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INTRODUKTION

STYRDOKUMENT

”Det är språket som gör oss till människor”, så inleds
UR:s programserie om länder med flera språk. Vi får i
tre program följa med till Sydafrika, Spanien och Kanada och se hur folken i dessa länder lever med sin
flerspråkighet. Hur viktigt är det egentligen att få tala
sitt eget språk? Hur formar det vår identitet och hur
påverkas ett samhälle där flera språk används? Serien
Mer än ett språk behandlar ett flertal viktiga aspekter
kring språkets betydelse som kan kopplas till undervisningen i samhällskunskap, filosofi och språk. Den här
lärarhandledningen kommer därför att ha tre olika delar, en för varje ämne. Språkdelen i sin tur kommer att
delas in i engelska, spanska och franska. Lärarhandledningen riktar sig mot gymnasiet men kan även fungera
för årskurs 9.

LGY11 – ur centralt innehåll
• Demokrati och politiska system på lokal och natio-

•
•

•

nell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att
påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system
och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers
innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor
om demokrati och politik.
De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan kräva sina
individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse
för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt
att fungera, anställningsvillkor.
Gruppers och individers identitet, relationer och
sociala livsvillkor med utgångs¬punkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både
gemenskap och utanförskap.

ALLMÄNNA DISKUSSIONSFRÅGOR FÖR ALLA LÄNDER

1. Vilka fördelar respektive nackdelar har ett flersprå2.

Använd gärna UR:s funktion för att klippa ut en eller
flera valda avsnitt ur programmen som anknyter till
arbetsuppgifterna. Klippfunktionen kan även användas
för att mejla eller dela med eleverna som läxa inför eller
efter lektioner till exempel.

SAMHÄLLSKUNSKAP

3

Länder som har flera officiella språk sitter på både styrkor och svagheter. En styrka är att flerspråkigheten ger
landet en kulturell rikedom som också kan tänkas främja acceptansen mellan olika grupper i samhället. Men
flerspråkigheten kan också innebära också en begränsning av tillgången på arbete. I till exempel programmet
om Kanada förklaras det väldigt tydligt att engelskan är
absolut nödvändig för att komma in på arbetsmarknaden. Flera språk kan också leda till inre splittring och
eventuellt separatism. Dessutom innebär flera officiella
språk en stor administrativ kostnad för landet då officiella dokument måste översättas till alla officiella språk
i landet.

3.
4.
5.

kigt land och dess befolkning? Fundera utifrån både
ett kulturellt och ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Nationalstater är något som människan har skapat.
Särskilt verksamt var nationsskapandet i Europa
under 1800-talet då regeringarna aktivt arbetade
för att befästa vissa gemensamma faktorer som
dels enade, dels särskilde länderna från varandra.
Sådana faktorer kunde t ex vara folkslag, religion,
tradition, kultur och språk. Hur nödvändigt är språket i den här ekvationen? Finns det en gräns för antalet språk som en nation kan hantera för att bestå
som nation? Motivera.
Programserien inleds med påståendet ”språket gör
oss till människor”. Stämmer det och i så fall på vilka sätt? Motivera.
”Språket är ett sätt att tolka världen” menar en av
deltagarna i programmet om Kanada. Stämmer det
och i så fall hur? Motivera.
Hur påverkar språket våra sociala livsvillkor? Fundera kring identitet, relationer, gemenskap och utanförskap.

DISKUSSIONSFRÅGOR PER LAND

Sydafrika
1. I Sydafrika har man 11 officiella språk. Under apartheidregimen accepterades i princip endast afrikaans och engelska och under årtionden diskriminerades och trakasserades sydafrikaner pga. hudfärg,
folkgrupp och språk. Efter den regimens fall har
bland annat språket blivit en stor symbolisk fråga

2.

3.
4.

