Utbildningssektionen
Åsa Ernestam

YTTRANDE

Vårt ärendenr:
19/01586

2020-01-31

Ert dnr:
U2019/01794/S

Utbildningsdepartementet
10333STOCKHOLM

För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering modersmålsundervisning och studiehandledning på
modersmål SOU 2019:18
Sammanfattning
SverigesKommuneroch Regioner(SKR) ser utmaningari den höjdaambitionsnivå
somutredarenföreslårnär det gäller rättentill modersmålsundervisning.
Mot
bakgrundav svårigheternaatt rekryteramodersmålslärareoch
de ökadekostnadersom
en del förslagkan innebäraär det inte rimligt att väsentligenskärpakommunernas
skyldigheterinomdettaområde.Vidare behöverutredningensberäkningarav
kostnadernajusterasså att de motsvararlönekostnaderoch elevantalför 2021 och
2022.
SKR är bekymradeöver de storaskillnadervi ser i läsförståelsenmellan utrikesfödda
och inriktas föddaelever.Utredarenbedömeratt det är angelägetatt strävaefter att
flickor och pojkar i sammautsträckningdeltari modersmålsundervisning,
då den
forskningsom hanhänvisartillvisar att deltagandetkangynnaderasskolresultat
generellt.Enligt SKR:sbedömningarkommervissaföreslagnaregeländringarsåsom
timplaneregleringenlikvälinte ledatill särskiltstoraförändringari praktiken.
Utredarensförslagnärdet gäller studiehandledningpåmodersmålinnebären ökad
tydlighet och minskadadministrationgenomatt skollagensregleringblir densamma
för alla grundskolansårskurser.
SKRtillstyrker följande förslag:
Skolverketbör gesi uppdragatt ta fram ett ramverkför hur bedömningenav
en elevsgrundläggande
kunskaperi modersmålkan göras.
Skolverketbör gesi uppdragatt samordnaoch driva utvecklingenav
studiehandledning
på modersmålet.
En nyanländelev somhar tagits emotinom skolväsendeti grundskolan,
grundsärskolan,
specialskolaneller sameskolanska få studiehandledning
på
modersmåletom det inte är uppenbartobehövligt.
Ämnet modersmålska reglerasi timplanerna.
Undervisningi ämnetmodersmålska få omfattamer än ett språkför en elev.
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SKR ställersig positiv till att utredningenävenbelyserfråganom hur
lärarförsörjningenskakunnastärkasinom ämnetmodersmål.
SKRavstyrkerföljandeförslag:
SKR anseratt det fortsattbehöverfinnasen tidsbegränsningför hur längeen
huvudmanär skyldig att erbjudamodersmålsundervisning
och avstyrker
förslagetatt tidsgränsentasbort.
SKR anseratt nuvarandereglering,att en huvudmaninte är skyldig att anordna
modersmålsundervisning
i ett språkomfärre änfem eleverönskarsådan
undervisning,skafinnas kvar. Utredningenhar föreslagitatt denna
begränsningtasbort.
Uppdrag till Skolverket om att ta fram underlag för bedömning av
grundläggande kunskaper i språket
SKR tillstyrker förslagetatt Skolverketbör gesi uppdragatt ta fram ett ramverkför
hur bedömningenav en elevsgrundläggandekunskaperi modersmålkan göras.
För att kunnagöraen likvärdig bedömningav om en elev har rätt till
modersmålsundervisning
anservi att det är viktigt att utarbetaett underlagför
bedömningav elevenskunskaperi sitt modersmål.
Uppdrag till Skolverket om studiehandledning

på modersmålet

SKR tillstyrker förslagetatt Skolverketbör gesi uppdragatt samordnaoch driva
utvecklingenav studiehandledning
på modersmålet.
Utredarenanseratt det är lämpligt att Skolverkettillhandahållerkonkretainsatserför
att främja utvecklingoch kompetensutvecklingsinsatser
samtger stöd till samlade
utvärderingarav studiehandledning
på modersmåletmed koppling till elevernas
progressionoch måluppfyllelse.SKR vill ocksåunderstrykabetydelsenav att
Skolverketstödjerhuvudmänatt gemensamtanordnastudiehandledning
på
modersmålvia informations-ochkommunikationsteknik,en betydelsefullmöjlighet
då det är svårt att rekryterastudiehandledare.
Förstärkt rätt till studiehandledning

