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Till statsrådet och chefen
för Utbildningsdepartementet
Gustav Fridolin

Regeringen beslutade den 22 december 2016 att tillkalla en särskild
utredare med uppdrag att föreslå åtgärder för förbättrade möjligheter
för elever som tillhör de nationella minoriteterna att få undervisning
i sina respektive modersmål i grundskolan, grundsärskolan, special
skolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (dir.
2016:116). I uppdraget ingick vidare att undersöka situationen för
modersmålsundervisningen och tvåspråkig undervisning för dessa
språk.
Till särskild utredare förordnades den 14 februari 2017 professor
Jarmo Lainio vid Stockholms universitet. Som utredningssekre
terare anställdes den 14 mars 2017 universitetsadjunkten vid
Stockholms universitet, Sari Pesonen, och den 27 mars 2017 utveck
lingsledaren vid Länsstyrelsen i Stockholms län, Moa Nordin.
Som experter att biträda utredningen förordnades den 24 mars
2017 departementssekreteraren vid Utbildningsdepartementet Gunnar
Stenberg, departementssekreteraren vid Kulturdepartementet Erik
Adell Hellström, departementssekreteraren vid Utbildningsdepar
tementet Anita Carlstedt och kanslirådet vid Utbildningsdeparte
mentet Emma Östling.
Som sakkunniga i referensgruppen ingick rådgivaren vid Special
pedagogiska skolmyndigheten, Mariana Wiik, undervisningsrådet vid
Statens skolverk, Nermina Wikström, juristen vid Statens skolverk,
Anna Medin, enhetschefen vid Sametinget, Aina Negga, vice styrelse
ordförande och ordförande i språknämnden i Sametinget, LarsMiguel Utsi, utredaren vid Statens skolinspektion, Eva Lanteli, tf.
skolchef och myndighetschefen vid Sameskolstyrelsen, Annechatrin
Brandén, och utredaren vid Sveriges Kommuner och Landsting, Äsa

Ernestam, och utredaren vid Diskrimineringsombudsmannen, Björn
Brodin. Universitetskanslersämbetet deltog genom utredaren Andrea
Amft vid ett möte. Undervisningsrådet vid Statens skolverk, Nermina
Wikström, enhetschefen vid Sametinget, Aina Negga, vice styrelse
ordförande och ordförande i språknämnden i Sametinget, Lars-Miguel
Utsi, utredaren vid Statens skolinspektion, Eva Lanteli, tf. skolchef
och myndighetschefen vid Sameskolstyrelsen, Annechatrin Brandén
och utredaren vid Sveriges Kommuner och Landsting, Äsa Ernestam
förordnades som experter den 31 oktober 2017. Till experter förord
nades även Tuula Hatunen Schwartz, Roma institutet och Daniel
Särkijärvi, Svenska tornedalingars riksförbund - Tornionlaaksolaiset,
den 31 oktober 2017.
Utredningen hyser förhoppningar om att förslagen erbjuder för
bättrade möjligheter för revitalisering och utveckling av minoritets
språken. Utredningen överlämnar härmed betänkandet Nationella
minoritetsspråk i skolan - förbättrade förutsättningar till undervis
ning och revitalisering.
Stockholm i november 2017