5.

för allas lika rättigheter och för att Sydafrika ska
kunna kallas för en demokrati. Reflektera kring hur
språket kan användas som maktmedel och hur livet
för den ”vanliga” medborgaren skiljer sig mellan
före och efter apartheid.
Under apartheidregimen var alla sydafrikaner
tvungna att lära sig afrikaans och/eller engelska.
Flera av dessa talade minst ett annat språk också
vilket resulterade i att många svarta kunde många
språk medan vita bara kunde afrikaans och engelska. Hur kan makt skiftas när flera språk ”godkänns”
i ett land och sydafrikaner som tidigare varit diskriminerade idag sitter på fler språkkompetenser?
Kan man urskilja en rangordning mellan dessa 11
språk utifrån respektive språks status och användbarhet? Vilken i så fall och hur märks det?
Varje år spenderas 50 miljoner kronor i översättning av riksdagsdokument till alla 11 språk i Sydafrika. Det är en betydande administrativ kostnad
men trots det är det en kostnad man är beredd att
ta. Finns det några risker om man inte skulle välja
att göra på detta sätt? Vilka i så fall?
I Sydafrika sjunger man nationalsången på flera
språk för att bygga nationalkänsla och den sydafrikanska identiteten. Tror du att det fungerar? Fundera kring hur det skulle vara om vi sjöng en del av
Sveriges nationalsång på t ex samiska. Skulle det
påverka den svenska identiteten och i så fall hur?

Kanada
1. I Toronto talas ca 160 olika språk. Språkcentret
(motsvarande SFI i Sverige) blir en central plats för
alla invandare som kommer till Kanada där de kan
lära sig engelska. Men i Montreal är det franska som
gäller på språkcentret. Bör alla i ett land kunna tala
ett gemensamt språk? Är det nödvändigt? Motivera.
2. Kampen för det franska språket fortsätter i Kanada
men flera av ursprungsspråken håller på att dö ut
(t ex Huron Wendat). Skattepengar går till att översätta texter fram och tillbaka mellan franska och
engelska men borde inte pengar också satsas på att
bevara ursprungsspråken? Reflektera utifrån olika
perspektiv: samhällsekonomiska, sociala och maktmässiga.
3. Många barn rustas för hela den kanadensiska arbetsmarknaden genom att de skickas till en skola
där de får lära sig både engelska och franska. Dessutom talar de ofta ett tredje språk hemma. I Sverige
har vi inte samma språkförhållanden som i Kanada
men däremot premieras språkstudier genom att
det ger särskilda meritpoäng när du söker högre utbildningar i Sverige. Vilka skäl kan finnas till denna
premiering av språkstudier i Sverige?
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Spanien
1. Är de bra eller dåligt att alla måste kunna tala kastilianska i Spanien? Motivera.
2. Bör skolan ha en gemensam läroplan för hela Spa-

nien eller kan t ex Katalonien ha en egen? Fördelar/
Nackdelar? Motivera.
3. Spanien har väldigt hög arbetslöshet och det finns
en stor oro kring framtiden. Trots det är språkdiskussionen i allra högsta grad aktuell. Vad anser du
om detta? Bör man släppa denna fråga tills jobbfrågan stabiliserats eller finns det en risk att språkfrågan skjuts undan permanent? Hur tror ni det spanska folket resonerar? Motivera.
4. Domstolsväsendet i Spanien är centraliserat och
man måste kunna tala kastilianska inom och i kontakt med denna instans. Är detta ett slags maktmedel och en rest av Francos imperium eller handlar
det enbart om vad som är praktiskt gångbart? Reflektera kring de olika synsätten.

ARBETA VIDARE MED OLIKA UPPGIFTER

Minoritetsspråken i Sverige – skriv en artikel
I Sverige har vi utöver svenskan fem erkända minoritetsspråk: finska, meänkieli, samiska, romani chib och
jiddisch. Låt eleverna välja ett av dessa språk som de får
fördjupa sig i. Därefter får de skriva en kort artikel på ca
en A4 som redogör uppgiftens två delar:
A. Eleverna ska först ta reda på:
• Språkets ursprung och varför språket finns i Sverige.
• Hur många som talar det och om det finns särskilda
områden i Sverige där språket talas.