på modersmål för nyanlända elever

SKR tillstyrker utredningensförslagatt en nyanländelev som tagitsemotinom
skolväsendeti grundskolan,grundsärskolan,
specialskolaneller sameskolanskafå
studiehandledning
på modersmåletom det inte är uppenbartobehövligt.
Motsvarandeändringi 3 kap. 12 § skollagengenomfördesför eleveri grundskolans
årskurs7-9, som en direkt konsekvensav betänkandetFlernyanländaeleverska
uppnåbehörighettill gymnasiet(SOU2017:54).SKR tillstyrkte dettaförslagoch
framhöll då att likalydandeformuleringävenbörgällai årskurs1-6 samti
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gymnasieskolan.
Syftet är att ge elevenförutsättningaratt nå de kunskapskravsom
minst ska uppnås.
Utredarensförslaginnebäratt studiehandledning
på modersmåleti årskurs1-6 inte
måsteföregåsav utredningoch åtgärdsprogram
ävendådet gessom en längreinsats.
Dennaregelförändringinnebärenminskningav lärarnasadministrativaarbete.
Utredarenbedömeratt få pedagogiskastödinsatserär mer betydelsefullaför nyanlända
eleverän studiehandledning
på modersmål.Det innebäratt elever,som saknar
kunskaperi svenskaspråket,gesmöjligheteratt tillgodogörasig undervisningenoch
uppnåkunskapskraven.
Mot bakgrundav att pojkar med utländskbakgrundsom grupp
uppnårlägreskolresultatän flickor generelltär det av särskildvikt att säkerställaatt
flickor och pojkar i sammautsträckningerbjudsstudiehandledning
på modersmål.
Ämnet modersmål ska regleras i timplanerna
SKR tillstyrker utredningensförslagatt ämnetmodersmålskareglerasi timplanerna.
Vi delarutredarensuppfattningatt det är rimligt att undervisningenomfattarminsten
timme i veckandå kunskapskraven
är utformadeutifrån detta.En timplanereglering
kommeremellertidinte attunderlättaskolornasschemaläggning.
Av3 kapitlet 4 § skolförordningenframgåratt skolarbetetskaförläggasså att eleverna
sålångt som möjligt får sammanhållnaskoldagar.Syftet är att motverkaskolfrånvaro.
Idag förläggsmodersmålsundervisningen
huvudsakligenföreeller efter ordinarie
skoltid. Även vid entimplaneregleringmåstehänsyntastill alla eleversbehovav
sammanhållnaskoldagar.Eleversom deltari modersmålsundervisning
går dessutom
ofta på olika skolor och kan behövaresaför att sammanförasi undervisningsgrupper
alternativterbjudasfjärrundervisning.Sedanden 1 augusti2016 kan skolhuvudmän
slutaavtal med varandraom såvälnär- som fjärrundervisningpå entreprenadi
modersmål.SKR vardrivande i deändringari skollagensomgjordedet möjligt.
Utredningensförslagsyftar till att modersmålsundervisningen
skaknytasnärmare
övrig undervisning,vilket utredningenbedömerkan bidra till ett ökat deltagande
blandsåvälflickorsom pojkar. Enligtdenforskning somutredningenhänvisartillhar
modersmålsundervisninggynnsamma
effekterpå eleversstudieresultat.Eftersom
pojkarsom grupp,generelltsettoch i synnerhetbland utrikesfödda,uppnårlägre
skolresultatänflickor, bedömerutredningenatt föreslagnaförändringarkanpåverka
pojkarnasskolprestationerpositivt.
Elever ska kunna få modersmålsundervisning

