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förkunskaper i ämnet ser ut och sedermera hur de säger sig planera och utföra undervisningen 
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Respondenterna försöker arbeta interkulturellt och lägger stor vikt vid etik och moral i undervis-

ningen; att ha empati och förståelse för minoriteterna anser lärarna vara något av det viktigaste 

med undervisningen. Det är därför inte ovanligt att lärarna hävdar att de inkluderar arbetet om 

minoriteterna i områden som handlar om etik och moral och det är en gängse uppfattning att äm-

nesöverskridande arbete är att föredra.  
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1 Inledning  

Efter att ha genomgått snart en hel lärarutbildning och inom den också varit ute på ett antal verk-

samhetsförlagda utbildningsperioder har vi iakttagit att det kan finnas en brist i hur man hanterar 

undervisning kring de nationella minoriteter och minoritetsspråk som erkänts i Sverige. Trots att 

de ämnen vi ämnar undervisa i som färdiga lärare (svenska och engelska respektive samhällskun-

skap och historia) är olika är arbetet med minoritetsgrupper i skolan ämnesöverskridande och 

innefattar oss båda. Då vi båda har erfarenheter av åsidosättandet av detta arbetsområde finner vi 

det intressant och givande att se varför det ser ut som det gör.  

 

Vi har ju till exempel den samiska nationen. De är svenska medborgare, men tillhör den 

samiska nationen. Vi har också tornedalsfinnar och så vidare. Vi accepterar dem. Men om 

det blir för många nationer i nationalstaten – då kan det bli problem.  

(Orrenius,  2014).  

 

Så här säger Sverigedemokraternas före detta partisekreterare Björn Söder som öppet ifrågasätter 

de svenska minoriteternas nationstillhörighet. Efter Söders uttalanden är debatten kring minorite-

terna högaktuell. Trots att samerna och judarna har funnits här i hundratals år är inte alla villiga 

att definiera dem som tillhörande av den svenska nationen. När regeringen ratificerade minori-

tetskonventionen 2000 gjordes det för att öka rättigheterna för minoriteterna och sedermera 

främja integration i samhället (Minoritetsspråkskommittén, 1997), men bevisligen räcker det inte 

att bara införa en konvention för att skapa jämställdhet. Vi tror att det krävs att vi i skolan aktivt 

utbildar och upplyser våra elever om hur minoriteterna är en del av vårt samhälle och nation, 

trots deras alternativa kulturella historia och språk. Som blivande lärare vi tror att kunskap och 

möten är nyckeln till förståelse och om det finns brister i hur undervisningen rörande minorite-

terna utförs tror vi att det finns risk för att integrationen hämmas och klyftorna mellan samhällets 

grupper ökar. Vi anser därför att vår uppsats ämnesval är relevant för samtiden.  

Det finns inte speciellt mycket forskning om lärares undervisning om våra officiella minoriteter 

och minoritetsspråk, vilket gör att vår studie har ett vetenskapligt värde utifrån att vi fyller en 

kunskapslucka. Förhoppningsvis kan studien ge en inblick i hur lärare resonerar kring vårt äm-

nesval som kan ge en ingång till andra mer omfattande studier.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är att försöka få en bild av hur de lärare vi intervjuar1 resonerar 

kring styrdokumentens skrivningar om Sveriges officiella minoritetsgrupper och minoritetsspråk 

samt  deras undervisning i området. Frågeställningarna som uppsatsen kommer behandla är föl-

jande: 

 Hur beskriver lärare sin kompetens kring uppdraget att undervisa om Sveriges officiella 

minoriteter och minoritetsspråk? 

 Vad säger sig lärare undervisa eller inte undervisa om i fråga om Sveriges officiella mino-

ritetsgrupper och minoritetsspråk? 

 Varför utförs undervisningen om Sveriges officiella minoritetsgrupper och minoritets-

språk på det vis det görs enligt lärarna själva? 

3 Bakgrund 

Här ges en kort bakgrund till Sveriges officiella minoritetsfolk och minoritetsspråk, läroplaner 

och kursplaner tillsammans med begreppsdefinitioner och kort historik kring gruppernas historia.  

Begreppet ’grupper’ som återkommer nedan syftar till olika människogrupper som har en minori-

tetsposition i det samhälle de befinner sig.  

3.1 Minoritetspolitik 

Minoritetspolitiken blev i Sverige ett eget politikområde år 2000. Detta efter att Riksdagen 1999 

tagit beslutet att stadfästa två Europarådskonventioner med det huvudsakliga syftet att befästa de 

mänskliga rättigheterna för minoritetsgrupperna i Sverige. Vidare skulle stadgarna skydda och 

främja minoriteterna och deras språk. Av regeringen erkändes fem minoriteter med respektive 

minoritetsspråk: judar (jiddisch), romer (romani chib), samer (samiska), sverigefinnar (finska) och 

tornedalingar (meänkieli) (Sveriges Riksdag, 2012). 

3.2 Bakgrund till politikområdet 

1995 tillsatte regeringen en kommitté att utreda om och hur Sverige bör stadfästa Europarådets 

konvention om regionala språk och minoritetsspråk. Bakgrunden till konventionen var att skyd-

det för nationella minoriteter aktualiserats under 1990-talet och blivit en allt större diskussions-

fråga i stora delar av Europa. Det uppstod en generell rädsla för att flera kulturer skulle tappa fäs-

                                                      

1 Härefter menar med "lärare" de lärare vi intervjuat i studien i den här delen.  
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te och således försvinna. Flera av dessa minoriteter hade på olika sätt geografiskt lösts upp 

och/eller spridits ut över Europas nationsgränser och genom att skydda och främja minoriteters 

rättigheter såg man möjligheten att bevara det europeiska mångkulturella arvet och flerspråkighe-

ten inom dessa nationsgränser. Varje europeiskt land blev ansvarigt att författa sin egna minori-

tetspolitik men med ramkoventionens förespråkningar som grundbult (Minoritetsspråkskommit-

tén, 1997, s. 84). 

De privilegier som medföljer minoritetserkännandet är huvudsakligen att ytterligare resurser läggs 

på att motverka diskriminering och utsatthet, skapa inflytande och delaktighet samt att aktivt 

främja gruppens språk och identitet. Det handlar till mångt och mycket om att tillgodose beho-

ven för minoritetsgrupperna, till den grad behoven innefattas under grundlag och ramkonventio-

nens stadgar. Stort fokus ska läggas vid att överföra och bevara minoritetens språk och kultur till 

nästkommande generation, alltså barnen till de som omfattas av gruppen. (Regeringskansliet) Sett 

till det språkliga finns det särskilda geografiska förvaltningsområden för minoritetsspråken meän-

kieli, finska och samiska. I dessa förvaltningsområden förväntas statlig personal att utöver på 

svenska kunna svara på det minoritetsspråk som berör området. Det finns dock inga sådana för 

romani och jiddisch då språken är geografiskt utspridda till betydligt större grad. Alla minoriteter 

har alltså inte har riktigt samma språkliga rättigheter över hela Sverige då de till stor grad anpassad 

efter varje språks krav (Andersson Junkka, 2015). 

3.3 Kriterier för särställning som minoritet 

Då Europarådets konvention saknar definition för vad som ska klassas som en nationell minori-

tet ligger ansvaret på varje enskild stat att författa sina egna kriterier. Det framgår dock genom 

konventionen att det inte ska innefatta invandrargrupper, utan grupper som har långvarig tradi-

tion i landet. Den svenska kommittén för de nationella minoriteterna skrev 1997 ned dessa krite-

rier för att en grupp skulle klassas som nationell minoritet i Sverige: 

 Grupp med uttalad samhörighet som till antalet i förhållande till resten av befolkningen 

har en icke dominerande ställning 

I förhållande till landets totala befolkning ska gruppens population vara i minoritet. Dock är det 

inte omöjligt att gruppen i vissa geografiska områden är i majoritet. Det finns heller ingenting 

som hindrar gruppen från att vara utspridd över landet förutsatt att det till viss grad finns en 

sammanhållande struktur eller organisation.  Gruppen får dessutom inte ha en dominerande 

ställning i samhället.  
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 Religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell särart 

Något av dessa fyra ska i särklass skilja sig från det som i landet är majoritet. Det ställs inga direk-

ta krav på religionsutövande eller språkliga kunskaper, utan självidentifikation och tillhörighet är 

nog. Dialekter och regionala språkvarieteter klassas inte som särarter.   

 Självidentifikation – Den enskilde såväl som gruppen ska ha en vilja och strävan att behål-

la sin identitet 

Självidentifikationen – på såväl individ- som gruppnivå – betonas starkt internationellt. Det är 

upp till varje individ att erkänna sig själv till en minoritetsgrupp och ingen nackdel ska följas av 

dennes val eller utövandet av rättigheterna till detta val. Som tidigare nämnt ställs inga krav på 

kunskaper eller utövande, utan individuell identifikation är nog för att klassas som tillhörande av 

en minoritet. Det räcker dock inte med att bara identifiera sig för att dra nytta av rättigheterna 

minoritetsklassificeringen tillför, utan det ska finnas en individuell strävan efter att bevara den för 

minoriteten gemensamma särarten. 

 Historiska eller långvariga band med Sverige 

För att erkännas och klassas som en nationell minoritet måste gruppen ha funnits och levt i lan-

det under en längre tid. Hur lång tid specificeras dock inte internationellt. FN’s tidsmässiga defi-

nition är däremot mer generös än den svenska. FN’s kommitté lägger större fokus på minorite-

ternas självidentifikation och strävan efter särartställning, vilket utvecklas under denna paragraf. 

Minoritetsspråkskommittén anser dock att successiv uppblandning med majoritetsbefolkningen 

är ett första steg för att ge gruppen särprägling med argumentet att när en grupp människor flyt-

tar till ett nytt land håller de inledningsvis ihop, och det är inte gynnbart för gruppen och samhäl-

let i längden. Det finns ingen tidsbestämning sett till antal år, men den definition som gäller i Sve-

rige är att gruppen ska ha assimilerats under flera generationer som minst sträcker sig före andra 

världskriget. 

De minoriteter, med tillhörande språk inom parentes, som i Sverige uppfyller dessa kriterier är 

alltså judar (jiddisch), romer (romani chib), samer (samiska), sverigefinnar (finska) och torneda-

lingar (meänkieli) (Minoritetsspråkskommittén, 1997). 
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3.4 De svenska minoriteterna 

Nedan följer en kort historisk, geografisk och språklig sammanfattning av de fem minoritets-

grupper som erkänts i Sverige. 

3.4.1 Sverigefinnar 

En sverigefinne är en person som har finska rötter och identifierar sig som finsk men bor i Sveri-

ge. I Sverige uppskattas det idag finnas mellan fyrahundra- och sexhundratusen sverigefinnar men 

det finns idag ingen säker statistik över detta. Sverige och Finland har en lång historia och antalet 

sverigefinnar uppskattas idag till 400-600 tusen. Finländarna har kommit till Sverige i flera etap-

per. Under 1100-talet blev Finland en svensk koloni och ända fram till 1809 var Finland och Sve-

rige ett och samma land. De flesta finnarna flyttade under dessa århundraden till Sverige för att 

söka jobb, exempelvis i Bergslagen och Falun för gruvarbete eller Norrland och Värmland för 

skogsarbete. 1809 blev Finland ryskt och unionen mellan Sverige och Finland upplöstes med 

gränsdragning vid Torneälven. Invandringen mellan de två länderna fortlöpte dock till stor del på 

grund av arbetskraftsinvandring och politisk flykt från det ryska styret. Just kriget spelar stor roll 

då tiotusentals krigsbarn kom hit under andra världskriget. Decennierna efter kriget eskalerade 

flyktingströmmen från Finland till Sverige kraftigt då landet sargats hårt ekonomiskt av kriget, 

detta samtidigt som Sveriges industrier blomstrade och skrev efter arbetskraft. De flesta hamnade 

i trakterna kring Göteborg och Stockholm. Livet var dessvärre inte enkelt för finnarna då de dels 

var lågutbildade, dels inte talade svenska tillräckligt väl. En segregering uppstod och barnen till de 

finska invandrarna uppmanades att prata svenska för att undvika segregation.  

 

Idag är situationen annorlunda och sverigefinnar erkänns som en minoritet med två kulturer och 

två språk, med en egen högtidsdag (firades första gången 24:e februari 2011), sedan 2014 en egen 

flagga och är berättigade modersmålsundervisning i skolan (Fingal, 20152). 

3.4.2 Tornedalingar 

Som namnet antyder hör tornedalingarna hemma i Tornedalen, beläget på gränsen mellan Sverige 

och Finland. Efter upplösningen 1809 delades Tornedalen upp i två delar, en del i vardera land; 

den ena blev svensk, den andra finsk. I Sverige införde staten en försvenskning av Tornedalen 

och det blev förbjudet att prata finska och den finska kulturen hämmades aktivt; till och med un-

der skolans raster var det förbjudet för barnen att yttra sig på finska. När Finland frigjort sig från 

Ryssland 1917 uppstod debatt huruvida den västra delen skulle tillfalla Finland eller ej, detta ef-

                                                      

2 Minoritet.se är en webbsida som administreras av Sametinget på begäran av regeringen och ämnar att arbetar med 
informationsförmedling till majoritetsbefolkning och förvaltningsområden. 
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tersom majoriteten av befolkningen trots allt pratade finska. Statens utredning fastslog att Torne-

dalen skulle fortsätta vara svenskt och försvenskningen fortskred. Men när den finska massin-

vandringen påbörjades under 1950-talet lättades kraven och finska blev tillåtet. Allt eftersom in-

fördes under 1970-talet finskan som ämne samt modersmålsundervisning i skolan.  

