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Yttrande med anledning av Skolinspektionens rapport Förskolans 
arbete med flerspråkiga barns språkutveckling, Diarienummer: 400-
2015:7428 
 
Med detta yttrande vill Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset synliggöra 
Skolinspektionens nyligen utgivna rapport Förskolans arbete med flerspråkiga barns utveckling (Dnr 400-
2015:7428). Avsikten med rapporten är att den ska bidra till utveckling av arbetet med flerspråkiga barns 
språkutveckling. 
 
Nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska omnämns inte med ett 
enda ord i rapporten. I pressmeddelandet menar Skolinspektionen att ”Modersmålet är viktigt för de barn 
som nyligen flyttat till Sverige och som inte har uppnått en nivå i svenska som möjliggör att de kan lära sig 
nya saker på svenska.” 
 
Det är häpnadsväckande att Skolinspektionens fokus för flerspråkighet inte berör nationella 
minoritetsspråk. Det är anmärkningsvärt att Skolinspektionen inte nämner det allmännas särskilda 
ansvar att skydda och främja de nationella minoritetsspråken trots att det funnits en språklag sedan 2009 
och trots att det funnits en lagstiftning som berör nationella minoriteter i 17 år! Genom att osynliggöra 
nationella minoritetsspråk ger Skolinspektionen incitament till hur kommuner kan hantera ärenden 
rörande nationella minoritetsspråk.  
 
Förbundet ser nu exempel på hur kommuner väljer att förändra modersmålsstödet till nationella 
minoritets-barn i förskolan från rent språkstöd till allmänt tvåspråkighetsstöd. Vi befarar att rapporten är 
en bidragande orsak till varför kommuner väljer att förändra modersmålsstödet för nationella 
minoritetsspråk. Detta är ytterst olyckligt för det förtjänar inte dessa språk som är en värdefull del av det 
svenska kulturarvet. 
 
 
 
Dag som ovan 
 
 
 
Bengt Niska    Maja Mella 
Ordförande    Verksamhetsledare 
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