i mer än ett språk

SKR tillstyrker utredningensförslagatt undervisningi ämnetmodersmålska få
omfattamer än ett språkför en elev.
I 5 kap. 9 § skolförordningenframgåratt modersmålsundervisning
inte får omfatta
mer än ett språkför en elev. En romsk elev som kommerfrån utlandetfår dock ges
modersmålsundervisning
i två språk,om det finns särskildaskäl.
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Den förändringi skolförordningensom utredarenföreslårstår i samklangmed det
förslagsom SKR tillstyrkte i yttrandetöver Nationella minoritetsspråki skolan–
förbättradeförutsättningartill undervisningoch revitalisering(SOU2017:91).
Förslagetinnebäratt förbudetmot att läsatvå modersmåltasbort. SKR bedömer
likväl att det är få eleversom kommeratt varaaktuellaför att läsatvå modersmål,och
att ytterstfå i praktikenskulle välja att göradet, då det innebärbådelängreskoldagar
och mer skolarbete.
Utredningens rekommendationer om att stärka och utveckla
lärarförsörjningen i ämnet modersmål
Utredningenrekommenderaratt det skavaramöjligt att läsatill modersmålslärare,
inte enbartvia en ämneslärarutbildning,
utan äveninom de andralärarutbildningarna,
såsom föreslogsi Med undervisningsskicklighet
i centrum-ett ramverkför lärares
och rektorersprofessionellautveckling(SOU2018:17).SKR har tillstyrkt detta
förslagför att öka tillgångentillbehöriga lärarei ämnetmodersmål.
Huvudmannens skyldighet att anordna undervisning i ämnet modersmål
ska inte vara begränsad till sju läsår
SKR avstyrkerförslagetattbegränsningensom innebärav huvudmanneninte är
skyldig att erbjudamodersmålsundervisning
i mer än sju läsårunderelevensskoltid
upphävs.SKR anseratt det fortsattbehöverfinnas en tidsbegränsning.
Det finns idag inget somhindrarhuvudmänfrån att erbjudamodersmålsundervisning
i
mer än sju år. Utredningenpåtalaratt det är få huvudmänsom tillämpar den
begränsande
regelni skolförordningenom att erbjudamodersmålsundervisning
i
endastsju läsår,vilket i praktikeninnebäratt elevergesolika förutsättningarberoende
på i vilken kommunde bor. SKR anseremellertidatt det mot bakgrundav den
utmaningdet innebäratt rekryteramodersmålslärare
inte är rimligt att ställa ytterligare
krav på kommunerna.
Antalet deltagande elever ska inte begränsa huvudmannens skyldighet
att anordna undervisning i ämnet modersmål
SKR avstyrkerförslagetattbestämmelsenom att en huvudmaninte är skyldig att
anordnamodersmålsundervisning
i ett språkom färre än fem eleverönskarsådan
undervisningupphävs.SKR anseratt nuvaranderegleringbör finnas kvar.
Vi vet att det finns kommunersom erbjuderundervisning,ävendå färre än fem elever
önskarläsaspråket.De väljer attgöra dettaför att de bedömeratt
modersmålsundervisningenär
till gagnför elevensspråk-och kunskapsutveckling
samtidigtsomelevenfårbetyg i ett ämnetill, vilket ärtill nytta vid ansökantillen
gymnasieutbildning.SKR anseremellertidatt det medhänsyntill rådande
rekryteringsutmaningar
inte är rimligt att kräva attkommunernaskavaraskyldigaatt
erbjudamodersmålsundervisning
i ett språkdåfärre än fem eleverär intresseradeav
att delta.
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Konsekvenserav

förslagen

En del av utredningensförslaginnebärinskränkningari den kommunala
självstyrelsen.SKR noteraratt det främstär förslagensom rör
modersmålsundervisning
som innebärytterligareskyldigheterför kommunernaoch
sommåstekompenseras
ekonomiskti enlighetmed finansieringsprincipen.
Utredarensbetänkandelämnadesi maj 2019 och författningsförslagenär tänktaatt
trädai kraft den 1 juli 2021.Likväl har utredningenutgåttfrån elevuppgifterläsåret
2017/18och inte tagithänsyntill ökadelönekostnader.
SKR konstateraratt
utredningensberäkningarbehövergörasom och avsehalvåret2021 och helåret2022.
Det innebäratt lönekostnadernamåste
räknasupp till dessaår och antaletelever
justerasutifrånbefolkningsprognoser
för 2021och 2022.
SverigesKommuneroch Regioner