 

De flesta tornedalingar bor idag runt området kring Kiruna, Pajala, Övertorneå, Gällivare och 

Haparanda. De flesta i Pajala där det kulturella fästet är starkast. Tornedalsfinskan fick det offici-

ella namnet meänkieli 1999 och talas eller förstås idag av ungefär sextitusen individer i Sverige. 

Språket är nästintill identiskt med finskan men är under ständig influens av svenskan, kvänskan 

från Nordnorge och olika finska dialekter  (Andersson, 2014). 

3.4.3 Samer 

Samerna har existerat som folkslag i tusentals år och har erkänts som Sveriges urbefolkning. De 

sägs ha levt i Sverige redan före nationalstaten. Idag finns det uppskattningsvis åttio- till hundra-

tusen samer i Norge, Finland, Sverige och Kolahalvön i Ryssland, men liksom de andra minorite-

terna är det svårt att uppskatta exakt hur många samer det finns då alla med samiskt påbrå inte 

identifierar sig som samer. Ungefär en tredjedel av dessa lever i Sverige och är till viss del ut-

spridda över framförallt norra Sverige, men majoriteten lever i Västerbotten och Norrbotten. 

Ungefär tvåtusenfemhundra till tretusen samer livnär sig på renskötsel men det finns samer inom 

de flesta yrkesområden (Sametinget, 2015). 

 

Samerna har under åren varit ett utsatt folk, i likhet med bland annat tornedalingarna och svensk-

finnarna i Sverige. Enligt en rapport från 2008, utfärdad av Ombudsmannen mot etnisk diskrimi-

nering, existerar det idag fortfarande diskriminering mot samer i flera verksamhetsområden. Flera 

samer vittnar om fall där de ombetts söka jobb som turistguide eller skoterförare av anledningen 

att de är samer trots att de har universitetsutbildning från såväl samhällsvetenskapliga som natur-

vetenskapliga utbildningar. Flera äldre vittnar om språklig diskriminering och i sjukvården finns 

liknande fall där samer betts prata svenska. Många samer upplever dessutom att rättsväsendet 

verkar mot dem och att de i brottsmål ofta är i underläge bara för att de är samer. De döms helt 

enkelt som grupp och inte som individer (Brodin & Pikkarainen, 2008, s. 27ff.).  

3.4.4 Romer 

Det finns idag uppemot tjugo miljoner romer i världen. Ungefär tre fjärdedelar av dessa miljoner 

lever i Europa och cirka trettitusen är bosatta i Sverige. Siffran är dessvärre svår att definiera då 

många romer av trygghetsskäl inte väljer att kalla sig eller identifiera sig som romsk, samt att ro-
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merna i vissa fall är ett resande folk. Siffror visar att om de resande romerna räknas in i Sverige 

stiger antalet uppemot ungefär sextiofemtusen människor. Romerna kom till Europa från Indien 

under 1300-talet och har genom åren behandlats som eller till och med varit slavar under feodal-

herrar och klostermunkar runt om i Europa, framförallt i området kring Ungern och Rumänien. 

Romernas underkastelse i Rumänien ifrågasattes inte alls, och de ansågs en naturlig del i den feo-

dala ordningen. När slaveriet avskaffades 1856 frigjordes nästan sexhundratusen romer från sla-

veri; många flydde till Amerika, vissa till andra delar av Europa, men de flesta blev kvar. Idag 

uppskattas det bo cirka tre miljoner romer i Rumänien.  

 

Romerna var liksom judarna förföljda under den nazityska regimen och det finns siffror som 

uppskattar att uppemot 70% av alla romer i Centraleuropa mördades i koncentrationslägren - 

uppemot två miljoner människor. Under 1990-talet var romerna mycket utsatta under delningen 

av Tjeckoslovakien och i dagens Ungern bor ungefär åttahundratusen romer, varav de flesta i 

ekonomisk misär. Sedan EU gjort det möjligt för människor att resa fritt har spridningen ökat 

och i takt med den har antiziganismen och rasismen utbretts och vuxit i Europa vilket gör att 

många romer idag lever i svår segregering och påtryckningar från majoritetsbefolkningen.  

 

I Sverige har romerna, om än i liten mån, funnits sedan 1500-talet. Under 1950-talet fanns det ett 

knappt tusental romer i Sverige varav de flesta var analfabeter och de flesta var utan arbetet och 

bostad. När Sverige “importerade” arbetskraft under 60-talet var många av de jugoslaver som 

kom romer. Romerna erkändes som minoritet år 2000 och ökade rättigheter för romer har sedan 

dess behandlats aktivt. Idag kommer många hit från förtryck och fattigdom, dessutom är många 

fattiga och helt utan språkkunskaper vilket gör det svårt att assimileras (Cederberg, 2015).  

3.4.5 Judar 

För att enligt judisk lag definieras som jude krävs det att man är född av en judisk mor och inte 

tillhör någon annan religion eller att man i vuxen ålder konverterat till judendomen. I slutet av 

1600-talet började det bosätta sig judar i Sverige. Under 1700-talet var stora delar av Europa jude-

fientligt, likaså Sverige, och judarna tvingades konvertera till kristendom samtidigt som det inför-

des restriktioner var de fick bo och arbeta med. Det dröjde till 1870 innan judarna får samma 

medborgerliga rättigheter som resten av befolkningen i landet. En större judeinvandring påbörja-

des under 1900-talet då många flydde hit från Ryssland, men än fler kom under och efter andra 

världskriget.  
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Jiddisch heter judarnas officiella språk och har funnits i ungefär tusen år. Det är kraftigt influerat 

av andra språk eftersom judarna är ett folk som varit under konstant rörelse under århundradena. 

Idag räknar man med att det finns tjugo- till tjugofemtusen judar i Sverige varav cirka fyratusen 

talar Jiddisch (Andersson Junkka,  2014). 

3.5 Vad säger läroplanen LGR 11 om de nationella minoriteterna? 

Den nuvarande läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

gäller från och med hösten 2011. För att få en uppfattning om vad som innefattas i minoritetsun-

dervisningen följer nedan en redogörelse för läroplanens övergripande innehåll samt varje ade-

kvat kursplans centrala innehåll och kunskapskrav. Därefter följer en presentation av innehållet 

rörande minoriteter i den tidigare läroplanen LPO 94. 

3.5.1 LGR 11 

Under rubriken ’Skolans värdegrund och uppdrag’ går det att uttyda att den svenska skolan står på 

demokratisk grund med ett krav att förmedla grundläggande mänskliga värderingar som vårt 

samhälle vilar på, med betoning på varje människans egenvärde och vår gemensamma miljö. Sko-

lan vilar även på en grund som ska förmedla och gestalta solidaritet för svaga och utsatta männi-

skor och grupper med nolltolerans mot all form av diskriminering, däribland religion samt etnisk- 

och/eller kulturell tillhörighet. Främlingsfientlighet och intolerans ska aktivt motverkas och enligt 

läroplanen bemötas med kunskap, öppna samtal och aktiva insatser. Skolverket (2011) erkänner 

Sverige som ett land med växande internationell rörlighet, och sedermera skolan som en social 

och kulturell mötesplats; därigenom läggs betoning på att värna om den kulturella mångfalden 

och dess identiteter, samtidigt som det är av stor vikt att värna om vårt egna kulturarv. Det inter-

nationella perspektivet ska vara genomgående i undervisningen för att skapa en förståelse och 

internationell solidaritet samt förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. Förmågan att 

leva sig in i andras värderingar och villkor är således av stor vikt. Detta utvecklas under ‘Skolans 

uppdrag’ där skolans ansvar för utbildning och fostran innefattar en förståelse för ett kulturarv 

med tillhörande värden, traditioner, språk och kunskaper som ska föras över till kommande gene-

rationer (Skolverket, 2011, s. 7ff). 

Uttydbart är att skolan har som uppdrag att värna om de etniciteter och den mångkultur som 

finns i Sverige och sedermera den svenska skolan. Däremot har inte de nationella minoriteterna 

någon särskild ställning just i detta kapitel då de inte nämns alls i direkt bemärkelse. Först under 

rubriken ‘Kunskaper’ finns de nationella minoriteterna uttalade. Där står det att “Skolan ska ansva-

ra för att varje elev efter genomgången grundskola [...] har fått kunskaper om de nationella mino-
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riteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion 

och historia” (Skolverket, 2011, s 13-14). De övergripande riktlinjerna för LGR 11 säger alltså att 

eleverna ska alltså ha fått kunskaper om de nationella minoriteterna när de gått ur grundskolan. 

Innehållet är däremot inte preciserat, och för att få en närmre bild av vad som ska läras ut får 

man granska de enskilda kursplanerna. 

3.5.2 Kursplanerna i LGR 11 

Sett till centralt innehåll och kunskapskrav ryms minoriteterna under kursplanerna för ämnena 

samhällsorientering och svenska. I det förstnämnda ingår ämnena historia, samhällskunskap, reli-

gion och geografi, men i geografins centrala innehåll finns inga punkter rörande minoriteterna 

och den kursplanen kommer därför att utelämnas. I flera av ämnena finns det inget centralt inne-

håll och specifika kunskapskrav där minoriteterna nämns men där det ändå finns inslag som skul-

le kunna kopplas till arbetet med minoriteterna. Detta framgår i sådant fall tydligt nedan.  

3.5.2.1 Kursplanen i historia  

I det centrala innehållet i historia för årskurs 7-9 finns bara en punkt som är direkt kopplad till de 

nationella minoriteterna: “Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella 

minoriteternas situation i Sverige” (Skolverket, 2011, s 176). I övrigt finns det inte uttalat innehåll 

rörande de nationella minoriteterna. Judarna och utsattheten som följde dem kan kopplas till in-

nehållet rörande världskrigen och efterkrigstiden. En tolkning är att det finns utrymme för sveri-

gefinnar och tornedalingar i det centrala innehållet för årskurs 4-6 då Sveriges historia bearbetas 

grundligare i och med stormaktstiden och krig om territoriellt ägande samt Östersjöriket och dess 

historia. 

De kunskapskrav som kan kopplas till de nationella minoriteterna är kunskapskravet om förintel-

sen. Dessutom skulle de kunna ligga till grund för att uppfylla kravet “ Eleven kan undersöka 

några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då 

enkla samband mellan olika tidsperioder” (Skolverket, 2011, s 181) men det är inte utskrivet.  

3.5.2.2 Kursplanen i samhällskunskap 

Sett till centralt innehåll i årskurs 7-9 är ämnet samhällskunskap brett och omfattande och det 

finns flera delar av innehållet som går att koppla till arbetet med de nationella minoriteterna. Ex-

empel på detta är området om Sveriges befolkning, immigration till Sverige förr och nu, integra-

tion och segregation i samhället, arbetet med mänskliga rättigheter samt aktuella samhällsfrågor, 

hotbilder och konflikter i Sverige och världen.  
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Det som dock skiljer samhällskunskap från resten av de samhällsorienterade ämnena är att det 

finns tydligt centralt innehåll kopplat till de nationella minoriteterna: “De nationella minoriteterna 

och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär” 

(Skolverket, 2011, s. 203). Dessutom finns det, till skillnad från andra ämnen, ett renodlat kun-

skapskrav kopplat till minoriteterna: “Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minorite-

terna och deras särställning och rättigheter.” (Skolverket, 2011, s. 207). 

3.5.2.3 Kursplanen i religion 

Det som går att koppla till minoriteterna i det centrala innehållet för årskurs 7-9 är innehållet rö-

rande centrala kunskaper om judendomen samt etiska frågor rörande människosyn i några religi-

oner och andra livsåskådningar. Det finns dessutom direkta kunskapskrav kopplade till detta in-

nehåll. Däremot nämns inte ordet minoriteter och utöver judendomen är det ej heller författat att 

det ska kopplas till de nationella minoriteterna (Skolverket, 2011). 

3.5.2.4 Kursplanen i svenska  

I syftesdelen för ämnet svenska finns det ett tydligt krav på att eleverna ska få möjlighet att 

komma i kontakt och bekanta sig med såväl de nordiska språken som de nationella minoritets-

språken. I det centrala innehållet i årskurs 7-9 finns det flera punkter som berör de nordiska språ-

ken; dels finns det innehåll rörande språkligt, men en stor del syftar till litteratur med nordisk 

koppling. Det finns dessutom ett tydligt innehåll som berör minoriteterna: “Språkbruk genom 

tiderna. De nationella minoritetsspråken i  Sverige och deras ställning i samhället” (Skolver-

ket, 2011, s. 227); men sett till kunskapskrav finns det dock ingenting som motsvarar detta cen-

trala innehåll. Det som går att uttyda är att eleven ska kunna jämföra det svenska språket med 

närliggande språk och identifiera likheter och skillnader. Kunskapskraven kopplade till de natio-

nella minoriteterna finns istället i tidigare årskurser. Sett till det centrala innehållet skiljer sig 

årskurs 4-6 och 7-9 inte, men ett av kunskapskraven för betyget E i årskurs 6 är att eleverna ska 

kunna ge exempel på de nationella minoritetsspråken. Det krävs alltså inte att eleverna kan nämna 

alla fem utan bara ge exempel för att nå betyget E (Skolverket, 2011). 