B. Intervjua en person som har språket som modersmål
och ta reda på:
• Vad språket betyder för den personen.
• Vad är personens syn på Sverige och svenskarna?
• Hur ser personen i fråga på sin egen nationalitet.
Finns det någon konflikt i att vara svensk och ha ett
av minoritetsspråken som modersmål?
• Har personen blivit diskriminerad pga sitt språk?

Esperanto – ett konstgjort språk
Det har gjorts flera försök till att skapa universalspråk,
ett ”Lingua Franca”, som kan fungera världen runt. Idag
räknas stora världsspråk som t ex engelska, spanska,
franska och arabiska som Lingua Franca i olika delar
av världen men i historien finns det alltså exempel på
försök att konstruera ett universalspråk. Ett sådant försök är esperanto. Uppgiften är att undersöka vad detta
språkprojekt var. Ett förslag är att låta eleverna ta reda
på så mycket som möjligt kring språket som en läxa
eller under en lektion. Se stödfrågor nedan. Tipsa om
hemsidan www.esperanto.se
Stödstruktur/ reflektera kring:
Vem har skapat det och vad var tanken med språket?
Är språket aktivt idag? Hur många talar esperanto idag?
Jämför esperanto med engelskan och fundera kring vad
esperanto kan erbjuda som inte engelskan kan? Varför
har inte esperanto fått ett större genomslag? Kan ett

”nytt” språk konkurrera ut dagens världsspråk? Varför/
varför inte? Varför hålls språket vid liv? Kan esperanto
minska avståndet mellan dagens språkgrupper utan att
ersätta de moderna språken? Borde Europa ha ett eget
språk? Varför/varför inte? Är det slöseri med tid att lära
sig esperanto eller inte? Varför?

FILOSOFI

Det är med hjälp av språket som vi tolkar världen och
det är med hjälp av språket vi visar vilka vi är. Språkets mening och betydelse är intressanta och relevanta
frågeställningar inom språkfilosofin och de blir i allra
högsta grad aktuella när man lever i ett land med flera
officiella språk.

STYRDOKUMENT

LGY11 – ur ämnesplanen
Undervisningen i filosofi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
• Kunskaper om språkfilosofi och förmåga att tydliggöra språkliga nyanser med hjälp av språkfilosofiska begrepp samt förmåga att värdera argument och
att urskilja och genomföra en logisk argumentation.
• Kunskaper om existentiella frågor och samhällsfilosofi samt om nutida filosofiska riktningar.
• Förmåga att identifiera filosofiska frågor samt att
analysera, förklara och ta ställning till klassiska och
nutida filosofiska frågor och teorier med hjälp av
relevanta begrepp.

ALLMÄNNA DISKUSSIONSFRÅGOR FÖR ALLA LÄNDER
1. ”Språkets gränser är världens gränser” menar

språkfilosofen Ludwig Wittgenstein. Koppla till
programserien där det i Kanadaprogrammet bland
annat sägs att ”språket är ett sätt att tolka världen”.
Jämför dessa påståenden om språket. Vad tror du
att Wittgenstein menar och tycker du att det stämmer? Varför/varför inte?
2. Programseriens intro är ”Språket gör oss till människor”. På vilket sätt? Motivera.
3. På Island finns en språknämnd som ser till att de utländska ord som kommer till landet får ett isländskt
ord. Hur tror ni de resonerar kring bevarandet av
språket. Vad tycker ni? Spelar det någon roll om ett
språk blandas upp med andra språk? Vad finns det för
värde i att behålla språket fritt från influenser från andra språk? Är det möjligt i en globaliserad värld?

DISKUSSIONSFRÅGOR PER LAND
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Sydafrika
1. Nelson Mandela menar att ett språk du lär dig är
kopplat huvudet medan ditt eget språk (modersmålet) är kopplat till hjärtat. Stämmer det och kan
det tänkas påverka kommunikationen och samtalet? I så fall hur?