AndersHenriksson
2:e vice ordförande

Reservationlämnadesav Sverigedemokraterna,
bilaga.
Särskiltyttrandelämnadesav Vänsterpartietoch Miljöpartiet, bilaga.
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RESERVATION
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner
2020-01-31

Reservation från Sverigedemokraterna, Styrelsen 2020-01-31
För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering –
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål
(SOU2019:18)
Sverigedemokraterna ställer sig bakom yttrandet från SKR förutom följande två
punkter.
Att en nyanländ elev som tagits emot inom skolväsendets grundskola, grundsärskola,
specialskola eller sameskola ska få studiehandledning få studiehandledning på
modersmålet.
Motivering till detta är att alla nyanlända elever ska erbjudas förberedelseskolor/klasser och där lära sig det svenska språket innan de blir placerade i den ordinarie
klassen. Detta är till fördel för både eleven själv samt de övriga eleverna i den
ordinarie klassen då det annars blir en stor belastning för lärarna och stor risk för
försämrad kunskapsinlärning för de övriga eleverna. I tillägg så är det orimligt att sätta
ett ska-krav på detta då många nyanlända klarar sig bra i en ordinarie klass långt innan
fyra år i Sverige, vilket är definitionen på ordet nyanländ enlig skollagen. Ytterligare
en anledning till att detta är ett orimligt ska-krav är att om en nyanländ är från tex
Norge så behöver denne elev inte en studiehandledare men med ett ska-krav så måste
kommunerna tillhandahålla detta. Vilket då skulle innebära stora onödiga ekonomiska
och organisatoriska belastningar för våra kommuner.
Att undervisning i modersmål ska få omfatta mer än ett språk för en elev.
Motivering till detta är att, för det första så kommer detta att vara något otroligt
ovanligt att en elev skulle uppfylla skollagens krav att både ha grundläggande
kunskaper i båda modersmålen och att båda språken talas i hemmet. För det andra så
skulle det bli en alltför stor belastning för en elev att samtidigt som denna skall lära
sig svenska också ha två ämnen utanför sitt ordinarie schema. Det finns ingen
forskning som påvisar att detta skulle vara gynnsamt för elevens språkinlärning av det
svenska språket.

SÄRSKILT YTTRANDE
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner
2020-01-31

Särskilt yttrande från Vänsterpartiet och Miljöpartiet, Styrelsen 2020-01-31
För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering –
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU
2019:18)
Språk och lärande hör samman. Det är väl belagt att den som har goda kunskaper i sitt
modersmål har bättre möjligheter att lära sig nya språk, till exempel svenska, och även
att utveckla kunskaper inom andra ämnen och områden. Modersmålsundervisning för
barn med annat modersmål än svenska är därför mycket viktig. Den underlättar inte
enbart kunskapsinhämtningen bland barnen utan har också betydelse för den
personliga identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen. Därför
anser Vänsterpartiet och Miljöpartiet att det är problematiskt att SKR avstyrker den
föreslagna ändringen om att ta bort begränsningen om att inte vara skyldig att erbjuda
modersmålsundervisning om det är färre än fem som önskar det. Vi har förståelse för
utmaningar med kompetensförsörjning, men tycker inte att den givna gränsen är bästa
sätt att ge uttryck för det och att det är bättre betona möjliggörande faktorer. Från
Vänsterpartiet och Miljöpartiet är det en fråga om likvärdighet, och att SKR i sitt
yttrande borde trycka mer på möjliggörande faktorer, såsom exempelvis
fjärrundervisning och samarbete med andra kommuner.