3.6 Före LGR 11 

3.6.1 Lpo 94 

Sett till skolans värdegrund och uppdrag skiljer sig inte innehållet märkbart mellan de två läropla-

nerna. I Lpo 94 finns begreppet ‘nationella minoriteter’ nämnt under rubriken ‘Mål och riktlinjer, 

där det står att skolan ansvarar för att ett av de mål varje elev ska ha uppnått vid genomförd 

grundskoleutbildning är att “har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion 
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och historia” (Skolverket, 1994, s. 10). Den tydligaste skillnaden gentemot Lgr 11 är att minorite-

terna inte är specificerade. Detta blir till viss del rimligt i och med det faktum att de fem erkändes 

först senare. Ser man till innehållet i kursplanerna är det vid två tillfällen ordet minoritet nämns. 

Dels i ämnet hemspråk, där i bemärkelsen att delge kunskap och förankring i den för språket 

egna minoritetskulturen, men även i historia där rekommendation ges att i utbildningen utgå ifrån 

de etniska minoriteter som finns i Sverige. I den senare ges samerna särskilt utrymme i innehållet 

om den svenska och nordiska kulturen, med fokus på det som format den personliga och kollek-

tiva historiska identiteten för dem. Kunskapskravet rörande minoriteterna i samhällskunskap 

finns inte med Lpo 94; i de motsvarande kunskapsmålen för årskurs 9 saknas det helt och hållet 

en egentlig motsvarighet relaterat till minoritetsgrupper. I ämnet svenska nämns arbetet med de 

nordiska språken och litteratur från nordiska författare i strävansmålen, men inte mer än så 

(Kursplaner för grundskolan, 1994).  

4 Teoretisk ansats 

Följande avsnitt går igenom studiens teoretiska grund, vilken bygger på fenomenologi och her-

meneutik, där förståelse och tolkning av våra respondenters livsvärld är målet för att besvara våra 

frågeställningar kring hur lärare resonerar och hur de säger sig undervisa kring Sveriges officiella 

minoritetsgrupper och minoritetsspråk.  

Begreppet fenomenologi kommer från grekiskans fenomen som betyder "det som visar sig". 

(Bengtsson, 2005, s. 12). Detta beskriver också vad fenomenologin står för, en dualism mellan det 

som visar sig och det som det visas för; det vill säga mellan subjekt och objekt (Bengtsson, 2005 

s. 11 - 12). Denscombe (2009) ställer, för att få en tydligare bild av fenomenologin, upp följande 

schema för att illustrera hur fenomenologin ser ut i förhållande till positivismen: 

Subjektivitet (snarare än objektivitet), 
beskrivning (snarare än analys) 
tolkning (snarare än mätning) och 
medverkan (snarare än struktur) 

(Denscombe, 2009, s. 109). 

Fenomenologin går enligt Bengtsson (2005) tillbaka till början av 1900-talet med start hos filoso-

fen Edmund Husserl, som brukar ses som dess fader. Det startade som en motreaktion mot olika 

"-ismer", såsom konstruktivism som bygger på en ontologi där något som inte är allting annat är 

det som finns och kantianism som bygger på att någonting är vad någon har uttalat. Fenomeno-

login menar istället att allting som uppenbaras inte är saker i sig själva utan alltid saker för någon. 
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Historiskt kan man dela in fenomenologin i tre olika faser: den förfenomenologiska fasen, de-

skriptiv fenomenologi och transcendental fenomenologi. Den förfenomenologiska fasen var med 

och startade psykologin som vetenskap. Den blev dock motsagd genom den deskriptiva fenome-

nologins genombrott, den kritiserade att förfenomenologin reducerade allting till något helt psy-

kologiskt och relativt och menade istället att man också måste ta de objekt som man riktar sig 

emot i beaktande. Den transcendentala fenomenologin bryter sedan helt med de andra skolorna 

och menar att det finns ett transcendentalt rent medvetande, där allt medvetande och erfarande 

har sin grund (Bengtsson 2005, s. 12 - 13). 

Idén om något transcendentalt konkretiserar Denscombe (2009) när han skriver om erfarenhe-

tens roll inom fenomenologin. Det människor erfar är det som upplevs direkt, utan någon analys. 

Det som erfars är fenomen som uppfattas direkt av våra sinnen. Fenomenologin är alltså intresse-

rad av de oblandade intryck som kommer till och ifrån människor (Denscombe, 2009, s. 109 - 

111). 

 Idéerna utvecklades sedan, enligt Bengtsson (2005), till att också handla om begreppet livsvärld  

som också myntades av Husserl. Detta utvecklades vidare via en mängd filosofer under 1900-

talet, en annan viktig tänkare inom fenomenologin är Heidegger som myntade begreppet vara-i-

världen, vilket innebär att människors livsvärldar hela tiden möts samtidigt som man alltid är i sin 

egen livsvärld. Det har mynnat ut i den fenomenologi som vi känner idag, vilken behöver göras 

om för att praktiskt kunna användas inom forskningen. Livsvärldsfenomenologin måste alltså 

kunna göras om till ett forskningsobjekt för att inte förbli något helt filosofiskt.  Fenomenologer 

är i princip alla överens om att man kan undersöka livsvärlden, eftersom det är livsvärlden som 

möter oss hela tiden genom livet. Det är dock viktigt att tänka på att vi själva också är en del av 

livsvärlden, vilket gör att det påverkar forskningen vi bedriver.  Vidare ska forskningen bedrivas 

genom att forskare försöker se sakerna så som de faktiskt visar sig i livsvärlden (Bengtsson, 2005, 

s. 16 - 30; Denscombe, 2009, s. 111). 

Utifrån den här filosofiska bakgrunden menar Bengtsson (2005) att man sedan behöver operatio-

nalisera de ontologiska och epistemologiska antaganden som man genom valet av fenomenologin 

som grund gjort. Detta görs i förhållande till den akademiska disciplin man förhåller sig till, i vårt 

fall pedagogik. Bengtsson menar att detta kan göras genom att få kunskap om människors livs-

värld med hjälp av hermeneutiken (Bengtsson, 2005, s. 39 - 42).  

Hermeneutiken används enligt Westlund (2009) för att tolka och förstå upplevelser av olika fe-

nomen utifrån forskningssubjektens egna erfarenheter av olika fenomen. Hon menar att det finns 
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tre huvudsakliga riktingar inom hermeneutiken. Den första är: existentiellt inriktad hermeutik, den 

innebär att man som forskare riktar in sig på att förstå vad personen bakom en text eller utsaga 

egentligen menar. Forskarens förförståelse spelar stor roll inom den här riktningen då man empa-

tiskt arbetar med att sätta sig in i en annan människas livssituation. Den andra är: misstankens her-

menutik, inom den riktningen ingår förklaringar med kvantitativa inslag, man räknar till exempel 

hur många gånger ett visst ord förekommer. Den tredje är: allmän tolkningslära, där ställs enskilda 

delar mot helheten hela tiden i tolkningen av det empiriska materialet. Det beskriver Ödman 

(2007) som att hermeneutik är en kontextuell filosofi där man hela tiden kontextualiserar och de-

kontextualiserar utifrån helheten och delarna för att senare kunna göra en tolknig. Fokus ligger här 

på förståelse och förklaring av empirin. Viktigt inom hermeneutiken är också att skilja på naiv 

tolkning och mogen tolkning av fenomen, utan sammanhang och misstänksam prövning utifrån hel-

heten av materialet fastnar man lätt i en naiv tolkning vilket bara ger en ytlig bild av det som under-

söks. Vår studie kommer i huvudsak att använda oss av den allmänna tolkningsläran för att analyse-

ra vår empiri, men som Westlund skriver kan alla tre användas för djupare tolkningar. Viktigt blir 

alltså också att redogöra för vår förförståelse inför vårt ämnesval, vilket görs i inledningskapitlet 

(Westlund, 2009, s. 62 - 69; Ödman, 2007, s. 98 - 99). 

Ödman (2007) beskriver hermeneutikens sätt att förstå utifrån en cirkelmodell som Ast och 

Schleiermacher utvecklade under 1800-talet. Den utgår, likt ovan, ifrån del och helhet från texten 

där cirkeln illustrerar forskarens förförståelse som hela tiden går in i den nya kunskap som empi-

rin ger. Cirkeln har sedan dess utvecklats av Radnitzky till att snarare liknas vid en spiral, då en 

cirkel ger uppfattningen om att processen är sluten, där en spiral istället tydligare visar att man 

hela tiden går tillbaka till empirin och förförståelsen för att hitta nya vinklar och förståelsemodel-

ler (Ödman, 2007, s. 97 - 105). 

Denscombe (2009) förtydligar också om att fenomenologin i operationaliserad form ämnar att 

undersöka världen genom att se den genom andras ögon. Forskarens uppgift är att presentera 

erfarenheter troget forskningsobjektets egna upplevelse. Människors tänkande höjs alltså i sig upp 

som något vetenskapligt giltigt, till skillnad från andra forskningstraditioner där systematiserad 

vetenskaplighet står högre i kurs. Man studerar således en social verklighet som innefattar att 

människor skapar sin egen ordning i tillvaron, där de inte styrs av strukturer, tillsammans med 

andra människor. Viktigt här blir också tanken om att det inte bara finns en verklighet, utan flera. 

En universell sanning förkastas till förmån för människors olika infallsvinklar och dessa menar 

man att man kan hitta genom olika essenser som är innebär att de är lika hos alla undersökta in-

divider (Denscombe, 2009, s. 109 - 114). 
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Vår studie bygger således på idén om att människors egna upplevelser är vetenskapligt giltiga. Vi 

menar att våra frågeställningar är intressanta att undersöka utifrån perspektivet om deras livs-

värld. På det här viset kan vi också komma till vissa förklaringsmodeller som ger en inblick i 

andra människors liv, vilket andra teoretiska och metodologiska tillvägagångssätt kanske inte hade 

gjort på samma sätt.  

  



 

15 

 

5 Tidigare forskning 

Här ges en kort översyn över den forskning som kommit de senaste åren som har en koppling till 

vårt mer generella val av ämne för studien.  

5.1 Undervisning kring minoriteter och minoritetsspråk 

Utifrån vårt specifika ämnesval finns det lite forskning att knyta an till. Det finns däremot en del 

forskning som angränsar till vårt forskningsområde. Skolverket gav 2006 ut rapporten I enlighet 

med värdegrunden? Där presenteras en litteraturstudie utav grundskolans senare år och gymnasiets 

litteratur i de samhällsorienterande ämnena av professor Harald Runblom. Han kommer fram till 

att de nationella minoriteterna framställs mycket kortfattat och utan någon vidare problematise-

ring eller analys i de undersökta böckerna (Skolverket, 2006, s. 21-24.)  Lisa Iggstrand (2011) lig-

ger nära vårt syfte i en kandidatuppsats där hon skrivit om hur undervisning kring Sveriges offici-

ella minoriteter och deras språk går till genom enkäter till elever, intervjuer med lärare och littera-

turstudier av läromedel för grundskolan. Hon kommer i likhet med Runblom (2006) fram till att 

undervisningen om de nationella minoriteterna är mycket bristfällig och att det till stor del beror 

på okunskap hos lärare och brister i de böcker lärare använder sig av (Iggstrand, 2011, s. 5-6 & 

27-29.) Jenny Dahlgren (2010) har i en annan kandidatuppsats genomfört en intervju- och littera-

turstudie som undersöker minoritetsspråken i den tidigare kursen Svenska B i gymnasieskolan. 

Hon kommer fram till den liknande slutsatsen att minoritetsspråken ges lite utrymme i både kurs-

litteraturen och i den undervisning som de intervjuade lärarna bedriver (Dahlgren, 2010, s. 5 & 

36).  

5.2 Interkulturell undervisning 

Christina Rodell Olgaç (2006) skriver i sin avhandling Den romska minoriteten i majoritetens skola om 

romers förhållande till den svenska skolan från 1950-talet fram till idag. Hon menar att majorite-

tens ordning är den som andra grupper hela tiden måste förhålla sig till. På det viset kan man se 

att romer som grupp har åsidosatts under hela hennes undersökningsperiod. Hon hävdar att en 

möjlig lösning är att inta ett interkulturellt perspektiv på undervisning. Med det menar Rodell Ol-

gaç att alla olika grupper medvetandegörs om sin egen bakgrund, även majoritetselever, och ut-

ifrån det försöker skapa ett jämlikt förhållande där även majoritetselever och lärare synliggör vad 

som gör att man ser på minoriteter som "den andre" i förhållande till majoriteten (Rodell Olgaç, 

2006, s. 16-17 & 165-170). Monica Eklund (2003) är inne på samma spår i sin avhandling Interkul-

turellt lärande - Intentioner och realiteter i svensk grundskola sedan 1960-talets början där hon beskriver hur 

myndigheter har framhållit att skolan ska arbeta utifrån ett interkulturellt perspektiv genom styr-
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dokument, men att det egentligen varit väldigt lågt prioriterat hos både lärare och myndigheter 

(Eklund, 2003, s. 5-7, 343-345 & 347-350).  

