,08 1,25 0,77 

Konativ komponent 0,63 1,00 0,44 0,71 0,62 

Totalt medelvärde  0,69 0,95 0,85 0,86 0,58 
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6 Diskussion av resultat  
Resultatet diskuteras utifrån frågeställningarna som presenterades i avsnitt 1.1 samt med ut-

gångspunkt i de tre komponenter som attitydbegreppet består av. Undersökningens omfattning 

innebär att några generella slutsatser inte kan dras, även om resultatet ger en bild av gymna-

sieelevers kunskaper om och attityder till minoritetsspråk, i enlighet med uppsatsens syfte. 

Eftersom resultatet presenteras utifrån de enskilda variablerna är det i detta kapitel av intresse 

att även reflektera över dessa i förhållande till varandra och se resultatet i ljuset av annan ak-

tuell forskning inom samma ämne. 

6.1 Elevernas kännedom om minoritetsspråk 

Språkrådet (2011) pekar i sin rapport på att skolan har misslyckats i sin roll att sprida kunskap 

om de nationella minoriteternas språk och kultur. Detta trots att det till exempel i skolans oli-

ka kursplaner står att eleverna ska ha kännedom om språken. Resultaten från min enkätunder-

sökning tyder på att kunskaperna om minoritetsspråk varierar mellan elever som haft eller inte 

haft undervisning och beroende på vilken ort som undersöks. Dessutom skiljer det sig mellan 

könen. Troligtvis påverkar fler faktorer resultatet, men det är de två förstnämnda variablerna 

jag kan redogöra för.  

Enligt Språkrådets rapport känner hälften av landets unga till något av minoritetsspråken. 

Fyra procent känner till att jiddisch är ett av minoritetsspråken. Mitt resultat visar att totalt 70 

procent av eleverna känner till minst ett minoritetsspråk. Resultatet varierar beroende på stu-

dieort: i Eskilstuna är det 41 procent som inte uppger något minoritetsspråk; i Kiruna 16 pro-

cent; i Uppsala 6 procent. Skillnaderna mellan elever som haft respektive inte haft undervis-

ning om minoritetsspråk är också talande; 38 procent av de elever som inte haft undervisning 

uppger inget minoritetsspråk medan det endast är 14 procent bland elever som haft undervis-

ning. Kunskaperna efter att eleverna haft undervisning om minoritetsspråk är med andra ord 

högre i förhållande till innan. Att resultatet bland elever som inte haft undervisning nästintill 

sammanfaller med resultatet för Eskilstuna, kan bero på att det är just där som flest elever 

saknar undervisning om minoritetsspråk. 

Majoriteten av  eleverna (70 procent) uppger att minoritetsspråk talas av en minoritet el-

ler minoritetsgrupp inom ett område eller land. Knappt 18 procent av eleverna känner till nå-

got om lagar och rättigheter kopplade till minoritetsspråk. Totalt är det 30 procent av eleverna 

som inte vet något om vad ett minoritetsspråk är. 
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6.2 Elevernas attityder till minoritetsspråk och plats inom svensk-

ämnet  
Utifrån de medelvärden som redovisas för den emotiva komponenten (tabell 17) ligger Upp-

sala högst, medan elever som haft undervisning kommer på andraplats, följt av Kiruna. Me-

delvärdena för den konativa komponenten visar att Kiruna ligger högst på skalan, följt av va-

riablerna haft undervisning och Eskilstuna. Uppsala har lägst medelvärden för den konativa 

komponenten (tabell 20), vilket är intressant, med tanke på att orten har högst värden när det 

kommer till de övriga komponenterna. Få elever i Uppsala har någon i sin omgivning som 

talar ett minoritetsspråk, i jämförelse med elever på de övriga orterna, vilket skulle kunna vara 

en del av förklaringen till Uppsalas låga värde, dvs. varför eleverna har ett lägre intresse för 

att lära sig ett minoritetsspråk.  

