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Den här boken rymmer hela kursen Svenska 2. Genomgångar, 
exempeltexter, övningar, slutuppgifter och betygsmatriser utgår från 
kursens centrala innehåll och kunskapskrav.

Stor vikt läggs på verktyg för att analysera litteratur i ett samhälls
perspektiv. Muntlig och skriftlig framställning är av argumenterande 
och utredande karaktär. Den grammatik som presenteras fungerar 
som redskap för skrivande och textanalys. Grammatiken är också till 
hjälp då svenskan jämförs med nordiska språk. 

• Vill du vara säker på att du får med alla delar av kursen?

• Vill du finna inspirerande övningar till ett visst kunskapskrav?

Du hittar enkelt det du behöver i Svenska 2 och vi hoppas att du får en 
trevlig resa på vägen mot dina mål. 
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SVENSKA 2

FACIT

KAPITEL 1 – ORD, FRASER OCH SATSER
ÖVNING NR 1. BYT FONEM 
Så här kan man exempelvis byta ut fonemen:

– vak: rak, tak, sak, vek, vas

– ras: bas, las, ram, rak

– bena: fena, Lena, rena, bona

– par: rar, bar, tar, kar

– sa: ta, la, si, så

ÖVNING NR 2. BILDA VETTIGA MENINGAR AV NONSENSORD
Så här kan man tänka sig en översättning av 
nonsensmeningarna. 

a) Flickan kastade bollen till pojkarna.

b) Klockornas härliga stämma låter i vinden.

c) De vackraste ringarna gnistrade dyrast.

ÖVNING NR 3. HITTA ROTMORFEMET 
– olustig: lust
– borden: bord
– ljusets: ljus
– internationella: nation
– tvingades: tvinga

ÖVNING NR 4. FÖRSTÅ BETYDELSEN MED HJÄLP AV PREFIX 
a + b)

poly – flera

auto – själv

pre – före

pro – framför

epi – ovanpå, efter

anti – mot

ultra – mer än
c)

Polygrip – en tång som är ställbar och kan gripa på flera sätt

Autodidakt – självlärd

Predestinerad – förutbestämd

Prolog – förord

Epilog – efterord

Antikonspiratorisk – mot konspirationer

Ultrarapid – mer än snabb

ÖVNING NR 5. LÄGG TILL SUFFIX

– klok: klokhet

– andas: andades

– kram: kramig

– hatt: hattarna

– ego: egoism

ÖVNING NR 6. HITTA PÅ FLER ORD MED SAMMA SUFFIX

– hjälp-sam, smärt-sam

– dag-is, sudd-is

– mål-are, dans-are

– provokat-ör, jongl-ör

– pension-är, vision-är

ÖVNING NR 7. SÄR– ELLER SAMMANSKRIVNING

a) svensklärare = en lärare i svenska, svensk lärare = en 
lärare som är svensk

b) brunhårig = person med brunt hår, brun hårig = någon 
som är både brun och hårig

c) rökfritt = förbjudet att röka, rök fritt = bolma på

d) hundralappar = sedlar med valören 100 kr, hundra 
lappar = hundra stycken lappar (lapplänningar)

e) skumtomte = mjuk godistomte, skum tomte = en konstig 
tomte

f) sjuksköterska = en yrkesbeteckning där personen vårdar 
sjuka, sjuk sköterska = den som vårdar är själv sjuk

g) grönsak = ett samlingsnamn på exempelvis gurka, tomat 
och lök, grön sak = en sak som är grön

h) sjukkassa = den ersättning du får då du är sjuk och inte 
kan arbeta, sjuk kassa = en kassa som är sjuk

ÖVNING NR 8. SÄTT SAMMAN NYA ORD
Övningen syftar till att eleverna blir medvetna om hur 
nya ord bildas genom sammansättningar samt genom att 
behov uppstår.