Jarmo Lainio

/Moa Nordin
Sari Pesonen
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De nationella minoritetsspråken inom
utbildningsväsendet i Sverige
Sveriges riksdag erkände år 1999 fem nationella minoriteter: judar,
romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Sverige har, genom att
ratificera den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk1
och Europarådets ramkonvention till skydd för nationella mino
riteter,2 folkrättsligt förbundit sig att skydda de nationella mino
riteterna och stödja dessa minoriteters kulturer och språk. Detta
innebar ett senkommet erkännande av Sveriges nationella minoriteter
- judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar och deras språk
- men också av det gemensamma svenska kulturarvet. Regeringen
lyfte att det var ett erkännande av grupper som både osynliggjorts
och undertryckts under långa perioder.3 Sverige har därefter antagit
en minoritetspolitik och lagstiftning för att revitalisera språken,
skydda de nationella minoriteterna och garantera dem inflytande och
delaktighet i de frågor som berör dem. Lagen om nationella mino
riteter och minoritetsspråk (2009:724) trädde i kraft den 1 januari
2010. Det finns även sektorslagstiftning som stadgar specifika
rättigheter för de nationella minoriteterna, som en utökad rätt till
modersmålsundervisning enligt 10-13, 15 och 18 kap. skollagen
(2010:800), eller möjligheten till tvåspråkig undervisning (9 kap. 12—
13 §§ skolförordningen). Vidare finns särskilda rättigheter till under
visning i samiska inom sameskolan (13 kap. skollagen). Språklagen
(2009:600) stadgar att de nationella minoritetsspråken i Sverige är
finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, samt att man på
1 SÖ 2000:3.
3 SÖ 2000:2.
3 Prop. 2008/09:158, s. 158.
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likvärdigt sätt som med svenska ska kunna använda, utveckla och lära
sig språken genom det allmännas försorg.4

Utmaningarna och kritiken mot Sverige
Minoritetspolitiken och lagstiftningen har utgjort steg på vägen mot
att bevara och revitalisera språken och samtidigt bättre uppfylla
åtagandena enligt ratifikationen av de båda konventionerna. Det
finns dock aspekter av minoritets- och minoritetsspråkspolitiken
som återkommande fått kritik från Europarådets granskningsorgan.
Kritiken rör ofta utbildningsområdet. Utmaningarna på området är
flera. Ett starkt historiskt assimileringstryck har medfört att vissa av
minoritetsspråken i dag är starkt hotade.5 Detta beror delvis på att
undervisningen i och på språken inte fungerat tillfredsställande. Det
pågår även sedan länge en forcerad språkbytesprocess som exem
pelvis resulterat i att antalet talare ständigt minskar. Minskat antal
talare och andra orsaker har lett till att det har uppstått en lärarbrist,
vilket förstärker språkbytet genom att antalet elever också minskar.
Samhället kan genom olika åtgärder gynna och värna bevarandet
av de nationella minoritetsspråken. Samhällets skydd och stöd är
centralt för att minoritetsspråken ska kunna fortleva i Sverige.
Utbildningsområdet är avgörande för att språkens fortlevnad och för
att de ska kunna utvecklas. Det krävs att en obruten språk- och
utbildningskedja etableras från förskola till universitet. Utbildnings
området kan dock inte enskilt garantera framgång för minoritets
språkens utveckling. Det handlar även om att trygga minoritetssprå
ken och kulturerna i ett bredare perspektiv, som en del av svenskt
kulturarv och mångfald, samt att möjliggöra bruk av språken både i
det offentliga och i det privata. Det allmänna ska skapa ett utbud av
möjligheter att använda språken, men det behöver även finnas en
efterfrågan bland de nationella minoriteterna. Efterfrågan kan påver
kas på olika sätt av det allmänna, bl.a. genom att tillhandahålla
adekvat och korrekt information om de språkliga rättigheterna som
gäller de nationella minoriteterna.

