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FÖRORD
Sametinget genom samiskt språkcentrum lämnar årligen en lägesrapport: De samiska språken i
Sverige. Lägesrapport för 2019 är den tionde i ordningen. Enligt regleringsbrev från
Kulturdepartementet ska Sametinget lämna en årlig lägesrapport om situationen för det samiska
språket1 •
Förenta nationernas generalförsamling antog en resolution om att utse 2019 till det internationella
året för urfolksspråkår {IYIL2019). Runt om i världen finns ett stort antal urfolk och urfolksspråk,
varav de flesta är små, hotade språk som riskerar att försvinna. Urfolkens språk är inte bara en
tillgång för talarna själva, utan är en del av världens kulturella mångfald. Språk är inte bara ett
kommunikationsmedel utan också en bärare av kulturhistoria, traditioner och minnen, samt varje
persons unika identitet. Samedigge ser språket som något som binder samman alla delar av vår
kultur.
När det samiska samhället stärks, så stärks också språket. Om delar av det samiska samhället hotar
att försvinna, så hotas också språket. De samiska språkens fortlevnad är beroende av en stark samisk
livsmiljö och en stark samisk kultur. Starka välmående språk speglar i sin tur ett starkt samiskt
samhälle och kultur.

Anita Kitok

lngegerd Vannar &
Sylvia Sparrock

Sametinget

Sametinget

Avdelningschef

Arbetsledare

Språk och utbildning

Samiskt språkcentrum

1

https://www.sametinget.se/125S75?file id;l
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SLUTSATSER
Samiska språk har behov av insatser för att främjas och utvecklas så att de kan bli välmående språk
som överförs till nästa generation. De samiska språken har olika behov och behöver varierande
insatser för att bevaras och utvecklas.

Urfolksspråkåret - urfolksspråksdecenniet
Sametinget har under detta år uppmärksammat det internationella året för urfolksspråk (IYIL2019)
på flera olika sätt. De omfattande språkseminarierna hade inte varit möjliga att genomföra om inte
sametinget tilldelats särskilda resurser i samband med urfolksspråkåret. De samiska språken finns
och talas inom flera länder och genom de samnordiska arrangemangen har det samnordiska
språkarbetet förstärkts. Sametingen i Finland, Norge och Sverige uppmärksammade samiska språk
under en gemensam "språkvecka". Under 2020 har sametingen för avsikt att fortsätta synliggöra och
skapa engagemang för de samiska språken med insatser under en gemensam språkvecka.
Under urfolksspråkåret har det också utarbetats ett slutdokument "Strategic outcome document of
the international languages". Unescos 40.e generalkonferens i Paris i november 2019 beslutade att
acceptera slutdokumentet där det rekommenderades att genomföra ett internationellt
urfolksdecennium 2022-2032. FN:s generalförsamling beslutade i december 2019 i New York at
utnämna 2022-2032 till det Internationella urfolksdecenniet.

Kartläggning av de samiska språken
Sametingets språkseminarium i Julevu arbetade med att kartlägga och identifiera de samiska
språkgruppernas behov. Kartläggningsmaterialet visar att språken befinner sig i olika faser och
därmed har behov av olika slags språkinsatser för att språkanvändandet för respektive samiskt språk
ska öka . Ett gemensamt behov som framkommer är ekonomiska medel för att kunna genomföra
språkinsatser inom de olika nivåerna individ- grupp-, och samhällsnivå. För att tillfredsställa de
identifierade behoven behöver Sametinget förstärkning genom ett särskilt språkanslag.
Kartläggningsmaterialet utgör även underlag för Sametingets språkpolitiska arbete med att utforma
en språkstrategi som fastställer Sametingets långsiktiga visioner och mål med att leda det samiska
språkarbetet.

Handlingsprogram för bevarande av de samiska språken - Sametingets språkpolitiska strategi
Sametinget har i november 2019 av regeringen mottagit uppdraget att utarbeta ett förslag till
långsiktigt och samlat handlingsprogram för de samiska språken. Syftet med projektet är att utifrån
uppdragsdirektiven utforma ett handlingsprogram med handlingsplaner för de samiska språken,
nordsamiska, lulesamiska, pitesamiska, umesamiska samt sydsamiska.
Sam.bandet mellan samiska språkstudier - gymnasium - högre studier - lärare - forskning
I Sveriges sjunde rapport till Europarådet uppmärksammas att endast 22 elever av 81536 elever har
slutfört gymnasieskolan med ett eller flera betyg i samiska . Det är ett väldigt lågt antal elever som
resulterar i att ännu färre samiska elever går vidare mot högre studier i samiska eller som väljer
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inriktning mot lärarutbildning. Det innebär i förlängningen att det är få samiska studenter som går
vidare mot samisk forskning eller ännu högre studier i samiska. Utifrån dessa aspekter finns det
behov av betydande insatser och engagemang från de skolansvariga inom alla nivåer för att öka
samisk språkundervisning så att fler antal elever har slutbetyg i samiska från gymnasiet. Samiska
föräldrar ska inte behöva kämpa för att deras barn ska få möjlighet att läsa samiska inom
utbildningssystemet utan föräldrar och barn ska istället få fokusera på vilket alternativ de ska välja
för att inhämta och utveckla samiska språkkunskaper. Det ska finnas valmöjligheter på olika nivåer i
samiska från nybörjare till modersmålstalare.

Fler språkcentrum
På svensk sida av Sapmi finns Samiskt språkcentrum i Dearna och i Staare. 2018 gav regeringen
Sametinget i uppdrag att utreda hur Samiskt språkcentrums verksamhet skulle kunna utvecklas för
att främja fler samiska språk. I Sametingets utredning som presenterades våren 2019 framkommer
ett specifikt behov för fler språkcentra och åtgärder för ett intensivare revitaliseringsarbete 2• Under
språkseminariet i Julevu uttrycktes behov av fler språkcentrum, "goahte 3 " där språkinsatser
koordineras.

Såmi giellagaldu/Såme giellagalldo/Saemien G'ielegaaltije
Nordiskt ämbetsmannaråd för samiska frågor (NÄS) och sametingen i Sverige, Norge, Finland har
under 2019 utarbetat förslag till organisationsmodell för en framtida permanent verksamhet för de
samiska språkens språkvårdande organ Sami Giellagaldu. Samiskt parlamentariskt råd (SPR) har
fattat beslut om att skapa ett gemensamt organ med Sametinget i Norge som värdland och
språkarbetare i tre länder.
Ett varaktigt samnordiskt arbete med språkvård och språknormeringar som stärker och utvecklar de
samiska språken är nödvändigt för en sammanhållen utveckling i respektive samiska språk.

Pitesamisk ortografi antagen
Inom ramen för Giellagaldus verksamhet har en pitesamisk arbetsgrupp under 2018-2019 arbetat
med att ta fram en pitesamisk ortografi. Ortografin godkändes i augusti 2019 av sametingen i Norge
och Sverige och i samband med det ordnade Sametinget en ceremoni. Ett 70-tal deltagare kom och
firade denna historiska dag med underskrift av dokumentet och inslag av tal och jojk.
Att även det femte samiska språket i Sverige har fått en godkänd ortografi betyder mycket för
talarna och för självbekräftelsen. Energi frigörs till att tala, skriva, agera för tillkomst av exempelvis
kurser och läromedel och i olika sammanhang lyfta samiskan

2
3

Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk (KU2018/01453)
Goahte är den lulesamiska benämningen för kåta, en traditionell samisk bostad
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INLEDNING
Årets lägesrapport över de samiska språken utgår liksom tidigare år från Unescos kriterier i
"Language Vitality and Endangerment" 41, skrivna av en expertgrupp lingvister, som utsågs 2003.
De första sex kriterierna är till för att bedöma livskraften hos hotade språk, två kriterier bedömer
språkliga attityder (7, 8) och den nionde bedömer behovet av dokumentation.
Sedan lägesrapport 2013 har vi på Samiskt språkcentrum försökt att identifiera och härleda
tendenser, fakta och erfarenheter utifrån Unescos kriterier. Några av de beskrivna avsnitten visar
hur det samiska sprider ut sig på andra arenor vilket är positivt och de händelserna berör de samiska
språken i en vidare mening.
I årets lägesrapport fokuserar vi särskilt på internationella året för urfolksspråk {IYIL2019) eftersom
Förenta nationernas generalförsamling 2016 antog en resolution om att utse detta år till det
internationella året för urfolksspråk (IYIL2019) . Se mer innan kap.l. Under rubriken händelser i
Sapmi finns det under detta år avsnitt som belyser samiska språk med anledning av urfolksspråkåret.
Vi gör även en uppföljning under detta år hur några av de samiska förvaltningskommuner erbjuder
samisk förskoleverksamhet och i vilken omfattning barnen får höra/tala/lära sig samiska. Vi återger
även några föräldraröster. Läs mer i kap. 6.
Benämningen samiska språken/språket är i sig en samlingsterm för de olika samiska språken.
I Sametingets språkpolitiska handlingsprogram 5 står:
Det finns flera samiska språk. På svensk sida finns syd-, ume-, pite-, lule- och
nordsamiska och samtliga har godkända ortografier. När vi använder termen 'de
samiska språken' i denna text syftar vi på de språk som finns på svensk sida. Ibland
används termerna 'samiska språket' eller helt enkelt 'samiska'. Sådana gånger syftar
vi på vilket som helst av de samiska språken, eller alla de samiska språken i
betydelsen det samiska folkets språk.
Språkpolitiska handlingsprogrammet är antaget i plenum och där framgår att Sametinget strävar
efter att de olika samiska varieteterna ska benämnas som olika samiska språk. Skillnaden mellan
sydsamiskan och nordsamiskan kan liknas med svenska och färöiska".

Unescos kriterier är enligt utredningen "Att återta mitt språk" {SOU 2006:19):
1.

I vilken grad språket förs över till nästa generation,

2.

antalet talare,

3.

andel talare inom hela populationen,

4.

i vilka domäner och i vilken utsträckning språket används,

5.

i vilken grad språket används i nya domäner,

6. vilka förutsättningar för språkundervisning som finns,
7.

språkets status och i vilken grad språket har lagligt skydd i samhället,

8.

hur gruppens egna attityder är till det egna språket,

9.

samt vilket språkmaterial det finns för språket, t.ex. grammatik och ordböcker.

4

Language Vitality and End angerment. http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00120-EN .pdf
https://www.sametinget.se/handlingsprogram sprak
6
SOU 1990/91, samerätt och samiskt språk
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Lägesrapporten refererar och återkopplar till Sametingets språkpolitiska handlingsprogram 7 som
antogs av plenum 2016-05-31--06-02.
Sametinget har enligt Sametingslagen (1992:1433) 2 kap 1§ 3p till uppgift att fastställa mål för och
leda det samiska språkarbetet. I det antagna handlingsprogrammet utgår målen och sametingets
vision från en självklar tanke om att samiska ska vara levande språk som är nära kopplat till samisk
kultur och samhällsliv.
Sametingets vision med de samiska språken:
Alla samer kan tala, läsa och skriva samiska. De samiska språken är levande och välmående språk
som används och värdesätts i samhället.

De språkpolitiska fastställda målen för det samiska språkarbetet är:
1. Det samiska folket har språkligt självbestämmande
2. Alla samer har grundläggande språkliga rättigheter
3. Samiska är huvudspråk i Såpmi/Såbme/Såbmie/Saepmie
4. Alla samer har möjlighet att återta och/eller utveckla sitt samiska språk utifrån individuella behov
5. Antalet barn och unga med samiska som förstaspråk ökar
6. Samiska ska vara synlig i samhället
7. Starka traditionella språkdomäner
8. Språkarbete i Såpmi/Såbme/Såbmie/Saepmie är gränslöst
9. Samiska i offentlig verksamhet ska vara vårdad, enkel och begriplig
10. Sametinget agerar som förebild för hur samiskan används, värdesätts och stärks i samhället

Ortnamnen skrivs genomgående på samiska i denna rapport men återfinns på svenska i bilagan. I
årets rapport har vi också valt att benämna Sametinget på lulesamiska, Såmedigge.

INTERNATIONELLA URFOLKSSPRÅKÅRET 2019
Uppmärksammandet av internationella urfolksspråkåret (IYIL2019) ska bidra till att främja och
skydda urfolksspråk och förbättra levnadsvillkoren för dess talare . Vid det sextonde sammanträdet i
Permanent Forum för urfolksfrågor 2017 uppmanades medlemsstaterna, i nära samarbete med
ursprungsfolken och UNESCO att delta aktivt i planeringen av urfolksspråkåret.
lnternational Year of lndigenous Languages, 2019
95. The Permanent Forum welcomes the proclamation of the lnternational Year of lndigenous Languages,
beginning on 1 January 2019, to draw attention to the critical loss of indigenous languages and the urgent

7

https://www.sametinget.se/handlingsprogram sprak

11

need to preserve, revitalize and promote indigenous languages and to take further urg en t steps at the
national and international levels. The Forum notes with appreciation the commitment made by th e
United Nations Educational, Scientific a nd Cultural Organization (UNESCO) to serve as the lead agency for
the Year, in collaboration with other relevant agencies.

96. In the light ofthe proclamation ofthe Jntemational Year, the Permanent Fomm invites Member States,
in close cooperation with indigenous peoples, UNESCO and other relevant agencies ofthe United Nations
system, to participate actively in the planning ofthe Year, including by organizing national and
intemational expert meetings lo raise awareness of and plan specific activities for the Year, and securing
additional and adequate fimding for the successful preparation and implementation of the Year, including
by providing support for the establishment of an indigenous-led fönd dedi cated to the preservation and
revitalization ofindigenous languages.
(Report on the 16th session E/2017/43-E/C. I 9/2017/I I)

Samedigges insatser under urfolksspråkåret
Samedigges språknämnd, Giellagaldu och Samiskt språkcentrum har uppmärksammat
Urfolksspråkåret på flera olika sätt och vid olika tillfällen under 2019 8 • Det handlar både om insatser
initierade av Samedigge via språknämnden och insatser initierade och genomförda av samiskt
språkcentrum. Förutom de ovannämnda insatse rna har webbsidan samer.se haft flera reportage för
att synliggöra urfolksspråkåret.

Politikerveckan i Almedalen
Samedigge valde för andra året i rad att delta under Almedalsveckan i Visby. Arrangemanget
genomfördes långt ifrån de traditionella samiska språkmiljöerna. Samedigge bedömde dock att det
är viktigt att synliggöra språken, öka acceptansen och öka möjligheterna att utveckla de samiska
språken inom domäner där samhällets beslutsfattare återfinns. Samedigge arrangerade
politikersamtal och tillhandahöll informationsmaterial om samer och de samiska språken. Första
dagen var de samiska språken i fokus då Samiskt språkcentrum tillsammans med Giellagaldu och
Samedigges språknämnd ansvarade för programmet. Två politikersamtal genomfördes dels om
behovet av en samisk språklag och dels om det särskilda behovet utifrån att samerna är ett urfolk
och en nationell minoritet

Samnordiskt språkseminarium för språkarbetare
Ett samnordiskt språkseminarium genomfördes i oktober 2019 i Anar i Finland som ett
samarrangemang mellan Sametingen i Sverige, Norge och Finland och Sami Giellagaldu. Inför arbetet
utsågs en arbetsgrupp med represe ntanter från respektive sameting som planerade och
genomförde språkseminariet.

8

https:ljwww.sametinget.se/aktiviteter-lYIL209
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Syftet med språkseminariet var att erbjuda kompetensutveckling för översättare, tolkar och andra
språkarbetare; ett tillfälle att knyta kontakter, bilda nätverk och stärka samnordiskt samarbete.
Seminariet bestod av nio föreläsningsblock och dagarna avslutades med panelsamtal. De samiska
språk som blev representerade genom föreläsningar och panelsamtal var nord-, lule-, enare- och
skoltsamiska .
Utgångspunkten under seminariet var att synliggöra så många samiska språk som möjligt genom
föreläsningarna och i panelsamtalen. Ambitionen var att seminariet enbart skulle hållas på de
samiska språken men brist på lule- och sydsamiska tolkar medförde att seminariet blev tolkat till
svenska och finska.
I utvärderingen i form av webbenkät framkom kritik för att tekniken kring tolkningen inte hade
fungerat tillfredsställande. I övrigt var deltagarna till största delen nöjda med arrangemanget. De var
positiva till framtida språkseminarier och ansåg att liknande arrangemang skulle hållas varje eller
vartannat år någonstans i Sapmi.

Seminarium om de samiska språkens behov
I syfte att påbörja en kartläggning av de samiska språkens behov i Sverige genomfördes i november
2019 ett språkseminarium i Julevu med deltagare från nord-, lule-, pite-, ume och sydsamiskt
språkområde.
Inför språkseminariet hade fem koordinatorer engagerats för att utarbeta ett diskussionsunderlag
med beskrivningar av språkgruppens nuläge och behov utifrån Unescos nio kriterier.
Seminariet har resulterat i ett dokument där respektive språkgrupp; nord-, lule-, pite-, ume- och
sydsamiska har beskrivit sitt nuläge och inkommit med synpunkter kring språkliga behov och
prioriteringar. Underlaget kommer att användas inom Samedigges språkpolitiska arbete framöver
och användas som grund för att formulera en handlingsplan för de samiska språken.
Under seminariet genomfördes ett panelsamtal med urfolksrepresentanter från Australien och en
representant från den samiska expertgruppen "Verddet" som deltagit i arbetet med filmen Jikl)on
2/Frost 2 samt en representant från Same radion & SVT Sapmi. Panelsamtalet handlade om hur
urfolk kan arbeta för att få en rättmätig plats och framställas på rätt sätt i TV, filmer och andra
medier.
I utvärderingen svarar en tydlig majoritet att seminariet motsvarade deras förväntningar och att
deltagarna kände sig bekräftade. Man uppskattade att arbeta i språkgrupper med en konkret uppgift
och man tyckte att språkgrupperna lyckades med sina arbetsuppgifter.
Deltagarna inkom också med synpunkter om att det var positivt att alla fem samiska språk
behandlades likvärdigt men att farhågor finns om att detta seminarium inte leder till någonting
framöver. Deltagarna efterfrågade tolkning och översatta dokument till alla fem språk, och man
uppskattade utblickar till grannländerna för att se hur de arbetar med språkfrågor.
I ett av enkätsvaren hade en mötesdeltagare sammanfattat läget:
"Revitalisering av de samiska språken kräver medvetet och långsiktigt arbete på samhälls-, gruppoch individnivå. Majoritetssamhället kan bistå de samiska språken genom att skapa språkbevarande
klimat i samhället och genom att ge samerna konkreta verktyg för att återta språken. Om samerna
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ges förutsättningar att forma sin framtid, kan den styrka som grupperna besitter kanaliseras för att
vända språkbytesprocessen . Språkåtgärder som vidtas skall vara statushöjande och revitaliserande
samt innebära ett synliggörande av de samiska språken. Det behövs ett målinriktat och strukturerat
arbete med konkreta stöd insatser utfört i samverkan med olika språkinstanser."

Riksdagsseminarium
Utifrån att det är angeläget att öka kunskapen och att synliggöra de samiska språken inom domäner
där samhällets beslutsfattare återfinns arrangerade Samedigge/Samiskt språkcentrum i juni 2019 ett
seminarium i riksdagshuset i Stuehkie/Stockhoalbma/Stockhoalmma om de samiska språkens
möjligheter och utmaningar. Seminariets syfte var att ge riksdagspolitiker ökad insikt om samiska
språkpolitiska strävanden och få bättre kännedom om de samiska språkens situation i Sverige.
Seminariet samlade ett tjugotal deltagare och efter seminariet genomförde Samedigges språknämnd
enskilda möten med riksdagsledamöter. Seminariet följdes upp med ytterligare ett
riksdagsseminarium i december med temat "Möjligheter och utmaningar för samerna i Sverige" som
samlade ett femtiotal deltagare.

Samiskt språkcentrums insatser under urfolksspråkåret
Språkcentrums uppdrag är att främja och stimulera till ökad användning av de samiska språken.
Under 2019 har vi särskilt uppmärksammat det internationella urfolksspråkåret och har med
anledning av det haft särskilda insatser. Vi har presenterat Veckans ortnamn på Facebook och

Veckans ord på Samedigges hemsida och vi har arrangerat språkcafeer och ortnamnskvällar. I
samarbete med Samedigges kommunikatörer har en informationsbroschyr utarbetats om de
samiska språken "Våra samiska språk - Om de samiska språken i Sverige, språkbevarande och
lagstiftning" och ett utskick med litteraturtips och affisch har skickats till samtliga bibliotek i Sverige.

Bild XX: Veckans ord på Samedigges webbsida, språkdockor, foto: Ann-Charlotte Sjaggo
Gielladohkka (saN)
Gielladohkka är nordsamiska och betyder 'språkdocka'. Språkdockan är en samisktalande docka,
som är framtagen som ett nytt språkverktyg i syfte att främja barns språkutveckling.
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Mija giella" - språkseminarium
Ett språkseminarium genomfördes i Jåhkåmåhkke i februari 2019 i sa mband med Jokkmokks
marknad och som inledning på det Internationella urfolksspråkåret i Sverige. Seminariet inledde s
med en paneldebatt där både språkexperter och sa metingspolitiker medverkade och därefter två
föredrag på temat språklig revitalisering samt överföring av språk till nästa generation. Föreläsare
var språkforskaren Annika Pa sa nen, Finland som följt revitaliseringsprocessen i Anar och Leena Huss
professo r emerita i flerspråkighet. Språkseminariet fyllde sitt syfte att lyfta de sa miska språkens
situation och förmedla goda exempel på revitalisering som stärkte deltagare och medverkande .
Deltagarna uttryckte sin uppskattning av val av föreläsare samt innehåll i paneldebatt.