ÖVNING NR 9. BILDA SUBSTANTIV MED SAMMANSÄTTNINGAR
Övningen syftar till att eleverna blir medvetna om hur 
nya ord bildas genom sammansättningar samt genom att 
behov uppstår.

ÖVNING NR 10. BESKRIV SUBSTANTIVENS FORM

Bollarna: bestämd form, plural, grundform

Kärlekens: bestämd form, singular, genitiv

Strumpa: obestämd form, singular, grundform

Illusionens: bestämd form, singular, genitiv

Viljor: obestämd form, plural, grundform

Hästar: obestämd form, plural, grundform

ÖVNING NR 11. NOMINALISERA MERA

a) Så här hade texten kunnat skrivas om:

Vi vet att ökningen av läkemedelskostnaderna har varit 
mycket kraftig under senare år. Det är viktigt att diskus-
sionen om de ökade kostnaderna förs mot bakgrund av 
vilken effekt de har. Ett konstaterande av att läkemedlet 
gör patienten frisk på ett totalt sett billigare sätt gör 
att stora kostnader kan försvaras. Det gäller även vid 
lindring av besvärliga symtom genom just denna terapi.

ÖVNING NR 12. HITTA SPRÅKFEL MED SUBSTANTIV

– dags tidning = särskrivning

– svenska dagbladet = namn på en tidning ska inledas 
med versaler

– johannes = egennamn ska inledas med versal

– tidningens = substantivet står i genitivformen men 
det ska det inte göra

ÖVNING NR 13. VARIERA TEXTEN MED PRONOMEN

a) någon, han, hans, hon, hans, varje, det, honom, som, 
honom, henne, han, det, som, han, man, sig.

b) Så här hade texten kunnat se ut: Han kunde inte sluta 
tänka på Catrine. Hon hade försvunnit från Facebook. 
Inte så att hon hade tagit bort sin profil, men hon hade 
inte uppdaterat sin status på två veckor. Det var ovanligt, 
sedan de blev vänner för ett halvår sedan hade hon 
aldrig haft något avbrott, snarare hade han kunnat oroa 
sig för att hon var för aktiv, att hon verkade tillbringa 
alla sin vakna tid på forumet. 
 
I rutan på sidan 17 ”Använd grammatiken” har  
tryckfelsnisse varit i farten. Givetvis ska det stå att  
”Olle blir ledsen när han ser Edvard kyssa hans fru.”

ÖVNING NR 14. HITTA VERBEN

a) får, skapas, skulle, känna, sker, ska, kunna, matcha, 
måste, visualisera, betyder, visualiserar, känna, ser

b) får, skapas, skulle, sker, ska, måste, betyder, 
visualiserar, ser

ÖVNING NR 15. HITTA FINITA VERB 
svarade

bönfaller

tag

kommer

låt

sade

bönfall

ville

drev

är skall

gav ställde

bjöd

födde

får

skall

ÖVNING NR 16. FRÅN AKTIV TILL PASSIV

a) Ryssland anfölls under 1800-talet.

b) Boken Kalla det vad fan du vill lästes högt.

c) Dagens måltid serverades i tid.

d) Flera utredningar beställdes om den svenska skolan.

ÖVNING NR 17. ETT OCH SAMMA TEMPUS

a) Tempus var latin och betydde tid.

b) I svenskan fanns två enkla tempus: presens 
och preteritum.

c) Att de var enkla betydde att de bildades med enbart 
ett verb.

ÖVNING NR 18. PETA IN SATSADVERB
Övningen syftar till att eleverna blir medvetna om vad 
olika satsadverb gör med meningar.

ÖVNING NR 19. LIKA LED

a) De hade burit ut alla stolarna och borden.

b) Nu var det högt tid att prata och samtala om problemen.

c) Han hade köpt muggar, tallrikar och servetter.

d) Sist de sågs analyserade och samarbetade de om uppgiften.



