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Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har 30 min. kl13.00-13.30
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Skolverkets instruktion 
SFS 2015:1047, 18§

” […] ett samlat ansvar för frågor om de nationella 
minoriteterna och de nationella minoritetsspråken 
inom ramen för sitt verksamhetsområde vilket 
innefattar att verka samlande, stödjande och 
pådrivande i förhållande till berörda parter […].” 
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www.skolverket.se/natmin

• Material för undervisning i de nationella 
minoritetsspråken

• Information och material för undervisning om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk 

• Rätt till ditt nationella minoritetsspråk (elever och 
vårdnadshavare) 
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Stödpaket för att 
undervisa om romer
• Materialet är främst kopplat till kursplanerna för svenska, 

samhällskunskap och historia för årskurs 7–9, men kan 
även användas i andra ämnen och åldersgrupper, 
exempelvis gymnasiet. Materialet är framtaget av olika 
aktörer och varje aktör ansvarar själv för sitt material. 

• Skolverket, UR, Forum för levande historia, Romska 
ungdomsförbundet, Språkrådet med flera har bidragit med 
material. 
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Särskilda 
regeringsuppdrag som 
rör nationella minoriteter
• Öka kunskapen i skolan om den nationella 

minoriteten romer 

• Utbildning för lärare i samiska 

• Romska brobyggare
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Öka tillgången på lärare 
i samiska och stärka 
läraryrkets attraktivitet

• Sàmi Allaskuvla Samisk Høgskole i Kautokeino i Norge

• Målgrupp: Lärare som saknar behörighet i samiska

• Nätbaserad distansutbildning med en fysisk träff/termin
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Öka kunskapen i skolan 
om den nationella 
minoriteten romer

Regeringsuppdrag 2016-2019

Sprida information 
Riktat stöd till kommuner 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Regeringsuppdrag som pågår 2016-2019. Ku2016/01673/DISK 	 Skolverket har genom tidigare uppdrag tagit fram en del material om nationella minoriteter och genom det här uppdraget jobbar vi bland annat med att sprida detta. Det gör vi genom utskick i sociala medier, genom vårt nyhetsbrev och deltagande på olika konferenser arrangerade av oss och av andra. I uppdraget ingår också att ge ett riktat stöd till kommuner. Här har det varit svårt att nå ut till kommuner och vi önskar er hjälp med detta. (Utbildningen och webbaserat stödpaket, se kommande slides.)
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De fem nationella 
minoriteterna i ett 
skolperspektiv -med fokus 
på romer 
Södertörns Högskola, 3 heldagar, 
lärare och annan skolpersonal

tisdag 24 september 
torsdag 17 oktober 
torsdag 14 november

Anmälan: christina.rodell.olgac@sh.se 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Om ni känner att ni behöver kunskapspåfylland och inte nöjer er med egen läsning så erbjuder Skolverket tillsammans med Södertörn en utbildning under hösten. �Syftet med utbildningen är att ge lärare och annan skolpersonal övergripande kunskap om de nationella minoriteterna judar, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer samt fördjupad kunskap om den nationella minoriteten romer i ett skolperspektiv. Utbildningen gavs för lärare i Stockholm under hösten 2018 som en pilotsatsning. Nu är den öppen för hela landet. Inbjudan till utbildning De fem nationella minoriteterna i ett skolperspektiv -med fokus på romer Välkommen till Skolverkets och Södertörn högskolas utbildning om de fem nationella minoriteterna i ett skolperspektiv – med fokus på romer. Syftet med utbildningen är att ge lärare och annan skolpersonal övergripande kunskap om de nationella minoriteterna judar, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer samt fördjupad kunskap om den nationella minoriteten romer i ett skolperspektiv. Utbildningen behandlar bland annat frågor om romernas historia och nutida situation tillsammans med de konsekvenser som historien har fått för romska barns och ungas liv och lärande än i dag. Kursen behandlar även didaktiska frågor i relation till undervisning om den romska minoriteten. Utbildningen omfattar reguljära föreläsningar/seminarier under tre heldagar. Mellan varje kurstillfälle får deltagarna kurslitteratur att förbereda och uppgifter att genomföra. Målgrupp: Lärare och övrig skolpersonal. Datum: tisdag 24 september, torsdag 17 oktober och torsdag 14 november 2019. Plats: Södertörns högskola i Flemingsberg, Huddinge kommun. Alfred Nobels allé 7. Tillgänglighet: Samtliga lokaler ligger i högskolans huvudbyggnad Moas båge, med tillgång till hiss. Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri. Kurslitteratur, kaffe och lunch ingår. Anmälan & frågor Anmäl dig senast fredag 13 september 2019. Anmälan gäller samtliga tre utbildningsdagar. På grund av utbildningsupplägget går det inte att delta i enstaka dagar. Anmälan görs via e-post till christina.rodell.olgac@sh.se I anmälan anger du namn, titel, kommun samt eventuella allergier och särskilda tillgänglighetsbehov. För frågor kontakta Helena Lundgren helena.lundgren@skolverket.se Telefon 08-5273 3628 
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Nationella minoriteter för skolledning och rektor 
www.skolverket.se/natmin

Presentatör
Presentationsanteckningar
För att kunna ta del av sina rättigheter som nationell minoritet behövs information. �Skolverket har därför tagit fram en powerpointpresentation inklusive talarmanus som syftar till att ge en översikt över nationella minoriteters rättigheter i grundskola och gymnasieskola för att huvudmän och rektorer bättre ska kunna informera vårdnadshavare, barn och elever. Ppt finns på www.skolverket.se/natmin 



Kunskaper om nationella minoriteter

• Skolan ansvarar för att varje elev får kunskaper om de 
nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, 
sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och 
historia.