4 7 § språklagen.
5 Elenius, L, Nationalstat och minoritetspolitik, s. 100-267.
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Utredningens uppdrag
Utredningens direktiv beslutades av regeringen den 22 december
2016 (Dir. 2016:116). Direktiven i dess helhet finns bifogade till
betänkandet som bilaga 1. Med anledning av Europarådets kritik mot
Sverige när det gäller undervisningen i de nationella minoritetssprå
ken, samt utifrån regeringens strävan att värna och revitalisera de
nationella minoritetsspråken, är uppdraget att kartlägga behovet av
åtgärder. Uppdraget omfattar att kartlägga och bedöma om åtgärder
behövs för undervisningen i nationella minoritetsspråken inom
grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasie
skolan och gymnasiesärskolan. I uppdraget ingår vidare att kartlägga
och bedöma om åtgärder behövs för att öka tillgången till tvåspråkig
undervisning på nationella minoritetsspråk inom dessa skolformer.
Utredaren ska också ange vilka åtgärder som är nödvändiga i de fall
sådana behövs.
Uppdragets syfte är att öka och förbättra tillgången till undervis
ning i de nationella minoritetsspråken. Syftet är vidare att öka efter
levnaden av de två internationella konventioner som Sverige ratifice
rat som rör de nationella minoritetsspråken och de nationella mino
riteterna. I båda fallen är intentionen att språken ska hållas levande in
i framtiden.

Utredningens utgångspunkter
Utredningen har som utgångspunkt kartlagt situationen för modersmålsundervisningen och den tvåspråkiga undervisning som bedrivs,
dels med hjälp av statistik, dels baserat på samråd som hållits med
företrädare för samtliga nationella minoriteter. Det har inneburit att
utredningen sammanställt och presenterar sammandrag av statistiska
uppgifter från olika källor, främst av den information som Skolverket
kunnat tillhandahålla, men också genom att kombinera annan infor
mation och statistik om de språkliga förhållandena för de nationella
minoritetsspråken. Sammantaget målar dessa beskrivningar upp en
mörk bild av situationen för de nationella minoritetsspråken i det
svenska skolsystemet i stort, gällande alla utbildningsformer och
nivåer, för alla språken. Viss positiv utveckling kan skönjas under de
två senaste åren, vilket tolkats som att införandet av lagen om natio
nella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) och de förändringar
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i skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2010 (2010:800) har börjat ge
resultat.6
Företrädare för minoritetsspråken har under samråd kunnat
kommentera de förslag utredningen ämnat lägga fram och bidragit
med viktig information, statistik och synpunkter. Den information
och de uppgifter som erhållits vid samråd och från företrädare för
de nationella minoriteterna visar att den offentliga statistiken delvis
är baserad på osäkra grunder, men ändå kan och bör utgöra en
utgångspunkt för bedömning av situationen för undervisningen.
I samråden har en mängd synpunkter framförts utöver det som
rör de statistiska grundförutsättningarna. Flera av grupperna har bl.a.
återkommande framfört en önskan om att använda olika benäm
ningar på språken, som tar hänsyn till den språkliga variation som
finns, t.ex. för samiska, romani chib och meänkieli med respektive
varieteter/språk. Sverige har erkänt de fem nationella minoritets
språken (samiska med varieteter). Utredningen har dock haft som
strävan att iaktta behov inom respektive minoritet eller språk, för att
belysa vissa frågor och synpunkter, samtidigt som det lett till vissa
komplikationer i kartläggningen och analysen av de förslag som lagts.
Som utgångspunkt för arbetet har Europarådets kritik studerats.
Kritiken har utgjort grund för att skapa förslag på förbättringar som
är nationellt anpassade, men som i möjligaste mån svarar mot den
kritik som riktats mot Sverige. Återkommande i kritiken av Sverige
lyfts målet att hålla språken levande och för att nå detta mål behöver
inte bara gängse skolinsatser utvecklas, utan också ytterligare åtgär
der som rör området språklig revitalisering stärkas. Detta har lett till
att utredningen konsekvent försökt se utbildningsväsendet som en
helhet och inte endast diskuterat skolformer och årskurser separat.
Det är avgörande att det finns en obruten kedja av insatser för
minoritetsspråken från förskolan till högre utbildning och lärar
utbildningar.
Som en konsekvens av detta synsätt har utredningen analyserat
utmaningar som finns i utbildningsväsendet för att uppnå likvär
dighet och förutsättningar för språklig revitalisering. Det rör sig om
författningsmässiga utmaningar, lärarnas arbetssituation och lärarut
bildningarna samt elevernas situation. Lärarutbildningarna är centrala
6 SFS 2014:458. Förkunskapskrav för rätt till modersmålsundervisning togs bort för elever
som tillhör de nationella minoriteterna.
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för att uppnå en omställning från assimilation och språkbyte till en
förhöjd status för språken och språkbevarande.
Huvudförslagen sammanfattas nedan.