Majoriteten av eleverna uppger att de haft undervisning om minoritetsspråk och de flesta 

av dessa har haft det inom svenskämnet. Nästan hälften av eleverna säger sig ha inhämtat de 

kunskaper som enkätundersökningen efterfrågar i skolan. Samtidigt är det inte lika många 

elever som helt håller med om att det borde undervisas mer om minoritetsspråk i skolan och 

inom svenskämnet. Orsaken till detta går inte att fastställa och det vore nödvändigt att genom-

föra intervjuer med eleverna för att få veta mer om bakgrunden till varje elevs ställningsta-

ganden i dessa frågor. Till syvende och sist är det Skolverket som dikterar vad skolan ska lära 

ut. Enligt de mål som Skolverket formulerat är minoritetsspråken något som varje elev bör 

känna till, som en del i förståelsen för den språkliga och kulturella mångfald Sverige alltid har 

varit en del av.  

6.3 Elevernas handlingsbenägenhet 
Elever som haft undervisning visar ungefär lika stort intresse för att lära sig ett minoritets-

språk som elever som inte haft det. Här går med andra ord inte att finna några märkvärda 

skillnader mellan de två grupperna. Skillnader finns däremot mellan de olika orterna. I Kiruna 

finns flest elever med intresse för att lära sig ett minoritetsspråk, följt av Eskilstuna och sist 

Uppsala. Detta resultat har troligtvis sin orsak i att eleverna med flest bekanta som talar något 

eller några minoritetsspråk befinner sig främst i Kiruna, följt av Eskilstuna och sist Uppsala. 
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7 Förslag till fortsatt forskning  
Jag är medveten om att ett flertal faktorer förutom de som finns med i denna undersökning, 

kan ha betydelse för såväl kunskaper om som attityder till minoritetsspråk samt språkens plats 

i undervisningen. Att till exempel belysa resultaten ur ett intersektionellt perspektiv vore 

önskvärt, men uppsatsen rymmer inte detta. Enkätsvaren skulle kunna belysas ur ett könsper-

spektiv. Tyvärr fick jag stryka denna punkt p.g.a. platsbrist, men delar av mitt resultat tyder 

på att det finns skillnader mellan könen. 

Även om resultatet ger en antydan om vilka kunskaper om och attityder elever har till 

minoritetsspråk kan det inte generaliseras. Attityder är som nämnts i bakgrundsavsnittet, ett 

komplext fenomen, som kan vara svårt att komma åt, med tanke på att attitydkomponenterna 

ofta kan motsäga varandra samt på grund av attityders många gånger implicita karaktär. Detta 

framkommer särskilt tydligt i de ambivalenta svar som eleverna ger på många av enkätfrågor-

na. För att få ett tydligare reslutat och kunna dra mer konkreta slutsatser skulle det därför be-

höva göras en mer omfattande undersökning med t.ex. elevintervjuer. Det finns dessutom be-

hov för en undersökning över hur mycket lärare fokuserar på minoritetsspråk i undervisning-

en, för att få reda på vilken påverkan undervisningen har på elevernas kunskaper och attityder 

till minoritetsspråk. 
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Bilaga 1 Enkät 

Hej! 

Detta är en enkätundersökning om gymnasieelevers kunskaper om och attityder (åsikter) till 

minoritetsspråk. Undersökningen är en del av min C-uppsats som jag skriver vid Uppsala uni-

versitet. Tack för att du tar dig tid att svara på enkäten! 

 

Del 1 

Namn: ______________________________________________________ 

Ditt namn kommer inte att publiceras någonstans och dina svar kommer inte heller kunna 

kopplas till dig personligen. 

 

 Jag vill börja med att ställa några frågor kopplade till dina kunskaper. 