• Rektor ansvarar för att skolpersonalen får kännedom om de 
internationella överenskommelser som Sverige har förbundit 
sig att beakta i utbildningen.

Presentatör
Presentationsanteckningar
BILDEN ÄR ETT EXEMPEL PÅ PPT SOM RIKTAR SIG TILL HUVUDMÄN OCH REKTORER��DET ÄR ETT ANSVAR FÖR HELA SKOLAN. HELA UTBILDNING FÖR DET STÅR I LÄROPLANENS ÖVERGRIPANDE DEL. PSYKOLOGER, STUDIE OCH YRKESVÄGLEDARE ���Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska undervisa varje elev om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Detta uppdrag finns angivet i de övergripande målen och riktlinjerna till läroplanerna.Läroplanerna anger också att rektorn har ett särskilt ansvar för att skolpersonalen får kännedom om internationella överenskommelser som ska beaktas i utbildningen. I relation till nationella minoriteter kan särskilt nämnas ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2016)Läroplan för grundsärskolan 2011 (reviderad 2016)Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011Läroplan för gymnasiesärskolan 2013



Sveriges minoritetspolitik
Syftar till att 

• ge skydd till de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande.

• ge stöd till de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Skolor har ansvar för att

• främja de nationella minoritetsspråken.

• varje elev får kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och 
historia.

Presentatör
Presentationsanteckningar
BILDEN ÄR ETT EXEMPEL PÅ PPT SOM RIKTAR SIG TILL HUVUDMÄN OCH REKTORER��Sverige har förbundit sig att beakta internationella överenskommelser, bl.a. ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter (ramkonventionen), den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan) och konventionen om barns rättigheter (barnkonventionen). Där ingår ansvar för samråd med minoriteten i frågor som berör dem, ansvar för att stödja språkens utveckling och främja ett eget kulturliv samt att motverka uttryck av diskriminering.Ramkonventionen och språkstadgan har genomförts i Sverige bland annat genom lagstiftning: lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, språklagen och skollagen. Dessa lagar omfattar bland annat stärkandet av nationella minoriteters rättigheter och rätten att använda minoritetsspråken. 		Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk�		Språklagen (2009:600) 		Skollagen (2010:800)
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Modersmål

• Modersmål (utom nationellt minoritetsspråk) 
- minst fem elever krävs 
- eleven talar språket hemma  
- eleven har grundläggande kunskaper

• Modersmål som nationellt minoritetsspråk 
- endast en elev krävs
- behöver inte tala språket hemma 
- inga förkunskaper krävs 

Presentatör
Presentationsanteckningar
�Ämnet modersmål finns i två ”varianter”. Modersmål (utom nationellt minoritetsspråk) �- minst fem elever krävs en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmålspråket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, ocheleven har grundläggande kunskaper i språket.Modersmål som nationellt minoritetsspråk �- endast en elev krävs�- behöver inte tala språket hemma Rätten att få undervisning i nationellt minoritetsspråk är väldigt stark. I undervisningen i nationella minoritetsspråk ska eleven inte bara lära sig själva språket utan också lära sig om den nationella minoritetens kultur, historia och traditioner.��https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/kursplaner-for-grundskolan
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SPRÅK

Erfarenhet, kunskap, tradition och kultur.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Och varför är det då viktigt med språk? ��Språk, och i det här fallet nationella minoritetsspråk är bärare av erfarenhet, kunskap, tradition och kultur. Det gör det till en betydelsefull del av elevens identitetsskapande. �Förutom att språkundervisningen stärker elevens identitet så bidrar den till språkrevitalisering. Skolor ansvarar för att främja de nationella minoritetsspråken��Nationella minoritetsspråk kommer att efterfrågas än mer på arbetsmarknaden efter förändringar i lagen som gör att rätten att använda ditt språk och få vård och omsorg på ditt nationella minoritetsspråk har stärkts. 
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Äldreboende Åkersberga – Talar du finska är det meriterande 
Jokkmokk - Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång 
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Revidering av kursplaner och 
ämnesplaner
2019 tar vi fram förslag på reviderade kursplaner i grundskolan, 
grundsärskolan, sameskolan och specialskolan och för vissa ämnesplaner på 
gymnasial nivå. Träder i kraft hösten 2020 om regeringen beslutar om det.

Syfte och centralt innehåll ska få ett tydligare fokus i lärares undervisning och 
för att kunskapskraven ska bli ett bättre stöd för betygssättning. 

Revideringen ska stärka kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen och 
skapa förutsättningar för mer rättvisande och likvärdiga betyg. 

Nästan tio år sedan reformerna 2011.
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Revidering av 
kursplaner
• https://www.skolverket.se/undervisning/sa-arbetar-

vi-med-att-forbattra-kurs--och-amnesplanerna

https://www.skolverket.se/undervisning/sa-arbetar-vi-med-att-forbattra-kurs--och-amnesplanerna
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