Giellavahkku/Giellavahkko/Giellavahkko/Giällavahkkuo/G"felevåhkoe/Språkvecka
Samedigge i Norge genomförde en samisk språkkonferens i Ramsa, Norge i februari 2019 där man
uppmärksa mmade en långsiktig språksatsning som man kallade för språklyftet. Konferensen var
också en inledning på det internationella urfolksspråkåret där de planerade aktiviteterna
prese nterades 9 • Under konferensen i Ramsa initierades vecka 43 som en "språkvecka 10" med tanken
att de sa miska språken skulle uppmärksammas samtidigt i Finland, Norge och Sverige. Språkveckan
resulterade i ett intensivare samarbete mellan sametingen och ett utbyte av material som var
specifikt framtaget till språkveckan . Samedigge i Norge samordnade också en länksida 11 där man
kunde finn a och följa vilka aktiviteter som genomfördes under den gemensamma språkveckan.
Sametingen i Finland, Norge och Sverige har för avsikt att fortsätta med en gemensam språkvecka
under 2020.
Språkcentrum uppmanade via mejl alla samiska förvaltningskommuner att på olika sätt
uppmärksamma språkveckan. Sagostunder på bibliotek och sa miska inslag i skolor, förskolor och på
äldreboenden var aktiviteter som genomfördes av sa miska förvaltningskommuner denna vecka .
Språkcentrum arrangerade språkkafeer tillsammans med fem förvaltningskommuner;
Stuehkie/Stockhoalbma/Stockhoalmma, Ubmeje, Suorssa/Gavtjavrrie, Årviesjavrrie och Giron . I
samband med språkkafeet i Ubmeje ordnades även en träff med grundskole- och gymnasieelever
som läser sa miska via fjärrundervisning samt elever från Liksjoe och Ubmeje kommuner.

https://www.sametinget.no/Arrangementer/Samisk-spraakkonferanse-2019
Benämningar på språkvecka på de samiska språke n fr. vänster; nord-, lule-, pite-, ume-, sydsamiska

10

11

https://www.giel lavahkku .no/ns/program/
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Bild XX. De olika arrangemangen under vecka 43 Giellavahkko
Utöver dessa aktiviteter har Samedigge deltagit i nordamerikanska och arktiska regionala möten för
UNESCO:s Internationella Urfolksspråkår för att bidra till att ta fram ett slutsatsdokument för
urfolksspråkåret till FN:s generalförsamling.
Vid Unescos 40:e generalkonferens, november 2019 beslutades att acceptera slutdokumentet för
IYIL, "Strategic outcome document ofthe international languages" där det rekommenderades att
genomföra ett internationellt urfolksdecennium under åren 2022-2032.
FN :s generalförsamling beslutade i december 2019 i New York att utnämna åren 2022-2032 till det
Internationella urfolksspråkdecenniet.
I lägesrapporten beskrivs händelser som Vi gör även en uppföljning under detta år hur några av de
samiska förvaltningskommuner erbjuder samisk förskoleverksamhet och i vilken omfattning barnen
får höra/tala/lära sig samiska. Vi återger även några föräldraröster. Läs mer i kap . 6.

1. I VILKEN GRAD SPRÅKET FÖRS ÖVER TILL NÄSTA GENERATION
Umesamiska är ett litet urfolksspråk som kämpar för sin existens. Språket har få förstaspråkstalare
men antalet andraspråkstalare har ökat de sista åren. Att en naturlig överföring av språket sker till
nästa generation är ingen självklarhet. Sen umesamiskan fick en godkänd ortografi 2016 och en
umesamisk ordbok 2018 har ett rejält språklyft ägt rum . Som exempel kan nämnas att under hösten
2019 genomfördes en umesamisk språkkurs i Gåvtjåvrrie och en ytterligare umesamisk kursomgång i
Arviesjåvrrie med god uppslutning. Flera deltagare är småbarnsföräldrar vilka är motiverade ott läsa
umesamiska för att kunna överföra språket till nästa generation. Det är glädjande att se en
språkgrupp med sån energi.

Mentorprogram
Med mentorprogram menas en metod för språköverföring mellan mentor-lärling. Det är en metod
som samiskt språkcentrum arbetat med under flera år och metodiken i mentorprogrammen kan
spridas vidare och genomföras både lokalt exempelvis i förvaltningskommunerna och i större
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sammanhang med olika språkgrupper. Under detta år har språkcentrum genomfört två
mentorprogram.
Nordsamiskt mentorprogram
Språkcentrum har från oktober 2018 till juni 2019, i samarbete med Samij åhpadusguovdasj, initierat
och genomfört ett nordsamiskt mentorprogram med 15 deltagande lärlingar och lika många
mentorer. Syftet har varit att skapa nya och fler talare och fokus har legat på det muntliga språkets
utveckling och överföring som sker vid mötet mellan mentor och lärling. Programmet inleddes med
en gemensam uppstartsträff och avslutades med en gemensam uppföljning. För att inspirera
lärlingarna inbjöds en föreläsare som berättade hur denne lyckats återta det nordsamiska språket
och hur hon inspirerats att studera vidare mot högre studier i samiska. Därefter redovisade
mentorparen hur deras arbete genomförts med återkoppling till lärlingens personliga
målformulering och den språkliga nätverkskartan, som hjälper lärlingen att visualisera vilka man kan
tala samiska med och om lärlingarna hittat fler personer som de kan tala samiska med . Inom
mentorparen har det förekommit olika aktiviteter som främjat lärlingens målformulering.
Mentorparen har exempelvis slöjdat tillsammans och använt relaterad slöjdterminologi. De har tittat
på TV; sportsändning men att man utelämnat ljudet och mentorn fungerat som en samisk
kommentator, arbetat utifrån Divvunböcker och på så sätt kunnat fördjupa sig i språkets
grammatiska böjningar.
Under en avslutande träff fick deltagarna besvara en utvärderingsenkät där det skrevs:
"har ökat mitt språkliga kunnande, kan tala ibland beroende på situationen, väldigt nöjd med
mentorprogrammet, nu känner jag att jag kan tala flytande, vägen till att bli nordsamisk talare är
mödosam och det hade varit betydligt enklare och naturligare att få överföringen av sina föräldrar
när man var barn och genom en fungerande undervisning i samiska, vill ha mer kontakt med andra
mentorpar för inspiration och ökad motivation, vill ha flera gemensamma möten".
Jåhkågasska mentorprogram
Ett mentorprogram tillsammans med Jåhkågasska tjiellde som påbörjades i oktober 2018 avslutades
i juni 2019. Målsättningen med projektet var att stödja samebyns medlemmar att återta sitt språk,
det vill säga byta arbetsspråk från svenska till lulesamiska i första hand i renskötselarbetet.
Aktiviteterna har genomförts i Jåhkåmåhkke med uppstart, uppföljning och avslutsträffar samt
språkinsatser under renskötselarbete som skiljning och slakt. Eftersom många föräldrar deltagit i
mentorprogrammet har det funnits behov av att även arrangera aktiviteter för barnen. På så sätt har
barnen fått "språkbadsdagar" där en samisktalande ungdom ansvarat för aktiviteter med barnen .
Under projektets gång har deltagarna träffats runt olika teman som naturens terminologi,
grammatik, film från 1940-talet, ortnamn och termer kring renen . I projektet deltog 26 vuxna och 10
barn. En utvärderingsenkät som deltagarna fått svara på visar att de i olika grad ökat sitt språkliga
kunnande och fått tillfällen att använda den samiska de kan. Medlemmarna är positiva till
genomförandet av mentorprogrammet och tycker att det varit ett bra sätt att utveckla sina
kunskaper i samiska. Jåhkågasska kommer att fortsätta språkarbetet inom samebyn, då de har sökt
och erhållit projektmedel från Institutet för språk- och folkminnen .
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Händelser i Sapmi
Annika Pasanen - Giellabeassi ja anarasgiela ealaskahttin
Samiskt språkcentrum har i Lägesrapporten De samiska språken 2015 beskrivit olika modeller och
erfarenheter av att revitali se ra de samiska språken utifrån ett långsiktigt arbete 12 .
I en av modellerna har språkforskaren Annika Pasanen, Finland som följt revitalise ringsprocessen i
Anar, beskrivit Giellabeassi ja anarasgiela ealaskahttin -Språkbad och enaresamiskans revitalisering .
Vid Samedigges samrådsmöte angående minoritetspolitiska frågor i Julevu juni 2019 fick vi återigen
möjligheten att ta del av det framgångsrika exemplet Anar och att det är fullt möjligt att ta tillbaka
ett språk som är på utdöende.
Vid revitaliseringsprocessen med anarasgiela så talar man om tre viktiga "barru" - vågor.
1986: första vågen i revitaliseringen av enaresamiskan initierades i Enaresamiska föreningen
1997: andra vågen i revitaliseringen börjar; att åstadkomma ett språkbyte bland barnen
2009: tredje revitaliseringsvågen börjar; att vända språk bland vuxna.
Det är intressant att se tidsperspektivet, det förklarar att revitalisering av samiska språk är
långsamma tidsprocesser.
En förutsättning i revitaliseringsprocessen har varit att språköverföring har prioriterats högt och
intensiva språkinsatser har genomförts. Man erfar att den vanligaste orsaken till att
språkrevitaliseringen blir en besvikelse är att den dominerande språkmiljön/majoriteten inte förstår
hur viktig språköverföringen är.
1997 startades insatsen Giellabiessi/språkbo som är en form av Giellalavgun/språkbad . I Anar
används begreppet Giellabiessi om en modell för hela förskolan och/e ller skolan där språket används

12

https:/lwww.sametinget.se/102243
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konsekvent i alla sammanhang (full immersion-metodik, en stark utbildningsmodell). Barnen bemöts
på samiska i förskolan minst 25 timmar per vecka, vanligtvis 35 timmar per vecka.
Giellabiessi är en del av en större revitaliseringsinsats som innefattar hemmet, skolan och hela
samhället där syftet är att bidra till att språket används mer först och främst i hemmet. En stark
språkmiljö skapas för språköverföring i situationer där språket sen en tid inte längre överförs eller
inte överförs i tillräcklig omfattning t.ex. i hemmet från föräldrar till barn.
Barn som deltagit i Giellabiessi kan sägas vara funktionellt tvåspråkiga, de förstår språket bra och
klarar att kommunicera på enaresamiska utifrån sina egna kunskaper. Förutsättningen är en stark
språkmiljö, barnet måste höra språket varje dag och man måste få tillräckligt med input och även få
prata själv (output). Barn lär sig ett språk om man regelbundet talar språket och om barnet själv
förväntar sig använda språket. Det ska användas som ett regelrätt kommunikationsspråk för aktiv
inlärning. Språköverföring kan ske i hemmet, vilket ger de bästa förutsättningarna, via Giellabeassi
och Giellalavgun och som undervisningsspråk i skolan. Detta är exempel på starka språkmodeller
som ger bra resultat i språkundervisningen .
Revitaliseringens resultat fram till idag är att alla ca . 100 barn som deltagit i Giellabiessi på heltid har
börjat tala enaresamiska innan skolåldern. 1997 fanns det enbart en förälder som talade
enaresamiska med sitt barn och 2019 så talar en stor andel av föräldrarna enaresamiska med sina
barn. Den första kullen barn som deltagit i Giellabeassi har redan själva blivit föräldrar och de talar
idag enaresamiska med sina barn . Giellabeassi har, med andra ord förändrat enaresamiskans
situation. Man konstaterar att metoden med att i förskoleåldern genomföra fullständiga språkbad är
den mest effektiva metoden av språköverföring utanför hemmet.

2 OCH 3. ANTALET OCH ANDELEN TALARE INOM HELA
POPULATIONEN

"Alla våra samiska språk är lika mycket värda och vi värderar inte ett språk efter hur många talare
som finns eller hur utbrett språket är".

Vi har funnit ett passande citat som sammanfattar de samiska språkens status, värdering och
utbredning.
Samiskt språkcentrum genomförde 2014 en förstudie : Kartläggning av de samiska språken där det
fanns förslag kring förutsättningarna för samisk språkanvändning och individers användning av de
samiska språken. I förstudien framkom att det finns utmaningar att finna alternativa mätmetoder
som inte utgår från register och etnicitet.

I lägesrapporten om de samiska språken 2018 har vi beskrivit att Sverige inte för någon statistik över
antalet talare av minoritetsspråk eller någon statistik utifrån etnicitet. Vi har också beskrivit länder
som Finland och Australien där man baserar statistiska uppgifter på självidentifiering.
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Utredning om antecknande av flera språk i befolkningsdatasystemet
I Finland är en utredning publicerad där man utvärderat möjligheterna att anteckna flera språk i
befolkningsdatasystemet. För närvarande antecknas personens modersmål och kontaktspråk i
befolkningsuppgifterna. Europarådets ministerkommitte har också rekommenderat att Finland ska
göra det lättare att i befolkningsdatasystemen anmäla flera språk och systemet skulle ge en
mångsidigare bild av människans språkliga identitet, av de språk som talas och av tillhörigheten till
språkliga gemenskaper".
I utredningen presenteras två olika alternativ för hur flera språk skulle kunna dokumenteras i

befolkningsdatasystemet. Det ena alternativet innebär att man antecknar flera modersmål och väljer
ett av dem som kontaktspråk. I det andra alternativet skulle man anteckna endast ett modersmål,
men ha möjligheten att anteckna ett eller flera hemspråk. De uppgifter som finns i
befolkningsdatasystemet om modersmål används bland annat vid den språkliga indelningen av
kommuner, vid planering av tjänster, vid val av kontaktspråk och vid beslut om andel av
statsunderstöd .
En språkutveckling som språkcentrum följer är talarstatistiken utifrån Saminuorras förbundsmöte.
Talarstatistiken går att utveckla och synliggöra utifrån många aspekter och vid fler tillfällen men vi
har begränsat oss att fokusera statistiken utifrån ungdomarnas språkanvändning.

Såminuorras förbundsmöten - talarstatistik framöver?
Såminuorra ett samiskt ungdomsförbund, har med stöd från samiskt språkcentrum fått utökade
möjligheter att använda de sa miska språken under ungdomsorganisationens förbundsmöten 14 .
Genom att det finns tillgång till tolkning under förbundsmötet så stimuleras ungdomarna att hålla
sina anföranden på de samiska språken. Saminuorra har under tre år dokumenterat på vilket språk
man valt att tala och presentera respektive punkt utifrån dagordningens 17 punkter. Statistiken
synliggör språkanvändningen av de samiska språken under förbundsmötet och visar Saminuorras
intresse och medvetenhet om att utveckla de samiska språken på nya domäner. Flera av de
ungdomar som idag är aktiva inom Såminuorra har varit deltagare under språkcentrums
ungdomskampanjer #Samasmuinna2 #Samastamujna2 #Samasthmujna2 #Saemesthmunnjien2 och
#instagiella/instagiella/instagiälfa/instagi"ele vilket också kan förklara intresset för de samiska
språken.

13

https://oikeusministerio.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/selvitys-usean-kielen-merkitsemisesta-vaestotietojarjestelmaan-

julkaistu7fbclid;lwAR2k3aKaDfkkyx16mYnthD6MTHWTn3wfp4VUxbPcBUMD-Tw5n7dqn61kQbg
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Graf X talarstatistik under Saminuorras förbundsmöte där det fanns 17 punkter på dagordningen. Under årets
förbund smöte hölls 11 punkter helt samiska och fem delvis på samiska/svenska. En av punkterna anfördes på svenska. De
11 punkte rna som presenterades på samiska är fördelade på 3 punkter lulesamiska, 3 punkter på nordsamiska och 4
punkter på sydsamiska och en punkt på nord/lulesamiska.

Kartläggning av de samiska språken och språkens prioriterade behov
Under Samedigges seminarium om de samiska språkens behov i Julevu november 2019 gjorde de
respektive språkgrupperna (nord-, lule-, pite-, ume- och sydsamiska) ett viktigt arbete med att
kartlägga sitt språk och definiera prioriterade behov. Resultatet av språkgruppernas arbete
presenteras sammanfattningsvis i årets Lägesrapport.
Sammanfattning av den nordsamiska arbetsgruppens kartläggning:

Nordsamiska är den största språkgruppen. Bland nordsamer finns fortfarande miljöer och arenor där
samiska är det mest naturliga språkvalet. I Garasavvon-området placerar man sig, gällande i vilken
grad språket överförs till nästa generation, i näst högsta graden d.v.s. att språket används av vissa
barn i alla domäner och det används av alla barn i begränsad utsträckning. Här nämns
renskötselarbetet som en levande, stark samisk språkarena än så länge.
Gruppen är självkritiska och uttalar att "vi samer är själva ett hot mot samiskan". Vi måste ändra
synen på när samiskan skall höras/användas. I renhagen ska samiska vara självklar liksom på
samebyarnas möten. I hemmet bygger vi en bra grund för språkets fortlevnad.
Gruppen är också kritisk till myndigheters förhållningssätt gentemot samiska t.ex. att samiska inte
hörs på Samedigge, att samernas bibliotek inte arbetar mer med de samiska språken .
"Det finns en lag som skall skydda samiskan, men den är tandlös. Det finns inga påföljder för den
som inte följer lagen . Lagar ska vara till hjälp för samiskans utveckling och det måste finnas påföljder
för de som inte följer lagen. Det måste också lagstadgas att vissa yrken kräver samisk kompetens" .
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Den samiska som används offentligt ska hålla god kvalitet både muntligt och skriftligt. Man behöver
därför satsa mer på korrekturläsning, och kräva att media och andra yrkespersoner har god
språkkunskap.
Förvaltningskommunerna måste göra mycket mer för att synliggöra samiskan ute i kommunerna.
Inom vården behövs samisktalande personal.
Man vill skapa miljöer där samiska är det enda språk som hörs genom ett regelverk som anger
mellan vilka tider man bara får prata samiska, ge stöd till både de som vill lära sig och till
modersmålstalare, att se till att insatser inte hänger på någon enskild eldsjäl utan på en stabil grund.
Gruppen vill prioritera ett språkcentrum på nordsamiskt område.
Skolan och förskolan ska förvalta de samiska språken. Samiska ska läras ut och användas som
kommunikationsspråk i förskolan/skolan för att säkerställa en god språköverföring.
Samiska ska synas, skyltning på samiska i matvaruaffärer är en ide som man delar med andra
samiska språkgrupper och nya ord måste skapas så att de samiska språken blir funktionella.

Sammanfattning av den lulesamiska arbetsgruppens kartläggning:
"Alla koltärmar är inte lika värda. Vi syns inte, vi finns inte. Det är vemodigt när man inte synliggörs,
det gör ont" (uttalande från en deltagare)
Den lulesamiska språkgruppen vill med ovanstående citat uttrycka att det finns attityder om att det
lulesamiska inte är likvärdigt accepterat i det samiska samhället. Det samiska samhället behöver
synliggöra att alla språkgrupper är likvärdiga och jämställda. Vi behöver arbeta med värderingar, inte
enbart språkliga värderingar konstaterar man.
Det lulesamiska språket har inte så många talare vilket medför utmaningar för språksamhället. Det
är idag ett fåtal barn som talar lulesamiska som första språk. Den äldre generationen, far- och
morföräldrar behärskar dock språket i stor utsträckning och de har en oerhört viktig funktion då de
kan överföra språket till sina barnbarn då flera av de som idag tillhör föräldragenerationen inte
behärskar de lulesamiska språket fullt ut. Det finns många passiva talare bl.a. i gruppen
småbarnsföräldrar och för att få till stånd en ökad användning av lulesamiska så behöver man
överbrygga språkspärrar.
Gruppen konstaterar att målet är ökad lulesamisk språkanvändning på alla nivåer och en
förutsättning är en vilja hos den enskilda att utveckla och återta det lulesamiska språket.
Vidare är det viktigt att få fler som vill lära sig lulesamiska och att förändra attityden så att man inser
att det är en rikedom att ge det lulesamiska språket till barnen. Nya grupper som är intresserade
ska också få lära sig språket och de som redan kan språket ska få möjlighet att utveckla sitt språk
genom att lära sig läsa och skriva.
Ansvaret över den lulesamiska språkutvecklingen kan inte enbart åvila den lulesamiska språkgruppen
utan här behöver ansvariga på alla nivåer vara delaktiga. Det behöver utformas ett långsiktigt
perspektiv och en strategi för lulesamisk språkutveckling inom alla nivåer och för alla målgrupper
exempelvis för samisktalande, nybörjare, barn, ungdomar, föräldrar, äldre, kvinnor och män. Barn
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och ungdomar är en viktig målgrupp, liksom föräldrar. Äldre talare kan fungera som en resurs för
språkutveckling och mentorskap. Tillgång till förskola är avgörande för lulesamernas språksituation
men brist på tillgång till lulesamisktalande pedagoger är ett annat bekymmer.
Det finns behov av riktade insatser och efterfrågan av återkommande mötesplatser där det finns
möjligheter att diskutera gemensamma lulesamiska frågor och tala samiska. Den lulesamiska
språkgruppen efterfrågar och har en önskan om att det skapas ett lulesamiskt språkcentrum
"goahte" som koordinerar lulesamiskt språkarbetet även över landsgränserna. Fler lulesamiska
tolkar behövs.
En förutsättning för att uppnå ökad lulesamisk språkanvändning är att det finns ekonomiska
förutsättningar för olika språkinsatser.

Sammanfattning av den pitesamiska arbetsgruppens kartläggning:
Pitesamiska är klassat som kritiskt hotat och det innebär enligt UNESCO:s klassifikation att de yngsta
talarna är mor- och farföräldrar och att språket inte används i vardagssituationer. De äldre talarna av
språket minns ofta endast delar av språket, och använder det inte, eftersom det kanske saknas
personer att tala språket med. Det innebär att överföringen av språket till nästa generation fungerar
mycket bristfälligt. Det finns mellan 40 och 50 talare av pitesamiska i Sverige, de flesta boende i
Arjeplogs kommun. I Norge finns inte längre några pitesamiska talare. Talarna är företrädesvis äldre
som inte överfört språket till sina barn, vilka i dag är föräldrar med svaga språkkunskaper och med
svårigheter att överföra språket i sin tur. Det är få barn som läser pitesamiska i skolan i Arjeplog.
Språket används företrädesvis i hemmet och i vissa arbetsmoment, främst i renskötseln. Det
pitesamiska språket saknar en hel del terminologi för moderna företeelser eftersom språket inte
använts i dessa sammanhang i någon större utsträckning.
Det finns en del inspelningar, texter och beskrivningar av pitesamiska som getts ut av språkforskare
från slutet av 1800-talet och fram till 1990-talet och som bevaras på Institutet för språk och
folkminnen (ISOF) och i bokform. Pitesamiska är där skriven med fonetisk skrift eller dylikt och är
relativt otillgängligt för dagens brukare. Det finns behov av att transkribera och tillgängliggöra detta
material som kan utgöra som läromedel i vissa situationer.
I pitesamiskt område har ett antal insatser gjorts för att lyfta och utveckla pitesamiskan de senaste
årtiondet och det finns ett ökande intresse för att lära sig pitesamiska. Några studiecirklar i
pitesamiska har genomförts. Pitesamiska används på skyltar i Årjepluovve samhälle, ett initiativ från
Arjeplogs kommun. På kartorna skrivs ortnamnen däremot än i dag på lulesamiska, något som
pitesamerna vill ändra på. Projektet "Insamling av pitesamiska ord" pågick 2008-2012. Det insamlade
materialet utgjorde underlag för att en pitesamisk ordbok trycktes 2016. Två pitesamiska
grammatikor publicerades: en på engelska (2014) och en på svenska (2015). Föreningen
Bidumsamegiella rijka gaskan - Pitesamiska över landsgränsen bildades och har verkat för att få en
pitesamisk ortografi. 2019 fick pitesamerna en av sametingen i Norge och Sverige godkänd ortografi
efter att en arbetsgrupp arbetat fram ett slutdokument om skriftspråket.
Pitesamerna identifierar ett antal prioriterade insatser utifrån språkets behov. Många aktiviteter
sammanfaller med behoven i de andra samiska språkgrupperna (som sammanfattas nedan). Särskilt
kan nämnas en kommunal strategi för bevarandet av pitesamiska i Årjepluovve kommun. Gruppen
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tycker att det är viktigt att samarbeta med språkaktörer på norsk sida, att det tydliggörs i
regeringens regleringsbrev att främjandet av de samiska språken omfattar även pitesamiska, att det
skapas utbildningsmöjligheter i pitesamiska, att samiskan synliggörs i Arjepluovve genom
evenemang och ytterligare skyltning t.ex. skyltning på samiska i matvaruaffärerna.