Utredningens huvudförslag
Alla elever i Sverige har enligt skollagen rätt till en likvärdig ut
bildning.7 Oavsett var eleven bor och oavsett elevens sociala och
ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen bedrivas med hög
kvalitet. Utbildningen ska också kompensera för elevers olika bak
grund och andra olikartade förutsättningar. Detta gäller även
modersmålsundervisningen och undervisningen i och på nationella
minoritetsspråk. Dessa förutsättningar beträffande likvärdighet i
undervisningen av dessa språk föreligger inte i dag.

Ett nytt ämne föreslås - nationellt minoritetsspråk
I förhållande till modersmålsundervisning generellt gäller i dag sär
skilda bestämmelser i skollagen vad avser de nationella minoritets
språken. Sedan 1 juli 2015 kan ett nationellt minoritetsspråk läsas av
elever som inte har förkunskaper i språket, dvs. som nybörjarspråk i
de obligatoriska skolformerna. Detta är ett led i strävandena att
möjliggöra en revitalisering av de nationella minoritetsspråken i
Sverige. De nationella minoritetsspråken har en särskild ställning mot
bakgrund av Sveriges internationella åtaganden och det allmänna har i
nationell lagstiftning getts ett särskilt ansvar för att stötta och
utveckla dessa språk. Barns rätt till sitt språk är ett prioriterat område.
Det har varit utredningens mål att ta fram förslag som följer
direktiven och som syftar till att svara mot en del av kritiken mot
Sverige från Europarådet. Vidare har utredningen i förslagen priori
terat synpunkter om behov i undervisningen, tydlighet i skolför
fattningarna och att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvär
dig inom och mellan de nationella minoritetsspråken.
Undervisningen i de fem nationella minoritetsspråken ska därför
enligt utredningens förslag lyftas ut från de nuvarande generella
71 kap. 8 §.

27

Sammanfattning

SOU 2017:91

bestämmelserna om modersmålsundervisning. Dessa språk ska
regleras separat i lagstiftning som rör det svenska skolsystemet och
ämnet ska benämnas nationellt minoritetsspråk. Ämnet nationellt
minoritetsspråk ska anges som ämne i skollagen (2010:800) och det
ska införas nya bestämmelser om undervisning i nationellt minori
tetsspråk för alla de obligatoriska skolformerna8, för gymnasie
skolan9 och gymnasiesärskolan.10
Utredningen har funnit att det finns ett behov av att särskilja
undervisningen i dessa språk från modersmålsundervisningen gene
rellt. Detta tydliggör den särskilda status som dessa språk har och de
nationella minoriteternas ställning i Sverige. Det är viktigt att skilja
på ämnet modersmål och ämnet nationellt minoritetsspråk, som
delvis har olika syften. Ämnet nationellt minoritetsspråk ska utöver
målen att utveckla kunskaper i och om språken och om mino
riteternas kultur fungera som ett revitaliserande stöd för språken. In
förandet av ett nytt ämne möjliggör även för Skolinspektionen att
särskilt granska dessa språk i sitt granskningsförfarande. Vidare ger
ett avgränsat ämne bättre förutsättningar för ämnesutveckling och
förstärkt kompetensutveckling för lärare. Det är även i linje med
många elevers önskemål. En naturlig följd blir att Skolverket får i
uppdrag att revidera styrdokument såsom kursplaner, i samarbete
med representanter för de nationella minoritetsspråken.