5.3 Sveriges officiella minoriteter i skolan 

Regeringens vitbok om myndigheters behandling av romer Den mörka och okända historien (2014) 

tar också upp hur romer historiskt behandlats i skolan. Den beskriver att romer under 1900-talet 

systematiskt särbehandlats och fått utstå kränkningar i skolan vilket också påverkat människors 

fortsatta liv efter att de lämnat skolan. Det framkommer också att skolan setts som ett instrument 

för att få elever att "passa in" i majoritetssamhället, (DS 2014:8, s. 203-212 & 244-246). David 

Sjögren (2010) skriver i sin avhandling Den säkra zonen om statens särskilda undervisningsformer 

för samer, romer och resande historiskt i Sverige. Han menar att en odefinierad "svenskhet" hela 

tiden legat till grund för särskiljandet utav de undersökta minoritetsgrupperna och att målet med 

undervisningen varit att försöka anpassa grupperna till majoritetssamhället, (Sjögren, 2010, s. 6-7 

& 212-220). Gunilla Johnsson (2007) skriver i sin rapport Cultural diversities in education in the North 

om hur man ser på undervisningen som sker i norra Sverige och särskilt i sameskolan i nutid. 

Hon menar att det behövs mer forskning om hur man kan se olika kulturella uttryck och identite-

ter som möjligheter istället för svårigheter som hon menar är fallet nu. Hon skriver ytterligare att 

det också beror på att det finns få lärare med faktisk inblick i den samiska kulturen (Johansson, 

2007, s. 27-32). 

5.4 Sveriges officiella minoritetsspråk i skolan 

Om minoritetsspråkens roll i skolan är forskningsläget tunt. Susanne Sznajderman-Rytz (2007) 

skriver i rapporten Jiddisch - språk utan land med hemvist i Sverige om jiddisch och nämner där skolan 

vilken hon menar är en viktig plats för språkets bevarande och utveckling. Hon menar dock att 

det i nuläget inte har en sådan funktion (Sznajderman-Rytz, 2007, s. 18-20). På uppdrag av Sveri-

ges riksdag har forskare vid Uppsala universitet tagit fram forskningsöversikten Kunskapsöversikt 

om nationella minoriteter som handlar om hur de nationella minoriteternas situation sett ut från 2000 

då de olika grupperna och deras språk officiellt erkändes. Man får i rapporten reda på att en 

mycket liten del av de som är berättigade till modersmålsundervisning faktiskt läser sitt moders-

mål. Detta är tydligast i språken jiddisch och romani chib där en stor diskrepans finns mellan hur 

många som är berättigade till undervisning och hur många som tillgodogör sig undervisning. 

Rapporten beskriver också att det överlag är brist på läromedel och lärare i de officiella minori-

tetsspråken (Sveriges riksdag 2012, s. 4-5 & 71-74). 
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6 Metod 

Följande avsnitt går igenom uppsatsens metodiska tillvägagångssätt. Vår studie bygger på kvalita-

tiv metod med intervjuer som empirisk grund, vilket senare kopplas samman med vår teoretiska 

ansats i analysmomentet.   

6.1 Brinkman och Kvales (2015) sju steg för genomförande av intervju-

studier 

Vår studie använder Brinkman och Kvales (2015) metod för att genomföra intervjustudier som 

metodologisk grund, vilken beskrivs här nedan. 

6.1.1 Steg 1 - Tematisering 

Uppsatsen använder sig av Brinkman och Kvales (2015) sju olika steg för att genomföra en inter-

vjustudie. Det första steget kallar författarna tematisering och med det menar de att forskare plane-

rar  varför de ska genomföra studien, inhämtar kunskap om ämnet man ska undersöka och kun-

skap om hur den ska genomföra intervjun på bästa sätt. Vi har tidigare specificerat syftet med 

uppsatsen och visat på tidigare forskning som finns kring vårt ämnesval (Bryman & Kvale, 2015, 

s. 123-124 & 128-132.) 

6.1.2 Steg 2 - Design av studien 

Det andra steget är design av studien. Det innebär att forskare planerar studien på det viset att de 

får den kunskap som man är ute efter i intervjuerna. Eftersom vi ämnar att undersöka lärares re-

sonemang om ett visst fenomen, i vårt fall undervisning kring minoriteter och minoritetsspråk, 

genomför vi vad Brinkman och Kvale kallar för semistrukturerad intervju. Det innebär att forska-

re utgår ifrån olika teman som de vill ta upp istället för helt fasta frågescheman. Forskare frågar 

om de olika teman som de vill ta upp, men man låter samtalet ta sin egen väg. Det möjliggör då 

att respondenten i intervjun kan utveckla sina egna tankar, vilka vi är ute efter, istället för att bli 

helt styrd av ett strikt frågeformulär. Vår intervjuguide finns bifogad i slutet av uppsatsen som 

Bilaga 2 (Bryman & Kvale, 2015, s. 150-153 & 156-160; Savin-Baden & Howell Major, 2013, s. 

359).  

6.1.3 Steg 3 - Intervjuns genomförande 

Det tredje steget är själva intervjuns genomförande. Vi har till vår studie genomfört intervjuer med sju 

verksamma lärare. Intervjuerna har i snitt varit en halvtimme långa och samtalen har spelats in på 

en mobiltelefon. Fyra av lärarna är verksamma SO-lärare och tre av lärarna är verksamma svensk-

lärare, de har i studien avidentifierats och getts fingerade namn, vilka presenteras senare i resul-

tatdelen av vår studie. Vi valde att designa intervjuerna så för att försöka få en mer heltäckande 
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bild av vårt syfte, vårt uppsats ämne tas upp i båda yrkesgruppernas undervisning och vi menar 

att det då är relevant att ta med båda grupperna.  Vidare arbetar lärarna på tre olika högstadiesko-

lor i södra Sverige och har alla över 10 års erfarenhet som lärare. Deltagarna i studien valdes ge-

nom ett snöbollsurval, där en skolassistent på en av skolorna först kontaktades för att vi sedan, 

med hjälp av lärarna skolassistenten hänvisade oss till, hittade fler respondenter att intervjua efter 

den första kontakten.  

6.1.4 Steg 4 - Transkribering av intervjuerna 

Fjärde steget är transkribering av intervjuerna. Det innebär att forskare omvandlar de inspelade in-

tervjuerna ord för ord till text som sedan kan analyseras. I vår transkribering tog vi också med 

pauser och ljud som förstärker det respondenterna säger. Våra transkriberade intervjuer blev 42 

sidor långa tillsammans och varje intervju varierar mellan sex till nio sidor i omfång. 3 

6.1.5 Steg 5 - Analys av materialet 

Det femte steget är analys av materialet. Vi har i uppsatsen valt att induktivt skapa teman utifrån 

en kodning utav texten (Brinkman och Kvale, 2015, s. 223-224.) Kodningen  går till så att forska-

re vid djupläsning utav det transkriberade materialet hittar olika återkommande fenomen, möns-

ter och uttryck som passar uppsatsens syfte, vilka man kopplar ihop genom att ge dem en kod. 

När vi senare hittat en mängd koder parade vi ihop koderna i en kategoriseringsprocess för att få 

fram större huvuddrag. Presentationen av vår empiri i resultatdelen utgår sedan ifrån en tematisk 

indelning av intervjusvaren som utgår ifrån kategoriseringen (Savin-Baden & Howell Major, 2013, 

s. 420-427). Detta innebär i vår studie att vi i det transkriberade materialet hittade fyra olika över-

gripande teman som samtliga respondenter i intervjuerna berör i högre utsträckning än andra i 

förhållande till de intervjufrågor vi ställde. De resonemang som  våra teman bygger på presente-

rar vi närmre i resultatdelen av studien. De teman som vi presenterar i resultatdelen kopplas se-

dan i diskussionsdelen av studien ihop med vår tidigare forskning och teoretiska ansats, där vi 

utvecklar varför vi har gjort de tolkningar vi gjort utifrån vår teoretiska ansats och tidigare forsk-

ning. 

6.1.6 Steg 6 - Verifiering av resultatet 

Det sjätte steget i Brinkman och Kvales (2015) metod är verifiering utav resultatet. Reliabiliteten i 

undersökningen visas genom vår intervjuguide och vår presentation av metodval. Det finns en 

reliabilitetsrisk med semistrukturerade intervjuer genom att forskare inte ställer exakt samma frå-

gor till respondenterna, men eftersom vår studie ämnar att utifrån ett fenomenologiskt och her-

                                                      

3 Detta med typsnitt Times New Roman i storlek 11 samt 1,15 punkters radavstånd. 
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meneutiskt perspektiv utforska olika lärares uppfattningar de frågeställningar vi undersöker me-

nar vi att vi snarare kommer närmre vårt syfte genom att förändra intervjuernas karaktär under 

dess gång.  Vi försöker också att argumentera och visa på exempel för de teman vi för fram i re-

sultatet för att på så vis arbeta mot intersubjektivitet och att läsaren förstår de tolkningar vi gör av 

svaren vi fått i intervjuerna (Brinkman & Kvale, 2015, s. 281-282). Validiteten i undersökningen 

bygger på att vi ställer frågor i intervjuerna som i operationaliserad form bygger på vårt syfte och 

våra frågeställningar och att vi sedan redovisar dem på ett sätt som utgår ifrån dem. Eftersom vi 

inte är ute efter att undersöka en eventuell verklighet, utan snarare uppfattningar om den, bygger 

uppsatsens validitet på tolkningar av lärares uppfattningar, vilket gör att studiens generaliserbar-

het går att diskutera. Detta då vår studie utgår från en situationsvaliditet vilken innebär att andra 

skulle kunna göra en liknande studie, men andra kommer eventuellt att hitta andra teman då 

andra lärares uppfattningar kan se annorlunda ut (Brinkman & Kvale, 2015, s. 281-283 & 286-287 

och Savin-Baden & Howell Major 2013, s. 218-222).  

6.1.7 Steg 7 - Skriva uppsatsen 

Steg 7 är sedan att skriva själva uppsatsen med hjälp av de ytterligare 6 steg som ovan presente-

rats (Brinkman & Kvale, 2015, s. 129). 

6.2 Nivåer av svar samt metodkritik 

Bengtsson (2005) menar att man genom intervjuer kan hitta sex olika konstruktionsnivåer av 

svar. Den första är oreflekterade erfarenheter hos respondenten, vilka finns hos respondenten 

innan intervjutillfället. Den andra är när respondenten, för att kunna uttrycka sig, reflekterar över 

erfarenheter, det som tidigare var levande och dynamiskt blir nu statiskt eftersom det blir ett av-

slutat innehåll. Den tredje uppstår när respondenten ska formulera erfarenheten i ord, språket 

sätter gränser och formar hur innehållet presenteras. Den fjärde sker när vi som forskare tar emot 

svaret och på olika sätt omvandlar det inom vår livsvärld. Den femte sker när vi bearbetar svaren 

efter vår metod för att omvandla intervjuerna till analyserat material. Den sjätte sker när vi sedan 

lämnar ut uppsatsen till andra och de i sin tur ser intervjusvaren på olika vis. De här sex nivåerna 

är viktiga att förstå om man ska kunna förstå vad det är man faktiskt gör genom en intervjustudie 

utifrån ett fenomenologiskt perspektiv och för att då i förlängningen kunna kritisera intervjustu-

dier (Bengtsson, 2005, s. 42 - 43).  

Det finns alltså en inbyggd metodologisk begränsning i att använda intervju som metod då man 

egentligen vill nå det dynamiska oreflekterade svaret, vilket då är omöjligt vid allt språkligt kon-

struerande i enlighet med fenomenologin. Det finns alltså i metoden en inbyggd paradox som 



 

20 

 

inte går att komma från, man kan däremot arbeta för att med vetenskapliga metoder arbeta mot 

intersubjektivitet, detta gör vi genom att tydliggöra hur vi gått till väga och genom att logiskt visa 

hur vi kommer fram till våra resultat och slutsatser.  

6.3 Etiska överväganden 

Anne Ryen (2004) nämner tre olika etiska aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid intervjuun-

dersökningar. Den första kallar hon samtycke. Det innebär att personen som intervjuas måste få 

veta att hen ingår i ett forskningsprojekt och att hen då själv ska få ta ställning till om de vill 

medverka eller ej i studien. Detta tog de vi tillfrågade  ställning till genom ett missivbrev som vi 

innan intervjutillfället skickade ut till berörda lärare. 4 Brevet innehåller information om vad syftet 

med intervjun är och att respondenterna kan välja att vara med i studien eller inte, även under 

pågående intervju (Ryen, 2004, s. 156). Den andra etiska aspekten enligt Ryen är konfidentialitet. 

Det innebär att vi avidentifierar alla som medverkar i studien vilket gör att de blir omöjligt att 

spåra vilka de är. Vi ger också lärarna fingerade namn i uppsatsens resultatdel. Detta informeras 

lärarna också om i vårt missivbrev, vilket gör att de kan ta ställning till om de vill vara med eller ej 

utifrån våra premisser. Den tredje etiska aspekten är tillit. Det innebär att man som forskare inte 

ska förstöra för varken respondenterna och de eventuella forskare som kan tänkas komma efter. 

Det är alltså av högsta vikt för forskaren att inte åsamka någon skada för dels den institution man 

undersöker och dels de personer som ingår i studien (Ryen, 2004, s. 157-158). 