Sammanfattning av den umesamiska arbetsgruppens kartläggning:
"Enligt känd forskning har umesamerna, kanske mer än någon annat samiskt språk, varit utsatt för
processer som lett till stigmatisering. Från ett tillstånd där ordet umesamiska inte har kunnat
nämnas till att idag ha ett officiellt umesamiskt skriftspråk"
Det finns endast några få förstaspråkstalare av umesamiska men antalet aktiva andraspråkstalare
har ökat. Positiva indikatorer är att fler föräldrar väljer att tala samiska med sina barn idag än för tio
år sedan. Föräldrar försöker ta tillbaka sitt språk och agerar för att deras barn ska få samisk
undervisning i skolan. Far- och morföräldrar engageras i språköverföringen.
Umesamerna har en godkänd ortografi, en ordbok och en del umesamiska texter och ljudfiler. En
grammatikbok saknas och efterfrågas.
Gruppen betonar att för att vitalisera det umesamiska språket krävs det insatser som förbättrar
förutsättningarna på samhälls- grupp- samt individnivå. Det måste finnas ett lokalt engagemang från
föräldrar, lärare och lokala politiker och andra inom gruppen måste agera för att varaktiga resultat
ska kunna uppnås. För att stödja föräldrarnas språkanvändning och för att arbeta mer målmedvetet
behövs en språkstrategi med både akuta och långsiktiga åtgärder. Planen kan innehålla strategi för
språkstöd, skapande av utbildningsmaterial, tillgång till lokala resurser, språkbad, mentorprogram,
språkträffar, information på hemsidor m.m. och information om utbildningsvägar. Positiva attityder
både inom den samiska gruppen och från "samhället" är viktigt och underlättar mycket i
revitaliseringssträvanden.
Umesamerna efterfrågar att bli lika behandlade i förhållande till de andra samiska språken. De
efterfrågar radio- och TV-program, skyltning på samiska både gällande ortnamn och
informationsskyltar i samhället. Korrekt information och likabehandling från de samiska
myndigheternas sida efterlyses och medel för att inrätta en umesamisk språkkonsulenttjänst.
Det är viktigt att synliggöra språket och att skapa språkarenor, t.ex. fritidsaktiviteter på samiska, ett
umesamiskt språk- och kulturcenter.
Det är angeläget att få fram utbildningsmaterial och kontinuerligt erbjuda utbildningar på alla nivåer
och med olika inriktningar. Grundläggande språkutbildning efterfrågas liksom språkkurser till
föräldrar och riktade kurser om t.ex. renskötseltermer. Fler umesamiska böcker behövs och gruppen
har förslag om att producera läromedel enligt den europeiska språkportfolion där eleven involveras
att producera sina egna läromedel.

Sammanfattning av den sydsamiska arbetsgruppens kartläggning:
Det är svårt och kanske inte så meningsfullt att ge en siffra på hur många som är sydsamiskt-talande.
Det är dock väldigt få i dagens föräldrageneration som är sydsamiskt-talande och de familjer där
bägge föräldrarna är sydsamiskt-talande är än mycket färre. I stora delar inom det sydsamiska
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området finns nästan inga förstaspråkstalare alls och sydsamerna är spridda över ett stort
geografiskt område. Det pågår en förlust av känslomässiga band till språket, eftersom det finns glapp
mellan generationer som ej har haft kontakt med språket i tidig ålder. Sydsamiska språkgruppen
konstaterar dock att föräldrar som behärskar sydsamiska har en stark vilja att överföra språket till
sina barn.
Förskolorna är den institution som kan ersätta/stödja/komplettera språköverföringen till barnen om
detta inte kan ske i hemmet. Det behövs då stödjande insatser till föräldrarna samtidigt som barnen
går på samiskspråkig förskola. Man menar att i dagsläget finns ingen förskola på svensk sida där
barnen helt tas om hand på sydsamiska. I Norge finns en sydsamisk förskola.
Attityderna till språket har ändrats så att det är mer "tillåtet'' att försöka tala och språkpoliserna är
färre. Nya språkarenor som kurser i slöjd, sociala medier, språkprojekt, språkkonferenser och
språkbad tillkommer i viss mån och nya fackböcker, barnböcker och ordlistor har också tillkommit.
Film på samiska och med samisk tematik har en potential.
Medieutbudet på sydsamiska är litet. Det behövs dagliga sändningar av sydsamiska program på radio
och TV.
Det finns ett obegränsat behov av insatser. Det behövs ett fungerande utbildningssystem, lärare,
läromedel, kurser på olika nivåer och för olika målgrupper, återkommande språkbad,
sydsamisktalande resurspersoner, strukturer med sydsamiska som målspråk, kurser på talets grund
t.ex. genom ulpanmetoden.

Definierade gemensamma behov för språkgrupperna
"Sverige är ett rikt land, till stor del tack vara naturresurser från Saepmie och Sverige har råd att låta
samer återta samiskan som individer och som samhälle"(uttalande under språkseminariet i Julevu)
Alla språkgrupper framhäver att det måste tillskjutas ekonomiska resurser för att man lokalt och
centralt ska kunna genomföra språkinsatser t.ex. samisk lärarutbildning, utbildning i samiska på
universitetsnivå, föräldrautbildning, digitala lärverktyg, studiecirklar, mentorprogram med
kontinuitet, språkbad, "språk-kollo", talkurser, skapa samiska domäner bl.a . utveckla bibliotekens
samiska insatser, utöka utbudet av läromedel på alla nivåer, tillgängliggöra samiskt arkivmaterial i
skrift och ljud, att undervisning i samiska inryms i barnens timplan så att ämnet inte kommer efter
ordinarie skoltid och att involvera samiska språket i aktiviteter som intresserar eleverna, att utöka
tiden för undervisning i samiska till förslagsvis 120 minuter i veckan (idag 30 min.)
Att utbilda och ha tillgång till översättare och tolkar är prioriterade behovsområden. Grupperna
diskuterade också behovet av stipendier för de som vill utbilda sig, högre lön för dem som behärskar
något av de samiska språken, en långsiktighet i insatserna och behovet av samisktalande personal
inom vården och utbildningsväsendet.
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4. I VILKA DOMÄNER OCH I VILKEN UTSTRÄCKNING SPRÅKET
ANVÄNDS
Enaresamiska är ett litet och hotat urfa/ksspråk i likhet med de övriga samiska språken. I trakten av
Anar i Finland har dock en stark revitolisering skett de senaste åren genom en målmedveten satsning
på användandet av enaresamisko på flera nivåer. Antalet talare av enaresamiska har enligt
språkforskare äkat från fyra talare 1997 till 450 talare 2018. Framgångsreceptet förefaller vara just
må/medvetenheten och en mycket häg ambitionsnivå. Exempelvis på förskolorna har man haft
enaresamiska som kommunikationsspråk på heltid.

Språkspärr
Samiskt språkcentrum har i omgångar anordnat föreläsningar och workshops som handlar om att
häva språkspärrar och språkhinder. Under 2019 har föreläsningar med språkspärrstema inlett det
nordsamiska mentorprogrammet och mentorprogrammet med Jåhkågasska tjiellde.
I British Columbia i USA finn s FPCC, ett språkcentrum som arbetar med alla urfolksspråk i delstaten
British Columbia. Där arbetar men med metoderna mentorprogram och språkspärr, med förebild
från Samiskt språkcentrum och Jane Juuso från lsac Saba Sen ter i Norge. FPCC har översatt Jane
Juusos bok "Jag tar tillbaka mitt språk" till engelska, som språkcentrum varit redaktör för och även
utformat en handbok för ändamålet.

Utbildning av nya to lkar
Mot bakgrund av att det finns ett stort behov av samiska tolkar och att nyrekryteringen av nya tolkar
är oroande låg, har språkcentrum initierat aktiviteten "tolkadepter vid simultantolkning" . Särskilt på
ume- och pitesamiska är behovet av tolkar akut. Vid två arrangemang, Samedigges samrådsmöte
angående minoritetspolitiska frågor i juni 2019 och vid Samedigges språkseminarium i november
2019, har tolkadepter medverkat där adepten fått följa en etablerad och erfaren tolk och prova på
att simultantolka under överinseende av tolken . Under det första sam rådsmötet deltog två
tolkadepter och i språkseminariet deltog fyra tolkadepter.
Två tolkadepter svarade i utvärderingsenkäten att de uppskattade att språkcentrums erbjöd denna
lärlingsmöjlighet. De upplevde att ansvaret var stort eftersom de tolkade i en riktig situation men de
uttryckte att de fick bra stöd av sina mentorer. De framförde att det hade varit en fördel att tolka
parallellt i en egen kanal för att träna utan press.

Ortnamnsträffar
Språkcentrum har även under 2019 erbjudit förvaltningskommunerna och andra ett samarbete bl.a.
kring Mija bajkkenamma - Våra ortnamn. Ortnamnskvällar har till följd av det ägt rum i Sjeltie,
Liksjoe och Jåhkåmåhkke/Dalvvadis och ett föredrag om ortnamns-kunskap har hållits i Julevu. Syftet
med aktiviteterna har varit att stimulera till användningen av samiska ortnamn och de samiska
språken, utgöra en ingång till språken samt att öka medvetenheten om ortnamnen som historisk och
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språklig kunskapskälla. Två kvällar i vardera kommunen har genomförts, en kväll med föredrag och
en kväll med workshop kring "att uppteckna ortnamn". De som deltagit på ortnamnskvällarna har
visat på stor entusiasm och uttryckt en "aha-upplevelse" kring att ortnamnen har så mycket att
berätta och innehåller så mycket språklig information.

Mljå båjkkenamma/Våra ortnamn
Vad berä tt a r dom?
Vålkomna p å två kvä llar om ortnamn m e d Ann -Clrnrlolt e SJ aggo

Bajkke /Pl a t s: Så mlJ åhpadusguovdåsj/Slergga lahka (Intill fo aJ~n)
26/l 1 18:00- 20:00 Föredra g
27/11 18:00 -20:00 Workshop, vi uppt<!ckn.:ir ortn-1mn

Buorlsboahteml Bures boahtfnl
Ka ffe ffnns a tt kö pa {m e d kort) I a n slutnlng till m ö t esr uml

Händelser i Sapmi
Sameradion & SVT Sapmi
Under detta år har Sameradion & SVT Sapmi uppmärksammat det internationella året för
urfolksspråk med start av en giellapodd som är en serie i 10 delar som innehåller varierande,
aktuella språkliga ämnen. Här är några exempel på några avsnitt;skillnader i de samiska språken,
släktbenämningar, hur nya ord utvecklas, hur man lyckas att revitalisera sitt samiska språk, hur har
samiska språken förändrats under de 100 åren.
I slutet av detta år har språkporträtt presenterats där man fått följa olika personers anknytning till de
samiska språken .
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Projektet Giehtogiella
Bago calliid siebrie, en'ideell skribent- och författarförening som bildades 2014 har av allmänna
arvsfonden 15 fått stöd för ett projekt som ska utveckla metoder och verktyg för användning av
berättelser och jojk, som verktyg i samiska barns och ungdomars språk- och identitetsutveckling. I
projektet får samiska ungdomar utforska hur samer och andra urfolk arbetat med att föra
berättartraditioner vidare. Ungdomarna utbildas i att intervjua, samla in och dokumentera
traditionellt samiskt berättande och jojk samt få stöd i att arbeta pedagogiskt tillsammans med barn.
De unga berättarna får sedan resa runt till skolor och bibliotek i hela Sapmi för att tillsammans med
samiska barn arbeta med berättelser och jojk. En handledning tas fram som bland annat kommer att
användas i lärarutbildningar. Handledningen kommer tillsammans med övrigt material som tas fram
att göras tillgängligt på föreningens webbplats.
Tjallegoahte har grundfinansiering från Samedigge, Jåhkåmåhkke/Dalvvadis kommun, Statens
kulturråd med flera och är ett författarcentrum Sapmi 16 som är en organisation som ägs av Bago
calliid siebrie.
Vi arbetar för att stärka den samiska litteraturen. Vi vill att fler ska få tillgång till litteratur på samiska
och litteratur skriven av samer på andra språk. På sikt hoppas vi att vårt arbete ska leda till fler
författare, fler böcker, fler berättelser och fler läsare.

G'felem naste·dh och Tröndelag Fylkesbibliotek
Gielem nastedh, Samiskt språkcentrum i Snåase, ger ut böcker på sydsamiska. Det handlar om både

egna utgivningar och böcker som är översatta till sydsamiska. Under 2019 översattes 7 böcker till
sydsamiska, samt att man gav ut det egenproducerade materialet, Mov2 gärja, som är en uppföljare
av Movl gärja. Till Movl gärjo medföljer också sånger på en ljudfil. Totalt har Gi'elem nastedh gett ut
6 egna böcker. Gielem nastedh i samarbete med Tn11ndelag fylkesbibliotek har fram till idag översatt
mer än 80 barnböcker och gjort ca 25 lösa översättningar av populära barnböcker. De lösa
översättningarna kan laddas ner gratis.17
Tröndelag Fylkesbibliotek blev korad till Årets bibliotek 2019. Priset delas ut av Norsk
Biblioteksförening, och tilldelas ett bibliotek som de senaste åren har använt nya ideer eller utmärkt
sig genom ett gott och effektivt samarbete med användarna av biblioteket. Tröndelag Fylkesbibliotek
samarbetar med språkanvändare, tolkar, förlag och samiska miljöer på ett unikt sätt. Deras arbete
för samisk språk är av stor betydelse för de små samiska språken i Sapmi, och för kulturell mångfald i
Norge.

15

https://www.google.com/url7q=https ://www.arvsfonden .se/proiektstod-december2019&sa=D&ust=1583135485220000&usg=AFQjCN FXf2xftbyngN004VRPGS9Zs4jwLQ
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https://web.trondelagfylke.no/trondelag-fylkesbibliotek/tjenester/bibliotektjenester-pa-sorsamisk/liste-over-loseoversettelser/
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"Arbetet passar gott in i FNs urfolksspråkår. Detta är ett arbete i världsklass", säger Norsk
Bibliotekförening.
Ungdomsprojektet Gieleviehkie
Gieleviehkie är ett projekt där fyra sydsamiska ungdomar synliggör sydsamiska språket på sociala
medier genom ett instagramkonto med namnet Gieleviehkie/språkhjälp. Där lägger de ut små filmer,
och bild med ljud och text på sydsamiska . Projektet ägs av Gielem nastedh, och inleddes under FNs
urfolksspråkår, IYIL2019 med målet att synliggöra det sydsamiska språket.
G1eleviehkie har även deltagit i olika arrangemang där de berättat om sitt arbete och genomfört
språkaktiviteter. De har medverkat bl.a. i en Daabloe-turnering på samiska i Aanghkerenjeeruve, vid
Tjaktjen tjåanghkoe /samisk hästfestival och på Samisk filmfestival i Plassje där de visade sina
instagramfilmer och hur man kan synliggöra språket.
G1eleviehkie har ca. 70 inlägg på sitt instagram -konto och de har nästan 800 följare .

Sydsamisk skrivartävling - Luste Tjae ledh
Stiftelsen Gaaltije, samiskt språkcentrum och Region Jämtland Härjedalen i samarbete med bland
andra Kulturrådet och Institutet för språk-och folkminnen har anordnat en skrivartävling Luste

Tjaledh {det är roligt att skriva) i sydsamiska för ungdomar och vuxna. Projektet syftar till att
stimulera skrivandet på sydsamiska, att öka utgivningen av litteratur på sydsamiska samt att främja
intresset för och läsandet av litteratur på sydsamiska. Tävlingen indelades i klasser och möjligheten
att lämna bidrag på svenska och norska fanns, men att de sydsamiska bidragen skulle premieras. Av
de inkomna bidragen var det endast ett bidrag i respektive klass som var på svenska språket.
Projektet planerar att publicera utvalda bidrag på det sydsamiska språket i en antologi.

5. I VILKEN GRAD SPRÅKET ANVÄNDS INOM NYA DOMÄNER
Språkbärarna har ett ansvar att överföra, behålla och att vilja lära sig de samiska språken men de
samiska språken behöver användas och finnas utanför den traditionella språkmiljön som hemmet
utgör. Där har omgivningen och samhället ett stort ansvar att skapa och bibehålla samiska
språkdomäner så att det blir naturligt för de samiska språkanvändarna att välja att tala sina
samiska språk även utanför hemmet.

Media en v iktig språkdomän och arena
En arena och domän som fungerar som statushöjande och normgivande är media. Media fyller en
viktig funktion och har en stor roll för att producera och återge omvärldsbevakning, information och
samhällsdebatt på de samiska språken.
Produktion av samisk media, filmer och dokumentärer är relativt liten och fördelad över flera länder.
Samedigge har vid åtskilliga tillfällen påpekat problematiken kring att de samiska användarna som är
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få och spridda i flera länder inte har tillgång till det som produceras på de samiska språken oavsett
landsgräns. För att samisktalande användare ska få tillgång till samiskspråkig produktion, behöver
regelverken för gränsöverskridande sändningar anpassas efter de samiska språkens behov och
önskemål. Då de samiska språken finns i Finland, Norge, Sverige och Ryssland och inte har något
enskilt hemland är det viktigt att de nordiska länderna tar ett särskilt ansvar och tillsammans arbetar
för utvecklingsmöjligheter för de respektive samiska språken. I Samedigges antagna mediepolitiska
handlingsplan 18 finns det uttalat att man behöver gemensamma sa miska medielösningar på nordisk
bas, till exempel när det gäller presstöd.
Under 2019 har Propositionen för public service 2020 -2025, Ett modernt pub/ic service nära
publiken - Villkor 2020-2025 (prop. 2018/19:136) presenterats. Samedigge har tagit del av
proposition en om kommande sändningstillstånd för public service-företagen och är kritisk till att
regeringen inte tagit hänsyn till att det finns flera samiska språk i Sverige och inte heller beaktat
samernas sä rställning so m urfolk, utan utgått ifrån att samerna är definierade som en av de fem
nationella minoriteterna och vidare att samiskan ses som ett sp råk, inte fem . Genom att
urfolksperspektivet utelämnats i propositionen är det ytterligare en anledning för Samedigge att
sträva efter en sa misk språklag som inrymmer flera delar utifrån samiska språkrättigheter.

I Sveriges sjunde rapport19 framkom att SR under 2018 sände 1418 timmar på de fem samiska
språken tillsammans, vilket kan jämföras med ca 8 600 timmar på de nationella minoritetsspråken
finska och meänkieli tillsammans. I SVT:s, SR:s och UR:s sändningstillstånd nämns inget om det
språkvårdande ansvar som företagen har för de samiska språken. Både sändningstid och resurser
måste öka för att samisk public se rvice ska kunna spegla bredden av hela det samiska samhället.
Under språkseminariet i Julevu november 2019 framförde en av språkgrupperna "Det måste få vara
mer sändningstid på samiska i radio . Ett samiskt språk ska inte ta plats från ett annat samiskt språk
utan utifrån den svenska eller utökad sändningstid. Media, morgonnyheter behöver höra s på flera
samiska språk. Det är 5 minuter sa misk tid och den ska delas mellan alla samiska språk. På finsk sida
är det mer sä ndningstid så att de kan sända på tre samiska språk. "
De programutbud som Sameradion&SVT Sapmi har är väldigt upp skattade och föräldrar berättar att
de har på sameradions morgonsä ndningar så att barnen får höra samiska vid frukostbordet och de
får höra fler samiska röster än enbart föräldrarna s.

Händelser i Sapmi
Jon Henrik Fjällgren - Årets Låt i Sapmi 2019
Samisk musik och samiska artister är förebilder som sprider glädje även till de samiska språken inte
minst för den yngsta målgruppen som kan ha en så ngrepertoar blandad från klassiska barnvisor från
både samiska och svenska till jojk- och rock repertoar från sina musikaliska förebilder.

18
19

Sametingets mediepolitiska hand lingsprogrnm (2013) https ://www.sametinget.se/mediepolitik
Sveriges sj und e rapport till e uroparådet https ://minoritet.se/5434
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Jon Henrik Fjällgren och Elin Oskal vann Årets Låt i Sapmi 2019 med "The way you make me feel". På
andra plats kom Keiinos låt "Spirit in the Sky" som representerade Norge i Eurovision song contest
2019. Trea blev "Weightless" med Natalie Carrion .
Låtarna har givits ut mellan 1 december 2018 och 30 november 2019 och innehåller antingen samisk
text eller jojk. Totalt kom det in 2762 röster på de 22 låtar som valts ut av Sameradion & SVT Sapmi
redaktion "The way you make me feel" var publikens favorit och fick 883 röster.
"Jag blir väldigt glad så klart. Både för mig och för Elin är det en väldigt fin grej att få", säger Jon
Henrik Fjällgren. "När jag såg vilka det stod emellan så blev jag väldigt glad . Alla är superbra . "
För artisten Jon Henrik Fjällgren är det viktigt att sätta Sapmi på kartan.

Sami Grand Prix 2019
Sami Grand Prix är en musiktävling som anordnas i Guovdogeaidnu, Norge, under påskhelgen varje
år. Tävlingen är uppdelad i två delar, i den första delen tävlar man i jojk och i den andra i sång.
Saara Hermansson från Jillie-Naassjoe stod som vinnare i sångdelen i Sami Grand Prix. Låten hon
framförde heter "Mov laavlome" - Min sång. Vinnarlåten har hon komponerat själv, och den handlar
om att livet går vidare även när ett förhållande tar slut.
Saara tycker om att tävla och därför har hon skickat in sydsamiska låtar till Sami Grand Prix två år i
rad . Under påskfestivalen 2020 erbjuds föregående års vinnare att hålla i en konsert.
- "Jag är jättestolt över mig själv och min insats. Det känns jätteroligt att få vara den som visar upp
det sydsamiska på en sådan arena" säger Saara.

Jiekrion2/Frost 2
I slutet av detta år hade Disney-filmen Jiekl)on2/Frost 2 premiär. Det är en uppföljning av filmen
"Frost" som nu lanseras i en samisk variant. Det är den första Disney-filmen som dubbas till samiska,
nordsamiska.
Filmen har inspirerats av samiska miljöer och bearbetningen och översättningen har skett efter ett
samarbete mellan representanter från Disney Animation, Samerådet och samarbetsorganet Samiskt
parlamentariskt råd. En samisk expertgrupp med namnet "Verddet" har assisterat filmmakarna med
sina kunskaper om samisk kultur, historia, och samhällsliv.
- Vi är väldigt stolta och tacksamma över möjligheten att få samarbeta med Disney Animation. Vi är
glada att samiska barn nu får se "Frost 2" på deras eget modersmål, säger representanter från de tre
Sametingen och Samerådet i ett gemensamt uttalande, enligt Sveriges Radio 20 .