 

1.1. Vet du vad ett minoritetsspråk är?      Ja      Nej 

1.1.2. Om du svarat  ja, vad är det? ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

1.2. Vet du vilket/vilka minoritetsspråk vi har i Sverige?    Ja     Nej 

1.2.2. Om du svarat ja, ange vilket/vilka de är: _______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

1.3. Om du svarade ja på någon av frågorna ovan, var har du i så fall lärt dig detta?  

 hemma 

 i skolan 

 vänner 

 massmedia (t.ex. tidningar, tv) 

 internet 

någon annanstans:____________________________ 
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Del 2 

   Namn: ___________________________ 

 

Ett minoritetsspråk är ett språk som talas av en minoritetsgrupp inom ett land. De villkor som 

måste uppfyllas för att ett språk ska få bli klassat som minoritetsspråk är: 1. det ska vara ett språk 

och inte en dialekt. 2. det ska ha talats kontinuerligt i Sverige i minst hundra år eller tre genera-

tioner. Dessutom måste språkets talare själva vilja att språket ska få bli ett minoritetsspråk. De 

officiella minoritetsspråken i Sverige är idag samiska, finska, meänkieli (tornedalsfinska), roms-

ka och jiddisch.  

Här följer några frågor kopplade till undervisning och kort om dina språkvanor.  

 

2.1. Har du någon gång under din skolgång  fått undervisning om minoritetsspråk?    Ja     Nej 

2.1.2. Om ja, ange i vilken/vilka årskurs/-er och i vilket/vilka ämne/-n: ____________________ 

 

 

2.2. Har det någon gång i svenskämnet talats om åsikter till språk? (t.ex. vad man tycker om att 

det talas flera språk i Sverige eller vad man anser om olika språk.)     Ja     Nej    

                                 

2.3. Använder du själv två eller flera språk regelbundet?     

   Ja (ange vilka:) _____________________________________________________        Nej  

 

2.4. Bedöm dina kunskaper i följande språk: 

 

   väldigt goda   goda   dåliga   väldigt dåliga 

finska     

jiddisch     

meänkieli (tornedalsfinska)     

romska     

de samiska språken     

 

2.5. Har du bekanta/kompisar som talar något/några av minoritetsspråken?   Ja     Nej 

2.5.1. Om, ja, vilket/vilka språk? 

________________________________________________________ 
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Del 3 

På nästa sida följer några påståenden som du tar ställning till genom att kryssa i EN av rutorna. 

 

 

Svarsalternativen ska tolkas på följande vis:  

Instämmer helt  håller helt med om påståendet. 

Instämmer med tvekan  håller med, men med viss tveksamhet. 

Tar avstånd med tvekan  håller inte med, men med viss tveksamhet. 

Tar avstånd helt  håller inte alls med. 

Vet ej  Om du absolut inte vet vad du ska svara,  

t.ex. om du inte har någon åsikt alls. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

  Instämmer  

 helt 

 Instämmer            

 med tvekan 

 Tar avstånd 

 med tvekan      

 Tar avstånd       

 helt 

 Vet            

  ej 

3.1. Man borde få lära sig mer om mi-

noritetsspråk i skolan. 

     

3.2. Det borde undervisas mer om mino-

ritetsspråk i svenskämnet. 

     

 

3.3. I svenskämnet borde det              

undervisas mer om... 

     

 finska 
     

 jiddisch 
     

 meänkieli (tornedalsfinska) 
     

 romska 
     

 de samiska språken 
     

 

3.4. Det vore tråkigt om... 

     

 finska försvann i Sverige.  
     

 

 jiddisch försvann i Sverige. 

     

 meänkieli (tornedalsfinska)           

försvann i Sverige.    

     

 romska försvann i Sverige. 
     

 samiska språken försvann i 

Sverige.      

     

3.5. Det är positivt att det talas          

många språk i Sverige. 

     

3.6. Minoritetsspråkens ställning i Sve-

rige borde stärkas. 

     

3.7. Alla elever i skolan borde ha rätt att 

lära sig tala och använda ett av minori-

tetsspråken. 
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Del 4 

4.1. Om du fick möjlighet, skulle du vara intresserad av att lägga ner tid på att lära dig något av 

de nationella minoritetsspråken? (t.ex. sommarkurs, kvällskurs)     Ja    Nej 

4.2. Om ja, vilket? 

____________________________________________________________________ 

 

 

Övriga kommentarer och synpunkter: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för hjälpen! /Monica Wettainen 

 


