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Yttrande över Institutet för språk och folkminnens delrapport Redovisning av regeringsuppdrag (Ku/02857/DISK, Ku2018/01455/DISK)
Skolverket välkomnar utredningens förslag om Språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska och meänkieli. Skolverket tillstyrker samtliga förslag men
önskar lämna kommentarer till några av dem.
6.2.2 Styrning och inflytande och 6.3.2 Styrning och inflytande

Skolverket ser mycket positivt på tillsättandet av en styrgrupp för arbetet vid språkcentrumen men vill poängtera att det är angeläget att styrgruppens funktion tydliggörs, till exempel rörande beslutanderätt.
Skolverket vill också framhålla betydelsen av långsiktighet och önskar att ISOF
överväger vad som kan bidra till att säkra detta.
Skolverket vill poängtera att bredden i sammansättningen av styrgruppen vad gäller
exempelvis geografi, ålder och kön är av särskild vikt för att styrgruppen ska kunna
bidra med ett så mångsidigt strategiskt stöd i frågor kring inriktning och övergripande prioriteringar som möjligt.
6.2.2 Styrning och inflytande

Skolverket tolkar att det är sverigefinska intresseorganisationer som avses tillfrågas
vid tillsättandet av ledamöter till styrgruppen för finska där det står att finska intresseorganisationer ska nominera ledamöter.
Myndigheten ser positivt på en gemensam referensgrupp men anser att referensgruppens roll och funktion behöver tydliggöras.
6.2.3 Uppdrag och 6.3.3 Uppdrag

Skolverket instämmer i det övergripande syftets prioritering av barn och unga i revitaliseringsarbetet. Skolverket vill dock framhålla att det i arbetet med barn och
unga även är angeläget att arbeta generationsöverskridande.
Skolverket anser att det uppdrag som beskrivs för respektive språkcentrum kan
med fördel preciseras med två perspektiv. Det första gäller efterfrågan av språken i
samhället. Med den förstärka lagstiftningen på området vad gäller förskola och
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äldrevård på nationella minoritetsspråk i åtanke kommer behovet av talare av språken inom olika yrkeskategorier sannolikt att öka. Språkcentrums uppdrag skulle
därför även kunna vara, utöver att arbeta utåtriktat och innovativt med attityder
och förhållningssätt till språket, även att nå ut bredare för att olika aktörer ska förstå att talare behövs inom olika sektorer.
Det andra perspektivet gäller att arbetet med språkvården på Institutet för språk
och folkminnen (ISOF), så som uppdraget nu är utformat, begränsas till att ”bistå
med bedömningar av behovet av insatser för språkets utveckling”. Det bör kunna
ses som ett exempel på samverkan med ISOF men språkcentrum för finska och
meänkieli bör i större omfattning kunna ta del av den samlade kompetens som
finns på ISOF vad gäller nationella minoriteter och minoritetsspråk.
6.2.4 Geografisk placering och 6.3.4 Geografisk placering

Det finns en skillnad i motiveringen till placeringen av de två språkcentrumen genom att placeringen av språkcentrumet för finska framhåller den fysiska närheten
för området centrala forsknings- och utbildningsinstitutioner. Skolverket menar att
det är viktigt att de båda centrumens möjligheter att bedriva en forskningsnära
verksamhet säkerställs, till exempel genom sammansättningen av referensgruppen
eller på annat sätt.
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