20

https://sverigesradio.se/artikel/7266067
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New Amigos onlinespel
Samiskt språkcentrum har i samarbete med förlaget New Amigos lan se rat ett onlinespel i
Betaversion för samisk språkinlärning. Spelet är till för alla läskunniga, barn som vuxna och är
utarbetat i de samiska versionerna syd- ume- lule- och nordsamiska. Spelet har tidigare funnits som
brädspel på syd- och nordsamiska och norska. Samiskt språkcentrum har bland annat bidragit med
översättningar till svenska, lule- och umesa miska samt anpassat nord- och sydsamiskan för
användare på svenska sidan av Saepmie.
New Amigos onlinespel har dragits med tekniska problem och därför inte kunnat användas till fullo.
En testgrupp är tillsatt för att testa spelet som app.

6. VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SPRÅKUNDERVISNING SOM FINNS
Som framgått i årets Lägesrapport så träffades engagerade samiska språkarbetare under
S6medigges språkseminarium i november 2019. Där fördes diskussioner som vilade på gruppens
insikt och långa erfarenhet av arbete med samiska utbildnings/rågar.
Vad sas?
Vi samer har efterfrågat undervisning och utbildning i samiska för oss och våra barn under mycket
lång tid. På alla sammankomster framförs exempel på hur föräldrar får kämpa mot skolans
huvudmän och lokalt ansvariga inom skolan/förskolan för att deras barn ska få undervisning i
samiska i skolan och för att det ska finnas förskolor där samiska är det dominerande språket. Aren
går och många upplever att ingenting händer. Lagstiftarna har skapat en lag fär att tillåta och
främja undervisning i samiska ach samiska på färska/an. De som ska verkställa dessa direktiv är dock
i många fall passiva och hänvisar till brist på pengar och brist på pedagoger som med dåliga
arbetsvillkor ska utföra arbetet. Hur ska dessa mönster brytas?
Valda uttalanden:
"på alla platser i världen där språkrevitalisering av urfolksspråk har lyckats så har förskolan central
betydelse"
"det finns ingen förskola på svensk sida där barnen tas om hand övervägande på sydsamiska"
"för att en bra språkmiljö ska skapas behövs ledare/förskollärare/lärare som är modersmålstalare
(minst tre stycken per barngrupp) samt att alla aktiviteter sker på samiska"
"för att åstadkomma en samisk utbildningsväg i grundskolan måste samiska få vara må/språk och
utgå från en läroplan anpassad för samiska barn"

Sami sk förs koleverksamhet

Vad säger rektorerna?
I Lägesrapporten för 2018 intervjuade vi förskolecheferna i tio samiska förvaltningskommuner samt
några föräldrar för att få en bild av huruvida kommunerna erbjuder samisk förskoleverksamhet samt
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i vilken omfattning barnen i verksamheten får höra/tala/lära sig samiska. Detta med anledning av att
skollagen skärptes från januari 2019 och fastställde att en samisk förvaltningskommun "ska erbjuda
barn/ .... /plats i förskola där hela eller väsentlig del av utbildningen bedrivs/.... / på samiska".
I år följer vi upp detta tema och har återvänt till samma tio kommuner; Staare, Suorssa, Straejmie,
Malage, Kråavvan Luspie, Vualtjere, Årviesjavrrie, Årjepluovve, Ubmeje och Herjedaelie.
Av förra årets rundringning framgick att åtta av tio kommuner i någon grad hade samisk
förskoleverksamhet. Samma fråga i år ger resultatet att nio av tio kommuner har någon form av
samisk förskoleverksamhet (alla utom Staare). 1Staare har man dock en samisk resurs för barnen två
timmar i veckan. Sättet att organisera den samiska förskoleverksamheten på varierar. Flera
kommuner har ambulerande språkstödjare som träffar barnen vissa timmar per vecka (Årjepluovve,
Malage, Arviesjavrrie, Straejmie, Suorssa, Staare) medan andra har samisktalande anställd personal
(Herjedaelie, Ubmeje, Kråavvan Luspie, Vualtjere). När det gäller hur många timmar under en vecka
som barnen får höra/tala/lära sig samiska så svarade de åtta kommuner som ansåg sig ha samisk
förskoleverksamhet 2018 att barnen blev bemötta på samiska 2 timmar/vecka (två kommuner), 4
timmar per vecka (två kommuner), 10 timmar per vecka (en kommun) och mer än tio timmar per
vecka (3 kommuner). Motsvarande siffror i år är att barnen får höra/tala/lära sig samiska 1-2 timmar
per vecka i fem kommuner (Arviesjavrrie, Suorssa, Staare, Malage, Straejmie), mellan 3 och 10
timmar i två kommuner (Vualtjere och Herjedaelie) och mer än tio timmar i tre kommuner
(Årjepluovve, Ubmeje, Kråavvan Luspie). Årets undersökning visar att i Ubmeje och Kråavvan Luspie
bemöts barnen på samiska till "hel eller väsentlig del" av tiden på förskolan.
I fråga om kompetensutveckling i samiska under 2019 meddelar femkommuner (Årjepluovve,
Suorssa, Staare, Straejmie, Ubmeje) att de inte har erbjudit sin personal utbildning medan fem
kommuner på lite olika sätt gett personalen chans att förkovra sig i samiska. Tre kommuner satsar på
längre utbildningar för personal som arbetar inom den samiska förskoleverksamheten (Malage,
Kråavvan Luspie, Herjedaelie och Vualtjere).
På frågan hur kommunen ser på sina föresatser och framtiden för att uppfylla lagens krav om "hel
eller väsentlig del" av verksamheten på samiska så svarar de att ambitioner finns och att man
"jobbar" på det men att bristen på personal är ett allvarligt hinder. Flera kommuner annonserar
efter samisktalande förskolepersonal. Liksom i fjol är en slutsats att kommunerna i liten utsträckning
satsar på att ge befintlig personal kompetensutveckling i samiska trots att man är överens om att det
är den största problematiken för att kunna bedriva en samisk förskoleverksamhet!

Vad säger föräldrarna?
Vi har återigen valt att följa upp undersökningen från tio samiska förvaltningskommuners
förskoleverksamhet med samtal med några föräldrar om hur de uppfattar att deras barn tas om
hand i kommunens förskoleverksamhet.
Vi intervjuade David Kroik inför Lägesrapport 2018. Han berättade då att hans barn deltog i samisk
förskoleverksamhet i Ubmeje och att barnen får höra/tala/lära sig samiska, i deras fall sydsamiska,
cirka halva tiden. David var relativt nöjd med situationen men saknade struktur och formalisering av
språkarbetet från ledningens sida. I årets intervju berättar David att hans son fortfarande deltar i
kommunens samiska förskoleverksamhet i Ubmeje. Barnet har i stort sett en heltidsvistelse på
förskolan. David bedömer att barnet får höra/tala/lära sig samiska ca. 30% av tiden som han är på
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förskolan. Det finns samisktalande personal på förskolan, varav en är sydsamiskt talande från vilken
hans son får mycket språkstöd. Under hösten 2019 var situationen inte bra då det saknades personal
och struktur. Sen dess har läget förändrats till det bättre. Ny ledning och ny personal finns på plats.
Ledningen har en annan förståelse, personalen har tillgång till planeringstid och pedagogiskt stöd.
David är nu nöjd med situationen, hans barn blir bemött på samiska i relativt hög grad . Han kan
konstatera utifrån höstens och tidigare erfarenhet att organisationen är skör och mycket är
avhängigt av ledningens ambition och inställning till vikten av samisk förskoleverksamhet.
Vi har intervjuat två föräldrar som har barn på förskolan i B"ienjedaelie.
På frågan hur den samiska förskolan fungerar svarar den ene att; det finn s en samisk
förskoleverksamhet i Bienjiedaelie, men den är i en sårbar situation . Det är två anställda som ska ta
hand om omsorgen på samiskan. Barnen får höra/tala/lära sig samiska 10 timmar i veckan, tisdag
och torsdag mellan 9-14. Om den samisktalande personalen är borta av något skäl så blir barnen
utan bemötande på samiska . Förskolan erbjuder en samisk miljö såtillvida att de har en låavthgåetie/tältkåta ute, och inomhus finns post-it lappar på väggar med samiska ord och uttryck.

Problemet är att de inte har tillgång till en egen lokal att vara i där man kan skapa en samisk miljö.
Förskolan fungerar inte, enligt föräldrarna då det är för lite tid som barnen bemöts på samiska och
språket är för lite synliggjort. Föräldragruppen är aktiv och har skrivit till kommunen att de har
önskemål om tre heldagar per vecka med samiska, samt en språkresurs därutöver som kan vara där
och prata med barnen . Föräldrarnas brev till kommunen skickades i november 2019, och de har
ännu inte fått svar. Föräldrarna har haft kontakt med Samedigge för att få hjälp med att få
kommunen att engagera sig och skapa en förskoleverksamhet med mera samiska.
Den andre föräldern iföenjedaelie understryker att den samiska förskoleverksamheten är oerhört
viktig, speciellt med tanke på att många av föräldrarna inte själva är språkligt starka . Av två anställda
är en samiskspråkig. Det är viktigt att barnen hör att vuxna pratar samiska sinsemellan, vilket inte går
när bara en personal är samiskspråkig. Föräldrar kämpar för en förskola med mera tid på samiska. De
tycker att 10 timmar i veckan är för lite och inte i enlighet med lagen. De har besökt den samiska
förskolan i Plassje för att se hur de har gjort för att främja samiskan. Där är det också svårigheter att
hitta samiskspråkig personal, men de har en tydlig samisk miljö med planscher, texter, leksaker mm .
En svaghet på förskolan i B'ienjedaelie är att barnen nu inte får gå direkt till den samiska förskolan,
för den är inte öppen direkt från morgon. Föräldrarna har önskemål att samiska förskolan är öppen
när barnen kommer på morgonen, eftersom barnen om de kommit igång med en lek inte alltid vill gå
ifrån gruppen till den samiska gruppen. Detta är en källa till konflikt.

Samisk förskola i B"ienjedaelie.
Som fördjupning av vår undersökning om samisk förskoleverksamhet i de samiska
förvaltningskommunerna har vi valt att göra en längre intervju med ansvarig chef för förskolan i
Bienjedaelie;
Herjedaelien tji"elte/ Härjedalens kommun ingår i det samiska förvaltningsområdet. En samisk

förskola startade i Bienjedae/ie under en försöksperiod i september 2018, och permanentades i
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januari 2019. Det är 12 samiska barn i förskolan . Förskolan följer skolans läsår. På förskolan arbetar
två pedagoger varav en är samisktalande . Dessa arbetar med de samiska barnen 10 timmar i veckan.
Den samiska föräldragruppen har önskemål om mer tid för samiska, och en egen avdelning där man
erbjuder förskola "helt eller till väsentlig del" på samiska . Förskolan har lokalbrist och det finns inte
lokaler till den samiska förskolegruppen utan de får flytta runt beroende på var det finns lediga rum .
Barnen erbjuds på det sättet ingen samiskt anpassad miljö. Kommunen håller på att titta på hur de
kan lösa bristen på lokal.
Inte långt från B'ienjedaelie så organiserar man samiska i förskolan på ett annat sätt
Älvdalen är en samisk förvaltningskommun som är förpliktigad att erbjuda samiska i förskolan till
"hel eller väsentlig del" till samiska barn vars föräldrar önskat det. Älvdalens kommun har
återkommande problem med att hitta personal som kan förmedla sydsamiska till barnen. Eftersom
man inte hittat personal med sydsamisk språkkompetens så använder man sig av en lösning där man
synliggör sydsamiska via bilder och att man med inlärning av enstaka ord kan tillfredsställa delar av
det språkliga behov som föräldrarna önskar 21 •

Utbildningsdagar Kråavvan Luspien tj'felte
Samiskt språkcentrum påbörjade under 2018 utbildningsdagar för förskolepersonal i Kråavvan Luspie
och under 2019 avslutades den tredje etappen av utbildningsdagarna. All personal inom
förvaltningskommunen har då haft möjlighet att delta i en föreläsning kring de samiska språken samt
en workshop med temat "Hur går vi vidare på vår förskola med det samiska språket?"

Samiska i grundskolan inklusive Sameskolan
Det finns flera olika alternativ för hur man kan läsa samiska i grundskolan, nämligen :
1. samiska som förstaspråk enligt kursplan för sameskolan

2. samiska som andraspråk enligt kursplan för sameskolan
3. samiska enligt kursplanen för modersmål
4. samiska enligt kursplanen för moderna språk (språkval)
5. samiska enligt kursplanen för moderna språk (elevens val)

Eleverna på sameskolorna (åk 1-6) läser samiska som första språk alternativt som andra språk (enligt
1 eller 2). De elever i kommunala skolor och motsvarande som valt samiska läser samiska enligt
kursplanen för modersmål (enligt 3, åk 1-9) och/eller samiska enligt kursplanen för moderna språk
(enligt 4 eller 5 i åk 6-9). Sameskolstyrelsen har uppdraget att utöka och utveckla den samiska
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integrerade undervisningen och under 2019 var det tio kommuner som hade tecknat avtal med
Sameskolstyrelsen och erbjuder eleverna "integrerad samisk undervisning".
Det innebär, förutom språk, även samisk undervisning i andra ämnen somt.ex. slöjd, hem- och
konsumentkunskap med fokus på samisk mat och några kommuner undervisar även i SO och NO
ämnena ur ett samiskt perspektiv.
De grundläggande styrdokumenten i Norge och Finland har det gemensamt att
undervisningsspråket kan vara samiska i motsats till i skolförordningen i Sverige som inte ger samma
förutsättningar (Skolförordningen 2011:185, kap. 9, §12, §13)

Samiska i skolverkets statistik
Det är inte helt enkelt att redovisa hur många elever i grundskolan som deltar i samisk
språkundervisning. Det beror bland annat på att Sameskolornas undervisning inte varit kompatibel
med Skolverkets redovisningssystem .
Språkcentrum har nu under ett antal år försökt att belysa korrekt statistik över antalet elever som
har rätt till och ansöker om och deltar i undervisning i samiska i grundskolan. Den tillgängliga
statistiken finns i tabellerna xxx-xxx.
Vi ser att trenden att fler och fler elever ansöker om modersmålsundervisning i samiska håller i sig
även under detta år och anges då som "berättigade" till undervisningen i Skolverkets statistik).

Tabell xx. Undervisning i modersmål samiska i grundskolan samt i sameskalan de senaste åren. I
sameskolan läser eleverna samiska som eget ämne (som första- samt sam andraspråk) och inte sam
modersmål. För 2019/20 ingår även förskoleklass? Tabellen ska rensas på onödiga siffror när vi har
fått de nyaste siffrorna.
Samiska elever

2017/18
Antal

2018/19

Andel

"Berättigade", enligt Skolverket.
Exklusive elever i Sameskolan

Antal

Andel

Antal

Andel

??

760
(919159)

Samtliga som deltar i
modersmål samiska

100%

484
(643159)

%

??

270

100%

240

Integrerad samisk undervisning
åk 1-9 med Sams**

226

Återstår: Elever som söker
modersmål samiska i andra
kommuner

458

490

(839155226)

(919159270)

Elever som får modersmål
samiska i andra kommuner

2019/20

213

47%

214

44%

36

(600-1
155-

(615943-1

226)

I

270)

I

I

* ) Enligt Sameskolstyrelsen var antalet elever 158 under 2017/ 18 och 161 under 2018/1 9 och 100% av Sameskolorn as
elever läser samiska.
** ) St atistiken i denna rad kommer fr ån Sameskolstyrelsen och det kan eventu ellt misst ämma på någon/några elever
gentemot Skolverket s siffro r i övrigt i t abellen.

Källa: Skolverket" och Sameskolstyrelsen
Källa Skolverkets siffror för 2018/ 19 ur: Tabell 8 G: Elever berätti gade till och deltaga nde i un dervi sning i minoritet sspråk.

Tabell xx. Antal elever sam f år madersm ålsundervisning i samiska i grundskolan (inklusive i ämnet

samiska i sameskolan) redovisat på respektive samiskt språk

"berätti ga de"

deltagit

82

36

NORDSAMISKA

349

271

LULESAMI SKA

92

71

SAMISKA (ospecificerat)

2018/19

2017/18

Modersmål samiska

"berätti-

de ltagit

gade"

PITESAMI SKA

14

7

UMESAMI SKA

58

29

SYDSAMISKA

244

186

Totalt

839

600

919

2019/20
"berättigade"

deltagit

643

Tabell xx. Antal elever som får undervisning i samiska sam moderna språk inom ram en fär språkval,

årskurs 6-9.

2018/19

2017/18

Moderna språk inom
ramen för språkval åk

2019/20

6-9
Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Åk 6

0

0

18

13

Åk7

8

22

17

14

Åk 8

16

24

15

18

Åk9

6

8

18

15

22

Flickor

Pojkar

https ://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-

vuxenutbildning?sok=SokC&omrade=Skolor%20och%20elever&lasar=2018%2F19&run=1
(Tabell 8 G: Elever berättigade till och deltagande i und ervisning i minoritet ss pråk)

37

Totalt (flickor resp.
pojkar)

30

Totalt

I
84

54

681

60

I

128

Källa: Tabell 7 B: Moderna språk inom ramen för språkval.

I tabellen framgår att det bedrivs undervisning i fem samiska språk (tabell xx). Förutom de elever
som läser samiska som modersmål (åk 1-9) eller som ämnet samiska i sameskolan (åk Fl-6) läser XXX
elever samiska som moderna språk (språkval, åk 6-9). Det förekommer att elever läser samiska både
som modersmål och som moderna språk. Bland de elever som valt att läsa samiska som moderna
språk (åk 6-9) ses ingen tydlig trend vad gäller könsfördelningen (tabell xx). Men, som visas nedan, så
är könsfördelningen på högre studier väldigt sned där ca 8 av 10 studenter är kvinnor.

Fjä r rundervisning i samiska
Fjärrundervisning är en interaktiv undervisning som bedrivs genom informations- och
kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid .
Fjärrundervisningen skapar nya språkarenor för de elever som inte annars har möjlighet att träffa
andra jämnåriga utifrån de samiska språken genom att läraren tar fler elever per lektion men det är
en utmaning och inte alltid genomförbart schematekniskt att förlägga lektioner i samiska med flera
sko lor tillsammans.
I ämnet modersmål finns inget krav på lärarlegitimation men Sameskolstyrelsen strävar efter att ha
legitimerade lärare i samiska .
Sameskolstyrelsen tillhandahåller fjärrundervisning i nord-, Jul e- och sydsamiska och har under vt-19
haft 9 st fjärrlärare och under ht -19 haft 10 st fjärrlärare . Fjärrundervisning omfattar idag 147 elever
med 68 huvudmän fördelade på 88 nordsamiska elever, 24 Julesamiska och 35 sydsamiska elever.
Liksjoe kommun har förutom samisk undervisning för 34 elever, fjärrundervisning på nord-, umeoch sydsamiska till 48 elever från förskoleklass till gymnasiet. Fjärrundervisning sker i 14 kommuner
till Syöldate, Vyöddale, Vännäs, Suorssa, Årviesjavrre, Kraapohke, Malage, Ale, Hudiksvall, Lusspie,
Hudiksvall, Kungsbacka, Sjädtavaellie, Suorssa, Ubmeje, Stuehkie/Stockhoalbma/Stockhoalmma.
Lärocentret Åarjelsaemien vierhtiesåafoe, Aarborte i Norge, ger fjärrundervisning till en kommun,
gymnasieelev på svensk sida.

Gymnasiet
I dagens gymnasiesystem går det att läsa samiska en ligt följande kursplaner på gymnasiet:

modersmål 1 och 2, modersmål -Aktiv Tvåspråkighet eller som moderna språk steg 1 till 7.
Sveriges sjunde rapport till Europarådet uppmärksammar att endast 22 elever av 81536 elever har
slutfört gymnasieskolan med ett el ler flera betyg i sam iska, vilket en li gt Samedigge synliggör behovet
av en reformerad utbildningspolitik.
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I sameradions reportage redovisas att av 2019 års studenter är det bara drygt 10 stycken som har
erhållit gymnasiebetyg i samiska, varav de flesta är elever som läser samiska programmet i
Jåhkåmåhkke/Dalvvadis. Ju äldre eleverna blir, desto färre läser modersmålsundervisningen i
samiska enligt en granskning från Sameradion & SVT Sapmi 23 •
Även om gymnasieskolan är uppbyggd på program; yrkesförberedande eller högskoleförberedande
så finn s det behov av att huvudmännen uppmärksammar situationen att det är få elever som
erhåller betyg i samiska från gymnasieutbildningen . De måste finnas möjlighet att läsa samiska som
programfördjupning, individuellt val oavsett vilket förberedande program man studerar.
En följd av att få gymnasieungdomar har betyg i samiska är att det finns en minimal rekryteringsba s
för lärarutbildning och högre studier i samiska. Idag är det flera av eleverna som studerar samiska på
universitetsnivå som först läser "introduktions-kurse r", dvs nybörjarkurser där de erhåller
gymnasiekompetens.

Samij Åhpadusguovdasj/Samernas utbildningscentrum
Samij Åhpadusguovdasj är en oerhört central utbildningsinstitution för de samiska språken. De
tillhandahåller ett stort kursutbud med olika kurser i samiska på olika nivåer med olika tidsintervall.
Under 2019 hade skolan utbildningar i språk och i duodji samt kulturella arrangemang av flera slag.
Skolan hade totalt 160 deltagare vid de olika utbildningarna och lika många vid kulturella
arrangemang. intensivkurser i lule- och umesamiska genomfördes med 24 elever i
Jåhkåmåhkke/Dalvvadis samt 15 elever i Gavtjavrrie. Skolan har inte kunnat ge intensivkurs i
sydsamiska och nordsamiska under 2019 på grund av brist på lärare inom de samiska språken.
Pitesamiska som fick godkänd ortografi under 2019, har heller ingen intensivkurs kunnat genomföras
på grund av lärarbrist i pitesamiska.
Intensivkurserna ges för dem som är nybörjare i språket och även för dem som har goda kunskaper i
samiska språket. För nybörjare är kurserna upplagda med fokus på det talade språket medan det för
de samisktalande har mer fokus kring text och skrift. Skolan har satt som mål att efter avslutad
utbildning, ska deltagarna ha uppnått färdighet i att tala samiska.
Samij Åhpadusguovdasj tillhandahåller, förutom utbildningar och kurser, en del läromedel digitalt.
Govlelgem och Gulahallan är digitala läromedel i sydsamiska respektive nordsamiska.
Baserad på läroboken Giellaj Hila av Karin Tuolja och Susanna Angeus Kuoljok finns en digital
onlinekurs i lulesamiska. Man kan lyssna och arbeta med övningar anpassade till läromedlet Giella j
Hila .
''Tjågkoe tjutju cugu" är en saga om två barn som letar sin bortsprungna hundvalp som man kan
lyssna på digitalt och få övningar till. Materialet finns tillgänglig på nordsamiska, lulesamiska och
sydsamiska.