  

                                                      

4 Missivbrevet är bifogat som Bilaga 1 i uppsatsen.  
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7 Resultat 

Följande avsnitt kommer att avhandla resultatet av vår intervjustudie genom en tematisk analys av 

intervjusvaren. För tydlighetens skull presenteras här de intervjuade lärarna tillsammans med sin 

ämnestillhörighet och sitt fingerade namn5. Lärarna inom samhällsvetenskapliga ämnen i studien 

är: Sofia, Anders, Simon och Henrik. Svensklärarna i studien är: Mikaela, Amina och Linda. De 

fyra teman vi induktivt kodat fram ur intervjusvaren är kunskap, undervisning, förståelse och 

empati samt interkulturellt förhållningssätt. Empirin som vi grundar vår tolkning och analys på 

presenteras här medan dess analys och tolkning presenteras närmare i resultatdiskussionen i dis-

kussionsdelen av uppsatsen.  

7.1 Tema 1 - Kunskap  

Vårt första tema handlar om lärares upplevda kunskaper kring Sveriges officiella minoriteter och 

dess språk. I det empiriska materialet har vi här tagit upp de resonemang som berör lärares egen 

syn på sin egen kunskap och de resonemang som hör därtill.  

Alla lärare utom en uttrycker i studien att de inte har fått någon utbildning kring varken våra offi-

ciella minoriteter eller deras minoritetsspråk under deras lärarutbildning. Sofia och Linda uttryck-

er dock att de har svårt att komma ihåg exakt om de hade det på sin utbildning eller ej då de båda 

gick sin utbildning för 15 år sedan. Anders uttrycker det så här på frågan om vad han fått med sig 

från sin utbildning kring våra officiella minoriteter och deras språk: 

Från min utbildning? Nja, inte mycket kan jag säga. Högskolan X,6 jag kan inte minnas att 

dom berörde det överhuvudtaget. Dom minoritetsgrupper som man berörde var lite mer 

dom elever som har diagnoser, alltså med speciella behov. Men några språkliga minorite-

ter berördes överhuvudtaget inte i lärarutbildningen där. [...] 

 

Den som avviker från de andra respondenterna är Mikaela som säger att hon läste 10 högskole-

poäng7 om migration och etnicitet. Men, samtidigt uttrycker hon en stor osäkerhet kring sina 

kunskaper om Sveriges minoriteter då det var så längesedan hon gick sin utbildning. Det gör allt-

så att det hon hade med sig från sin utbildning inte gör så mycket för hennes kunskaper kring 

vårt ämne för studien och att hon i mångt och mycket då ändå liknar de andra respondenterna. 

                                                      

5 Lärarna heter något annat egentligen men har av konfidentialitetsskäl fått fingerade namn i uppsatsen.  
6 Här är lärosätets namn också avidentifierat.  
7 Enligt det gamla sättet att räkna, vilket innebär att det motsvarar 15 högskolepoäng enligt dagens sätt att räkna. 
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Det är alltså klart att bland respondenterna har ingen med sig några direkta kunskaper kring våra 

officiella minoriteter och deras språk från sina respektive utbildningar. 

Alla respondenter har gemensamt att de efter LGR11:s införande, med dess tydligare framskriv-

ning av officiella minoriteter och deras språk, har tvingats studera dem på egen hand. Amina ut-

trycker sin syn på sin egen kunskapsinhämtning på det här viset: 

Alltså, jag har ju själv fått skaffa mig kunskapen, så den är väl inte fulländad skulle jag inte 

säga. Men, man kan väl i alla fall väcka lite tankar hos eleverna. Även om det inte handlar 

om att man kan allt om det, så har man ju ändå fått lära sig, man har fått passa på att se 

filmer och så själv. Filmer på UR som vi har använt som man har fått plugga på själv.  

 

Alla respondenter, förutom Linda, menar ändå att de nu har tillräckliga kunskaper för att kunna 

undervisa kring våra officiella minoriteter och deras språk. Detta på grund av att de har ansett sig 

skyldiga till att göra det vid LGR11:s implementering i skolan. Henrik svarar följande på om han 

har tillräckliga kunskaper för att undervisa om våra minoriteter och deras språk: 

Ja, jag anser att jag har en rätt gedigen kunskap om det här. Vi har ju tagit upp det mer nu 

eftersom det är en del av förmågorna i historiaämnet, eller nej förlåt, samhällskunskap. 

Det finns ju även i svenskämnet då. [...] 

 

Linda är den som utmärker sig här då hon menar att hon läst på kring ämnet, både själv och på 

en kurs, men att hon ändå inte har tillräckliga kunskaper kring det för att göra ämnet intressant 

nog för eleverna:  

Egentligen inte. Vi gick en kurs vi svensklärare på skolan, men egentligen inte nej. Jag har 

ju så att jag kan genomföra ett ämnesområde, men det är ju svagheten tycker jag. [...] 

Man drar sig lite för att undervisa om området, man gör det för att man måste liksom. 

Men den kursen vi gick, fast den handlade mest om nordiska språk, gjorde att man blev 

lite mer sugen och lite mer kompetent. 

 

En annan aspekt som intervjuerna visade var att kunskapsnivån varierar kring de olika minorite-

terna och dess språk. Sofia, Anders, Amina och Simon uttrycker att de har störst kunskaper kring 

samer och samiska samt romer och romani chib. Sofia ger följande bild av sina kunskaper: 
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Jag har ju ganska god kunskap om det ändå tycker jag. Fast det beror på. Jag tycker jag 

har god kunskap, eller hyfsad kunskap om samerna och romerna. Men meänkieli, jiddisch 

och så, det kan jag ju säga, har jag väldigt lite kunskap om egentligen tycker jag. 

 

Nästa iakttagelse vi gjort i intervjuerna är att undervisningen varierar beroende på vilka minori-

tetsgrupper och språk respondenterna har i sitt närområde och att vilka grupper som är aktuella i 

media också spelar in i vad lärarna har för kunskaper. Sofia, Anders, Simon och Henrik tar upp 

de romska EU-migranterna som ett exempel på en grupp som är aktuell och som debatteras i 

media och att de därför plockas upp mer i undervisningen än de andra vid tillfället då intervjuerna 

genomfördes. Anders menar att lärares kunskaper kring vilka minoriteter och minoritetsspråk 

varierar beroende på var man geografiskt befinner sig i Sverige: 

Förr kunde lärare, särskilt på småskolor ute på landsbygden, hade man jobbat uppe i norr-

land bland samer så hade ju fokus kanske varit ett helt annat eftersom man haft det i sin 

vardag, här jobbar man väldigt mycket med kurder till exempel, det finns stor kunskap 

om kurder eftersom vi har mycket kurder här på skolan och vi har även en del romer då. 

 

En annan aspekt av lärarnas kunskap som kom fram i intervjuerna är deras egna intresse kring 

det. Mikaela ger uttryck för den tanken: 

Jag tror att det har lite att göra med hur läraren fungerar, vad läraren har för intresse. Det 

jag vet som man alltid tar upp är att man alltid talar om vilka som minoritetsspråken är. 

Sen tror jag det beror på mycket om hur mycket du tar upp om varje minoritetsspråk. 

Hur mycket tid du har, hur mycket intresset ligger på ditt bord och var du kan hitta mate-

rialet. 

 

Susanne illustrerar med följande citat att en förändring har skett från att fokusera på andras mi-

noriteter mot våra egna minoriteter under senare år: 

[...] Alltså, vi har läst mer om hur det varit för indianerna än hur det varit för samerna. 
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7.2 Tema 2 - Undervisning 

Sofia, Anders, Amina, Simon, Henrik och Linda säger att de undervisar om våra officiella minori-

teter och minoritetsspråk i årskurs 7-9. 8 Samtliga respondenter i studien menar att de har föränd-

rat sitt sätt att undervisa kring ämnet efter att LGR11 har implementerats i deras undervisning. 

Anders uttrycker följande på frågan om hans undervisning förändrats kring ämnet efter LGR 11: 

Ja, det är klart den har gjort. För fyra år sedan så jobbade jag knappt med våra minorite-

ter, mer än att i stort sett i förbifarten nämna det. Romer tog jag upp för att vi hade det.9 

Nu är det mer ett medvetet val att lägga ett arbetsområde kring det. [...] 

 

Hur man praktiskt som väljer att lägga upp arbetet kring ämnet skiljer sig åt något för responden-

terna.  Sofia, Henrik och Anders läser om Sveriges officiella minoriteter och minoritetsspråk i 

fyra till fem veckor och plockar också in frågeställningar som rör invandring och migration på ett 

mer övergripande plan.  Anders och Linda har ungefär samma angreppssätt kring ämnet men ar-

betar istället med det två till tre veckor sammanlagt och väljer att mer fokusera på de officiella 

minoriteterna och minoritetsspråken. Den som avviker här i övrigt är Anders som fokuserar mer 

på samer och romer än de andra grupperna, vilket de andra inte tar upp något om. Anders urskil-

jer sig genom att mena att Sveriges urbefolkning är den viktigaste gruppen, vilket han formulerar 

så här efter frågan om han undervisar om Sveriges officiella minoriteter och deras språk:  

Ja, det gör jag, inte språken så mycket, jag tar upp en del samiska och romska ord. Jag ska 

säga att det jag brukar undervisa om det är framförallt samer och romer. Utav minoritets-

språken tar jag inte upp tornedalsfinskan, jiddisch eller finskan speciellt mycket. Det gör 

jag inte utan jag fokuserar på våran urbefolkning samerna och det har också varit romer-

na, eftersom vi har en del romer på skolan också.  

  

Alla respondenter nämner att de har en positiv syn på att arbeta med ämnet ämnesövergripande 

mellan främst ämnena svenska och samhällskunskap.  Även Mikaela, som inte i nuläget arbetar 

med minoriteter och minoritetsspråk i årskurs 7-9, har tidigare arbetat ämnesöverskridande till-

sammans med lärare i samhällskunskap. Sofia beskriver hur samarbetet ser ut så här: 

                                                      

8 Mikaela undervisar också om våra officiella minoriteter och minoritetsspråk men gör det i årskurs 6. 
9 "hade det", det vill säga romska elever på skolan. 
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Vi gjorde det för att det passade, dels är det ju bra att jobba ihop flera olika ämnen. När vi 

då gjorde detta då stod nog SO:n för stoffet väldigt mycket kan man väl säga och sen så 

gjorde vi då det som ett pararbete och där fick man sen då lite frågeställningar som man 

behövde argumentera kring. De var argumentationen som man säger bedöms som ett så-

dant mål i svenskan. [...] 

 

Detta kan också tyda på att respondenterna i svenska tar upp ämnet i sin undervisning då 

Amina och Mikaela tar upp att det finns väldigt många mål och lite tid inom svenskämnet i 

årskurs 7-9, men när de har tagit upp minoriteter och minoritetsspråk har det varit i samarbe-

te med de samhällsvetenskapliga ämnena. Även om de själva inte tar upp kopplingen anser vi 

att ett sådant samband rimligtvis kan existera då ämnesövergripande samband bör effektivise-

ra tidsanvändningen jämfört med om både ämnena går igenom Sveriges officiella minoriteter 

och minoritetsspråk själva. Amina tar också upp att man genom att arbeta ämnesöverskridan-

de kan få eleverna att nå djupare kunskaper än annars: 

[...] Går rätt så djupt då om man jobbar ämnesintegrerat. Det tycker jag är det bästa om 

man jobbar ämnesintegrerat så mycket som möjligt. Just med det här området är det 

perfekt. För att få en helhet då. 

 

Gemensamt för alla respondenter är att de svarar att de använder sig av internet på olika vis för 

att arbeta med ämnet. Det respondenterna använder det till är dels att hitta olika texter som de 

både använder själva och låter eleverna läsa själva och dels att titta på strömmande filmer, flera 

nämner att UR har bra filmer som de låter eleverna se. Den som avviker från övriga är Henrik 

som skriver så här om hur han arbetar: 

Mm, vi utgår mycket ifrån läroboken, då den är väldigt bra på det här. Sen är det ju 

vardagsgrejer, tidningsartiklar. Vi har gått in på Sydsvenskan vad gäller judar i Malmö 

lite mer på djupet. Jag brukar jobba mycket med dagstidningar, dels för att det är färskt 

då, men också för att det är bra för läsförståelsen. Så, vi diskuterar ju lite olika grejer 

från år till år då. Det beror på vad som är aktuellt. 
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Annars är respondenternas syn på läroböckernas innehåll mer lik Sofias som hon kommenterar så 

här: 

Sen har vi läroböckerna med då, där står det inte jättemycket, som meänkieli, det har jag 

aldrig sett ens nämnas i en lärobok i SO faktiskt. 

 

Ingen annan av respondenterna säger direkt att de använder sig av tidningsartiklar. Men, alla ut-

trycker att det som är aktuellt just nu påverkar vad det är de tar upp kring Sveriges officiella mi-

noriteter och minoritetsspråk. En annan sak som också påverkar undervisningens utformning 

enligt Mikaela, Anders, Amina, Simon, Henrik och Linda  är om man har elever med bakgrund i 

olika minoritetsgrupper. Anders beskriver hur elevgruppens sammansättning påverkar undervis-

ningen så här: 

Hade vi haft mycket judar på skolan så hade jag antagligen tagit upp jiddisch. Det har va-

rit rätt mycket finnar, men vi har inte en enda finne på vår skola just nu. Så det har ju 

hamnat i ett annat läge, jag har ju undervisat på andra platser tidigare och där hade vi inga 

kurder så där tog jag inte upp kurdernas situation i världen heller. Där hade vi eritreaner 

istället, man blir ju lite styrd av vad man har för elever. 