Kanada
1. Toronto talas ca 160 olika språk. Språkcentret
(motsvarande SFI i Sverige) blir en central plats för
alla invandrare som kommer till Kanada där de kan
lära sig engelska. Men i Montreal är det franska som
gäller på språkcentret. Bör alla i ett land kunna tala
ett gemensamt språk? Är det nödvändigt? Motivera.

Spanien
1. Mellan åren 1939 och 1975 var Spanien en diktatur
där alla andra språk än kastilianskan var förbjudna.
Påverkar det synen på kastilianskan och i så fall på
vilket sätt?
2. I programmet får vi ta del av en historia om en diskussion om poesi där deltagarna insisterade på att
tala sitt eget språk vilket resulterade i att i princip
ingen förstod. Efter konferensen kunde man däremot höra diskussionen på nytt i baren, fast på kastilianska där de som diskuterat redde ut vad som
faktiskt sagts. Fundera vad som ligger bakom denna
fasta princip att inte vilja ”ge efter” språkmässigt
under den officiella konferensen men där deltagarna ändå väljer att föra en begriplig diskussion
sinsemellan i baren efter konferensen var klar.
3. Domstolsväsendet i Spanien är centraliserat och
man måste kunna tala kastilianska inom och i
kontakt med domstolsväsendet. Är detta ett slags
maktmedel och en rest av Francos imperium eller
handlar det enbart om vad som är praktiskt gångbart? Reflektera kring de olika synsätten. Koppla till
makt och maktstrukturer.

ARBETA VIDARE MED OLIKA UPPGIFTER

Argumenterande analys
Välj ett av fallen beskrivna nedan och skriv en logiskt
argumenterande artikel där du identifierar och redogör
för både värdeargument och faktaargument/sakpåståenden. Koppla även din artikel till existentialismen och
relevanta filosofer inom existentialismen. Arbeta individuellt eller i par.

A: Amir är 45 år och har levt i Sverige sedan han var 16
år gammal. Han talar svenska utmärkt och arbetar dessutom som journalist och skriver och läser på svenska
dagligen. Men hans modersmål är ändå persiska (farsi).
Reflektera kring vad det kan innebära att leva i ett land
där språket som talas inte är ens eget förstaspråk. Finns
det ett utanförskap? I så fall på vilka sätt och hur kan
han tänkas påverkas?
B: Sonja är 31 år och anlände till Sverige för knappt ett
år sedan. Hon kommer från ett krigsdrabbat Syrien där
hon har arbetat som jurist på en liten advokatbyrå de
senaste 5 åren. Innan dess läste hon på universitetet.
Hon talar arabiska och franska flytande och är inställd
på att lära sig svenska för att på sikt kunna praktisera
juridik även i Sverige. Hon har läst på SFI i princip se-

dan hon anlände och vill gärna möta svenska vänner
och hoppas kunna utveckla sin svenska fort. Men hon
är mycket frustrerad, när hon ska prata svenska är hon
så oerhört begränsad i sitt språk vilket gör att hon inte
kan visa vem hon är. Hon känner sig som tre år gammal
och har svårt att komma in i det svenska samhället. Hur
formas vår identitet av språket? Har man samma identitet om man kommer till ett annat land som Sonja gjort
även om man inte kan förmedla vem man är? Varför/
varför inte?
Hemspråk – viktigt eller inte för identiteten?
Börja med att göra en kartläggning i klassen. Är det
några i klassen som talar fler än ett språk hemma? Hur
många i så fall? Är det några av dessa som läser hemspråk? Är det lika många?