23

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7240911
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Samiskt språkcentrum får flera förfrågningar var det finns material för självstudier i de samiska
språken så det digitala materialet är ett utmärkt komplement om det inte anordnas språkkurser
inom det område där deltagaren finns. Materialet finns på skolan hemsida 24 •

Samiska på universitet
I lägesrapporten synliggör vi årligen att det finns ett stort intresse av att studera samiska på
universitetsnivå. Det erbjuds inte kurser i alla samiska språk och de kurser som genomförs bedrivs på
halvfart och på distans.
Genom regleringsbrev har Ubmeje universitet {UmU) ett särskilt uppdrag att erbjuda utbildning i
samiska. För att utföra uppdraget är tjänster fördelade inom ramen för "Samiska språk" vid UmU
enligt följande: En adjunkt i sydsamiska, 50%, en adjunkt i lulesamiska, 50%, en lektor i nordsamiska,
{50% för UmU). Sammanlagt finns det 1,5 tjänster för att genomföra utbildning i samiska språk.
Ingen utav tjänsterna omfattar ume- och pitesamiska.
Professuren i samiska omfattar inte samiska språk, utan enbart "samiska studier," dvs samiska
kulturstudier. Idag finns det ingen professur i Sverige som har det specifika uppdraget att bedriva,
leda och initiera forskning om samiska språk. På UmU administreras "Samiska språk" under
forskningsämnet "språkvetenskap" och lyder därmed under en annan professur på institutionen för
språkstudier.
Eftersom det är brist på lärare och pedagoger är det svårigheterna att kunna studera samiska språk
vilket har varit problematiskt under en lång tid. Detta bekräftas även av ett flertal utredningar,
granskningar, rapporter. Samiskan har juridiskt sett en starkare ställning idag än för några decennier
sedan men för en reell språklig revitalisering behövs det ett utbud där det finns tillräcklig kapacitet
för studier och forskning på universitetet.
Förutom de konkreta utbildningsgärningarna så är universiteten viktiga för de samiska språken på
flera andra sätt. De är en institution som är viktig för språkens lingvistik och annan forskning om
samiska språk vilket är betydelsefullt att forskningsprojekt pågår. Ett exempel är att Uppsala
Universitet bedriver projektet Uppladoc- Uppsala language documentation group med hjälp av en
grupp forskare. Olle Kejonen som är koordinator för projektet och doktorand i finsk-ugriska språk
jobbar med att dokumentera hotade samiska dialekter. Han ingår i den grupp med forskare vid
Uppsala universitet som vill dokumentera språk som riskerar att dö ut.
"Varje språk är unikt och varje språk är värt att dokumentera och bevara . När ett språk dör ut så
mister vi en stor kunskapskälla", säger Olle Kejonen (källa: Malin Junkka, minoritet.se).
Figur xxa och xxb visar antalet registrerade studenter i samiska på grundnivå. De flesta studenterna
studerar på "introduktionsnivå" (" A-kurs" i Uppsala och "Nybörjarkurs" i Ubmeje), det vill säga
kurser utan förkunskapskrav. Diagrammen speglar ett stort intresse för studier men visar också att
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http://www.samernas.se/laromedel/
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tillgången på kurser varierar. Det är nu åtta år sedan en kurs i umesamiska har genomförts och det är
inte förutsägbart för blivande studenter om och när kurser erbjuds i respektive samiskt språk.

140
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40
20
0

• Nordsamiska Um eå • Lulesa miska Umeå • Umesamiska Umeå
• Sydsamiska Umeå • Nords. Uppsala
• Syds. Uppsala

!Figur xxxa. ntalet registrerade universitetsstudenter i samiska 2008-2018 från nybörjarnivå till och
med 8-nivå vid Ubmeje och Uppsala universitet. Alla kurser är halvfart på distans. Registrerade
studenter på hästterminen blir i praktiken bruttoantalet för hela läsåret. Kurserna i umesamiska hölls
sam sommarkurser. Universitetens nivåbenämningar är inte helt jämförbara - kurser utan krav på
förkunskaper benämns i Uppsala A-kurser men i Ubmeje nybörjarkurser, därför ingår enstaka
studenter på C-nivå i Uppsala 2016 - 2018. Alla kurser ges inte varje år, Ubmeje universitet alternerar
till exempel med nybörjarkurs + B-kurs vartannat år och A-kurs + C-kurs vartannat år.

Kommenterad [AÖ1 ]: Fjolårets text, samt att jag inte
har årets siffror från Umeå ännu
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50
40
30

20
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0

-

Nordsa mi ska Um eä -

Lul esa miska Um eå -

Um esamiska Umeå

-

Sydsamiska Umeå -

Nords. Uppsala

Syds. Uppsala

-

!Figur xxxbj. Diagrammet visar det totala antalet registrerade studenter i respektive samiskt språk vid
Ubmeje och Uppsala universitet. Ingen kurs har hållits i umesamiska sedan de två sommarkurserna
hölls 2011 och 2012 {HT10, HT11} . Kurser i Julesamiska har hållits de senaste fem åren, men bara ca
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-------- Kommenterad [AÖ2]: Fjolårets figurtext samt att jag
inte har årets siffror från Um eå ännu

vartannat år dessförinnan. Diagrammet gäller 2008-2018 från nybörjarnivå till och med B-nivå. HT08

= läsåret 2008/2009 osv.

Kan skolor bevara urfolksspråk - Can Schools Save lndigenous Languages?
I boken Can Schools Save lndigenous Languages? sammanfattar lingvisten, forskaren, professor
emeritus Bernard Spolsky att det är möjligt att stoppa en språkbytesprocess och stå emot att ett litet
språk byts ut mot ett majoritetsspråk. Men det behövs ett stort engagemang och det behövs insatser
från majoritetssamhället (lagar, policys, utbildningssystem etc.). Om minoritetsspråket undervisas
som ett av de viktigare skolämnena kan det bidra till att bevara åtminstone passiv kunskap i språket.
Men för en reell revitalisering måste minoritetsspråket vara undervisningsspråk. 25
I samma volym skriver professor emerita i flerspråkighet Leena Huss att det är problematiskt att den
undervisning på samiska som trots allt bedrivs inte verkar vara tillräckligt tillgänglig för de elever som
har samiska som sitt andraspråk, och det finns i princip inget immersion-program som riktar sig till
elever som har begränsade kunskaper i samiska . Den undervisning som erbjuds till andraspråkstalare
och nybörjare är exempel på svaga utbildningsmodeller där man enbart fördjupar sig under några
timmar. Konsekvenserna av detta för de samiska språken i ett längre perspektiv, menar Huss, är
tydliga: nuvarande undervisning bidrar till positiva attityder till samisk kultur, men bidrar inte till
långsiktig revitalisering av språket. Elever utan förstaspråkskompetens i samiska, den redan största
och växande gruppen elever, lämnas därhän utan reell chans att uppnå "funktionell tvåspråkighet". 26
Huss skriver i detta fall om förhållanden i Norge, men situationen för elever på svenska sidan är
generellt ännu sämre.
Maorier i Nya Zealand och ursprungsbefolkningen på Hawaii har, i mångas ögon, lyckats väldigt bra
med revitaliseringen av sina språk. Men även där är det en pågående kamp för att inte
majoritetsspråket (engelska) ska ta över. Den kanske viktigaste faktorn här, liksom i alla andra goda
exempel som Samiskt språkcentrum känner till, är att man jobbat grundligt och systematiskt med full
immersion- program i förskola och skola, samt att man har involverat familjerna i dessa program. De

har också goda universitetsutbildningar där de utbildar lärare i språken. På Nya Zealand och på
Hawaii har språken nationell status som 'nationella minoritetsspråk' och minoriteterna är
förhållandevis stora, vilket många gånger är en fördel.27

Samiskt förskoleprojekt Sa MOS (Sami manat odda searvelanjain)
Sa MOS, Sami manat odda searvelanjain 28 är ett projekt inom Samedigge i Norge där man fokuserar
på den samiska pedagogiken inom förskolan.

25
Spols ky, B. 2008. Riding the Tiger. Kapitel 8, sidor 152-160 i Can Schaafs Save lndigenaus Languages? Policy and Practice
on Four Continents. Redaktör Nancy H. Hornberger. Palgrave MacMillan. Hampshire & New York.
26 Huss, L. 2008 Revitalization through lndigenous Education: a Forlorn Hope?. Kapitel 6, sidor 125-135 i Con Schoofs Save
tndigenous Languages? Policy and Practice on Four Continents. Redaktör Nancy H. Hornberger. Palgrave MacMillan.
Hampshire & New York.
27
Hinton, L., Huss, L. & Roche, G. 2018. Conc/usion . What Works in Language Revitafization. Sidor 495-502 i The Routledge
Handbook of Language Revitalization, redaktörer Leanne Hinton, Leena Huss & Gerald Roche. Routledge. New York &
London.
28
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Projektet dokumenterar den forskning som finns inom samisk pedagogik, undersöker hur samisk
pedagogik kan tillämpas i praktiken, hur man kan förankra den samiska metodiken och få acceptans
för den samiska modellen inom det befintliga utbildningssystemet.
Det övergripande målet med projektet är att "samisk filosofi ska utgöra underlag för innehållet i
samiska förskolor där samiska värden som naturfilosofi, språk, kultur, ledarskap och traditionell
kunskap är bärande element i det pedagogiska arbetet".
Samedigge i Sverige förbereder tillsammans med Sameskolstyrelsen och Sametingen i Norge och
Finland en projektansökan till lnterreg Nord för att möjliggöra deltagande från Finland och Sverige i
projektet.
J;örutsättningar mellan olika förskolor skiljer sig åt och i Norge har samiska förskolor funnits under
en längre tid . Många förskolor är starkt beroende av enskilda pedagogers engagemang att lyfta fram
traditionella kunskaper i kombination med de samiska språken.

Skolverkets förslag till ändringar i kursplaner, kunskapskrav och ämnesplaner.
Skolverket har lämnat förslag till ändringar av kursplanerna och kunskapskraven i grundskolan och
sameskolan, kursplanerna och kunskapskraven i specialskolan med undantag av de kursplaner som
är anpassade för elever med utvecklingsstörning samt ämnesplanerna i engelska, matematik och
moderna språk på gymnasial nivå.
Samedigge har lämnat yttrande över förslag till de ändringar som direkt eller indirekt rör urfolket
samerna och de samiska språken i sameskolan, grundskolan, och specialskolan.
I remissyttrandet har Samedigge i kursplanen gällande samiska föreslagit att texten omformuleras så
att det framgår att samiskan inte är ett språk utan flera och att det samiska språket ändras till de
samiska språken. I kursplanens olika delar föreslår man att även pitesamiska och umesamiska
benämns i tillägg till nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska.
Samedigge har även lämnat synpunkt på begreppet slöjd och föreslagit att den samiska facktermen

duodji, duodje, duodje, duöjjie, duedtje ska användas eftersom den är ett bredare och mer adekvat
begrepp jämfört med slöjd. I remissyttrandet uttalas vidare att man i kursplanen vill införa
begreppet årbediehtu, årbbemåhtto, årrbemåhtto, årbbiemåhttuo, aerpiemaahtoe, samisk
traditionell kunskap . De samiska språken är centrala verktyg genom vilka den traditionella
kunskapen bevaras, vidareförmedlas och kommuniceras. Samisk traditionell kunskap och språken
har uppstått och utvecklats genom de aktiviteter våra förfäder genomförde och inom vissa områden
blivit så specifika att de representerar traditionella fackspråk. 29

Skolinspektionens granskning av tillgången på informationen om rätten t il l
modersmålsundervisning
Skolinspektionen utförde under 2019 en tillsyn och en kvalitetsgranskning av huruvida ett antal
huvudmän ger information till elever och vårdnadshavare om rätten till modersmålsundervisning i
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årskurs 7-9 30 . I granskningen av totalt 25 huvudmän ingick fem samiska förvaltningskommuner
(Vahtjer/Jiellevarre, Julevu, Liksjoe, Malage, Stuehkie/Stockhoalbma/Stockhoalmma). Tillsynen visar
att huvudmännen brister i att informera om rätten till modersmålsundervisning i nationella
minoritetsspråk och därmed i att ge ett reellt erbjudande. I flera fall ges ofullständig eller felaktig
information. I rapporten konstateras att det ges bättre information bland kommuner i de samiska
förvaltningsområdena än utanför.
Granskningen har fokuserat på frågeställningarna om huvudmannen erbjuder
modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk till de elever som har rätt till det och anordnar
huvudmannen modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk till de elever som har rätt till
det. Man har också frågat sig i vilken omfattning ges modersmålsundervisning i nationella
minoritetsspråk och i vilken omfattning använder huvudmannen fjärrundervisning för att
tillhandahålla modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk.
De viktigaste iakttagelserna som svar på frågeställningarna är att de flesta huvudmän brister när det
gäller information om nationella minoritetsspråk, när fjärrundervisning anordnats har handledare
saknats, först efter uttryckliga önskemål anordnar huvudmännen modersmålsundervisning i
nationella minoritetsspråk.
Skolinspektionen konstaterar också att det är vanligt att modersmålsundervisningen förläggs utanför
den ordinarie skoldagen och att det medför att elever avstår från att delta i undervisningen.
Skolinspektionen skriver också att det förekommer att elever i samråd med sina vårdnadshavare
väljer bort att läsa ett nationellt minoritetsspråk specifikt inom ramen för språkvalet på grund av att
de vill ha meritpoäng, vilket erhålls om eleven istället läser ett modernt språk.

Riksrevisionen i Norge
Som jämförelse har språkcentrum tagit del av motsvarande granskning av samisk undervisning i
Norge. Av den granskningen framgår att även Riksrevisjonens i Norge har uppmärksammat brister i
informationen om samisk undervisning till elever och föräldrar. 31 De har undersökt om samiska
elever erbjuds bra och likvärdig utbildning i och på samiska, och på vilket sätt statliga medel kan
säkra detta.
I Riksrevisjonen granskning framkommer det bland annat att möjligheten till samisk undervisning
inte är tillräckligt känd utanför samiska kärnområden samt att det finns brister i form av samiska
läromedel, lärare i samiska och brister i organisation samt genomförande av fjärrundervisning
innebär stora olikheter i utbudet.

30

Rapporten: Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i årskurserna 7- 9 - en tematisk tillsyn
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/fordiupat-tema-regtillsyn/nationella-minoritetssprak-2020/ratten-till-modersmalsundervisning-i-nationella-minorietetssprak-i-ak .79 slutversion .pdf

31

Riksrevisjonens unders11kelse av samiske elevers rett til opplrering i og på samisk. Dokument 3:5 (2019-2020).
https://www.stortinget .no/no/Saker-og-publikasioner/Publikasioner/Dokumentserien/2019-2020/dok3-201920/dok3201920-005/
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Riksrevisjonen uppmanar därför Kunskapsdepartementet bland annat att se till att tillgängligheten
till information om rätten till samisk undervisning för samiska elever och föräldrar blir bättre,
tillsammans med de nordligaste fylkena förbättra fjärrundervisningen, följa upp att vidtagna
åtgärder leder till fler lärarstudenter samt att tillsammans med Samedigge utvärdera vilka insatser
som kan bidra till utveckling av nödvändiga läromedel

Nationella minoritetsspråk i skolan - förbättrade förutsättningar till skolundervisning och
revitalisering, SOU 2017:91
Behovet av fungerande undervisning i samiska är mycket stort och Samedigge ser positivt på att
regeringen tillsatte utredningen SOU 2017:91 Nationella minoritetsspråk i skolan - förbättrade

förutsättningar till sko/undervisning och revitalisering och förväntar sig att den ska leda till nya
insatser och en strukturerad utbildningspolitik för elever som läser samiska 3 2 •
Sverige får och har fått kritik från Europarådet för bristerna när det gäller undervisning i nationella
minoritetsspråk. Kritiken handlar bland annat om bristen på lärare och läromedel och att antalet
undervisningstimmar som erbjuds i modersmål är för få. Huvudförslaget i utredningen SOU 2017:91
var att minoritetsspråk blir ett eget ämne som skrivs in i timplanen med omkring tre timmar i veckan
- "Något som skulle vara ett stort steg i rätt riktning", säger Lars-Miguel Utsi.
Utbildningsminister Anna Ekström (s) säger "att regeringen ännu inte har några förslag i den
riktningen" .33 Ordföranden i Samedigges språknämnd, Lars-Miguel Utsi, beklagar att
regeringen dröjer med förslag för att stärka undervisningen i nationella minoritetsspråk. 34
I Sveriges sjunde rapport till Europarådet angående Europeiska stadgan om landsdels- eller
minoritetsspråk hänvisas vid flertal sammanhang till utredningen SOU 2017:91 när det gäller
Sveriges agerande för att stärka minoritetsspråken i skolan.

Korttidsstudiebidrag
Samedigge handlägger bidrag enligt förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i
samiska. Samedigges plenum behandlade behov av alfabetiseringskampanj år 2000 då man
konstaterade att de flesta vuxna samer aldrig fått någon utbildning i sitt modersmål. Sedan 1 juli
2006 kan bidrag lämnas för studier i alfabetisering i det samiska språket. Inför arbetet med
förordningen så framförde Samedigge och dåvarande Samernas utbildningscentrum att det tydligt
bör framgå i den nya statsbidragsförordningen att bidraget för studier i alfabetisering i samiska är till
för samer som aldrig fått möjlighet att lära sig läsa och skriva på sitt modersmål.

32

https://www.sametinget.se/134687

33

https ://sveriges radio.se/artikel/7400933

34

https ://sverigesradio.se/si da/ artikel .aspx ?program id;2327 & artikel; 7402067
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Under tre inledande år finansierades korttidsstudiebidraget genom Centrala studiestödsnämndens,
CSN:s anslag. 2009 upphörde utgiftsområdet under CSN och motsvarande belopp som använts till
korttidsstudiebidraget överfördes till Samedigges ramanslag.
Från 2016 så återfinns inga skrivningar om korttidsstudier i Samedigges regleringsbrev och det råder
diskussion om Samedigges rätt att utbetala bidrag för korttidsstudier genom Samedigges
förvaltningsanslag 3:1.
Antal ansökningar och utbetalningens storlek av korttidsstudiebidrag har varierat under period 20112019.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Antal
beviljade
ansökningar

173

157

59

49

41

66

119

105

68

Utbetalt i tkr

544,3

445,1

201,9

130,7

263,0

99,3

648,7

576

502,8

Tabell XX. Beviljade ansökningar och utbetalda medel av korttidsstudiebidrag under åren 2011-2019
Samedigge har via språkpolitisk handlingsprogram lyft upp problematiken då det inte finns en
ansvarig utbildningsanordnare. Det är en svårighet för personer som önskar gå en kurs för att lära sig
lä sa och skriva, de måste oftast ordna hela kursen själv, allt från kursanordnare, medstudenter till
lärare.
Samedigges informationssatsning som gjorts tidigare år för att göra bidraget känt samt Samij
åhpadusguovdasj anpassade språkkurser bedöms av Samedigge vara viktiga faktorer för att
bidragets syfte uppnås.
Samedigge bedömer att bidrag till korttidsstudier i samiska är ett bra instrument för att uppmuntra
dem, som inte fått möjlighet att lära sig läsa och skriva samiska, att utveckla sitt språk. I dagsläget
har inte Samedigge andra möjligheter än korttidsstudiebidraget för att främja samiska språken på
individnivå .

Stipendier för studier i samiska

Lule- och sydsamiska lärarstipendier i Norge
Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune och Divtasvuodna kommun samarbetar om
stipendier till lärarstudenter vid den lulesamiska lärarutbildningen vid Nord universitet i Bådåddjo.
Nord universitet i Levanger samarbetar med Fylkesmannen i Nordland, Tröndelag fylkeskommune
och de sydsamiska förvaltningskommunerna, om stipendier till de som utbildar sig till lärare.
Samedigge bidrar också till stipendierna som sammanlagt kan uppgå till 200 000 NOK.
Första intagningen av studenter var 2018 och vid den sydsamiska lärarutbildningen var det en
student som antogs och fyra lulesamiska studenter. Nästa intagning var hösten 2019 då tre
studenter antogs på sydsamisk lärarutbildning och en på den lulesamiska . Även denna gång fann s
stipendium på 200 000 som utbetalats under studietiden.
Det planeras ingen ny antagning av lärarkandidater inför hösten 2020, utan tidigast 2021 utlyses
lärarutbildningen igen.
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Jåhkåmåhkke/Dålvvadis kommuvnna
Samiskt språkcentrum har sedan lägesrapporten 2016 beskrivitJåhkåmåhkke/Dålvvadis kommuns
satsningar att tillgodose lärarbristen inom kommunen med kommunala stipendier.
Kompetensförsörjningen ses dock fortsättningsvis som ett stort problem inom skola och förskola på
grund av framtida pension savgå ngar.
Under 2019 var det 5 stycken som studerade till lärare (Grund skollärare, fritidspedagog,
förskollärare) och erhöll kommunalt stipendium med 3 000 kronor/månad varav en som påbörjade
sin utbildning under 2019.
Av de som avslutat sin utbildning 2019 finn s tre stycken anställda inom den vår kommunala
verksamhet och en av de ssa har samiska språkkun ska per.
Under våren 2020 avslutar ytterligare tre av våra stipendiater si na utbildningar och har erbjudits
anställning inom kommunen .
Efter tre års tjänst inom kommunen finns det möjlighet att erhålla ytterligare 30 000 kr och två av
kommunens anställda har tilld elats belöningen och under 2020 så utdelas det till en ytterligare en
medarbetare.
Satsningen på stipendier för lärarstuderande har varit positiv. Det är i dagsläget fler sökande
till stipendierna än vi kan dela ut. Jag tror att det ger studenterna en trygghet och en naturlig
koppling till verksa mheterna att veta att man erbjuds anställning efter avslutad utbildning.,
säger tf. skolchef Helen Isaksson Spik.

Båjil kommun stipendium - minoritetsspråk
Bajil kommun erbjuder anställda inom förskola eller äldreomsorg möjlighet att söka stipendium efter
30 fullgjorda studiepoäng i finska eller meänkieli 35 •
Totalt kan åtta anställda inom Bajil kommun få ett stipendium på 30 000 kronor om språkstudierna
genomförts på fritiden .
Sameskolstyrelsens utbildningssatsning för att öka antalet legitimerade förskollärare
Sameskolstyrelsen påbörjade 2015 en utbildningssa tsning för samisktalande personal och för att
öka antalet legitimerade förskollärare. I samarbete med Sami allaskuvla i Guovdageaidnu, Norge
genomfördes en arbetsplatsförlagd utbildning på 4,5 år och i juni 2019 examinerades fem
bachelorstu denter som und er sin studietid haft möjlighet att fördjupa sig i språköverföring och
metodik utifrån sa miska barn s förutsä ttningar. Satsningen har re sulterat i att samiska förskolor har
förstärkts med ett antal legitimerade samisktalande pedagoger som är redo att möta de samiska
barnen och dess utmaningar.