 

Synen på vad eleverna har för förkunskaper skiftar något bland respondenterna. Sofia menar att 

eleverna känner till att minoritetsspråk existerar, men inte mycket mer än så. Amina svarar följan-

de på frågan kring vad eleverna har för förkunskaper: 

Men förkunskaperna om minoritetsspråken, de finns nästan inte (Skratt). Några vet vad 

samer och samiska är, men man har aldrig hört talas om jiddisch till exempel, eller att 

finska skulle vara ett minoritetsspråk, det vet dom liksom inte. Och skillnaden mellan mi-

noritetsspråk och de här fem officiella då, det är ju också rätt så stor skillnad vad det gäll-

er status och det hela. 

 

Även Linda ger en liknande förklaring som den Amina beskriver ovan. Det kan ställas i kontrast 

mot vad Simon säger kring elevernas förkunskaper: 

Bra tycker jag. För dom har jobbat med det i 4-6 och det har jag känt att det har blivit 

bättre, så det har jag känt att lärarkollegorna snappat upp att det här ska vi jobba med. 
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7.3 Tema 3 - Förståelse och empati 

Något som tydligt framgick i intervjuerna är att förståelse och empati är något som responden-

terna vill framhålla genom undervisningen kring våra officiella minoriteter och minoritetsspråk. 

Ett sätt som Sofia, Anders, Amina, Simon och Linda använder sig av är att plocka in skönlittera-

tur och film som en metod för att få en djupare känslomässig relation till ämnet. Sofia använder 

filmen "Elina - som om jag inte fanns" och beskriver varför hon tar upp den i undervisningen 

enligt följande: 

Därför att den visar så tydligt visar dom här barnens situation uppe i Tornedalen eller 

Finnmarken eller var dom är någonstans, med den här svensklärarinnan då som ser det 

som sin livsuppgift att då på något sätt få de här finnungarna att lära sig att prata svenska 

som hon uttrycker sig. Och hur dom liksom mobbas i klassrummet, framförallt en pojke 

eller två. En flicka då som heter Elina och så är det en pojke då i klassen som bara kan 

finska och han får inte prata finska i klassrummet och så där. Så de blir väldigt också så 

här tydlig i sammanhanget. Därför har jag lyft in den. 

 

Samtliga respondenters elever har varit på ett museum och sett en utställning kring romer, då alla 

undervisar inom samma geografiska närområde. I samband med besöket beskriver respondenter-

na att förståelsen för romers situation i Sverige ökat för både respondenterna själva och eleverna, 

vilket de också menar var syftet med besöket. Sofia uttrycker sina tankar kring utställningen så 

här: 

Jag tror det är förståelse de får med sig, det märkte jag ju när vi var på museet. Nu var det 

ju en fantastisk utställning på många sätt, men det var ju många, och jag också, som inte 

hade en aning om hur, visst har man hört att romerna i Sverige har blivit diskriminerade 

och så, men hur illa det var liksom långt fram på 60-70-talet, det har man ju liksom inte 

förstått ännu. 

 

En annan tanke som respondenterna tar upp är att det behövs mer arbete med minoriteter och 

minoritetsspråk där det i det omgivande samhället inte finns några sådana grupper. Responden-

terna uttrycker det inte i termer av de officiella minoriteterna eller språken utan mer om samhäl-

len är etniskt homogena. Mikaela förtydligar det genom den här förklaringen: 

Om vi säger såhär, jag tror det kan bero lite på vilken skola man är på. Har du en skola 

med mycket invandrarbarn, där det är mycket ungar från olika kulturer. Men har du en 
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skola med bara inom citationstecken svenska barn, då kanske det här med minoritetsspråk 

och så blir så främmande helt och hållet. 

 

Mikaela menar alltså att om man har elever som bor i ett etniskt homogent samhälle så behövs 

mer undervisning kring minoriteter överlag, eftersom det inte finns som en naturlig del av deras 

vardag som det då kan göra om man går på en skola och växer upp på en annan plats i Sverige. 

Simon problematiserar den här bilden något, han undervisar på en skola som ligger i ett relativt 

homogent samhälle och menar att det kan spela den här rollen i hans undervisning: 

Men det kanske blir lite fyrkantigare, för jag saknar ju influenserna. Det kanske blir mer 

stereotypt det jag säger än vad det verkligen är. Så är det ju oavsett vad jag jobbar med, i 

kommunikationen med eleverna så slipas ju lektionerna till. 

 

Han menar att han bör undervisa mer om minoriteter och minoritetsspråk än andra, men att hans 

undervisning ofta kan ge stereotypa beskrivningar av minoriteter, vilket då kan leda till att elever-

na inte får den fördjupade förståelse som han som lärare är ute efter genom sin undervisning. För 

att ytterligare ett steg problematisera frågan kommer Henrik med ett inlägg kring huruvida det 

faktiskt hjälper för förståelsen att umgås med olika grupper: 

I en blandad grupp kan det ju i det positiva innebära att man får mer förståelse för var-

andra. Men, det kan ju också bli så att man ännu mer tar sin identitet i gruppen och drar 

sig ännu mer ifrån andra. Det beror ju på vad det är för person och för ledargestalter. [...] 

 

Uppfattningen kring elevers fördomar skiljer sig något, men på det stora hela verkar det inte vara 

ett problem som är genomgående utifrån frågesvar i intervjuerna. Sofia uttrycker det så här: 

Ja, alltså jag tänkte att man kanske får akta sig lite för och undervisa om integration och 

segregation och nationella minoriteter och sådär som ingår i det här då. Det kanske bara 

blir en massa rasistiska utspel och så. Men, det har varit oerhört positivt faktiskt. Oerhört 

positivt, jag tycker elever i den åldern, jag har gjort det här i årskurs 7, har en enorm för-

måga att, jag tycker dom har varit jättekloka och jättebra faktiskt. 

 

Samtidigt arbetar respondenterna mycket med just att motarbeta fördomar, alla utom Linda 
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nämner specifikt att arbetet mot fördomar är väldigt viktigt inom ämnet. Anders förklarar synen 

som lärarna har i följande citat: 

Man vill få en ökad förståelse, man vill inte att folk ska gå runt och tro att alla kurder är 

hedersmördare eller att alla romer är tjuvaktiga. Att man lär sig att inte dra alla människor 

över en kam, vilket vi är ganska snabba med att göra i unga år. 

 

Henrik beskriver lösningen som flera av de andra lärarna föreslår: 

I förlängningen ska ju fördomarna helst bort, men det ser man ju inte på ett prov eller 

något. Det blir ju snarare när dom kommit ut eller möjligtvis i en diskussion då, att det 

har hänt någonting där. 

 

Det finns alltså en paradox här, lärarna menar att det inte finns speciellt mycket fördomar bland 

eleverna, ändå ser de det som det viktigaste inom undervisningen om Sveriges officiella minorite-

ter och minoritetsspråk. Henrik är den som avviker och menar att vissa av hans elever troligtvis 

har intoleranta åsikter: 

Sen är det såhär att dom har inte så mycket åsikter, jag tror att dom flesta av mina elever 

är väldigt toleranta. Dom som inte är det säger inte så mycket. Det kanske är mitt fel om 

jag ska rannsaka mig själv. Jag är väldigt tydlig med liksom vad som är rätt och fel såhär 

utifrån fakta, det kanske har bromsat eller hämmat en del, men det är svårt att säga. 

 

7.4 Tema 4 - Interkulturellt perspektiv 

I intervjuerna visar alla respondenter upp ett interkulturellt tankesätt på olika sätt. Det intressanta 

är att trots att alla är inne på tankesättet, nämner ingen av dem begreppet överhuvudtaget. Den 

som tydligast visar upp ett interkulturellt perspektiv på sin undervisning är Mikaela, som säger att 

hon nog har ett större intresse för att undervisa om olika kulturer och människor då hon själv har 

en bakgrund som invandrare till Sverige. Kring undervisning för elever med bakgrund i olika kul-

turer säger hon så här: 

[...] Även i tyskan när jag har grupper med väldigt blandade bakgrunder, om man säger, så 

försöker man ju lyfta så mycket som man kan med det här som "hur ser din påsk ut?" och 

så där, det språk som du har med vad finns det för likheter med vi har. Att man använder 

det mycket på det sättet.  
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Senare i intervjun beskriver också Mikaela mer om hur  hon i alla ämnen försöker att hitta vägar 

till en undervisning som försöker visa på likheter och skillnader mellan olika kulturer. Hon är 

också den som även plockar upp den svenska kulturens olika högtider och sedvanor, vilket man 

inte lika tydligt kan se i de andra respondenternas intervjusvar. Anders säger i intervjun att han 

vill plocka upp minoritetselever, men han formulerar varför lite annorlunda om man jämför med 

Mikaela: 

Det gör jag medvetet. Det handlar ju om att få dom eleverna att känna stolthet  över sitt 

eget ursprung, men också att få kunskap om sitt ursprung och att dom eleverna som um-

gås och lever med dom här eleverna också förstår vad dom kommer ifrån, så det är bara 

plus tycker jag där. 

 

Även Simon väljer att plocka fram de olika minoriteter som han har i klassen. Men, han kommer 

med en annan vinkel på det genom att säga att det finns ett problem med att det finns ett flertal 

minoriteter i klassen, som kanske har traumatiska upplevelser: 

 

Nu har vi ju syrier också, då måste vi ju lära oss om Syrier. Vilket jag kan tycka är lite 

problematiskt eftersom dom eleverna har ju ganska traumatiska upplevelser. Det tycker 

jag är lurigt, hur ska jag kunna prata om det på ett sätt som gör att dom känner att det här 

kan jag vara med på? Det är en liten feghet hos mig, men det är lite det jag tycker är svårt. 

 

Sofia, Linda och Simon nämner alla tre att de brukar fråga elever med minoritetsbakgrund om de 

dels vill prata om sina upplevelser och om de dels om de tar illa upp om deras historia och bak-

grund tas upp i undervisningen. Simons problematisering kring att prata om elevers egna erfaren-

heter kan jämföras med hur Anders ser på saken: 

Jag tycker alltid det är en fördel att möta någonting självupplevt. Det ger en större förstå-

else och en empatisk förståelse framförallt. Nackdelen kan ju vara att man känner sig ut-

satt och utpekad som elev, så jag brukar alltid ta det mellan fyra ögon med eleven i fråga 

om det är okej. 
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Linda kommenterar att de faktiskt var så att fler engagerade sig kring ämnet bara genom att det 

fanns en elev med romsk bakgrund i klassen: 

En gång hade vi ju en rom då i klassen, och just när jag pratar om det som jag har mest 

kunskap om så blir det ju roligare då. Om man berättar deras historia och så då. Och då 

när han eleven gick här då, då kändes det som att alla engagerade sig mer. Så det beror 

nog på hur pass duktig lärare är på ämnet liksom. 

 

Hon nämner också att lärarens kunskap kring ämnet, i hennes fall var hennes kunskap om romer 

störst av de fem officiella minoriteterna och minoritetsspråken, spelar stor roll, vilket här då gör 

att kombinationen av att ha en elev med den bakgrunden och att hon som lärare har kunskap 

samverkar. Det menar hon är nyckeln till att eleverna ska bry sig mer om undervisningen kring 

Sveriges officiella minoriteter och minoritetsspråk, vilket hon annars nämner är svårt att få ele-

verna att bli intresserade av.  

7.5 Resultatsammanfattning 

7.5.1 Hur beskriver lärare sin kompetens kring uppdraget att undervisa om Sveriges 

officiella minoriteter och minoritetsspråk? 

Alla lärare utom en i studien har, enligt respondenterna själva, inte fått med sig någon kunskap 

kring Sveriges officiella minoriteter och minoritetsspråk från sin lärarutbildning. Det har lett till 

att de själva har fått läsa in ny kunskap kring det efter att LGR11 kom och det blev ett, enligt re-

spondenterna, tydligare uppdrag att undervisa om minoriteter och minoritetsspråk. Detta leder till 

att kunskapsnivån hos respondenterna varierar beroende på hur mycket tid de har till förfogande 

och hur mycket de själva är intresserade av ämnet. Elevernas respons på ämnet är enligt lärarna 

ofta positiv och det finns enligt respondenterna inte så mycket fördomar som man kunde tro från 

början bland eleverna.  

Samtliga respondenter säger att de undervisar om Sveriges officiella minoriteter och minoritets-

språk i skolår 7-9, förutom en som säger att hon enbart gör det i årskurs 6. Alla svensklärare i 

studien påpekar att de hade gjort det mer om det inte hade varit så många mål att uppnå i svensk-

ämnet. Alla lärare inom samhällsvetenskapliga ämnen undervisar om ämnet och alla menar att det 

förändrats efter att LGR11 kom i och med att det inom samhällskunskapen står med som ett 

kunskapskrav. Lärarnas undervisning skiljer sig åt något, men alla respondenter är positiva till 
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ämnesövergripande arbete och en majoritet av dem har också testat det och vittnar om goda re-

sultat där ett större kunskapsdjup hos eleverna är den stora fördelen.  