ÖVNING NR 20. HITTA BISATSINLEDARE

a) där, om, att, att, som, när

b) Det betyder att en mening innehåller flera bisatser.

ÖVNING NR 21. LUSTIGA SYFTNINGSFEL

a) Min pojkvän gav mig en blombukett som luktade gräsligt.

b) Fabian köpte en färgstark skjorta som var skrynklig.

c) I sommarstugan hängde Nanna hängde upp tavlan som 
hon hade fyndat på loppis för fem kronor.

d) En fåtölj med stoppning i sitsen och överdrag på ryggen 
säljes av en advokat.

e) Noahs pappa gav honom en ring som gnistrade i solen.

ÖVNING NR 22. UTÖKA NOMINALFRASERNA
Se exempel på sidan för övningen. Mängder av varianter 
kan förekomma.

ÖVNING NR 23. HITTA BESTÄMNINGARNA

a) mössa = huvudord, en mycket liten är framförställda 
bestämningar

b) vänner = huvudord, alla hennes otroligt snälla

c) trädet = huvudord, med de spretiga grenarna

d) katterna = huvudord, de otroligt många + som ständigt 
hungrade

ÖVNING NR 24 HITTA FRASEN

a)  våren = huvudord i nominalfras, den kalla och kyliga, 
bestämningar / sommar = huvudord i nominalfras, en 
underbar och efterlängtad, bestämningar, blev =verbfras

b) studievägledaren = huvudord i nominalfras, med 
kontoret på sjätte våningen, bestämningar / hade öppnat 
= verbfras / dagen = huvudord i nominalfras, just den 
här dagen, bestämningar

c) skulle vilja veta = verbfras

d) utredning = huvudord i nominalfras, en, som planerats 
sedan lång tid, bestämningar / skulle genomföras = 
verbfras

e) måste svara = verbfras / på det otäcka mejlet = 
prepositionsfras

ÖVNING NR 25. SUBJEKTSFORM ELLER OBJEKTSFORM?

a) objekt = dem

b) subjekt = de

c) subjekt = de

d) subjekt = de, objekt = dem

ÖVNING NR 26. PRONOMEN SPELAR ROLL

a) Kysste ”han” sin fru, så innebär det att det är hans egen 
fru som får en kyss. Ingen annans.

b) Berättar hon ”sin” historia så är det ju hennes egen historia 
som berättas. Men om hon berättar ”hennes” historia så 
berättar personen i fråga någon annans historia.

c) Att förstå ”sin” reaktion innebär att man är förundrad 
över sitt eget beteende. Om man har svårt att förstå 
”hennes” reaktion så handlar det om hur någon 
annan reagerar.

ÖVNING NR 27. EN MASSA SATSLÖSNINGAR

a) predikat= ville resa 
subjekt = Oskar och Sara 
rumsadverbial = till Kanarieöarna 
tidsadverbial = på måndag

b) predikat = hade försvunnit 
subjekt = de obegripliga texterna 
sättsadverbial = spårlöst 
kanske = satsadverbial

c) predikat = förklarade 
subjekt = deras fröken 
objekt = satsens kluriga uppbyggnad 
sättsadverbial = klart och tydligt

d) predikat = var 
predikativ  =  samlad 
subjekt = hela klassen 
rumsadverbial = på skolgården 
satsadverbial = nog

e) predikat = handlade om 
subjekt = den stora drömmen 
objekt = att åka ut på landet

f) predikat = retades 
subjekt = ingen av barnen 
omständighetsadverbial = av elakhet

g) predikat = möter 
subjekt = elände och katastrof 
direkt objekt = oss 
tidsadverbial = påfallande ofta 
rumsadverbial = i de vanligaste dagstidningarna

h) predikat =måste hämta 
subjekt = man 
direkt objekt = kaffe 
rumsadverbial = vid disken

i) de obegripliga texterna 
satsens kluriga uppbyggnad 
den gamla skruttiga älgen 
de vanligaste dagstidningarna 



