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Skolverket 

Yttrande över Förslag om nationell samordning 

av undervisning i nationella minoritetsspråk  

Skolverket har bett Folkbildningsrådet att inkomma med synpunkter på hur 

en nationell samordning av undervisningen i nationella minoritetsspråk 

inom skolväsendet kan organiseras så att undervisningen i språken stärks. 

Skolverket har önskat svar på två frågor: 

1. Vilken form av nationell samordning bedömer ni behövs för att stärka 

undervisningen i de nationella minoritetsspråken? 

2. Kan ni se att detta kräver författningsändringar och/eller att det ger 

budgetkonsekvenser? 

Folkbildningsrådets yttrande avgränsas till resonemang och förslag som har 

betydelse för folkbildningen. 

Folkbildningsrådets ställningstaganden 
Folkbildningsrådet ser inte behov av att ingå i en nationell samordning för 

att stärka undervisning i språken. Begreppet undervisning är främmande i 

studieförbundens verksamhet. Undervisning i folkhögskolorna styrs inte av 

nationellt bindande kursplaner, vilket utvecklas under rubriken 

Folkhögskolan som utbildningsform nedan. 

En nationell samordning om undervisning i nationella minoritetsspråk inom 

folkbildningen skulle i stället kunna formas genom nätverket eller liknande 

med de folkhögskolor som bedriver verksamhet med nationella minoriteter. 

Folkbildningsrådet skulle kunna undersöka intresset för ett sådant 

utvecklingsarbete. 
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Folkhögskolan som utbildningsform 
Folkhögskolan är en egen utbildningsform och en nyckelfaktor för att stärka 

likvärdigheten i det svenska utbildningssystemet. Folkhögskolan tar ett stort 

ansvar för att höja utbildningsnivån och utjämna utbildningsklyftor i 

samhället.  

Folkhögskolorna har ingen central styrning i form av nationella kursplaner, 

utan varje skola bestämmer själva över sina kurser. Folkhögskolan ger inga 

betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem i form av ett 

samlat studieomdöme som grundar sig på en gemensam bedömning som görs 

av lärare på folkhögskolan.  Allmän kurs vid folkhögskola har en så kallad 

motsvarandestatus och kan ge behörighet till såväl högskole- som 

yrkeshögskolestudier. För kurser i de nationella minoritetsspråken finns 

inget motsvarandebegrepp som i allmän kurs. 

Förslag till handlingsprogram för bevarande av de 

nationella minoritetsspråken 
Folkbildningsrådet har lämnat synpunkter på Institutets för språk och 

fornminnens förslag om handlingsprogram för bevarande av de nationella 

minoritetsspråken. Folkbildningsrådet har ställt sig bakom förslagen att: 

— Folkbildningsrådet bör regelbundet samla relevant information om 

det kursutbud inom folkbildningen som har koppling till de nationella 

minoritetsspråken. Informationen bör vara en del av den portal som 

föreslås. 

— Regeringen inrättar riktade anslag som Folkbildningsrådet delar ut 

till studieförbund och folkhögskolor för att erbjuda språkkurser i de 

nationella minoritetsspråken. 
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För Folkbildningsrådet 

 

Maria Graner 

Generalsekreterare 
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