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Remissvar Romers rätt – en strategi för romer i Sverige
(SOU 2010:55)
Högskoleverket har uppmanats att komma in med ett remissvar på ovanstående
utredning. I remissvaret kommenterar Högskoleverket bara sådant som har
anknytning till högre utbildning eller som rör Högskoleverket.

Avsnitt 5.4 Sekretariatet för romska frågor
Delegationen för romska frågor föreslår att Högskoleverket kan ingå i olika
referens- och arbetsgrupper knutna till det föreslagna sekretariatet för romska
frågor. Högskoleverket ställer sig i grunden positivt till förslaget. Samtidigt vill vi
lyfta fram att ett deltagande i referens- och arbetsgrupper måste bero på dessa
gruppers arbetsuppgifter. Högskoleverkets expertis ligger inom högskolesektorn.
Vi anser därför att vår kompetens bäst kommer till användning i arbetet kring
frågor som rör högre utbildning.
Avsnitt 7.2.4 Brist på modersmålslärare även Avsnitt 11.5.2
Modersmålsundervisning och modersmålslärarutbildning
Delegationen nämner tillgången på modersmålslärare i romani och lärare i den
svenska skolan med romsk bakgrund som en viktig faktor generellt för
integrationen i utbildningssystemet. Man lägger däremot inget förslag om
modersmålslärarutbildning men föreslår att kompetenshöjande insatser kan
utnyttjas för att rekrytera och vidareutbilda modersmålslärare.
Högskoleverket vill i det sammanhanget understryka att det är viktigt att
sådana insatser planeras så att det i förlängningen kan leda fram till formell
lärarbehörighet. För att uppnå målet med fler förebilder med romsk bakgrund i
skolan är det också angeläget att det ges möjligheter att kombinera
modersmålslärarinriktning med annan behörighet. Därmed förhindras att lärare
med romsk bakgrund enbart blir modersmålslärare.
Den nya skollagen 2010:800 ger möjlighet för modersmålslärare att anställas
utan tidsbegränsning utan att uppfylla kraven på lärarexamen. Regeringen föreslår
i propositionen 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare att

modersmålslärare inte ska omfattas av legitimationskravet. Högskoleverket anser
att det trots detta är mycket viktigt för individernas yrkesroll och ställning på
arbetsmarknaden att det finns reella möjligheter att bli behörig modersmålslärare.
Eftersom få personer med romsk bakgrund har behörighet att söka till
högskolan är det också angeläget att det skapas kompletteringsutbildningar och
verktyg för att validera språkkompetens och därmed möjliggöra och underlätta
inträdet till lärarutbildningen.

Tilläggsuppdrag till Högskoleverket att se över forskningen i romani chib
Delegationen föreslår att Högskoleverket, i tillägg till sitt pågående uppdrag att se
över högskoleutbildningen i de nationella minoritetsspråken (U2010/3886/UH),
också ska få i uppdrag att se över forskningen i romani chib.
Högskoleverket motsätter sig inte förslaget, men anser att ett sådant uppdrag i
så fall bör omfatta alla nationella minoritetsspråk i Sverige, alltså även samiska,
finska, meänkieli och jiddisch. Eftersom det finns ett nära samband mellan
forskningen i de nationella minoritetsspråken och tillgången på universitetslärare i
de nationella minoritetsspråken anser Högskoleverket att det är angeläget att
klargöra hur forskning i dessa språk ska kunna bedrivas. Ett sådant klargörande är
viktigt för att säkerställa att högskoleutbildning i de nationella minoritetsspråken
ges kontinuerligt och med god kvalitet.
I övrigt hänvisar Högskoleverket till sin kommande rapport gällande
regeringsuppdrag att göra en översyn av högskoleutbildningar i nationella
minoritetsspråk (U2010/3886/UH). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2011.
Beslut i ärendet har tagits av universitetskanslern Lars Haikola efter
föredragning av utredaren Andrea Amft i närvaro av stabschefen Lennart Ståhle
och avdelningschefen Magnus Hjort. I ärendets beredning har även samordnaren
för lika villkor Agnes Ers, informatören Ann Sofie Fredriksson, utredaren Iréne
Häggström, avdelningschefen Lars Petersson och verksjuristen Mattias Wande
medverkat.
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