ÖVNING NR 28. UTVECKLA MED BISATSINLEDARE

a) Så här hade man kunna använda olika bisatsinledare:
– Det var en man SOM hittade en bortsprungen katt.
– Igår hade alla letat efter nyckeln FÖR ATT kunna 

låsa upp skåpet.
– Den lilla salen var fylld av många ungdomar 

EFTERSOM alla ville lyssna på rektorns tal.
– Det tog några minuter INNAN han ställde sig 

på prispallen.

b) – I den första meningen utvidgas informationen genom 
att ny information läggs till. Nu vet man att mannen i 
huvudsatsen hittade en bortsprungen katt.

– I den andra meningen specificerar bisatsen något 
om informationen från huvudsatsen genom att bisatsen 
förklarar varför salen var fylld av många ungdomar. 
Bisatsen anger en orsak.

– I den tredje meningen specificerar bisatsen något 
om informationen från huvudsatsen genom att bisatsen 
säger något om tidsföljden. Bisatser som specificerar tid 
kan skapa en tydlig tidsföljd mellan textens handlingar 
och händelser.

ÖVNING NR 29. HUVUDSATS ELLER BISATS?
c

ÖVNING NR 30. KONJUNKTIONER MOT SATSRADNINGAR
Markeringar vid satsradningar i övre stycket och förslag 
på text utan satsradingar i andra stycket.

Det var tid för alla elever i årskurs två att hålla sina 
redovisningar, de hade förberett sig så länge, de 
var faktiskt redo nu. Alla visste sin roll, de hade ju 
övat på sin egen del, läraren förtydligade att det 
var allas ansvar att se till att alla var väl förberedda, 
ingen stod oförberedd när det var dags.

Det var tid för alla elever i årskurs två att hålla sina 
redovisningar för de hade förberett sig så länge. De 
var faktiskt redo nu. Alla visste sin roll och de hade ju 
övat på sin egen del. Läraren förtydligade att det 
var allas ansvar att se till att alla var väl förberedda. 
Ingen stod oförberedd när det var dags.

ÖVNING NR 31. HJÄLP INGRID ATT BILDA FULLSTÄNDIGA 
MENINGAR  
Så här kan man skriva om texten:

Ingrids mage gnäller och hon vill genast äta! Du får duka 
stora bordet så att jag kan bära dit många saker. Mamma 
rör i grytan medan Pappa steker köttet. Det är hett på 
spisen så man får vara försiktig. Bröd är gott med smör 
på och med lite pålägg som grön och rolig gurka eller 
massor med tomater. Kladdigt blir det gärna när man 
äter mycket.

ÖVNING NR 32. HITTA FUNDAMENTEN

a) Meningen är vänstertung fundamentet bör förkortats: 
Många deltagare kände sig stolta över den fantastiska 
och fascinerande föreställningen som utspelade sig 
under kvällen.

b) ”För att” är en bisatsinledare och genom biffregeln så 
visar det sig att satsen är en bisats. Meningen är ofull-
ständig eftersom en bisats inte kan stå själv. Man kan 
skriva dit en huvudsats som bisatsen kopplas till. 

c) ”dem ensamma männen” är en nominalfras där männen 
är huvudord och där de ensamma är förförställda 
bestämningar. ”Dem” är däremot ett pronomen som ska 
ersättas med bestämd artikel ”de”.

Dessutom innehåller meningen ett syftningsfel då det 
låter som att männen handlade om kärlek fast det borde 
vara filmen som handlade om kärlek.

d) Med hjälp av satslösning så visar det sig att meningen 
saknar ett subjekt vilket krävs för att meningen ska blir 
fullständig.

ÖVNING NR 33. VARIERA FUNDAMENTEN

a) Den morgontrötta Freja vaknade tidigt på morgonen. 

b) Den snåriga häcken hade Gunnel länge försökt klippa. 

c) I Oskarshamns skärgård var det en vacker dag. 

d) Att alla skulle följa med och segla var Tomas önskan.