7.5.2 Vad säger sig lärare undervisa eller inte undervisa om i fråga om Sveriges officiel-

la minoritetsgrupper och minoritetsspråk? 

Respondenterna i studien tar alla upp Sveriges officiella minoritetsgrupper och minoritetsspråk i 

någon form. Flera respondenter menar att många ämnen som omger det kan vara känsliga och de 

skiljer sig åt i hur de hanterar dem. Vissa menar att man inte ska rygga tillbaka inför tuffa diskus-

sioner och menar att det snarare är positivt för undervisningen medan andra försöker att undvika 

lite mer kontroversiella ämnen. 

I det empiriska materialet kommer det också fram att det finns ett visst glapp inom vilka grupper 

man undervisar om. En respondent säger att han bara undervisar om samer och romer och ett 

flertal andra nämner också att de undervisar mer om romer än de andra grupperna. Detta förkla-

ras av respondenterna genom att det i området finns romer och att de den senaste tiden har varit 

aktuella i media. Man kan här se en viss förskjutning hos respondenterna, färre tar upp mer om 

judar, tornedalingar och finnar än vad de gör om de andra grupperna.   

 

7.5.3 Varför utförs undervisningen om Sveriges officiella minoritetsgrupper och mino-

ritetsspråk på det vis det görs enligt lärarna själva? 

En röd tråd i det empiriska materialet är att respondenterna lägger fokus på att eleverna ska få en 

ökad förståelse för Sveriges officiella minoriteter och minoritetsspråk. Samtliga respondenter 

nämner vid något tillfälle i intervjuerna förståelse eller empati som det absolut viktigaste skälet till 

att upp ämnet i undervisningen. Detta tar sig också, enligt respondenterna, uttryck i undervis-

ningen där många respondenter säger sig använda film eller skönlitteratur för att få eleverna att 

sätta in sig i någon av minoritetsgruppernas situation. 

I det empiriska materialet kan man också se att ett interkulturellt perspektiv återfinns hos lärarna, 

de vill lyfta fram minoriteterna och visa på deras historiska utsatthet för att på så vis få de andra 

eleverna att nå en ökad förståelse för deras situation. Samtidigt lyfter bara en respondent fram 

majoritetssamhällets egna kulturella särdrag, vilket gör att minoritetselever kan känna sig utpeka-

de av lärarna.  
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8 Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

8.1.1 Tema 1 - Kunskap 

Utifrån det empiriska materialet som behandlar temat vi valt att benämna som kunskap, kan vi 

dra slutsatsen att respondenterna, enligt egen utsago, försökt att själva läsa sig till kunskap kring 

ämnet och att majoriteten av dem lyckats på så vis att de själva anser sig kunna nog för att bedri-

va undervisning på en acceptabel nivå. Samtidigt uttrycker några respondenter att det inom ämnet 

skiljer sig kring vilka minoritetsgrupper och vilka språk som man har mest kunskaper kring. Sofia, 

Anders, Amina och Simon menar, som tidigare nämnt, att de har störst kunskaper kring samer 

och samiska samt romer och romani chib. Detta tillsammans med att de inte fått någon nämn-

värd utbildning under sina högskolestudier ger en problematisk bild av lärares kunskaper kring 

Sveriges officiella minoriteter och deras språk. Undervisningen bygger alltså på att lärare själva 

läser sig till kunskap. Överlag svarar våra respondenter att de har kunskaper kring Sveriges offici-

ella minoriteter och minoritetsspråk, fyra av sju  har mer kunskaper om två än om de andra tre. 

Att sex av sju lärare nämner intresse som en viktig faktor är också intressant, det framhålls att 

lärare som har ett intresse också är de som lärarna själva tror har den mest intressanta undervis-

ningen kring minoriteter och minoritetsspråk.  

Problematiken kring lärares kunskaper inom vårt ämnesområde är dock mångbottnad och ansva-

ret ligger inte ensamt hos lärarna. Kursplanerna i LGR11 (Skolverket, 2011) är till viss del vaga i 

sina formuleringar och stort utrymme lämnas för individuell tolkning. Nu finns inte minoriteterna 

med som kunskapskrav i svenska årskurs 7-9 (Skolverket 2011, s. 222 - 238) vilket gör att lärarna 

inte behöver testa elevernas kunskaper i ämnet. Det kunskapskrav som finns med i årskurs 4-6 är  

knappa och ger inget upphov till fördjupade kunskaper genom resonemang. Som de tillfrågade 

lärarna uttrycker det är tillkomsten av de nationella minoriteterna en viktig del i att man faktiskt 

arbetar med dem i skolan, men när arbetet inte kunskapskontrolleras brister en del av syftet. I 

samhällskunskap finns minoriteterna nämnda i kunskapskraven (Skolverket 2011, s. 199 - 212), 

men SO-lärarna i studien är inte mer konsekventa i vad de väljer att undervisa i än svensklärarna. 

Innehållet baseras på minoritetens relevans för klassens uppsättning, det geografiska området un-

dervisningen sker i eller lärarens individuella preferenser eller tolkningar för vad som är viktigt.   
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Utifrån tidigare forskning kan man göra några intressanta iakttagelser. Skolverket (2006), Dahl-

gren (2010) och Iggstrand (2011) kommer fram till att undervisningen kring våra officiella minori-

teter och minoritetsspråk är bristfällig och att det till stor del beror på de läromedel som finns 

och på okunskap hos lärare. En tendens i vårt resultat pekar på att lärare efter LGR11:s genom-

förande har mer kunskap om ämnet än tidigare, vilket då kan förklaras av att alla de tre studierna 

genomförts innan LGR11 hade implementerats. Kanske kan man då genom vår studie se att en 

förändring ändå håller på att ske vad gäller den upplevda kunskapsnivån hos lärare. Våra intervju-

er pekar alltså på att lärare själva nu anser sig ha kunskaper inom området, visserligen varierande, 

men majoriteten hävdar ändå att det är tillräckligt för att genomföra undervisning inom området. 

Givetvis ska man här vara försiktig med att dra för stora slutsatser kring vår studies resultat, men 

för vidare forskning finns det här en intressant tendens att undersöka vidare.  

Vår tolkning efter att ha studerat vår empiri tillsammans med tidigare kunskaper kan alltså kring 

temat som behandlar lärares kunskap sägas vara att det i vårt empiriska material finns skäl för att 

lärare nu, efter LGR11:s implementering, upplever sig ha större kunskaper än vad den forskning 

vi tagit del av antyder. Fortfarande finns det en stor tvetydighet hos de individuella lärarna kring 

vad som är viktig kunskap kring Sveriges officiella minoriteter och minoritetsspråk, men jämfört 

med tidigare studier som bedömt lärares kompetens kan vi säga att vårt resultat avviker då ett 

flertal lärare anser sig vara kompetenta efter att själva ha tillskansat sig kunskaper. 

8.1.2 Tema 2 - Undervisning 

Den spännvidd som finns kring elevers förkunskaper är intressant då det skulle kunna tyda på att 

det finns en skillnad mellan hur olika lärare undervisar kring Sveriges officiella minoriteter och 

minoritetsspråk på ett sätt som gör att elevers kunskapsnivå varierar beroende på vilka lärare man 

haft. Givetvis krävs större underlag för att ordentligt kunna bevisföra det, men man kan i och 

med diskrepanserna i det empiriska materialet ändå ana att så kan vara fallet. Detta beror också 

naturligtvis på hur bra man som lärare har implementerat LGR11 i sin undervisning, då det skiljer 

sig kring vad man ska ta upp kring vår studies ämnesområdet jämfört med tidigare. 

När minoritetskonventionen ratificerades gjordes det för att stärka minoriteternas ställning och 

bevara dessas traditioner, språk och kultur (Minoritetsspråkskommittén, 1997). Detta kan inte ske 

utan ett kontinuerligt arbete och en aktiv överföring av kunskap mellan människor över genera-

tioner. Att föra in minoriteterna i kursplanerna är ett steg i rätt riktning, men det kräver att lärar-

utbildningarna och läromedlen anpassas efter det som kursplanerna innehåller. Anses inte områ-

det viktigare än att man som lärare ska kunna lära sig det på egen hand? Det faktum att läroböck-



 

35 

 

er inte tagit upp alla minoritetsgrupper (Skolverket 2006; Iggstrand 2001) tillsammans med den 

tidigare konstaterade bristen, enligt lärarna själva, i lärarutbildningen gör att vi tror att undervis-

ningen är differentierad hos lärarna. Undervisning kring olika ämnesområden skiljer sig troligtvis 

alltid åt på olika sätt beroende på vem som undervisar, men utifrån vårt empiriska material verkar 

det som att undervisningen varierar kraftigt mellan lärarna vilket gör att vi anser oss kunna se att 

en likvärdighet mellan skolor och lärare inte upprätthålls när det kommer till undervisningen 

kring Sveriges officiella minoriteter och minoritetsspråk. Det exemplifieras genom att det åter-

kommande gånger i vårt empiriska material kommer fram att, som tidigare nämnt, undervisning-

ens innehåll beror på var man befinner sig i landet, vilka etniska grupper lärarna har i sina klasser, 

vilket eget intresse läraren har kring ämnet och det faktum att lärarna själva säger att de inte har 

fått med sig kunskaper från sin utbildning. 

8.1.3 Tema 3 - Förståelse och empati 

Vårt empiriska material visade tydligt att lärare själva anser att deras uppgift är att skapa förståelse 

kring minoriteters situation i samhället. Vi såg också att det finns en spännvidd i svaren kring frå-

gan om att ha minoriteter i sin närhet hjälper eleverna till större förståelse kring vad minoriteter 

är och vilka rättigheter de har. Alla respondenter svarar att de är ute efter ökad förståelse genom 

sin undervisning, men de har olika sätt att försöka nå dit. Vi kan också framhålla att det inte är så 

enkelt som att omges av olika minoriteter för att nå ökad förståelse för dem, mer måste till. Nå-

got som var överraskande i svaren var att både lärarma och vi som författare nog hade förväntat 

oss att elever skulle ha mer fördomar än vad lärarna menar de facto finns i deras elevgrupper. 

Henrik pekar på vad vi tror är en väldigt viktigt faktor kring om undervisningen kring fördomar 

mot minoriteter ska lyckas, nämligen att man som lärare också lyssnar och faktiskt på ett hederligt 

sätt bemöter elevers åsikter, även om de inte är speciellt genomtänkta eller visar tolerans mot 

andra grupper. Att, som Henrik menar, bara ösa ur sig fakta och väldigt tydligt trycka på det man 

själv anser vara rätt, tror vi är en bra strategi, men bara om den kombineras med att man som 

lärare försöker att se elevernas åsikter och faktiskt ta dem på allvar. Det kommer troligtvis göra 

att eleverna känner en större trygghet, läraren lyssnar faktiskt, men hen bemöter åsikter som inte 

är förenliga med vad skolans värdegrund står för.  

Om man kopplar samman vårt empiriska material med den forskning som finns om hur minori-

teter har behandlats i den svenska skolan kan man se att skolan tidigare har arbetat för att få mi-

noritetsgrupper att assimileras in i det svenska samhället (DS 2014:8; Sjögren 2010; Johnsson 

2007). Detta motsäger sig de nya skrivningarna i LGR 11 genom att framhålla minoriteters rättig-
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heter i exempelvis kursplanen i Samhällskunskap (Skolverket 2011, s. 207). Lärarna i vår studie 

tolkar också läroplanens skrivningar på det viset att de menar att det viktigaste att ta upp i under-

visningen är att skapa förståelse för minoriteternas situation. Det har alltså skett en förändring 

jämfört med den historiska forskning som Sjögren (2010) och Johnsson (2007) genomfört, där 

samhället snarare såg skolan som en möjlighet för att förändra människors identiteter till att nu 

snarare lyfta upp de olikheter som finns, vilket också vår empiri ger uttryck för. På samma sätt 

kan man se den forskning som finns kring minoritetsspråken där den ger uttryck för brister, både 

i fråga om hur många som tillgodogör sig möjligheten att läsa sitt eget minoritetsspråk och den 

brist som råder på både läromedel och lärare (Sznajderman-Rytz 2007; Sveriges Riksdag 2012). 

Inriktningen på hur man från myndighets- och forskarhåll förhåller sig till minoriteter och dess 

språk har skiftat till att det numer finns ett aktivt stöd för att lyfta fram olikheter. Om det sedan 

faktiskt förhåller sig så i praktiken är svårt att ge ett definitivt svar på. Vår undersökning visar 

som tidigare nämnt att lärare gärna vill lyfta fram minoriteter och skapa förståelse, vilket vi då 

argumenterar för ligger i linje med den omställning som skett i fråga om synen på minoritets-

grupper och deras plats i Sverige.  

8.1.4 Tema 4 - Interkulturellt förhållningssätt 

Vårt empiriska material pekar också på att lärare, enligt dem själva, använder sig av en form av 

interkulturellt förhållningssätt när de undervisar. Det kan då jämföras med Rodell-Olgaç (2006) 

och Eklund (2003) som menar att det är en möjlig lösning för att lyfta fram olikheter, så som att 

tillhöra en minoritet, som något positivt i undervisningen. Detta återkommer i det empiriska ma-

terialet, men de benämner det inte själva som interkulturellt förhållningssätt. Det som responden-

terna däremot inte uttalar är om de också lyfter fram majoritetsbefolkningens kultur, vilket då 

enligt Rodell-Olgaç (2006) skapar “andrafiering” av minoritetseleverna i förhållande till majori-

tetselever. Man kan se det försiktigt positivt då respondenterna försöker lyfta fram olikheter, men 

att det definitivt finns mer att göra, vilket också stöder Eklunds (2003) resultat som menar att ett 

interkulturellt förhållningssätt inte prioriteras i skolor.  