Dela sedan in klassen i grupper om 3-4 personer och låt
varje grupp först reflektera över följande frågor under
några minuter:
• Är hemspråk viktigt? Varför/varför inte? Vad tillför
det individens självbild?
• Varför tror ni inte att alla som talar fler språk hemma läser hemspråk i skolan?
• Har hemspråksundervisningen någon påverkan på
individens intellektuella och sociala utveckling? På
vilket sätt i så fall?
• Om du levde i ett annat land. Tror du att du skulle
vilja ha hemspråksundervisning på svenska? Varför/varför inte?
Låt sedan grupperna muntligt redogöra för vad de kommit fram till för varandra. Samla alla tankar på tavlan.
Försök att tydligt strukturera vad som är positivt respektive negativt i relation till hemspråksundervisning.
Låt sedan eleverna välja ett annat land i världen och låt
dem undersöka hur man ser på hemspråksundervisning i detta land. Detta kan de t ex göra som en läxa alternativt undersöka under lektionen.
Tips: UR:s serie ”Skolministeriet” har gjort ett program om
modersmålsundervisning. Avsnittet heter ”Hemspråk”.

ENGELSKA

Det engelska språket är utspritt över hela världen. I
många länder har engelskan blivit det enda officiella
språket medan i andra länder, som t e x Sydafrika och
Kanada, är engelskan ett av flera språk. Även om det
finns många områden i världen där inte engelska talas
alls så har engelskan ändå blivit en symbol för det internationella språket. Men trots att språket har en gemensam grund finns det helt klart dialektala skillnader och
inte minst kulturella skillnader mellan de länder där
engelskan helt eller delvis är det officiella språket. Det
är därför av intresse för undervisningen i engelska att
inkludera hela den engelskspråkiga världen. I program6

serien tar du del av två exempel samt ges möjlighet att
fördjupa dig vidare.

STYRDOKUMENT

LGY11 – ur centralt innehåll
Kommunikationens innehåll:
• Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och
etiska frågor.
• Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där
engelska används. Engelska språkets utbredning
och ställning i världen.
Reception:
• Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande,
sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och
andra medier.

ALLMÄNNA DISKUSSIONSFRÅGOR FÖR SYDAFRIKA OCH KANADA
1. Det engelska språket talas och används i både Syd-

afrika och i Kanada. Men kulturen länderna emellan
skiljer sig dock åt. Det engelska språket verkar anpassa sig till lokala element vilket gör att det fungerar som gemensamt språk i länder med olika kulturer. Är det här en speciell egenskap för det engelska
språket eller kan kultur och språk blandas hur som
helst?
2. I de länder i världen där engelskan är det officiella
språket har det ofta utvecklats en dialekt som i vissa fall skiljer sig långt ifrån den engelska som talas
i Storbritannien. Räknas alla dessa dialekter som
engelska eller har de kommit att bli egna språk?
Motivera.
3. Är det bra eller dåligt att engelskan har fått den
spridning den har? Har engelskan tagit ”död” på ursprungsspråken i dessa länder? Eller hade det annars troligtvis blivit något annat kolonialspråk som
rotat sig? Motivera.
4. Användningen av bland annat det engelska språket växer även i det svenska samhället. Urholkas
det svenska språket eller berikas det med ord som
kommer från andra språk? Motivera.

ARBETA VIDARE MED OLIKA UPPGIFTER

Engelska i Indien
Indien brukar omtalas som världens största demokrati.
Indien har 18 officiella språk och flera hundra andra
språk och dialekter. Idag är det engelska som är det enda
språket som fungerar i hela landet. Varför är det så?

•

Undersök Indiens historia. Vilka bodde där från
början? Vilka har koloniserat Indien i olika omgångar? Vilken roll har Storbritannien haft i Indien? Hur
ser relationen till England ut idag?

The Commonwealth – det engelska arvet
The Commonwealth, det Brittiska Samväldet, spred
inte bara språket till de olika kolonierna utan etablerade även ett samhällssystem som lever kvar i många
av länderna än idag. Gör en kartläggning av det brittiska
samväldets länder och försök att identifiera vad som lever kvar i länderna än idag. Dela ut olika länder inom
samväldets till eleverna och låt de ta reda på hur deras
lands olika institutioner ser ut. Undersök t ex:

•
•
•
•
•
•

Skola
Infrastruktur
Sport
Arkitektur
Domstolsväsende
Landets styre

Låt eleverna jämföra med Storbritannien samt med
varandra. Är det samma saker som lever kvar i de olika
länderna? Varför/varför inte?

