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Utbildningskontoret 

Utbildningsnämnden 

Remissvar på Nationella minoritetsspråk i skolan – 
förbättrande förutsättning till undervisning och 
revitalisering (SOU 2017:91) 

Dnr: UN 18/05 

Sammanfattning av ärendet 

Södertälje kommun har fått utredningen ”Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrande 

förutsättning till undervisning och revitalisering ” (SOU 2017:91) på remiss. I utredningens 

helhetslösning ingår ett antal förslag som tillsammans syftar till att öka tydligheten i 

skolförfattningarna som avser de nationella minoritetsspråken samt likvärdigheten i 

undervisningen i och på nationella minoritetsspråk. Utbildningskontoret i Södertälje kommun 

ställer sig i sak positiv till utredningens förslag. Kontoret vill dock framhålla att utredningen 

inte nämner vikten av modersmålsträning i förskolan för de nationella minoritetsspråken. Vidare 

finns behov av att beakta modersmålslärarnas förutsättningar till trygga 

anställningsförhållanden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remissvar på ”Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrande 

förutsättningar till undervisning och revitalisering” (SOU 2017:91) 

Remiss ”Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrande förutsättning till undervisning och 

revitalisering ” (SOU 2017:91) 

Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrande förutsättningar till undervising och 

revitalisering (SOU 2017:91) 

Ärendet 

Bakgrund 

Södertälje kommun har fått utredningen ”Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrande 

förutsättning till undervisning och revitalisering ” (SOU 2017:91) på remiss. Utredningens 

utgångspunkt är att tillgång till undervisning i nationella minoritetsspråken inom grundskolan, 

grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt 
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tvåspråkig undervisning på nationella minoritetsspråk inom dessa skolformer ska förbättras, 

liksom att efterlevnad av de internationella konventioner som rör de nationella minoriteterna 

och minoritetsspråken ska öka.  Av den anledningen behövs omfattande insatser för 

minoritetsspråken från förskolan till högre utbildning och lärarutbildningar.   

I utredningens helhetslösning ingår ett antal förslag som tillsammans syftar till att öka 

tydligheten i skolförfattningarna som avser de nationella minoritetsspråken samt likvärdigheten 

i undervisningen i och på nationella minoritetsspråk. Förslagen rör sig framför allt om: 

 Särskiljning av de fem nationella minoritetsspråken från modersmålsundervisningen 

samt reglering av ämnet nationellt minoritetsspråk i skollagen. 

 Inkludering av ämnet nationellt minoritetsspråk i timplanerna för grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt förslag på minsta garanterad 

undervisningstid på 960 timmar i de obligatoriska skolformerna, fördelad lika över 

stadierna. 

 Förstärkta möjligheter till tvåspråkig undervisning. 

 Möjlighet att börja läsa minoritetsspråken som nybörjare i gymnasieskolan. 

 Bestämmelser som möjliggör riksrekrytering för högskoleförberedande program för 

samtliga nationella minoriteter, t.ex. med inriktning mot deras respektive språk och 

kultur. 

 Uppdrag för Skolverket att skapa modeller för samordning av den information som ska 

ges från huvudmän till vårdnadshavare om de språkliga rättigheterna för nationella 

minoriteter. 

Yttrande Södertälje kommun 

Utbildningskontoret i Södertälje kommun ställer sig i sak positiv till utredningens förslag. 

Kontoret vill dock kommentera följande angående undervisningen av de nationella 

minoritetsspråken:  

 I utredningen nämns inte vikten av modersmålsträning i förskolan för de nationella 

minoritetsspråken. Södertälje kommun arbetar aktivt med att stödja utvecklingen av 

barnens modersmål i tidig ålder och saknar därför förslag på insatser för förskola, t ex 

utbildning av pedagoger, timplan, m m. Denna insats skulle främst påverka 

förutsättningar för språklig revitalisering, då modersmålet blir en naturlig del av de 

flerspråkiga barnen även i sitt umgänge utanför hemmet.  

 På sidan 29 i utredningen står att ”Eleverna ges lika rätt till omfattning av undervisning 

oavsett var i landet de bor”. Modersmålsenheten i Södertälje har i flera år sökt bl a lärare 

i samiska. Flera försök har misslyckats. Det är viktigt att ha i åtanke att även om 

fjärrundervisning är en möjlighet, bör utbildningen för de blivande lärarna ge dem 

möjlighet att ha en trygg anställning, där de har möjlighet att vara del av en skola, eller 

åtminstone en kommun. Modersmålslärarna i övriga språk har en osäker arbetssituation, 

därför måste anställningsbarhet finnas med i planeringen. 
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