Ämnet nationellt minoritetsspråk ska ingå i timplanerna
För de obligatoriska skolformerna (grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan och sameskolan) finns s.k. timplaner enligt vilka
eleverna är garanterade en minsta undervisningstid i varje ämne. I
timplanerna anges den totala undervisningstid som eleven ska få i ett
visst ämne under hela sin tid i skolan. Det rådande rättsläget innebär
att modersmålsundervisningen i de nationella minoritetsspråken
(och övriga språk) ges utanför garanterad undervisningstid och
ibland ligger utanför en sammanhållen skoldag. Det innebär att en
elevs förutsättningar att få tillgång till modersmålsundervisning ser
olika ut i kommunerna och hos skolhuvudmännen. I flera rapporter
8 10 kap. 7a §, 11 kap. 10 a §, 12 kap. 7 a §, 13 kap. 7 a §.
9 15 kap. 19 a §.
10 18 kap. 19 a §.
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som utredningen tagit del av och i kontakter med representanter för
de nationella minoriteterna har det tydliggjorts att tillgången till
undervisning ser olika ut i landet.11
Konsekvenserna av att modersmålsämnet inte har haft en minsta
garanterad undervisningstid är flera. Det har inte ingått i timplanerna
och har därmed fått en låg status. Undervisningen har ofta tidsmäs
sigt förlagts på obekväma tider. I genomsnitt erbjuds en timmes
undervisning per vecka i de kommuner där undervisning ges. Detta
räcker inte till för en planerad och upplevd progression i inlärningen
av språken. Både efterfrågan på undervisningen och modersmålslärarnas status har påverkats negativt av detta. Tillgången till under
visningen har även påverkats av delvis bristande eller felaktig informa
tion till vårdnadshavarna om vilka villkor som gäller för modersmålsundervisningen i nationella minoritetsspråk. Det finns också ett
flertal studier och utvärderingar som visar på en låg prioritering av
undervisningen i nationella minoritetsspråk bland kommuner. Det
finns vidare ytterligare faktorer, inte minst bristen på behöriga lärare,
som starkt bidrar till att det finns brister i såväl utbudet och omfatt
ningen av undervisningen, som efterfrågan på undervisning i och på
språken. En bidragande förklaring till att situationen är bekymmer
sam är att det mellan 1988 och 2014 inte fanns någon specifik
lärarutbildning för modersmålslärare i Sverige. Utredningen föreslår
som en viktig del av huvudförslaget att ämnet ska ingå i timplanerna
för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
Utredningens förslag om en minsta garanterad undervisningstid
inom timplanen förväntas bidra till att öka likvärdigheten mellan de
elever som får tillgång till undervisning. Eleverna ges lika rätt till
omfattning av undervisning oavsett var i landet de bor. Den minsta
garanterade undervisningstiden - inom timplanen - skapar både en
stabilare språklig grund för språkutveckling bland eleverna och språk
bevarande av språken. Den ger också utrymme för tydligare och
långsiktigare planering av undervisning för huvudmännen. Det höjer
även ämnets status, ökar dess stabilitet och förbättrar möjligheten att
planera undervisningen. Det innebär vidare att arbetssituationen för
lärare och kvaliteten i undervisningen kan förbättras, när lärarna blir
mer integrerade i skolans arbete och eleverna får mer fokuserad
undervisning med mer individuell undervisning.
11 Se t.ex. Länsstyrelsen och Sametinget, Minoritetspolitikens utveckling 2015, 2016.
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En minsta garanterad undervisningstid föreslås - förutom med
hänsyn till ämnets karaktär - även i förhållande till behovet av att
revitalisera språken och säkra deras framtid i Sverige. För ämnet
nationellt minoritetsspråk (se nedan) ska minsta garanterad under
visningstid vara totalt 960 timmar i de obligatoriska skolformerna
grundskolan, grundsärskolan och specialskolan fördelat lika över
stadierna. För sameskolan, som innefattar årskurs 1-6, ska timtalet
för nationellt minoritetsspråk uppgå till 640.