35

httos://sverigesradio.se/artikel/7405770
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Skolverkets satsning på samiska lärare
Skolverket organiserar i samarbete med Såmi allaskuvla/Samisk högskola i Guovdageaidnu, Norge
en uppdragsutbildning för personer som är anställda av en huvudman i Sverige och undervisar vid
Sameskolan eller i samiska . Kurserna har en stark didaktisk inriktning, det vill säga en inriktning mot
ämnesteori, ämnesdidaktik och generella lärarkompetenser för lärare som undervisar i samiska.
Utbildningen vänder sig både till den som är legitimerad lärare men saknar behörighet i samiska, och
till den som saknar lärarutbildning men har kunskaper i samiska. Den som har en lärarutbildning kan
söka behörighet som modersmålslärare i samiska efter avslutat utbildning. Utbildningen sker genom
träffar före varje delmoment och genom en internetbaserad kursplattform.
Utbildningen började 2018. Den består av fyra fristående kurser, där varje kurs ger 7,5
högskolepoäng, och alla fyra kurser ger sammanlagt 30 högskolepoäng.
De fyra kurserna är:
-Lärare i en mångfaldig skola och ett mångfaldigt samhälle
Kursen består av en introduktion till samerna som urfolk och hur det mångfaldiga samhället påverkar
lärarens och skolans roll. Detta görs med fokus på de samiska språken och det nationella
styrdokumenten. Praktiska och teoretiska kunskaper om flerspråkighet och undervisning, samt
språkets betydelse för förståelsen av omvärlden och den egna identiteten studeras och diskuteras
utifrån aktuell forskning där kulturell mångfald och genus tas upp.
Genom att pröva på olika undervisningsmetoder, inklusive digitala resurser och verktyg i
undervisningen får deltagaren kunskaper om hur alla elevers behov kan mötas. Likaså diskuteras
planläggning, genomförande och utvärdering av undervisning samt frågor om bedömning för
lärande. Deltagarna får kunskaper om hur de kan skapa ett inkluderande förhållningssätt i sin
undervisning som är baserat på en positiv syn på språklig och kulturell mångfald och möter alla
elevers olika behov.
-Samisk språkdidaktik med fokus på grundläggande läs och skrivfärdigheter.

Deltagarna får kunskap och färdigheter om samisk läs-, skriv och språkdidaktiska och metodiska
förhållningssätt, samt hur lärare kan arbeta för att stödja elevers samiska läs-, skriv- och
språkutveckling. Kursen behandlar samiska läs-, skriv- och språkundervisning med samiskan både
som första- och andraspråk, samt kopplat till språkrevitalisering.
-Samisk språkdidaktik med fokus på språkanvändande och berättande texter.

Kursen behandlar grundläggande metoder för att utveckla elevernas muntliga interaktion och deras
tilltro till att använda sin språkliga och kommunikativa förmåga både i och utanför
undervisningssituationen. I kursen ingår utveckling av kunskaper om texter i olika genrer och från
olika medier, samisk litteratur och läromedelsanalys.
-Samisk språkdidaktik med fokus på muntlig tradition och grundläggande färdigheter.

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna visa förmåga till att tolka innehållet i olika muntliga
texter i olika genrer och urskilja språkliga strukturer, tillrättalägga lärandemiljön för aktivt språkbruk
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med olika syften, i skilda situationer och med olika hjälpmedel, välja ut material ur muntlig tradition
utifrån pedagogiska och språkutvecklande kriterier, samt utveckla egen färdighet i olika former av
språkbruk. Kursen fokuserar på samisk muntlig tradition och undervisningsituationer som är
kommunikativa till sin natur. Detta kopplas ihop med språkundervisningens funktion att integrera
färdighetsträning i meningsfulla aktiviteter. Deltagarna ges möjligheter att utforska samisk muntlig
traditions koppling till kulturuttryck i samtiden och uppmuntras till att i undervisningen använda
estetiska och kreativa läroprocesser.

Händelser i Sapmi
Giellabeassi/ Gie llabiesse/ Giällabiessie/ G'felebiesie
Samiskt språkcentrum har tillsammans med Sameskolstyrelsen (Sams) planerat och genomfört fem
språkbadsläger för åk 5 och 6 under våren och hösten 2019.
Språkbaden har omfattat fyra samiska språk och målgruppen har varit elever från sameskolorna och
den integrerade samiska undervisningen inom Sams verksamhetsområde . Totalt deltog 102 elever
varav 60 flickor och 42 pojkar.
Fokus för språkbadsläger har varit att utveckla elevernas kommunikativa förmåga, öka elevernas
ordförråd och stärka identiteten genom teman och aktiviteter som är knutna till samisk traditionell
kunskap och kultur.
Språkbadsgrupperna dokumenterar elevernas språkutveckling med olika metoder, som språkliga
ljudupptagningar och dagboksanteckningar. Vid något tillfälle så har eleverna gjort en självvärdering
- uppföljning om vad de har lärt sig under språkbadslägret. Därigenom har eleverna själva arbetat
med sin kommunikativa skrivförmåga som de utvecklat utifrån de muntliga aktiviteterna.
Eleverna har talat samiska med vuxna och kommunikationen mellan eleverna har i varierande grad
varit både på svenska och samiska . Språkbadslägren koordineras både av sameskolorna, samiskt
språkcentrum samt av Liksjoe kommun gällande umesamiska språkbadslägret.

Antal elever på språkbad 201 5-2019
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7. SPRÅKETS STATUS OCH I VILKEN GRAD SPRÅKET HAR LAGLIGT
SKYDD I SAMHÄLLET
Pitesamiskan är ett mycket litet urfolksspråk. En grupp pitesamer har under ett antal år strävat efter
och jobbat för att pitesamiskan ska få ett godkänt skriftspråk, både för att få en bekräftelse och lyfta
språkets status och för att underlätta i undervisningssituationer samt stimulera till produktion av
läromedel. Under urfolksspråkåret fick så äntligen pitesamerna en godkänd ortografi. Dessutom fick
talarna för första gången delta som egen pitesamisk språkgrupp under det av Samedigge
arrangerade språkseminariet i Julevu 2019. Pitesamerna har sen tidigare en utarbetad grammatik
och en ordbok. Nu har man också en behavsinventering och en önskelista över hur man vill gå vidare
i revitaliseringsarbetet.

Pitesam isk ortografi antagen
Inom ramen för Giellagaldus verksamhet har en pitesamisk arbetsgrupp under 2018-2019 arbetat
med att utarbeta ett dokument som fastställer en pitesamisk ortografi som i sin tur bygger på
förslag för utarbetad ortografi från Årjepluovve sameförening. Ortografin godkändes i augusti 2019
av sametingen i Norge och Sverige och i samband med det ordnade Samedigge en språkfest i
Årjepluovve. Ett 70-tal deltagare kom och firade denna historiska dag med underskrift av
dokumentet och inslag av tal och jojk.
Att även det femte samiska språket på svensk sida nu fått en godkänd ortografi betyder mycket för
talarna och för självbekräftelsen. Energi frigörs till att tala, skriva, agera för tillkomst av exempelvis
kurser och läromedel och i olika sammanhang lyfta samiskan. I och med att ortografin godkändes så
har pitesamiska språkarbetare fått nya uppdrag och efterfrågan på pitesamiska språktjänster har
ökat.

Bild XX: Samedigge arrangerade en språkfest i Årjepluovve med anledning av att pitesamiskan
fick en godkänd ortografi där det bjöds på tårta .

Handlingsprogram för bevarande av de sam iska språken
Samedigge har i november 2019 av regeringen mottagit uppdraget att utarbeta ett förslag till
långsiktigt och samlat handlingsprogram för de samiska språken . Syftet med arbetet är att utifrån
uppdragsdirektiven utforma ett handlingsprogram för att bevara de samiska språken i Sverige.
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Det samnordiska kunskaps- och resurscentrum, Sami Giellagaldu, utgår i sitt arbete från varje
språkgrupps speciella behov och utmaningar. Sami Giellagaldu är de samiska språkens
språkvårdande och normerande organ. De bedriver ett gemensamt terminologiarbete för att
begränsa påverkan från respektive majoritetsspråk och motverka att de samiska språken utvecklas
åt olika håll i Sverige, Norge och Finland. Sami Giellagaldu har tidigare bedrivits som ett lnterregprojekt. Därefter har Samedigge i väntan på permanent finansiering fortsatt att bedriva det
samnordiska språkarbetet genom att befintliga språkkonsulenter också gått in i arbetet med
normering och terminologier. Språksektionerna har två ledamöter från varje land som har till uppgift
att godkänna terminologi och anta språkkonsultenternas utarbetade förslag på normering.
Sektionsmötena har hållits i Sverige, Norge och Finland.
Giellagaldu har ett nära samarbete med Divvun-gruppen vid Universitetet i Ramsa, Norge, som
importerar termer från termlistor till Termwiki och exporterar termer vidare till andra verktyg som är
baserade på Giellagaldus normeringsbeslut. I Termwiki står orden på alla samiska skriftspråk och
även på finska, norska och svenska, i vissa fall även på engelska och latin.
De nya orden som normeras blir direkt tillgängliga för allmänheten på Giellagaldus hemsida samt i
orddatabankerna Termwiki och www.satn i. org.
Giellagaldu Nordsamiska består av tre språkkonsulenter, en från varje sameting i Sverige, Norge och
Finland . Språksektionen har hållit tre möten där 90 ord godkänts.
Giellagalldo Lulesamiska består av två språkkonsulenter, en från Norge och en från Sverige. Den
lulesamiska språksektionen har haft två möten och godkänt 105 ord.

Under 2018 påbörjades ett arbete med en handbok om skrivregler, Ju/evsame tjallemnjuolgadusa.
Arbetet med lulesamiska skrivregler fortsätter och målsättningen är att ge ut en handbok med
skrivregler under 2020
Den sydsamiska språksektionen inom Gi'elegaaltije har haft två sektionsmöten där olika ordlistor
med varierande innehåll genomgåtts och godkänts. Arbetet inom sydsamiska språksektionen har
genomförts med en sydsamisk språkkonsulent från Samedigge i Norge.
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Språk

Möten

Normeringar

Nordsamiska

3

90

Lulesamiska

2

105

Sydsamiska

2

209

Totalt

7

614

Tabell x.x Antal möten och granskade och godkända ord inom Giellagaldu 2019
Nordiskt ämbetsmannaråd för samiska frågor {NÄS} och sametingen i Sverige, Norge, Finland har
under 2019 utarbetat förslag till organisationsmodell för en framtida permanent verksamhet för de
sa miska språkens språkvårdande organ Sami Giellagaldu . Samiskt parlamentariskt råd {SPR} har
fattat beslut om att skapa ett gemensamt organ med Samedigge i Norge som värdl and och
språkarbetare i tre länder. Under 2020 fortsätter arbetet med struktur, översyn av lagar och samtal
om hur ett gränslöst språkarbete kan ledas av ett gemensamt organ med Norge som värdland och
med språkarbetare i tre länder.
Ett varaktigt samnordiskt arbete med språkvård och sp råknormeringar som stärker och utvecklar de
samiska språken är nödvändigt för en sammanhållen utveckling i respektive samiska språk.

Utredning om Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter
Samiskt språkcentrum inrättades 2010 på sydsamiskt område i Staare och Dearna. Språkcentrum
har sedan dess varit en viktig resurs i arbetet med att revitalisera de samiska språken. Under 2018
gav regeringen Samedigge i uppdrag att utreda hur verksamheten kan utvecklas. Samedigge föreslår
i sin utredning två nya språk-centrum inom nord- och lule/pitesa miskt område. Samedigge bedömer
att fler personer behöver nås och att det är viktigt att hela Sapmi på svensk sida, rent geografiskt har
tillgång till språkcentrums verksamhet. En utökning av antalet språkcenter i Samedigges regi gör att
man dels kan bygga vidare på de erfarenheter och arbetssätt som upparbetats, och dels förstärka
Samedigges uppgift att leda det samiska språkarbetet i Sverige. Samedigges förslag styrks av den
utvärdering, "Utvärdering av Samiskt språkcentrums arbete i ett revitaliseringsperspektiv" som
gjordes i samband med utredningen Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik {SOU
2017:60}. Även i samråd som genomförts med samiska organisationer efterfrågas fler språkcentrum
och fler åtgärder för ett intensivare revitaliseringsarbete .
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Såmedigges skuggrapport fokuserar på insatser för de samiska språken
Såmedigge har under detta år inlämnat en skuggrapport till europarådets expertkommitte som
granskar hur väl Sverige uppfyller sina åtaganden enligt den europeiska stadgan om landsdels- eller
minoritetsspråk och fokuserar på insatser för de samiska språken.
Samedigge rekommenderar i skuggrapporten att sätta speciellt fokus och betoning på Sveriges
implementering av det samiska folkets rättigheter som urfolk. Samedigge menar att det finns ett
särskilt behov av att skydda och främja de samiska språken som ett uttryck för den relation till
marken och de traditionella näringarna, som är så viktig för samisk kultur och en individs kulturella
identitet. Såmedigges arbete med att utforma förslag till samisk språklag och begäran om ett särskilt
språkanslag skall ses mot denna bakgrund . Såmedigge anser att en positiv särbehandling är
nödvändig för att kompensera för lång tids diskriminering på flera plan.
Samedigge understryker att en revitalisering och ett skyddande av de samiska språken, i enlighet
med Europarådets konventioner, kräver ett flertal reella och långsiktiga satsningar för att tillgodose
bristen på pedagoger och samisktalande personal. För att samer ska kunna utnyttja sin rätt till sitt
språk krävs omfattande satsningar på alla nivåer inom utbildningssystemet, reformering av
utbildningsupplägget och finansiella medel till förändringar. Evidensbaserad forskning om så kallade
"starka utbildningsmodeller" finns och behöver implementeras.
Positivt är förändringar i skolförordningen som kan leda till ett ökat antal elever som får och kan läsa
samiska (SOU 217:91), att skolverket erbjuder kompetensutveckling för att få fler behöriga lärare i
samiska.
Samedigge framför att det allmänna skyddet i lagstiftningen liksom det förstärkta skyddet i det
samiska förvaltningsområdet, som rätten till förskoleverksamhet och äldreomsorg där hela eller
väsentlig del förmedlas på samiska, har fått dåligt genomslag. Avsaknaden av sanktionsmöjligheter
kan vara en förklaring till detta.
Man framför vidare att en brist är att det inte finns en institution som ansvarar för samisk
hälsoforskning och att det inte finns kulturellt anpassade vårdtjänster. Detta är aktuella och
angelägna frågor inte minst utifrån konstaterad rasism och näthat mot samerna vilket försvårar ett
positivt förändringsarbete för bättre villkor för samer i Sverige.
Samerna strävar efter utökat självbestämmande och inflytande och Såmedigge har begärt av
regeringen ett utökat mandat i samiska frågor. Samedigge har fått viss utökning av ansvarsområden
bl.a . rätt att yttra sig till lantmäteriet gällande samiska ortnamn. 36 Dock är det samiska
självbestämmandet fortsatt mycket begränsat. Samråd mellan samer och myndigheter har ofta
karaktären av informationsöverföring utan reell möjlighet för samerna att påverka innehållet i
besluten.

Såmedigges ortnamnsarbete

Ortnamn är en källa till kunskap om samiska språk och samisk historia. Ortnamnen bekräftar det
samiska folkets närvaro i landskapet sedan urminnes tider. Ortnamn är viktiga för identiteten och
vårt behov av att känna hemmahörighet och trygghet. Ortnamnen bekräftar att det samiska språket

36

https://www. regeringen .se/4 ac2cd/ contentassets/1223a145243 f4 c0aa2Sc0f3dc55 b6965/ sou-2017_91_ webb. pdf

53

är viktigt i samhället. Då de används sänder de en viktig signal om språkets status, och inte minst är
det betydelsefullt för de uppväxande generationerna. Vägskyltar och andra skyltar på samiska utgör
för små barn "den första samiska läseboken". Att de samiska ortnamnen används och är synliga är
en viktig del i den språkliga revitaliseringen .
Samedigge har sedan oktober 2018 i uppgift att yttra sig i ärenden om fastställande av samiska
ortnamn och granska förslag till samiska namn på allmänna kartor, samt yttra sig i frågor om
personnamn med samisk anknytning.
Besvarande av remisser om ortnamn kräver fördjupad kompetens utifrån det aktuella område där
remissen omnämns. I dagsläget besvaras ortnamnsremisserna av Giellagaldus språkkonsulenter
eftersom befintliga språkkonsulenter gått in i det samnordiska språkvårds-, och terminologiarbete.
Samedigge har under 2019 besvarat sex ortnamnsremisser som inkommit från Lantmäteriet. Inga
remisser rörande personnamn med samisk anknytning har inkommit.

Händelser i Sapmi
Sam iska ortnamn i ortnamnsregist ret
Ortnamnsregistret vid ISOF (Institutet för språk- och folkminnen) omfattar många ortnamn i hela
Sapmi och totalt några miljoner ortnamn i Sverige. Namnen är tillgängliga digitalt på :
http://www4.sprakochfolkminnen.se/NAU-ortnamn/socken1.htm

På institutet finns en lista med ortnamnsartiklar av Olavi Korhonen, professor emeritus i Samiska
språkstudier vid Ubmeje universitet, som har arbetat och samlat in både samiskt, finskt och
meänkieliskt språkmaterial. 37

8. HUR GRUPPENS EGNA ATTITYDER ÄR TILL SPRÅKET
Inom de samiska språkgrupperna finns flera målgrupper som vill förkovra sig i samiska alltifrån
nybörjare till samisktalande. Olika målgrupper har olika behov på olika nivåer för att utveckla och
återta sitt samiska språk. Att erbjuda undervisning till vuxna för att uppmuntra dem och ge dem
möjlighet att fördjupa sig i de samiska språken är angeläget och är även en möjlig väg att gå för att
uppfylla de lagkrav som ställs på förvaltningskommuner om att ha tillgång till samisktalande
personal. Här fyller studiecirklar och annan kursverksamhet viktiga funktioner för den lokala samiska
språkmiljön och utgör många gånger en rekryteringsbas mot högre studier. Runt om i Sapmi pågår
studiecirklar och kortkursverksamhet och här är några exempel.

37
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Studiecirklar i samiska
Under våren 2019 genomförde Härjedalens samiska förvaltningskommun en studiecirkel i
sydsamiska i samarbete med Samiskt Språkcentrum. Kursen omfattade 40 lärarledda timmar på
nybörjarnivå och undervisningen var av muntlig karaktär. Kursens deltagare var för de som
behärskar lite samiska och kommunanställda .
Under 2019 anordnades en studiecirkel i pitesamiska av ett studieförbund i Arjepluovve med sju
deltagare som träffades tio gånger. En fortsättning är planerad till 2020.
I Arviesjavrrie pågick under 2019 en studiecirkel i umesamiska. Den arrangerades av vuxenskolan i
samarbete med sameföreningen i Arviesjavrrie. 27 stycken genomförde kursen. Eleverna var
indelade i tre nivåer beroende på språkkompetens. De träffades tio gånger, tre timmar per gång.
Kursen var aktivitetsbaserad, man tränade bl.a. på ord i praktiska situationer.
I Dearna har studiecirklar i sydsamiska bedrivits av Vadtejen Saemiej S"ijte och ABF i många år och
flera av deltagarna har också gått vidare mot sydsamiska universitetsstudier.

Bidrag för att uppmuntra språkprojekt
Till Institutet för språk och folkminnens uppgift hör att främja och vårda de nationella
minoritetsspråken. Det görs bland annat genom att fördela statsbidrag (3.5 miljoner) som
uppmuntrar projekt och insatser som leder till att fler får tillgång till sitt språk. 2019 inkom till
institutet 81 godkända ansökningar, 46 st beviljades och däribland 9 samiska ansökningar. 2018
beviljades 34 ansökningar varav 7 st samiska språkprojekt.
Många samiska föreningar och organisationer söker och beviljas också medel till samiska
språkprojekt från flera andra håll.

Saminuorras förbundsmöte
Samiskt språkcentrum har beskrivit Saminuorras talarstatistik under avsnitt 2 och 3 och under detta
avsnitt belyser vi hur Saminuorras förbundsmöte med simultantolkning kan vara ett sätt att stärka
förbundsmötet som samiskspråkig arena och stimulera till ökad användning av samiska språken .
Saminuorra hade, till förbundsmötet engagerat samiska ungdomar på fyra samiska språk för
tolkuppdraget och två av tolkarna tolkade för andra året i rad. Saminuorra uttrycker att det är ett
utmärkt tillfälle för yngre att få träna och testa på tolkning. Tillgången på tolkning möjliggör att alla
deltagare kan förstå vad som sägs, oberoende av nivå på språkfärdigheter och för möjlighet att
utveckla mötestermer
En enkät angående användandet av simultantolkning besvarades av 30 ungdomar som visade att det
var 87% som hade lyssnat på tolkningen under 2019 i jämförelse med 83 % under 2018.
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Graf XX. Antal deltagare som lyssnade på tolktjänsten under Saminuorras förbundsmöte
Språkcentrum har tidigare utarbetat en årsmötesparlör på nordsamiska· vilket använts i samband
med Saminuorras förbundsmöte. Den nordsamiska årsmötesparlören får ses som ett språkverktyg
som främjar de samiska språken och är till stor hjälp för mötesledare och mötesdeltagare. Inom
språkcentrum pågår ett arbete med att färdigställa en lulesamisk och en sydsamisk översättning av
årsmötesparlören.

Händelser i Sapmi
Gieleviermie 2019 - Sydsamiskt språknätverk
Språknätverket är ett samarbete mellan Samiskt språkcentrum och Gi'eleaernie, Raarhvihke
kommune, Sijti Jarnge Aarborte kommune, Gi'elem Nastedh Snåase kommune och Aajege i Plassje
kommuner, samtliga sydsamiska språkcenter i Norge. G'ieleviermie har anordnats ungefär vartannat
år sedan 2011. Språkseminariet G°ieleviermie Raarhvihke anordnades i Raarhvihke i juni 2019. Under
seminariet gavs föreläsningar om språkforskning och dokumentation, dialektala variationer och
språkidentitet, heliga samiska fjäll och andlighet i samisk kulturtradition.
I november 2019 anordnades ytterligare ett G'ieleviermie i Plassje, Norge med föreläsningar bland
annat om vitalisering av pitesamiska, om språkrevitalisering i Anar, Finland, om starka språkmodeller
och metoder i språkundervisning i Norge, om projekt som stärker språk och traditionella kunskaper
och om digitala läromedel. Språkcentrumen informerade om sina verksamheter och språkverktyg.
Samarbete över landsgränserna är betydelsefullt med bland annat gemensamma språkseminarier för
att ta del varandras revitaliseringsarbete.