ÖVNING NR 34. SKRIV MED TEMA-REMA-PRINCIPEN
Eftersom eleverna kan skriva vilka meningar som helst går 
det inte att göra ett facit. Däremot kan du använda exemplet 
i övningen för att se hur en lösning kan se ut.

ÖVNING NR 35. TA HJÄLP AV GRAMMATIKEN

e)  Meningen är vänstertung. Det finita verbet kommer 
sent i meningen. Förslag på mening: ”Hur många 
deltagare som helst kände sig stolta i den fantastiska och 
fascinerande föreställningen som utspelade sig under 
kvällen”. 

f) Meningen är en bisats. En bisats kan inte stå själv utan 
måste kopplas till en huvudsats. Förslag på mening: ”Det 
blev en extra spännande premiär för att så många hade 
sett fram emot föreställningen.”

g) Felaktigt är ”dem ensamma männen”. Istället ska det 
stå ”de ensamma männen”, det vill säga en bestämd 
artikel till substantivet ”männen”. Dessutom innehåller 
meningen ett syftningsfel då ”som” syftar på ”männen”. 
Det är ju inte ”männen” som handlade om kärlek utan 
det är ”filmen” som handlade om kärlek. Förslag på 
mening: På kvällen hade de ensamma männen sett en 
film som handlade om kärlek.



h) Meningen saknar subjekt och förslagsvis passar ”ingen” 
som subjekt. Förslag på mening: Trots påtryckningar 
från högre ort ville ingen svara på vad som hade hänt.



KAPITEL 2 – SPRÅKFÖRHÅLLANDEN I 
SVERIGE OCH ÖVRIGA NORDEN 
ÖVNING NR 1. FALSKA VÄNNER – UNDVIK PINSAMMA 
KONVERSATIONER

a) kalvrullader

b) fripassagerare

c) plommon

d) strunta i

e) barnmorska

f) bärs – öl

g) färsk

h) lunch

i) slug

j) tupp

k) korg

l) livlig

m) fastän

ÖVNING NR 2. VAD SJUNGER HAN OM?
Övningen syftar till att eleverna ska fundera över hur 
mycket de förstår av danska och vad skillnaden blir i 
förståelse när de har slagit upp ord och läst texten. Är det 
stor skillnad i förståelse mellan att lyssna eller läsa danska?

ÖVNING NR 3. KULTUR I LITTERATUR
Övningen syftar till att eleverna ska fundera kring 
sambanden mellan Grönland och Danmark. Dessutom 
tränar de sig på att läsa danska samt lära in några nya 
ord när de slår upp dem.

Grönland är en del av kungariket Danmark, men 
har en hög grad av självstyre, som senast utvidgades år 
2009. Självstyret omfattar emellertid inte riksangelägen-
heter som bland annat utrikes– och säkerhetspolitik 
samt valutapolitik.

Grönland är inte medlem i EU, men har en särskild 
fiskeriordning och har upptagits som ett av de så kallade 
översjöiska länderna och territorierna som har särskilda 
förbindelser med EU. Det officiella undervisningsspråket är 
grönländska men om så är behövligt används även danska. 
I stället för engelska är danska det första främmande 
språket de grönländska eleverna får lära sig.

ÖVNING NR 4. DANSKA NYORD

1. Artselfie: Selfie taget af museumsgæster så det ser ud 
som om kunstværket selv har taget selfien’. Fra engelsk 
art selfie.

2. Bingewatching: Det at se en masse episoder af en 
tv-serie i træk. Fra engelsk binge-watching.

3. Brexit: Evt. britisk udtræden af EU. Fra engelsk brexit, 
af br(itish) + exit.

4. Brobisse: Ny brug om kronprins Frederik som under 
stormen Egon i januar 2015 kørte over den ellers 
lukkede Storebæltsbro.