Om man tar upp ett exempel ur empirin så pratar Anders och Simon med elever som tillhör en 

minoritet innan lektioner för att se om det är okej att de lyfter upp deras kulturella särdrag och 

unika erfarenheter, vilket ett flertal av lärarna tar upp som någonting positivt. Samtidigt så finns 

det en problematik som Anders till viss del uttrycker, svarar eleverna alltid ärligt om man frågar 

dem som lärare? Det finns alltid en risk, menar vi, med att eleverna vill vara läraren till lags, vilket 

kan ske av en mängd anledningar, ett exempel skulle kunna vara att lärare alltid har en maktposi-

tion gentemot en elev, vilket då i sin tur kan leda till att eleven inte vågar säga nej på en sådan frå-
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ga från en lärare. Samtidigt ska man inte underskatta den emotionella dimensionen det medför till 

undervisningen, vilket Linda nämner i resultatdelen, vilket rimligtvis borde göra att eleverna tar 

till sig undervisningen på ett annat sätt. Det finns alltså en viktig fråga att som lärare ta ställning 

till här: är det värt att elever med minoritetsbakgrund ställer upp och kanske återupplever hemska 

minnen för att undervisningen ska bli bättre? Rodell-Olgaç (2006) menar att det finns stora för-

delar med att plocka upp alla olika kulturers särdrag, så länge man också tar upp majoritetssam-

hällets kulturella drag. Vi menar, med stöd i empirin, att det är en svår fråga då vissa grupper har 

en från start utsatt position, vilket gör att maktbalansen i vissa fall blir skev även om lärare tar 

upp majoritetskulturens särdrag. 

Sammanfattningsvis kan vi kring vårt empiriska material konstatera att det bland lärarna finns en 

tanke om ett interkulturellt undervisningsperspektiv, men att respondenterna nog saknar kunskap 

om själva begreppet och kanske också dess fulla innebörd. Om man, som vissa respondenter, 

pekar ut bara de grupper som inte är en del av majoritetssamhället och vill använda dem för att 

bättra på undervisningen, är säkert intentionerna hos dem goda, men problemet är att eleverna 

blir utpekade som att inte vara en del av majoriteten. 

8.1.5 Sammanfattande resultat- och teoridiskussion 

Vår uppsats teman skapade vi alltså utifrån vad vi induktivt fann i det empiriska materialet. Vår 

teoretiska ansats har i det här kapitlet använts för att ytterligare analysera vad som framkom i re-

sultatet tillsammans med vårt bakgrunds- och tidigare forskningskapitel. Vi anser att vi inte kan 

finna någon tydlig essens i materialet, en tillstymmelse till det är att alla lärare syftar till att skapa 

större förståelse hos sina elever kring vårt fenomen, vilket alltså handlar om hur lärare själva be-

skriver sin kompetens och sin undervisning kring Sveriges officiella minoriteter och deras språk. 

Men, för att tydligare kunna fastställa att det rör sig om en essens hade vi behövt gå ännu djupare 

i materialet vilket vi tyvärr inte haft möjlighet till då tidsramen för uppsatsen varit för snäv. Där-

för skriver vi också ut vår teoretiska användning i uppsatsens som just en ansats och inte något 

som är en helt färdig produkt. Däremot har den hermenutiska spiralen varit ett bra instrument 

vid den vidare analys som resultatdiskussionen är då den visar hur man kopplar ihop bakgrund 

med empiri på ett mycket tydligt sätt, vilket vi i uppsatsen försökt göra genom att i analysen gå 

tillbaka till empirin på nytt ett flertal gånger för att senare återigen jämföra den med vår tidigare 

förståelse i form av vårt bakgrunds- och tidigare forskningskapitel.  
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8.2 Metoddiskussion 

Uppsatsens metod syftade alltså till att få en uppfattning av vad lärare själva säger om sin kompe-

tens kring våra officiella minoriteter och minoritetsspråk i deras undervisning. Vi anser att vi med 

studiens metodologiska utgångspunkter har fått en intressant inblick i lärarnas livsvärld, vilket vi 

med andra metoder inte på samma vis hade uppnått. Metodens svagheter bör vi däremot nämna 

här. 

En stor nackdel med vår studies genomförande är att vi utifrån den inte kan dra några större ge-

neraliserbara slutsatser, vilket givetvis hade varit önskvärt om man hade velat få ett större grepp 

kring vad lärare i en större kontext tar upp i sin undervisning kring vårt ämne. Där hade en större 

population och en kvantitativ metod varit att föredra som metodval. Vi ansåg under planeringsfa-

sen av studien att vår metod var att föredra då vi, med vår begränsade tidsresurs, ändå inte hade 

kunnat genomföra en kvantitativ studie med den omfattning som hade krävts för att kunna dra 

större och mer generaliserbara slutsatser.  

En ytterligare aspekt att ta hänsyn till är att alla de tillfrågade lärarna i dagsläget arbetar i samma 

geografiska område och någorlunda under samma premisser. Som resultatet visar har alla tillfrå-

gade lärare bland annat varit på en utställning om romer för att det finns en stor romsk popula-

tion i området och det har naturligt blivit en del av området. Det hade varit intressant att inter-

vjua lärare från olika delar av Sverige med olika minoritetsgrupper i sitt närområde. Att bredda 

undersökningen geografiskt tar däremot tid och det är inte säkert att resultatet hade varit annor-

lunda; de lärarna som är intervjuade i denna studie har trots allt varierade erfarenheter och synsätt 

med olika arbetslivserfarenheter och utbildningar från olika orter och lärosäten. 

En annan ingång hade varit att vi med en större etnografisk metod samlat på oss mer omfattande 

empiri genom till exempel observationer i klassrummet hos våra respondenter. Detta hade säker-

ställt att lärarna faktiskt också gör det de säger att de gör i våra intervjuer. Men, även här gör tids-

faktorn sig påmind då respondenterna i studien inte undervisade om just vårt ämne under tiden 

för vårt insamlande av empiri. Här berör vi alltså ännu en svaghet med intervjun som metod, hur 

kan man veta att respondenterna faktiskt talar sanning om det vi frågar? Det är problematiskt, 

men genom att säkerställa studiens etiska förhållningssätt där exempelvis avidentifiering av re-

spondenterna ingår kan man ändå aktivt göra förutsättningarna för att respondenterna talar san-

ning i så stor utsträckning som möjligt. Vi menar att intervjusvaren i sig själva också står som be-

vis för att lärarna i alla fall inte försöker framställa sig själva bättre än de faktiskt är. Ytterst är det 
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ändå ett problem som är inbyggt i alla intervjustudier, men som vi försökte att i största möjliga 

mån arbeta för att undvika.  

På ett liknande sätt går det att ifrågasätta vår teoretiska ansats där vi tar overifierade mänskliga 

utsagor som vetenskapligt giltiga som empirisk grund för vår studies resultat. Det är en problema-

tik som man med vår kombinerade teori och metod inte går att komma ifrån. Därför är också 

våra slutsatser från studien försiktigt formulerade utifrån deras generaliserbarhet på en större po-

pulation och deras sanningsanspråk. Vi utgår från att det respondenterna uttrycker är sant utifrån 

deras livsvärld, men håller oss mer försiktiga i förhållande till större utsagor kring dess sannings-

anspråk.  

 

8.3 Förslag till ytterligare forskning 

Som tidigare nämnt finns det ett par intressanta ingångar till vidare forskning med utgångspunkt i 

vår uppsats. Det som främst vore givande är en större kvantitativ undersökning som kan ge mer 

generaliserbara slutsatser kring vad lärare faktiskt tar upp kring Sveriges officiella minoriteter och 

minoritetsspråk. Vår uppsats pekar mot att lärare nu har större kunskaper och undervisar mer om 

ämnet än vad som tidigare var fallet. En bra ingång till en större studie vore då att se huruvida 

man kan se ett sådant samband även hos en större population.  

 

Något som uppsatsens induktiva metod gjorde var att vi fick en del intressanta tankar kring ett 

interkulturellt förhållningssätt på undervisning. Kring det ämnet finns det också intressanta te-

man att forska vidare kring, en intressant forskningsfråga är om det har förändrats sedan Eklund 

(2003) och Rodell-Olgaç (2006) gjorde sina studier. Med LGR11 har det kommit nya skrivningar 

kring i alla fall våra officiella minoriteter och minoritetsspråk, kan det då ha förändrat hur lärare 

arbetar med elever från olika kulturella bakgrunder? Vi menar att det verkar förhålla sig så, men 

en större studie kring det hade kunnat ge tydligare resultat än det som framkommer i vår studie. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Intervjuguide – examensarbete 2015 

Där vi anser att det behövs kommer vi att komplettera med frågan "varför?" eller att be lärarna 

att utveckla sina svar för att ge oss tillräckligt med material. Vi har byggt upp frågorna efter Hur, 

var och, följaktningsvis, varför, så att vi kan få svar på våra tre i uppsatsen ställda frågor. 

Berätta kort om dig som lärare: 

 - Vilka ämnen undervisar du i? 

 - Hur länge har du arbetat? 

 - Erfarenhet av att arbeta med elever i  vilka åldrar/på vilken skolnivå (högstadieskola 

 och/eller gymnasium) 

 

Har du kunskaper om LGR11:s skrivningar om minoritetsgrupper och minoritetssprak? 

Vad har du kunskapsmässigt med dig från din utbildning kring ämnesområdet? 

Anser du att du har kunskap nog om ämnesområdet för att undervisa inom det? 

Tror du det påverkar din undervisning kring ämnesområdet? 

Fråga 1: 

Undervisar du om Sveriges officiella minoritetsgrupper och minoritetssprak? 

 

Om ja på fråga 1: 

Hur brukar elevernas förkunskaper kring ämnet se ut? 

Hur mycket tid brukar du lägga på undervisning kring minoriteter och minoritetsspråk? 

Har ditt arbetssätt förändrats i och med LGR11:s införande? (Om läraren jobbat med olika läro-

planer) 

Hur viktigt anser du att arbetet med med minoritetsspråk och minoritetsgrupper är i jämforelse 

med andra ämnesområden som LGR11 tar upp? (Ställs även om svaret är nej på fråga 1) 

 

Om nej på fråga 1 

Hur kommer det sig att du inte arbetar med minoritetsgrupper eller minoritetsspråk?  

(Följdfrågor som ska få dem att förtydliga, exempelvis "vad tror du att  detta kan få för konse-

kvenser för elevernas lärande? Eller för minoriteterna i det långa loppet?") 

Kring frågeställning 2: (Vid ja på fråga 1) 



 

 

 

Vad anser du vara det viktigaste att ta upp inom ämnesområdet? 

På vilka sätt brukar du närma dig ämnesområdet, vad gäller till exempel material, stoff, metod 

och utvärdering? 

Vad tror eller vet du vad  eleverna tycker om ämnesområdet? Vilken respons brukar du få? Finns 

det något som de tycker är extra intressant? 

Finns det några minoritetsgrupper och minoritetsspråk som eleverna känner till och verkar mer 

intresserade av mer än andra? 

 

Vid både ja och nej på fråga 1: 

Har dina elevgruppers sammansättning påverkat innehållet i din undervisning, till exempel om du 

har haft elever med minoritetsbakgrund, har du låtit de bidra med kunskap? Hur har du du gått 

till väga?  

Har du haft grupper/tror du att det finns grupper där vissa moment fungerar bättre eller sämre? 

 

Hur tror du att det ser ut för andra lärare? Hur tror du att de jobbar med området? 

Varför tror du att frågan aktualiserades (2000, hänvisning till ) när det gjorde, och vad tror de att 

det hade för påverkan på undervisningen (både före, mellan och efter LPO94 och LGR11)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 - Missivbrev 

Hej! 

Tack för att du vill vara med i vår undersökning. 

Kortfattat är syftet med vår undersökning att undersöka om och hur lärare tänker och arbetar 

kring Sveriges nationellt erkända minoriteter med tillhörande språk. kultur och historia - det vill 

säga finländare (finska), tornedalsfinskar (meänkieli), romer (romani chib), judar (jiddisch) och 

samer (samiska) - och kommer att mynna ut i ett examensarbete på lärarprogrammet på lärarhög-

skolan i Jönköping. Vi vill genom det här brevet poängtera att dina svar i denna undersökning 

kommer att avidentifieras så att ingen utomstående kommer att kunna veta vem som sagt vad i 

undersökningen. Din medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst välja 

att inte längre medverka, såväl före, under och efter intervjuns gång. 

Intervjun kommer ta mellan 30-60 minuter. Om vi i efterhand kommer på fler frågor eller vill få 

ett förtydligande hoppas vi att vi kan få återkomma till dig. På samma sätt får du gärna höra av 

dig till oss vid frågor efteråt. 

Med vänliga hälsningar, 

Sebastian Boukachabia bose09lg@student.hj.se  

Tim Pirfält piti1010@student.hj.se  

 

 

 

 

  

 

 