9. VILKET SPRÅKMATERIAL DET FINNS FÖR SPRÅKET
"läromedel behöver inte bara vara traditionella böcker utan samiskspråkig film, program på
Utbildningsradion, samisk media, arkivhandlingar på samiska, transkriberingsuppdrag för eleverna,
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samiska sångtexter och samiska böcker kan vara utmärkta läromedel!" (diskussion under
språkseminariet i Julevu)

Giellaskurppo
Giellaskurppo är ett populärt språkpaket för blivande och nyblivna samiska föräldrar som
distribueras via regionernas barnavårds-/mödravårdscentraler. Materialet har nu reviderats och
uppdaterats och beräknas utkomma i nytryck under 2020. Giellaskurppo består av en tidning, ett
häfte med sång och ramsor på samiska samt en ljudfil som finns på Såmedigges webbsida som
innehåller sånger, sagor och ramsor.
Giellaskurppo startade genom att Sverigefinska ungdomsförbundet inom ramen för projektet
"Revitalisera mera" tog fram ett språkpaket för sverigefinska föräldrar. Såminuorra fick erbjudande
om samarbete från Sverigefinska ungdomsförbundet vilket motiverade till utarbetandet av det
samiska språkpaketet. Ett mycket bra initiativ som numera övertagits av Samiskt språkcentrum.

Händelser i Sapmi
Utbildningsradion/urplay
Utbildningsradion/urplay tillhandahåller ett brett utbud med program {303 st) på samiska och
samiska programserier {35st).38 Programmen är på nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska,
företrädesvis för barn i olika åldrar men även en del inslag för vuxna. Man kan gå in på deras
hemsida och klicka sig fram till det program man önskar se och höra. Ett mycket värdefullt material
som med fördel kan användas inom olika sammanhang.

Bild XX: Ett exempel på program, lulesamiska på urplay

Lexin - bildteman
Lexin är ett digitalt material som finns på femton minoritetsspråk. Skolverket har tidigare
tillhandahållit materialet men numera återfinns det på Institutet för språk och folkminnens
webbsida 39 som i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan gjort omfattande revideringar. Första
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versionen kom 1984 och flera tusen nya ord och uttryck har lagts till sedan dess. Lexin-bildteman
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Urfolkens språk och litteratur - Perspectives on lndigenous writing and literacies
En bok som publicerades under internationella urfolksspråkåret var "Perspectives on lndigenous
writing and literacies" 40 • Bokens chefredaktörer är Kirk Sullivan, professor vid lingvistik vid
Institutionen för språkstudier, Umeå universitet och Coppelie Cocq, professor tidigare Humlab,
Ubmeje universitet och nu vid Helsingfors universitet. I boken skriver forskare och språkkunniga om
urfolkens språk och litteratur i fem geografiska områden: Europa, Nordamerika, Afrika, Sydamerika
och Oceanien, plus nio enskilda länder med syftet att sprida kunskap om hur språk kan revitaliseras.

Boken är resultatet av ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet: "Literacy in Sapmi:
multilingualism, revitalization and literacy development in the global north", som pågick mellan
2012-2015 även det med målet att sprida kunskap om hur språken kan revitaliseras mellan urfolk
och i den akademiska världen.
I sameradions reportage säger Kirk Sullivan 41 :
"- Man behöver inte börja från början varje gång något ska göras, man kan bli inspirerad av andra
och hur de har arbetat med språket. Det är viktigt att den samiska kontexten kan inspirera andra och
de kan lära sig mycket av de samiska språken" .
Coppelie Cocq, professor vid Helsingfors universitet uttrycker i samma reportage att många pratar
mycket om hotade språk som finns på UNESCOs lista. Men det som de vill visa är också den kraft
som finns och att det pågår väldigt mycket för att stärka språken . Allmänheten har också stor
okunskap om urfolksspråken och språkens talare och kulturella uttryck kopplade till dessa är ofta
osynliga.

40

https://www.umu.se/nyheter/ny-bok-perspectives-on-indigenous-writing-and-literacies 7469167 /
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https ://sverigesradio.se/artikel/7144800
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Boken är resultatet av ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet: "Literacy in Sapmi:
multilingualism, revitalization and literacy development in the global north", som pågick mellan

Ny bok om revitalisering av språk och kultur

Åsa Virdi Kroik, forskare och författare, har tillsammans med flera kollegor och skribenter från bland
annat Japan och Australien skrivit boken lndigenous Efflorescence Beyond Revitalisation in Sapmi
and Ainu Mosir, om revitalisering av språk och kultur.

De menar att revitaliseringsbegreppet är för stort och har istället myntat begreppet lndigenous
efflorescence.

- Begreppet är ett sociopolitiskt och kan beskrivas som något som inte varit närvarande, men som nu
blir tydligt en uppgång, säger Åsa Virdi Kroik. "Vi behöver ett mer exakt begrepp som teoretiskt
beskriver vad urfolk faktiskt gör själva . Det finns en stor aktivitet bland urfolk som bygger på att
språk och kultur är levande".
Den aboriginske forskaren Marcia Langton beskriver det som en tyst revolution som pågår i
urfolkskretsar världen över. I boken lndigenous Efflorescence Beyond Revitalisation in Sapmi and
Ainu Mosir berättar samer och ainu, Japans urfolk med egna ord om olika revitaliseringsprojekt.

Boken är ett bidrag till debatten om kulturrevitalisering, språkbevarande, språkförändring och till de
utmaningar som finns för urfolk att representera och bli representerade i en postkolonial värld.

G~rjah - sydsamisk bok- och kulturbuss.
Gcerjah - den sydsamiska bok- och kulturbussen, som besökt samiska kommuner både på norsk och
svensk sida, har fungerat som en viktig aktör på sydsamiskt område - för alla samer, skolbarn och
övrig lokalbefolkning och inte minst som ett språklyft för de samiska språken.
Såmedigge i Norge har nu tagit beslut om att bidrag till de åtta bokbussar som finns i Norge ska dras
in och de överlåter till enskilda kommuner och fylken att lösa finansieringsfrågan .
Detta blir en mycket stor förlust framförallt i södra Saepmie eftersom Gcerjah - sydsamisk bok- och
kulturbuss under många år har besökt Storumans kommun med omkringliggande byar och gjort
stopp vid skolor, sameskolan och samiskt språkcentrum.
För Dearnan samiesku vlen och för den samiska förskolan har besöken av Gcerjabusse varit
oumbärliga och bidragit till att stärka barns/elevers samiska språk och fungerat som ett
kompletterande skolbibliotek som tillhandahållit nyutgivna sydsamiska böcker och annan
informationsmaterial om vad som skett runt om i Saepmie.
Gcerjabussen har varit mer än en traditionell bokbuss då den även fungerat som en kulturbuss som
upprätthållit gränsöverskridande kontakter och i samarbete med Åarjelhsaemien Teatere har
samiska teaterföreställningar kunnat visas i samband med bokbussens stopp.
I utredningen "Samernas bibliotek- en dold resurs" framkommer det att en handlingsplan bör tas
fram för etablering av bok- och kulturbussar med biblioteksservice för urfolket samerna i Sverige.
Bok- och kulturbussar med samiska bibliotekarier anses vara av särskild vikt som demokratibärare i
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de mest glesa områdena i Sapmi som saknar biblioteksservice för övrigt. Bussarna är väl lämpade för
aktiviteter riktade till barn och unga". 42

Bibelöversättningar
Under flera års tid har det pågått bibelöversättningar inom de samiska språken. Det är värdefullt och
att kunna ta del av förrättningar som gudstjänst, dop, vigsel och begravningar som inrymmer både
glädje och sorg på de samiska språken då det har stor betydelse både för värdigheten och
identiteten.
Nordsamisk bibelöversättningen

Under internationella året för urfolksspråk så lanserade bibelsällskapen i Sverige, Norge och Finland
en ny nordsamisk bibelöversättning, Biibbal 2019 43 • Lanseringen skedde i aug. 2019 i Guovdageaidnu
i samarbete med Sami allaskuvla där det var ett omfattande program med seminarier och en
avslutningsgudstjänst.
Översättningsgruppen har bestått av personer från både Finland, Norge och Sverige som arbetat för
att hitta en gemensam stavnings- och språkstil och standardisering av det nordsamiska skriftspråket
för hela det nordsamiska språkområdet.
I början av oktober 2019 togs den nya nordsamiska bibeln emot vid en ceremoni i Giron kyrka.
Mottagningen ordnades i samverkan mellan Julevu stift, Giron pastorat, Svenska Bibelsällskapet,
Giron sameförening och Duoddaras.
Arbetet med översättningen av nya testamentet påbörjades 1986 och det färdigställdes 1998. Sedan
2001 har arbetet med Gamla testamentet pågått och nu är det färdigställt och kan användas inom
pastoraten.
Lulesamisk bibelöversättning

Under treårsperioden 2019-2021 skall en lulesamisk översättargrupp färdigställa ett antal centrala
gammaltestamentliga texter såsom första Mose bok, andra Mosebok, Josuaboken, första och andra
Samuelsböckerna, Job, Psaltaren och Jesaja. Översättargruppen har träffats vid flera tillfällen på
olika ställen såsom Julevu, Giron och Narvik. Därtill anordnas en årlig översättningskonferens i
Bådåddjo. På norsk sida har några viktiga rekryteringssatsningar genomförts, bland annat genom en
samling med läsning av lulesamisk bibeltext och information om projektet i Divtasvuodna.
Sydsamisk bibelöversättningen

Ett gränsöverskridande översättningsarbete har under 10 års tid pågått mellan Samiska rådet i
svenska kyrkan, Samisk kirkeråd, Svenska Bibelsällskapet och Bibelselskapet i Norge.
Idag finns Kyrkoårets texter översatta till sydsamiska av en språkgrupp bestående av
modersmålstalare och de med formell språkkompetens.

42

Samernas bibliotek - en dold resurs. Utvärdering, analys och förslag rörande Sametingets
biblioteksverksamhet. 2018. sid 8, 22 och 35. https://www.sametinget.se/120745
43 https://www.xn--bibelsllskapet-bib.se/nyheter/nya-bibeloversattningen-pa-nordsamiska-lanserades-i-kautokeino-23-25augusti/
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Ett nytt översättningsprojekt, 2019-2021, har initierats och stöds bland annat av Samedigge i Norge.
Målet med projektet är att översätta Nya testamente till sydsamiska till år 2024. Nytt för denna
projektperiod är ett mentor - lärlingssystem för att säkerställa tillväxten av översättare genom att
initiera unga språkarbetare att ingå i översättningsgruppen. Den nuvarande gruppen består av
projektledare, en erfaren översättare tillika språkkonsulent och teolog som mentor, en
teologkonsulent och översättare samt två unga översättare under upplärning. Översättarmöten hålls
både i Sverige och Norge.

SLUTORD
Internationella urfolksspråkåret (IYIL 2019) har varit ett mycket innehållsrikt år på många olika sätt.
Förenta nationernas utnämnande av urfolksspråkåret har inneburit att uppmärksamhet riktats mot
alla världens urfolksspråk däribland våra samiska språk som räknas som små och hotade språk enligt
Unesco.
För oss samer är urfolkskultur och språk speciellt eftersom våra språk är tätt sammanbundna med de
traditionella markerna . I de samiska språken uttrycks mycket av värderingar och ödmjukheten inför
naturen och djuren och samiska språk har en rik terminologi fört.ex. snö och ord som beskriver
naturen. De samiska språken kan inte enbart ses som ett redskap för kommunikation utan har också
betydelse för bevarande och generationsöverföring av värdefull kunskap, arbediehtu.
FN:s generalförsamling beslutade i dec 2019 i New York att utnämna 2022-2032 till det
Internationella urfolksdecenniet så vi ser fram emot uppmärksammandet av det Internationella
urfolksdecenniet.

"- Språkrevitalisering är inte något för pessimister" så uttryckte sig Annika Pasanen, Finland
vid en föreläsning under Jåhkåmåhkke/Dalvvadis marknad då Samiskt språkcentrum arrangerade
språkseminariet "Mija giella". Vi på språkcentrum instämmer att det behövs en stark vilja och
engagemang på alla nivåer för att ta itu med bristerna och revitalisera de samiska språken.

Att det råder brist på behöriga lärare och förskollärare i allmänhet är inte obekant och vi
uppmärksammar igen att det råder en ännu större brist på behöriga samiska lärare. I lägesrapporten
De samiska språken 201644 har språkcentrum beskrivit skolhuvudmännens svårigheter att hitta
lärare i samiska som delvis kan beror på att de erbjuds orimliga arbetsvillkor. Svårigheterna lär inte
bli mindre av att man fortfarande idag kan finna annonser i platsbanken där man söker
modersmålslärare i samiska på 10%! Skolansvariga behöver verka för mer långsiktiga och goda
förutsättningar som arbetsmiljö och kompetensutveckling så att fler vill vara och bli lärare och
dessutom stanna kvar och återvända till läraryrket.

44

Lägesrapport: De samiska språken 2016 https://www.sametinget.se/113208 s.20
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I årets Lägesrapport beskriver vi Liksjoe samiska förvaltningskommun och dess skolchef som haft
mod att skapa ett helt samiskt arbetslag med värdefull samisk språk-, och utbildningskompetens45 •
Numera har Liksjoe undervisning i 14 kommuner i nordsamiska, umesamiska och sydsamiska över
hela landet och framgångskonceptet är en utbildningssatsning där samiska elever får undervisning i
de samiska språken via fjärrundervisning. Liksjoe kommun har ett arbetslag som idag består av 7
lärare i samiska med varierande sysselsättningsgrad och en lärare i integrerad slöjd, och de jobbar
utifrån olika orter.

"- Det finns ett växande intresse att återta sitt modersmål och den här språksatsningen
kommer vi behålla så länge det finns efterfrågan. Det finns möjlighet att utveckla även inom
andra områden", säger Samuel Lundström, skolchef Liksjoe kommun .
En av lärarna är Sara-Helen Persson som jobbar från Gavtjavrrie.
"- Jag jobbade visstid under året 2012 och då erbjöd Lyckseles skolchef Samuel Lundström
mig att bli tillsvidareanställd . Men jag ville inte flytta och då bestämde vi att jag kunde jobba
från Gavtjavrrie och besöka eleverna fysiskt en gång i månaden", säger Sara-Helen Persson.
"- Jag är jätteglad att Liksjoe satsar på samisk undervisning. Men det hade också varit bra
om fler kommuner hade varit lika kreativa som Lycksele. Om fler kommuner hade gjort som
Liksjoe så hade kanske elever som idag står utan samisk undervisning kunnat läsa samiska .
Idag behöver man inte ha lärarlegitimation som modersmålslärare, vilket öppnar upp yrket
för fler personer. Det finns jättemånga kommuner som har äldre och andra språkbärare som
skulle kunna lära ut samiska", säger Johan Sandberg McGuinne som är lärare i sydsamiska i
Liksjoe.
Anne Wuolab är lärare i nordsamiska och hon menar att Liksjoe kommun tänkt helt rätt med
utbildningssatsningen.
"- Jag känner att den här kommunen faktiskt har förstått något. Vi har ett samiskt arbetslag,
vi planerar utbildningen tillsammans och erbjuder språkbad. Lycksele satsar på utbildning i
samiska", säger Anne Wuolab.

45

https://www.folkbladet.nu/2020-0l-15/de-utbildar-en-trediedel-av-alla-sam iska-elever-pa-distans
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BILAGA 1. ORTNAMN PÅ SAMISKA
Att de samiska ortnamnen används och är synliga är en viktig del i den språkliga revitaliseringen .
Även i år används de befintliga samiska ortnamnen i rapporten, svenska/norska namn visas i tabellen
nedan . I rapporten använd s i år det lulesamiska Samedigge för Sa metinget (förutom i en del citat).
Plat se r är förbundna både fysiskt i landskapet och mentalt genom berättelser, det vill säga genom
språket. En plats har en mening, en hi storia och inte minst ett namn . Ortn amn är viktiga för
identiteten och vårt behov av att känna hemmahörighet och trygghet. Ortnamnen bekräftar att det
sa mi ska språket är viktigt i sa mhället. Då de använd s sä nder de en viktig sign al om språkets status,
och inte min st är det betydelsefullt för de uppväxa nde generationerna. Vägskyltar och andra skyltar
på sa mi ska utgör för små barn "den första samiska läseboken" .

lrabe/1 ··ver samiska ortnamn som används i rapporten:
Ortnamn på samiska (syd-/ume-/pite-/lule-/nord-

Kommenterad [AÖ3]: ortnamn som inte var med ifjo
är färgmarkerade för att und e rl ätta korrläs ning

Ortn amn på svenska/norska

/enaresamiska, beroende på ort)

- - - - - - - - - - ----+Hattfjelldal, Norge
Arjeplog
Arvid sjaur

Bajil

Pajala

B"ienjedaelie

Funä sdalen
Bod0, Norge

Jåhkåmåhkke/Dalvvadi s

Jokkmokk

Kraapohke

Dorotea

Kråavvan Luspie

Krokom

Liksjoe

Lyckse le

Lu ss pie

Storuman

Malage

Malå

Romsa

Troms0, Norge
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Stuehkie/Stockhoalbma/Stockhoalmma

Stockholm

Suorssa

Sorsele

Syöldate

Skellefteå

Ubmeje

Umeå

Vahtjer/Jiellevarre

Gällivare

Vualtjere

Vilhelmina

Vyödda_le_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+-Vindeln

---------------<
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Termer
I detta handlingsprogram används en del termer. För att skapa en gemensam grundsyn
förklaras här de termer som används.
Samiska språket/språken

Det finns flera samiska språk och övergripande kan man dela in dem i öst-1 central och
sydsamiska språk. På svensk sida finns syd-1 ume-1 pite-1 lule- och nordsamiska varav
ortografierna för nord-1 lule-1 ume- och sydsamiska är godkända. När vi använder termen
1

1

de samiska språken i denna text syftar vi på de språk som finns på svensk sida. Ibland
används termerna 'samiska språket' eller helt enkelt 'samiska'. Sådana gånger syftar vi på
vilket som helst av de samiska språken1 eller alla de samiska språken i betydelsen det
samiska folkets språk.
Modersmål

Modersmål kan defuiieras på flera olika sätt: det språk man lärt sig först, det språk man
använder mest, det språk man kan bäst eller det språk man själv eller andra identifierar en
med. I flerspråkiga samhällen och bland språkliga minoriteter är f!ituationen annorlunda, det
är ingen garanti att man använder sitt modersmål mest eller kan det bäst, men det är likafullt
ens modersmål. I denna text utgår vi ifrån att samernas modersmål ä/samiska, oavsett hur
mycket eller lite den enskilde samen kan eller har möjlighet att använda sig av, eller lära sig
språket. Vårt språk och modersmål är samiska.
Första och andra språk

Eftersom vi utgår ifrån att samernas modersmål är samiska1 oavsett språkkunskaper, så
används termerna 'förstaspråk' och 'andraspråk' de gånger det är nödvändigt att skilja på
de talare som fått lära sig samiskan som sitt första språk1 redan hemifrån, och de som lär sig
samiska som sitt andra språk1 vanligtvis genom utbildningssystemet.
Tvåspråkighet/ flerspråkighet

Tvåspråkighet kan, lil<som modersmål, definieras efter flera olika faldorer, till exempel efter
kompetens: hur djup kunskap man har i de olika språken, eller efter identifikation: om man
identifierar sig med flera språk. I detta sammanhang syftas på kompetens när vi talar om
tvåspråkighet. Vi menar att en person är tvåspråkig när personen har förmågan att
vidareförmedla samiskan till nästa generation eller till andra individer.
Domäner

Domäner är det som uppstår i mötet mellan olika språk. När olika språk talas i olika
sammanhang eller situationer, kallas det för språkdomäner. I en helt enspråkig miljö finns
inga domäner eftersom det alltid är ett språl< som används oavsett sammanhang. Det är i
flerspråkiga miljöer, där människor väljer ett visst språk utifrån situation och vem de pratar
5

med, som en språkdomän uppstår. I det samiska sammanhanget kan exempel på
samiskspråkiga domäner vara sådana som: sameskolor och samiska förskolor där enbart
samiska används, en samisklektion, en samisktalande person, släktsammankomster,
organisationer och mötessituationer. Kortfattat är alla situationer där samiska används en
samisk språkdomän.
Språkbyte

Med språkbyte menas att ett språk tappar mark, i form av talare, domäner och
uttrycksmedel till förmån för ett annat språk. Med andra ord byter människor ut sitt
minoritetsspråk till majoritetsspråket i detta sammanhang handlar språkbytet om att det
samiska språket successivt byts ut mot svenska i de flesta domäner.
Språkmord och språkdöd

När språk försvinner brukar man tala om språkdöd. Ole Hemik Magga säger att språket
inte kan jämföras med en organism som ett djur eller en växt som föds, lever, blir gammal
och så småningom dör, utan att språket är en samhällskonstruktion, som påverkas av
samhället och som även till viss grad påverkar samhället. Detta betyder med andra ord att
det är människan som har ansvar för hur språk utvecklas, lever eller dör. 1 Det finns forskare,
såsom Tove Skutnabb-Kangas, som hellre förespråkar termen' språkmord' för att tydligt
understryka att språk inte dör utav naturliga orsaker utan av anledningar som är
förorsakade av människan. Om ett språk har blivit mördat !11-enar hon, kan man analysera
de strukturella och ideologiska agenter som är ansvariga för det såsom bakomliggande
ekonomiska, teknomilitära och politiska system. Vidare säger hon att även fast detverkar
som att språkbyte sker med talarnas "medhåll", eller att talare frivilligt lämnar sitt språk så
kan man analysera de ideologiska faktorerna bakom detta medhåll. 2
Revitalisering

Revitalisering är en term som kan användas om stärkandet av alla hotade språk. Med hotade
språk menas de språk som för varje generation får färre talare med förstaspråkskompetens i
språket. Vanligen handlar det om urfolk och språkliga minoriteter i ett land, som inte har en
egen stat. Revitalisering handlar också om medvetandegörandet om språkets roll i den egna
kulturen, attityder, språkliga rättigheter och hur omvärlden har påverkat och fortfarande
påverkar vår bild av samiska språket och även vår kultur.

