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Betänkandet nationella minoritetsspråk i skolan – yttrande till
Utbildningsdepartementet
Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
1

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till yttrande överlämnas till
Utbildningsdepartementet som nämndens eget svar.

Ärendet i korthet

Järfälla kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på regeringens betänkande
Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar till undervisning
och revitalisering. I betänkandet föreslås bland annat att ett nytt ämne benämnt
Nationella minoritetsspråk ska införas i skollagen. Ämnet ska tillskrivas en timplan
som garanterar elever en viss undervisningstid. Också föreslås exempelvis att
möjligheter till tvåspråkig undervisning ska förstärkas.
Järfälla kommun anser att förslagen är bra utifrån syftet om att värna och revitalisera
de nationella minoritetsspråken. Dock uppfattas utmaningar som till stor del handlar
om schemaläggning, lokalanskaffning och tillgång på behöriga lärare.
Handlingar
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Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-01
Betänkandet nationella minoritetsspråk i skolan – yttrande till
Utbildningsdepartementet, 2018-01-30
Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar till
undervisning och revitalisering, Sou 2017:91

Bakgrund

Sedan 1999 erkänns fem nationella minoriteter i Sverige: judar, romer, samer,
sverigefinnar och tornedalingar. Språklagen definierar följande språk som nationella
minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.
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Sverige har antagit en minoritetspolitik och lagstiftning för att revitalisera språken,
skydda de nationella minoriteterna och garantera dem inflytande och delaktighet i
frågor som berör dem. Vissa av de nationella minoritetsspråken anses idag vara
hotade och Europarådet har riktat kritik mot Sverige bland annat vad det gäller
undervisningen i de nationella minoritetsspråken.
Betänkandet som Järfälla har ombetts lämna synpunkter på syftar därför till att ta
fram förslag på åtgärder som behövs för att värna och revitalisera de nationella
minoritetspråken. Förslagen som presenteras handlar bland annat om att ett nytt
ämne benämnt Nationella minoritetsspråk ska införas i skollagen. Ämnet ska
tillskrivas en timplan som garanterar elever en undervisningstid på tre timmar i
veckan. Också föreslås exempelvis att möjligheter till tvåspråkig undervisning ska
förstärkas.
Barnkonsekvensanalys

Förslagen som anges i betänkandet ger bättre förutsättningar för barn att utveckla
språkkunskaper i det nationella minoritetsspråket. Förslagen bedöms därför gynna
barn och familjer som vill stärka den kulturella tillhörigheten och utveckla kunskaper
i det nationella minoritetsspråket.
Ekonomiska konsekvenser

Kommunerna kommer att kompenseras för de ökade kostnader som betänkandets
förslag innebär.
Synpunkter

Järfälla kommun anser att förslagen är bra utifrån dess syfte om att värna och
revitalisera de nationella minoritetsspråken. Dock uppfattas utmaningar som till stor
del handlar om schemaläggning, lokalanskaffning och tillgång på behöriga lärare.
Järfälla lyfter även möjligheten att bedriva fjärrundervisning samt samarbete över
kommungränserna om elevantalet är litet.
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