Kartläggning och förslag om tvåspråkig undervisning
Utredningen har lämnat förslag om förstärkta möjligheter till två
språkig undervisning. Den nuvarande situationen för tvåspråkig
undervisning är otillräcklig för finska och samiska samt obefintlig för
meänkieli, vilka varit de tre språk som Europarådets kritik omfattat
vad gäller den tvåspråkiga undervisningen. Europarådets granskningsorgan har föreslagit att Sverige ska utöka eller etablera tvåsprå
kig undervisning för dessa språk. Emellertid finns det också anled
ning att i samråd med representanter för jiddisch och romani chib
diskutera på vilka sätt och i vilken utsträckning sådan undervisning
ska arrangeras även för dessa språk. På grund av den begränsade två
språkiga undervisningen i Sverige, som i stort sett består av same
skolan, några fristående tvåspråkiga sverigefinska skolor, och enstaka
kommunala klasser för finska skulle fler verksamheter behöva
etableras. En del av denna nystart borde vara att återkommande
samla in data om tvåspråkig undervisning, på samma grunder som
för modersmålsundervisningen och att kontinuerligt planera för att
utvärdera den tvåspråkiga undervisningen.
Utredningens bedömning är att både kortsiktiga och långsiktiga
lösningar behöver planeras. Utredningen har främst föreslagit författ
ningsändringar som ska möjliggöra för tvåspråkig undervisning i
högre grad än i dag. På sikt kan även stimulansåtgärder bli nöd
vändiga. I uppbyggnaden av sådana utbildningsformer bör både Skol
verket och Skolinspektionen - i sina roller som kvalitets- och tillsyns
myndigheter - få nya uppdrag.
Dessa lösningar behöver harmoniera med lärarutbildningar för
undervisning i och på de nationella minoritetsspråken, där också
kortsiktiga utbildningssatsningar och långsiktiga lärarutbildningar
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bör skapas. Utredningen diskuterar detta översiktligt. Det krävs även
andra anpassade lösningar för att lärarutbildningarna ska kunna svara
mot de behov som finns i skolan, och som på sikt ska kunna bidra
till livskraftigare användning av de nationella minoritetsspråken även
utanför utbildningsväsendet.

Andra förslag som är av vikt för språkens revitalisering
I och med att en av grundprinciperna har varit att skapa likvärdiga
förhållanden för eleverna och för de fem nationella minoritetssprå
ken, har utredningen presenterat ytterligare ett antal förslag.
Det finns tydliga behov av att öka antalet elever som läser de
nationella minoritetsspråken även inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Dessa skolformer är viktiga för påbyggnad av kun
skaper i språken som studerats inom grundskolan och motsvarande
skolformer. I gymnasieåldern är det också ofta aktuellt för elever att
fatta självständiga beslut om studier av språk och detta kan ha
koppling till identitetsskapande och sökande efter rötter. Möjligheten
att börja läsa minoritetsspråken som nybörjare i gymnasieskolan
föreslås därför av utredningen.
Utredningen har efter diskussioner med representanter för de
nationella minoriteterna funnit att det finns behov att författningsmässigt möjliggöra för riksrekryterande gymnasieutbildningar i de
olika språken och därmed skapa bättre förutsättningar för studier i
och på de nationella minoritetsspråken och deras kulturer på denna
nivå. Utredningen föreslår bestämmelser som ska möjliggöra riksrekrytering för högskoleförberedande program för samtliga nationella
minoriteter, t.ex. med inriktning mot deras respektive språk och
kultur.
I samråd har även andra åtgärder för att effektivisera minoritetspolitiken diskuterats. Utredningen föreslår att Skolverket bör få an
svar för att samla in och presentera statistiska data även om tvåspråkig
undervisning. Vidare bör Skolverket få i uppdrag att skapa modeller
för samordning av den information som ska ges från huvudmännen
till vårdnadshavare om de språkliga rättigheterna för nationella mino
riteter.
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