5. Bulletproofkaffe: Kaffe med smør.

6. Clickbait: Överskrift i netavis el.lign. der skal lokke 
internetbrugere til at klikke på et bestemt link. Fra 
engelsk clickbait, af click ’klik’ + bait ’lokkemad’.

7. Curvy: Især om kvinder: kurvet, med fyldige kurver. 
Fra engelsk curvy som bruges på samme måde. I takt 
med at flere kvinder vokser, og at kropsidealet med 
sygeligt undervægtige kvindelige modeller sættes til 
debat, har der vist sig et behov for et neutralt eller 
positivt ord for fyldige eller fede kvinder.

8. Dadbod: Mandligt kropsideal hvor man gerne må være 
både kvabset og utrænet. Efter engelsk dad bod ’farkrop’.

9. Lovestorm: Stor positiv opmærksomhed, især på de 
sociale medier.

10. Phubbin: Det at man fornærmer andre fordi man 
ignorerer dem til fordel for sin telefon. Fra engelsk 
phubbing.

ÖVNING NR 5. DEN STORE IBSEN
Övningen syftar till att få eleverna att dels bekanta sig med 
det norska skriftspråket och dels med Henrik Ibsen och ett 
av hans mest kända verk.

ÖVNING NR 6. UNG I NORGE
b–d) De flesta ord är ganska lätta att förstå även om 
stavningen skiljer sig från svenskan. Framförallt finns det 
typiska för bokmål med vokalen e istället för a. Ex: jeg, 
fullstendig, meg, flere, mine.

Å används även i stället för svenskans a – våknar. E 
istället för Ä – enn och E istället för Ä – fullstendig. Norskan 
använder inte heller ck utan dubbelteckar k – bakken.



ÖVNING NR 7. NORSKA NYORD

1. Flyktingdugnad: (flykting + frivillig hjälp) frivillig 
hjälp för flyktingar. 

2. Oljesmell: (olja + smäll) et nyord som gjenspeiler den 
store omveltningen vi ser for oss i norsk økonomi, og 
ikke minst tap av arbeidsplasser i landet på grunn av 
oljeprisfallet.

3. Trinnskatt: (trinn= steg + skatt) nyordet gjenspeiler at 
skatten på inntekten vår øker etter noen fastsatte trinn.

4. Utslippsjuks: (utsläpp + fusk) Mange vil nok huske 
skandalen rundt den tyske bilgiganten Volkswagen, som 
hadde manipulert målingene av utslipp fra mange av 
bilmodellene. I etterkant har det vist seg at også andre 
produsenter kan ha jukset med utregningene av utslipp. 
Vi tror derfor at vi vil se nyordet utslippsjuks også i 
framtida.

5. Straksbetalning: (omedelbart + betalning) Det har blitt 
langt enklere å overføre penger til kontoen til venner 
og bekjente gjennom apper på mobilen. Stadig flere tar 
i bruk disse tjenestene, og vi tror at de gode nyordene 
straksbetaling og vennebetaling vil komme på flere 
lepper i årene som kommer.

6. Tasteplass: ( knappa in + plats) Vegvesenet har bygget 
ut egne rasteplasser langs veiene med nettforbindelse, 
og vi gir gjerne honnør for nyordet tasteplass.

7. Pappakropp: en lagom vältränad lekamen inbäddad 
i lagom mycket ölmage.

8. Nettvarde: (nät+ vara/finna) små sendere som 
kommuniserer med mobiltelefonen din i butikker eller 
andre steder. Nettvarde er et svært godt avløserord for 
det engelske beacon, og denne teknologien er på full 
fart inn i samfunnet.

