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Sammanfattning 

Denna rapport ger en ingående jämförande analys av tretton 

språkfallstudier för att få inblick i situationen för minoritetsspråk i Europas 
utbildningssystem. Indikationer om bästa praxis beskrivs och utmaningar 
som minoritetsspråken står inför när det gäller utbildning lyfts fram. 

Särskild uppmärksamhet ägnas yrkesutbildning och karriärmöjligheter. 
Avslutningsvis ger denna rapport rekommendationer om hur EU kan stödja 

minoritetsspråk i utbildningen. 
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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 

De viktigaste slutsatserna 

Denna rapport listar, på grundval av en granskning av tillämplig lagstiftning, viktiga projekt 

och relevant litteratur, samt en ingående jämförande analys av tretton fallstudier, en rad viktiga 

slutsatser som är nödvändiga för en god förståelse av bästa praxis och fallgropar när det gäller 

landsdels- eller minoritetsspråk inom utbildning. De viktigaste resultaten anges nedan: 

 Det finns ingen standardmodell för bästa praxis som lämpar sig för alla minoriteter. 

 Genom att erkänna ett språk som medofficiellt eller officiellt förbinder sig en stat att 

vidta konkreta åtgärder i syfte att skydda och främja detta språk. 

 Det är nationalstaten som måste genomföra de nödvändiga åtgärder som de har åtagit 

sig. 

 Institutionellt stöd och språkplanering är av grundläggande betydelse när det gäller 

minoritetsundervisning. 

 Ett allmänt erkänt problem när det gäller undervisning i minoritetsspråk som måste 

lösas är tillgången på högkvalitativa läromedel och kvalificerade minoritetsspråklärare. 

Den mest spridda och allmänt erkända utmaningen vad avser undervisning i minoritetsspråk 

är tillgången på högkvalitativa läromedel och minoritetsspråkslärarnas kunskaper. Även om det 

inte finns någon standardlösning som passar alla för de utmaningar som minoriteterna står 

inför, ger denna rapport en rad allmänna rekommendationer för ytterligare utveckling och 

främjande av minoritetsspråk. 

Det bör noteras att det huvudsakliga ansvaret för att genomföra nödvändiga åtgärder för att 

förbättra kvaliteten på minoritetsspråksundervisningen ligger på nationalstaterna. En 

nationalstat kan åta sig att ytterligare främja och utveckla sina minoritetsspråk genom att 

erkänna ett (eller flera) språk som medofficiellt eller officiellt språk och/eller genom att 

ratificera den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk för respektive språk. 

Institutionellt stöd och språkplanering är nämligen de viktigaste formerna för stöd som en 

nationalstat kan ge.  

Rekommendationer 

De rekommendationer som kan utläsas från den jämförande analysen av fallstudierna (bilaga 

2) är inriktade på ett brett urval av frågor. På grundval av översynen i kapitel 1 i denna rapport, 

liksom den analys som genomförts i kapitel 2, ger rapporten följande rekommendationer för 

Europeiska unionen och dess medlemsstater: 

 Att upprätthålla och främja program inriktade på utbyte av erfarenheter och bästa praxis 

när det gäller landsdels- eller minoritetsspråk i Europa.  
 

 Att främja forskning i hela EU om utbildning, språkinlärning och undervisningsmodeller 

i en flerspråkig miljö.  
 

 Att stimulera utvecklingen av undervisning på hög nivå i minoritetsspråk för alla 

utbildningsnivåer. 
 

 Att främja fasta förbindelser mellan länder, särskilt i gränsområden där båda språk talas. 
 

 Att utveckla ett internationellt belöningssystem som stimulerar lärare att bedriva 

kompetent undervisning i flerspråkiga klassrum. 
 

 Att öka medvetenheten om flerspråkighet i hela Europa. 

 Att stimulera medlemsstaterna att ratificera de rättsliga ramarna för korrekt rättsligt 

erkännande av språk. 

 Att genomföra språkplanering som en långsiktig nyckelfråga i landets politik. 
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 Att uppmuntra medlemsstaterna att tillhandahålla kontinuerlig utbildning i 

minoritetsspråk från förskola till högre utbildning. 
 

Grunden för dessa förslag och en mer detaljerad och förklarande beskrivning av 

rekommendationerna återfinns i kapitel 3. 

Bakgrund 

Det finns många minoritetsspråk i Europa och vart och ett av dem måste hantera helt olika 

förhållanden på nationell eller regional nivå. Det finns inga fasta definitioner för begreppen 

minoritet och minoritetsspråk. I denna rapport har man valt att följa den definition som används 

i den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk och fokuserar enbart på språk 

som traditionellt används inom ett givet territorium i en stat av medborgare i den staten. I 

praktiken innebär detta att språk som används av grupper som har migrerat till eller inom 

Europa under de senaste decennierna inte beaktas. 

I enlighet med subsidiaritetsprincipen måste frågor som rör minoritetsspråk i utbildningen 

behandlas på nationell och ibland även på regional nivå. Det internationella och särskilt 

europeiska inflytandet på dessa frågor får inte negligeras. Många länder i Europa har 

undertecknat och ratificerat den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk och 

ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter, som ålägger länderna att vidta relevanta 

åtgärder för att skydda och utveckla situationen för deras nationella minoriteter och språk. 

Båda är rättsligt bindande instrument från Europarådet, och särskilt stadgan om landsdels- 

eller minoritetsspråk fokuserar specifikt på de rättigheter som minoritetsspråken kan göra 

anspråk på enligt stadgan när det gäller utbildning. Det inflytande som utövas av den 

europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, ramkonventionen om skydd för 

nationella minoriteter, relevanta EU-stadgor såsom Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna samt det stöd som unionen kan ge genom att till exempel ta 

initiativ till forskning eller inleda projekt som främjar samarbete mellan flera 

minoritetsspråksområden, är synnerligen relevant för diskussionen om minoritetsspråk i 

utbildningen. 

Det främsta syftet med detta forskningsprojekt är att ge en klar bild av situationen för tretton 

europeiska minoritetsspråk, särskilt med hänsyn till den roll som minoritetsspråk spelar i 

utbildningen. Rapporten innehåller också ett kapitel om bakgrundsfrågor, inklusive den 

definition av minoritetsspråk som används, en beskrivning av relevanta internationella avtal 

och utvecklingen på EU-nivå. Det är viktigt att inse att ett omfattande ramverk för skydd och 

främjande av landsdelsspråk redan finns. 

De tretton fallen jämförs på grundval av den ”bästa praxis” de gett upphov till och de 

”utmaningar” de står inför. Även om varje region har sin egen särskilda språksituation finns 

det mycket att vinna på utbytet av bästa praxis, och man kan lära mycket av varandras 

utmaningar. Den roll som EU kan spela i detta sammanhang beaktas också. 

Metod 

Den metod som använts för studien består i att utförliga fallstudier författats för alla språk som 

valts ut. Informationen hämtades huvudsakligen från europeiska forskningscentret Mercators 

serie Regional Dossiers, kompletterad med intervjuer med sakkunniga från olika europeiska 

regioner (bilaga 1). Intervjuerna kompletterade den översikt över fallstudierna i rapporten och 

resulterade i mer ingående information om exempelvis specifika språksituationer och 

karriärmöjligheter. För att ge en övergripande ram inom vilken rapporten och dess resultat kan 

placeras har en omfattande granskning av tillämplig lagstiftning, relevant litteratur och viktiga 

europeiska projekt genomförts. 