Låneord
I många av världens språk hittar vi ord som lånats från
andra språk, så kallade låneord. Många av dessa ord
kommer från franskan, tyskan och engelskan och orden
har successivt integrerats i språken. I t ex Sverige använder vi ordet ”coolt” som kommer från det engelska
ordet ”cool” som faktiskt betyder kall eller sval. Men
vi använder ordet mer som ”häftigt”. Ordet ”cool” har
alltså i viss mening en svensk motsvarighet, men kan
vi hitta översättningar och svenska motsvarigheter på
andra engelska låneord?
Dela in klassen i grupper om 4-5 personer och låt dem
först:
A) Börja med att spåna fram så många engelska låneord de kan i det svenska språket.
B) Försök hitta en svensk motsvarighet till vart och ett
av orden. Kan ni hitta svenska synonymer till alla?
C) Reflektera sedan om det finns en skillnad mellan
det engelska låneordet och den svenska motsvarigheten. Hur skiljer sig orden i så fall?
D) Vilket av orden väljer ni oftast att använda, det engelska låneordet eller den svenska motsvarigheten? Motivera varför.
E) På Island finns en språknämnd som ser till att de utländska ord som kommer till landet får ett isländskt ord.
Hur tror ni de resonerar kring bevarandet av språket.
Vad tycker ni? Spelar det någon roll om ett språk blandas
upp med andra språk? Vad finns det för värde i att behålla språket fritt från influenser från andra språk?
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Låt sedan varje grupp redogöra för vad de diskuterat

kring en fråga var (kanske blir mer än en fråga/grupp)
där de andra får komma med inlägg efter gruppen sagt
sitt och en mer öppen diskussion kan föras.

(SPANSKA) MODERNA SPRÅK

I programmet om Spanien får vi ta del av de olika språk
som talas i landet samt en inblick i hur kastilianskan,
det som vi kallar ”spanska”, är en känslig fråga i Spanien, inte minst politiskt. De officiella språken i landet
bär alla på sin egen historia och kultur men motsättningarna under Francos regim har gjort att vissa spanjorer har fått något av ett horn i sidan till kastilianskan.

STYRDOKUMENT

LGY11 – ur ämnesplanen
Undervisningen i moderna språk (Spanska) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
• Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika
sammanhang och områden där språket används.

DISKUSSIONSFRÅGOR SPANIEN

Se hela programmet om Spanien. Dela sedan in klassen
i grupper om ca 4 personer och låt de diskutera följande
frågor:
1. Vilka är de officiella språken i Spanien och vilken
region hör de till. Peka ut på en Spanienkarta.
2. Mellan åren 1939 och 1975 var Spanien en diktatur
där alla andra språk än kastilianskan var förbjudna.
Påverkar det synen på kastilianskan och i så fall på
vilket sätt?
3. Är de bra eller dåligt att alla måste kunna tala kastilianska i Spanien? Motivera.
4. Ska skolan ha en gemensam läroplan för hela Spanien eller kan t ex Katalonien ha en egen? Fördelar/
Nackdelar? Motivera.
5. I programmet får vi ta del av en historia om en diskussion om poesi där deltagarna insisterade på att
tala sitt eget språk vilket resulterade i att i princip
ingen förstod. Efter konferensen kunde man däremot höra diskussionen på nytt i baren, fast på kastilianska där de som diskuterat redde ut vad som
faktiskt sagts. Fundera vad som ligger bakom denna
fasta princip att inte vilja ”ge efter” språkmässigt
under den officiella konferensen men där deltagarna ändå väljer att föra en begriplig diskussion
sinsemellan i baren efter konferensen var klar.
6. Spanien har väldigt hög arbetslöshet och det finns
en stor oro kring framtiden. Trots det är språkdiskussionen i allra högsta grad aktuell. Vad anser du
om detta? Bör man släppa denna fråga tills jobbfrågan stabiliserats eller finns det en risk att språkfrågan skjuts undan permanent? Hur tror ni det spanska folket resonerar? Motivera.
7. Trots att många basker i Baskien inte längre talar
sitt eget språk måste man kunna baskiska för att få