9. Asylbaron: som har blitt brukt i flere aviser i det 
siste om personer som tjener penger på å tilby bosted 
til flyktninger og asylsøkere. Etterleddet -baron er 
produktivt og blir fortsatt brukt til å lage nyord.

b)  Utöver en fundering kring vad som är utmärkande 
för samhällsklimatet är det intressant att få eleverna 
att fundera över att majoriteten av orden är samman-
sättningar dvs skapade av två ord som är ihopsatta. 
De nordiska språken bildar enkelt nya ord genom att 
sätta ihop existerande ord i en kombination.

ÖVNING NR 8. DIALEKTER RUNT DIG
Övningen syftar till att bli uppmärksam på sin dialekt 
och aktuella dialektala ord som används till vardags.

ÖVNING NR 9. SKRIFTSPRÅK I ”OJURA”
Exempel på dialektala drag:

Upprepeningar av ord två gånger i en mening ”Int ha ja 
köp int” och halva ord så som ”ho ha” måste ändras. På 
samma vis har verben ingen ordentlig böjning ”börja – 
började”, ”ät – äter”

Jag har inte köpt något. Hon har ju fått ökning på 
veckopengen sen det började. Gå du och påminn 
henne om hur det är sagt med det.

Och Sandra ser ner på pappas svarta träskor som är lite 
gråskrapade fram på lädret. Där på toalettgolvet ligger 
resterna av något gammalt getingbo och liknar pappers-
skräp. I pappersskräpet krypter det runt en stor flygmyra 
som pappa trampar ihjäl. Du ska veta att de där myrorna 
Sandra, de äter upp huset för oss en dag.

ÖVNING NR 10. VAD SKRIVER FRÖDING?

a) Förord. Du måste ta den här ”Rägglan å paschaser” 
skrev jag först åt Karlstaborna, för bönderna i Värmland 
tyckte att det var roligt att läsa sådant. Och att jag nu ger 
ut dem i en bok, det är bara för att tjäna lite pengar, för 
pengar behöver man så mycket man kan.
Räggla = ramsa / rolig berättelse
Paschaser = rolig historia på dialekt

b) Med hjälp av bokens definition av dialekter så 
ligger ju värmländskan knappast nära det neutrala 
standardspråket. Det är ju inte heller det språk som 
används i officiella sammanhang och det har ju inte 
heller institutioner som bevarar och stödjer språket 
som Svenska Akademien eller liknande.

ÖVNING NR 11. VARFÖR SKA MAN HA MINORITETSSPRÅK?
Övningen syftar till att eleverna får fundera över (utan att 
ha läst om minoritetsspråken) om vad minoritetsspråk är 
och vad de fyller för funktion. Därefter läser de igenom 
texten och svarar på samma frågor så att man kan ha en 
diskussion kring vad man trodde sig veta om minoritets-
språk och vad det faktiskt är. Vilka frågor har väckts och 
är det samma frågor i klassen?

ÖVNING NR 12. VAD FÖRENAR MINORITETSSPRÅKEN?
Övningen blir en sammanfattning som visar om man har 
förstått vad som förenar och skiljer minoritetsspråken åt. 
Samtliga språk har en lång religiös eller kulturell tradition i 
Sverige. Samtliga språk har riskerat att dö ut då de inte har 
tillräckligt många aktiva talare och samtliga språk är viktiga 
för de minoriteter som använder språken. Flera av dem har 
rötter i finskan. Däremot har de olika skriftliga traditioner 
och vissa av dem är uppdelade i många språk i språken. 
Här passar också en diskussion kring vilka kriterier ett 
minoritetsspråk ska uppfylla.



ÖVNING NR 13. EN ANVÄNDBAR FRAS
Övningen syftar till att lära känna teckenspråket och 
bekanta sig med någon eller några användbara fraser.

ÖVNING NR 14. SPRÅKLIG MÅNGFALD – FÖR INDIVIDEN 
ELLER SAMHÄLLET?
Språklagen ligger till grund för minoritetsspråkens förut-
sättningar därför är det viktigt att vara medveten om vad 
lagarna innebär och hur de värnar om så väl minoritets-
språken som det svenska språket.