ett ”statligt” jobb i Baskien. Varför är det så tror ni?
Motivera.
8. Domstolsväsendet i Spanien är centraliserat och
man måste kunna tala kastilianska inom och i kontakt med denna instans. Är detta ett slags maktmedel och en rest av Francos imperium eller handlar
det enbart om vad som är praktiskt gångbart? Reflektera kring de olika synsätten.
9. Vad innebär ordet ”spanska” för dig efter du sett
och reflekterat kring programmet och vad är den
”spanska kulturen”? Motivera.
Låt sedan varje grupp redogöra för vad de diskuterat
kring en fråga var (kanske blir mer än en fråga/grupp)
där de andra får komma med inlägg efter gruppen sagt
sitt och en mer öppen diskussion kan föras.

ARBETA VIDARE MED OLIKA UPPGIFTER

Minoritetsspråk i Latinamerika
I Latinamerika är det spanska språket en enande faktor
länderna emellan. Men det finns också ett flertal minoritetsspråk som också talas parallellt med spanskan.
Vilka minoritetsspråk finns i Latinamerika och i vilka
länder talas de? Hur många talar de olika språken? Vilken språklig status har minoritetsspråken i dessa länder? Hur har man hanterat minoritetsspråk i de olika
länderna i Latinamerika? Jämför med hur minoritetsspråken har bemötts i Spanien. Redogör och diskutera.

(FRANSKA) MODERNA SPRÅK

I programmet om Kanada får vi en inblick i det tvåspråkiga landet och hur de två officiella språken dels symboliserar en öppenhet och ett multikulturellt samhälle,
dels hur tvåspråksfrågan varit och fortfarande är en het
politisk fråga.

STYRDOKUMENT

LGY11 – ur ämnesplanen
Undervisningen i moderna språk (Franska) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
• Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika
sammanhang och områden där språket används.
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DISKUSSIONSFRÅGOR KANADA
1. Franskan är länken mellan den forna kolonialmak-

ten och tidigare koloni och språket ger en stark
koppling mellan länderna. 1967 gjorde den franske
presidenten Charles de Gaulle ett omdiskuterat uttalande då han under sitt besök i Kanada sa ”Vive le
Québec libre”. Uttalandet väckte starka reaktioner
och det politiska förhållandet mellan Kanada och
Frankrike blev frostigt. Men hur stark är denna länk
idag? Kan Frankrike tänkas påverka interna språkliga konflikter i Kanada än idag? Kan interna språkliga konflikter i Kanada tänkas påverka relationen
mellan Frankrike och Kanada?
2. Den franska litteraturen genomgår en slags förnyelse då fler och fler influenser från fransktalande
författare från forna franska kolonier inkluderas
i den franska litteraturen. Finns det både för- och
nackdelar med dessa nya influenser? Motivera.
3. Franskan förenar Frankrike och delar av Kanada.
Men hur är det med kulturen länderna emellan?
Finns det likheter? Vad är skillnaderna? Motivera.

ARBETA VIDARE

Frankrike som kolonialmakt
Undersök nu vilka nu existerande länder som tidigare
varit franska kolonier eller stått under starkt franskt
politiskt inflytande.
Frankrike spred inte bara språket till de olika kolonierna utan etablerade även ett samhällssystem som i varierande grad lever kvar i många av länderna än idag. Gör
en kartläggning av det forna franska kolonialländerna
och försök att identifiera vad som lever kvar i länderna
än idag. Dela ut olika länder till eleverna och låt dem ta
reda på hur deras respektive länders olika institutioner
ser ut. Undersök t ex:

•
•
•
•
•

Skola
Infrastruktur
Arkitektur
Domstolsväsende
Landets styre

Låt eleverna jämföra med Frankrike samt med varandra. Är det samma saker som lever kvar i de olika länderna? Varför/varför inte? Diskutera!
Av: Tove Swahn Sealy