Magga, Ole Henrik, 2000: "Mii mearrida ealaska go vai japma go akta giella? Samegiella
ovdamearkan." Samegiela dilli skuvllas ja lagas servvodagas. Konferansa Leavnnjas 28.-29.11.2000.
Samediggi.
2 Skutnabb-Kangas, Tove, 2014: "Språkrevitalisering- en nödvändig del av världsarvet". 22 oktober
2014, Jiellevarre. Pdf-fil av ppt presentation.
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1. Inledning
Vår vision: Alla samer kan tala, läsa och skriva samiska. De samiska språken är levande och

välmående språk som används och värdesätts i samhället.
Vi samer har levt i Sapmi/Sabnie/Sabmie/Saepmie sen urminnes tider och är Sveriges urfolk.
Utifrån våra livsvillkor i detta område har vårt språk, samiskan, uppstått och utvecklats.
Människan förstår och tolkar världen genom sitt språk. Språk är ett av människans främsta
verktyg för kommunikation. Samiskan innehåller begrepp, ord och uttryck som förklarar de
mentala, sociala och materiella dimensionerna av vår kultur och våit samhälle, vilka skiljer
sig markant från det omgivande samhälle vi lever sida vid sida med. I vårt språk, samiskan,
vilar vår värdegrund och livsåskådning, vår djupa kunskap om levnadsförhållanden och vår
·starka koppling till vårt land och naturen. De samiska ortnamnen vittnar om samernas
långvariga vistelse i dessa områden. Landet, naturen, är vår livsmiljö. Vårt språk speglar vår
natursyn: "Miljö i ett samiskt perspektiv handlar om fårhållandet mellan naturen, människan och

djuren. Alla frågor som rör sambandet dem emellan är miljöfrågor"3 • De samiska begreppen
beskriver våra släktrelationer, våra sociala strukturer och genom fraser och talesätt kan man
förstå andligheten och värdegrunden som hela vår kultur är uppbyggd på. I språket ligger
vår kunskap om vår omgivning och dess förutsättningar. Renskötseln, som är en av
grundpelarna i den samiska kulturen, är en stark språkbärande domän som med sin
specifika terminologi beskriver renen med dess behov och förutsättningar. På samma sätt är
andra traditionella domäner såsom duodji, jojken, samisk matkultur, jakt och fiske starkt
sammankopplade med språket. Samtidigt är språk liksom kultur dynamiska, föränderliga
och följer tiden. Nya arenor för språkanvändning uppstår hela tiden och är nödvändiga för
att språket ska följa in till framtiden.
Samiskan delar sin historia med andra koloniserade urfolksspråk i världen och har genom
tiderna varit offer för språkmord, vilket i sin tur medfört att vårt språk räknas som ett hotat
språk. När språkstrukturer bryts och urfolksspråk byts ut mot dominanta språk, så följer ofta
också ett dominant kulturellt ramverk som börjar ta över4• Med andra ord innebär en förlust
av de samiska språken också en fortsatt assimilering mot majoritetsbefolkningen. Om
samiskan försvinner raderas också vår kultur ut.

Sametingets mineralpolicy.
Maffi, Luisa, 1997: "Linguistic diversity". Cultural and spiritual values af biodiversity. United Nations
Environment Programme. Nairobi. Kenya.

3

4
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För oss samer är vårt språk samiska oavsett om
vi blivit fråntagna samiskan eller inte. Forskning
visar att för människan är språket en del av vår
identitet, som människor, individer, grupp, folk
och nation. Språket är djupt kopplat till oss
människor, genom språket kan vi definiera
vilka vi är. Varje individs relation till sitt språk
är unik och alla relationer varierar, från att vara
enkla till mycket komplicerade. Språket är
kopplat till välmående och att förlora sitt språk
är att förlora en del av sig själv och vem man
är5. Detta kan medföra frustration, sorg och
saknad. Samtidigt som vi gör gällande att vårt
språk är samiska är det också viktigt att erkänna
den förlust som de samer som förlorat sitt språk
genomle~t, genom det språkmord samhället har
orsakatsamiskan.Sametingetserspråketisin
helhet, något som binder samman alla delar av
vår kultur. När det samiska samhället stärks, så

Språket är i viss mening bärare av ett folks historia.
I språket finns inbäddat uttryck för social och
ekonomisk organisation, får myter och
trosfåreställningar, rättsuppfattning och
värderingar. Möjligheten att föra dessa fårhållanden
vidare fårtvinar om språkliga uttryck. fårsvinner.
Språket är också ett uttryck för samernas
förhållningssätt till miljön. Det är samtidigt ett
nödvändigt redskap vid öve1föringen av kunskaper
från generation till generation. Genom språket
bibehålls kontinuiteten vid kulturella förändringar.
Avbrott i språkstrukturen betyder avbrott i
·verföringen av kunskap om hur den samiska
kulturen bevaras. Samiska är ett språk som i första
hand talas och som i sitt ordfårråd varit och alltjämt
är starkt knutet till naturen.
Näringspolitiskt handlingsprogram

stärks också språket. Om delar av det samiska samhället hotar att försvinna, så hotas också
språket. De samiska språkens fortlevnad är beroende av en stark samisk livsmiljö och på så
vis också en stark samisk kultur. Starka välmående språk speglar i sin tur ett starkt samiskt
samhälle och kultur. Därför kan vi inte frikoppla språket från kulturen eller det övriga
samhället och behandla det som en helt separat fråga, utan vi påminner oss själva om att allt
arbete vi gör för stärkande av språket också stärker det samiska samhället i sin helhet.
Genom det språkpolitiska handlingsprogrammet lyfter och belyser vi hur centralt språket äi·
för stärkandet och utvecklandet av hela vårt samiska samhälle.

5Mclvor, Onowa, 2009: "Language and Culture as Protective Factors for At-Risk Communities".
Department of Language and Literacy Education. University of Brittish Columbia.
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1.1 Syftet med språkpolitiskt handlingsprogram
Sametinget ska vara ledande i det samiska språkarbetet. Med medvetenhet om och
ödmjukhet inför den historia som drivit oss till den brokiga språksituation vi befinner oss i
nu, måste vi finna strategier för att kunna vända språkbytesprocessen. Det språkpolitiska
handlingsprogrammet är Sametingets verktyg för att fastställa långsiktiga mål för det
samiska språket och att finna vägar för att nå
målen.
Vi har en stark vilja att vända utvecklingen
Detta handlingsprogram har flera mottagare. Vi
skriver för oss samer, vad vi som folk och
individer har rätt till, mE;n också vilket ansvar vi
har för vårt språl<. Vi skriver också för staten
som har ansvaret för vårt språk på samhällsnivå
och vilka insatser som krävs från regeringshåll
om samiskan ska ha en framtid. Slutligen är vi i
Sametinget också mottagare för detta

och är medvetna om att det kräver
genomgripande satsningar på flera områden.
Det kommer att beröra oss som enskilda samer.
Olika grupper behöver informeras för att ta
egen ställning. Eventuella kampanjer skall
framfdras i positiv anda. Det kommer aldrig att
räcka med enbart politiska beslut för framgång.
Sametingets gemensamma värdegrund för samiska
språket (2003)

handlingsprogram. Vi beskriver vilket ansvar

Sametinget har som ett samiskt folkvalt organ och som en samisk myndighet.
Den samiska språksituationen och samernas språkliga rättigheter har utretts både i
Sametingets regi och i andra rapporter, såväl statliga som fristående. Syftet med Sametingets
språkpolitiska handlingsprogram är att med avstamp i dessa rapporter, utredningar och
skrifter, forma en ny språkpolitik och beskriva de åtgärder som krävs för att uppnå
språkmålen som Sametinget fastställt, snarare än att göra ytterligare en analys av de samiska
språkens situation. För att få en helhetlig och fördjupad bild av språkens situation och
vitalitet kan man istället läsa de texter som det refereras till i denna handlingsplan, nedan
följer några av dem:
•

•
•

Samiskt språkcentrum utkommer årligen med lägesrapporter för de samiska
språl<en. Lägesrapporten 2014utgår ifrån UNESCO:s kriterier för språks
vitalitet och beskriver utifrån dem hur de samiska språkens situation ser ut
med exempel hämtade ur verkligheten. Lägesrapporterna pekar på de behov
som finns för språl<en och föreslår åtgärder för att tillgodose behoven.
Sametingets rapport om samiskans situation i Sverigei Samiskan i Sverige 2008,
som Hemik Barruk har skrivit.
I SOU 2006:19, Att återta mitt språk-- åtgärder fdr att stärka det samiska språket,
2006, utreds samiska språkens förutsättningar i Sverige grundligt och utifrån
dessa föreslås åtgärder för att stärka samiskan.
9

•

Sametingets två senaste handlingsprogram för samiskan: Start för en offensiv
samisk språkpolitik, 2004, och Språkkommittens betänkande Samiskt Språkarbete,
2010.

•

Sametinget har på uppdrag av regeringen, tillsammans med Umeå
universitet, gjort en förstudie om en kartläggning av de samiska språken:
Förstudie- Kartläggning av de samiska språken, 2015. Förstudien föreslår på vilket
sätt det kan vara möjligt att genomföra en kartläggning av de samiska

•

språkens situation.
Sametingets plenum har 2003 enats om en värdegrund för det samiska
språket.
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1. 2 Vem bär ansvaret för språket?
Språket är allas ansvar. mdividen som bär rätten till språket, har också förmågan och
skyldigheten att vårda språket efter sin egen förmåga. Den enskilda samen har med andra
ord ett ansvar för det samiska språket. Det kan däremot inte nog många gånger understrykas
att vi samer delar historien med andra koloniserade urfolk, att vårt språk genomgått ett
språkmord, med andra ord har det blivit mördat
genom statens politik, och att makten förflyttats till
svenskan eftersom vi är lärda att se på samiskan
som ett språk som är mindre värt, mindre viktigt
och inte gångbart i samhället. mdividens
förutsättningar för att ta ansvar för sitt språk beror
dels på samhället runtomkring, vilka arenor och

Det är det muntliga språket
som bäddar
förutsättningarna får
språkets utveckling. Om vi
inte bö1jar prata samiska
och använder språket

förutsättningar som finns för språkanvändande och
språkutveckling, vilken status språket har i
samhället, vilka attityder som finns och vilket
rättsligt skydd språket har 6• Att skjuta hela ansvaret
att rädda samiskan på den enskilda samen, efter att

Sara Marja Magga,
nhetsleder for s0rsamisk

staten har fört en aktiv åssimilerings- och
koloniseringspolitik är att slå sista spilqm i kistan för
samiskans framtid. Samtidigt är det samernas eget ansvar, på såväl individnivå som
gruppnivå, att använda och tala språket. Utan talare finns inget språk oavsett om alla
kringliggande omständigheter och förutsättningar finns på plats. Sametinget uppmanar alla
samer att använda samiska i så stor utsträckning som bara är möjligt.
Att säkra de rättigheter den samiska individen har till sitt språk och sin kultur är
l~gstiftarens ansvar, med andra ord regeringens och riksdagens. Sverige har förpliktelser
gentemot oss samer som urfolk. Som bevis på sin medvetenhet om mänskliga rättigheter och
sitt ansvar gentemot sitt urfolk har Sverige undertecknat en rad olika internationella
konventioner och deklarationer som stärker samernas språkliga rättigheter. De konventioner
som kan omnämnas är bland andra FN:s konvention om barnets rättigheter, FN:s konvention
om medborgerliga och politiska rättigheter, FN:s urfolksdeklaration och Europeisk stadga
om landsdel-, eller rninoritetsspråk och Europarådets ramkonvention till skydd för
nationella minoriteter.7Detta betyder att det också är statens ansvar att vi samer ska kunna
bevara, återta och utveckla samiskan. Som exempel kan nämnas bland annat samiska barns
rätt till undervisning på och i sitt språk. Samiska barn har rätt att lära sig både sitt

Hyltenstam, Kenneth; Stroud, Cristopher; Svonni, Mikael, 1999: "Språkbyte, spårkbevarande,
revitalisering Samiskans ställning i svenska Sapmi." i boken Sveriges sju inhemska språk- ett
minoritetsspråksperspektiv. Lund. Studentlitteratur.
7 Se Bilaga 1 för konventions-, och deklarations artiklarna i sin helhet.
6

11

modersmål och svenska additivt, i tillägg till varandra, genom skolsystemet, vilket är statens
ansvar att tillrättalägga för. För att säkerställa samers rätt till icke-diskriminering kan positiv
särbehandling vara nödvändig för att på så sätt vända en negativ samisk språkutveckling.
Vidare är staten också skyldig att ta merkostnaderna som uppstår för samiskans
revitalisering. Till exempel, vid behov av tolkning och översättning vid de sammanhang där
samer väljer att använda sig av samiska, ska inte
den som väljer att använda sig av sitt språk
belastas för kostnaden. I det fallet är det
egentligen den som inte behärskar samiska, som
är den som är i behov av tolkning.

Vi inser att en stor del av ansvaret för
framtiden ligger hos oss själva.
Sametingets gemensamma värdegrund
för samiska språket (2003)

Eftersom de samiska språken återfinns i Sverige,
Norge, Finland och Ryssland och med andra ord inte har ett enskilt hemland innebär det att
de nordiska länderna måste ta ett särskilt ansvar för en jämlik status och
utvecklingsmöjligheter för de samiska språken. Sametinget leder det samiska språkarbetet
och vi har ett stort ansvar i att både sätta mål för det samiska språkarbetet liksom att
införliva språkmålen i vår egen verksamhet. Vi visar gen~m vårt agerande på vilket sätt vi
värdesätter språket. Sametinget ska sträva efter att samiska blir vårt första språk genom att
använda det, aktivt synliggöra det, arbeta mot beslutsfattare och myndigheter för att stärka
dess status och samers språkliga rättigheter, agera språkstöd för den samiska allmänheten
och samordna det samnordiska samiska språkarbetet.
- .. ·,.·:-_.\:~~-~fi;}:"':~--
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2. Sametingets språkmål
Sametingets vision med det samiska språket som även nämns i början av detta dokument är:

Alla samer kan tala, läsa och skriva samiska. De samiska språken är levande och välmående språk som
används och värdesätts i samhället.
För att kunna uppnå denna vision ska Sametingets plenum, i enlighet med Sametingslagen,
fastställa mål som gemensamt ska bidra till uppfyllandet av visionen. Målen är dit vi vill nå
men vi är medvetna om att det inte händer i en handvändning: för att nå dessa mål behöver
vi strategier så att vi kan närma oss dem successivt och medvetet. För att kunna följa upp
målen behöver vi också mätmetoder eller indikatorer som kan visa på detta. I dagsläget finns
inga färdiga mätmetoder, utan Sametinget måste arbeta fram sådana för att kunna
säl<erställa uppföljningen av språkmålen. Visionen och språkmålen ska alltid finnas i
medvetandet i allt arbete på Sametinget.

MÅL 1: Det samiska folket har språkligt självbestämmande
Vi samer som ett folk med rätt till självbestämmande i egna frågor, är de som ska leda det
samiska språkarbetet. Det är också vi, det samiska folket med våra institutioner och
organisationer som har kompetensen till det. Detta innebär med andra ord att Sametinget
ska ha självbestämmande i det samiska språkarbetet. I nuläget regleras dock Sametingets
arbete i hög grad genom de ekonomiska ramarna. Sametinget äskar medel för många av de
språkinsatser som måste göras, men det är upp till regeringen och departementen att utifrån
sin bedömning avgöra huruvida dessa insatser anses nödvändiga och bevilja medel för dem.
Detta innebär att i realiteten har Sametinget och det samiska folket inte självbestämmande i
det samiska språkarbetet. Sametingets inställning är att vi ska tilldelas tillräckliga medel för
att själva kunna göra prioriteringar i språkarbetet. Det är för Sametinget avgörande att det
finns tillräckliga resurser för att kunna uppfylla de fastställda språkmålen. Sverige har fört
en aktiv assimileringspolitik gentemot samiskan och det enda sättet att göra upp för gångna
tiders politik är att betala priset. Det är kostsamt, men på grund av en tidigare förd
språkpolitik är staten återbetalningsskyldig gentemot det samiska folket. Frågan staten bör
ställa sig är: Har Sverige som avsikt att rädda de samiska språken från språkmord och är
man beredd att göra vad som krävs för detta?

MÅL 2: Alla samer har grundläggande språkliga rättigheter
Alla samer ska ha tillgång till sina grundläggande rättigheter såsom rätt till vård, omsorg och
utbildning i och på samiska oavsett var de bor i Sverige. Dessa rättigheter är knutna till oss
som individer och Sverige har erkänt dessa rättigheter genom de internationella
konventioner och deklarationer som undertecknats, men i dagsläget hindrar bland annat
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lagstiftning, strukturer och attityder tillgången till dessa rättigheter. 8 Istället upplever många
samer att det är en ständig kamp som måste föras för att få tillgång till språkliga rättigheter.
Många känner inte heller till vad de har rätt till, vilket hindrar att man hävdar sina
rättigheter. Myndigheter, kommuner och andra verksamheter är skyldiga att aktivt erbjuda
service och information och på de samiska språken.

MÅL 3: Samiskan är huvudspråk i Sapmi/Sabme/Sabmie/Saepmie
Samiskan är samernas språk som har använts i samernas traditionella område innan Sverige
existerade som nationalstat. Med andra ord har samiskan minst lika lång historia i
nationalstaten Sverige, som svenskan har. Därför ska samiskan ha status som huvudspråk i
Sapmi/Sabme/Sabmie/Saepmie vilket innebär att det ska kunna användas inom alla
samhällsområden och att det allmänna ska ha ett särskilt ansvar för att samiskan används
och utvecklas.

MÅL 4: Alla samer har möjlighet att återta och/eller utveckla sitt samiska språk
utifrån individuella behov
Samer har olika språkbakgrund. Därför är det viktigt att alla samer, oavsett ålder eller var de
bor, om de har ett funktionshinder, om de är första-, eller andraspråkstalare eller har fått
genomgå en samisk utbildningsväg eller inte, ska ha möjligheten till utbildning i samiska
utifrån sin egen individuella nivå. Eftersom samiskan på många håll inte överförs naturligt
mellan generationer eller har många självklara domäner där den används, är utbildning i
samiska en avgörande faktor för språkets framtid. Detta mål handlar om alla typer av
utbildning; förskola, grundskola, särskolan, gymnasium, gymnasiesärskolan, universitet och
andra typer av kurser och fortbildning.

MÅL 5: Antalet barn och unga med samiska somförstaspråk ökar
För många samer har den naturliga överföringen av samiskan mellan generationerna brutits
och samiskan används inte längre som dagligt språk mellan människor. De personer som har
samiska som sitt (eller ett av sina) förstaspråk är få till antalet och lever utspridda, många
tillhör den äldsta generationen. Ett vitalt och välmående språk förutsätter talare med
förstaspråkskompetens, som på ett naturligt sätt skapar samiska språkdomäner och överför
språket till kommande generationer. För att vända språkbytesprocessen måste man lyfta
fram förstaspråkstalare, stärka dem genom att ta till vara den språkskatt som de bär på och
som ger förutsättningar att föra över språket till andra och på så sätt få fran: fler
förstaspråkstalare. Det är viktigt att språket används naturligt bland barn och ungdomar, där
en förutsättning för användningen är förstaspråkskompetens.

8

Se bilaga 1 för internationella överenskommelser som bekräftar samernas språkliga rättigheter.
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MÅL 6: Samiskan sim vara synlig i samhället
Synlighet innebär att den talade samiskan har en självklar plats i samhället. En huvudprincip
i ett språks vitalitet är att det används, därför ska samiskan vara synlig genom att den
används. Synlighet innebär också att samiskan ska vara synlig och närvarande i
:informationsflödet och skyltning. Media är en viktig domän i synliggörandet av språket och
därför ska alla typer av medier finnas på de samiska språken. Arenor för samisk barn och
ungdom där språket syns och används är också särskilt viktig eftersom ett livskraftigt språk
talas av yngre generationer. När samiskan synliggörs i samhället stärks på sikt också positiva
attityder gentemot samiskan och samer genom att medvetenhet om vårt folk och vårt språk
sprids till allmänheten.

MÅL 7: Starka traditionella språkdomäner
Samiskan är central i arbediehtu/arbbemahtto/arbbiemahttuo/aerpiemaahtoe, samisk
traditionell kunskap, då språket är ett verktyg genom vilket den bevaras, vidareförmedlas
och kommuniceras. Samisk traditionell kunskap, och språken har uppstått och utvecklats
genom de aktiviteter våra förfäder genomförde och inom vissa områden blivit så specifika
att de representerar traditionella fackspråk. När aktiviteterna upphör, slutar även
fackspråket att användas. På grund av språkbytet från samiska till svenska så har också
svenskan på många håll tagit samiskans plats inom de traditionella samiska
språkdomänerna. Samiskan är en oersättlig nyckel i bevarandet av
arbediehtu/arbbemahtto/arbbiemahttuo/aerpiemaahtoe, på samma sätt som samiska
traditionella levnadssätt, näringar och aktiviteter är avgörande för bevarandet av dessa
specifika delar av språket. Starka traditionella näringar och aktiviteter är centrala för den
samiska språkutvecklingen i sin helhet.

Mål 8: Språkarbete i Sapmi/Sabme/Siibmie/Saepmie är gränslöst
De samiska språkgränserna går på tvären genom landsgränserna och de samiska språken
som finns på svensk sida finns även på finsk och norsk sida av
Sapmi/Sabme/Sabmie/Saepmie. Det är för Sametinget självklart att det samiska språkarbetet
också ska vara gränslöst i den förståelsen att det sker på ett samnordiskt plan. Samarbetet
kring språkvård ska följa de samiska språkgränserna snarare än landsgränserna. Produktion
av litteratur, medieutbud, musik, film och andra kulturella utbud ska finnas tillgängliga för
samer på oavsett vilken sida av gränsen de bor. Det ska vara möjligt för samer att få tillgång
till samisk samhällsservice och utbildningsalternativ i alla de samiska länderna.

MÅL 9: Samiskan i offentlig verksamhet ska vara vårdad, enkel och begriplig.
Offentlig samiska, det vill säga samiska som används av myndigheter, kommuner och media
kan genom sin synlighet bli normskapande för allmänheten. Därför är det viktigt att offentlig
samiska skrivs enligt överenskomna ortografier och principer och används på ett vårdat och
språkmedvetet vis. Ett kontinuerligt samnordiskt samiskt språkvårdsarbete är helt
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nödvändigt för att säkerställa att såväl lokala kännetecken och variationer tas i beaktning i
språknormeringen, som att majoritetsspråkens påverkan på samiska begränsas. Ortnamn ska
användas enligt god ortnamnsed. Offentlig samiska ska också vara enkel och begriplig så att
allmänheten kan ta del av och förstå den information som delges dem.

MÅL 10: Sametinget agerar som förebild på hur samiskan används, värdesätts och
stärks i samhället.
Sametinget leder det samiska språkarbetet och därför har vi ett stort ansvar i att införliva
språkmålen i vår egen verksamhet. Vi ska med vårt agerande visa hur vi vill att samiskan
ska bli vårt första språk genom att använda det, aktivt synliggöra det, arbeta mot
myndigheter, kommuner och beslutsfattare för att stärka de samiska språkens status och
samers språkliga rättigheter, agera språkstöd för den samiska allmänheten och vara
behjälpliga andra myndigheter, kommuner och verksamheter i samiskt språkarbete, samt
samordna det samordiska samiska språkarbetet. Det språkpolitiska arbetet ska utformas
genom Sametingets språknärrmd, styrelse och plenum. Kansliet ska ha ansvaret att verkställa
språkarbetet internt i Sametingets organisation och stötta den politiska delen språkligt.
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'1kl2
Kulturdepartementet

Sametinget
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Uppdrag till Sametinget att utarbeta förslag till handlingsprogram
för bevarande av samiska

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Sametinget att utarbeta ett förslag till ett långsiktigt
och samlat handlingsprogram för bevarande av de samiska språken
(nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska, umesamiska och pitesamiska).
Handlingsprogrammets syfte är att främja möjligheten för de samiska
språken att revitaliseras och fortleva som levande språk i Sverige.
Arbetet med att utarbeta förslaget till handlingsprogram ska följa de
utgångspunkter som anges i skrivelsen Nystart för en stärkt minoritetspolitik
(skr. 2017 /18:282). Sametinget ska kostnadsberäkna och analysera
konsekvenserna av sitt förslag. Om förslagen påverkar kostnader eller
intäkter för kommuner eller landsting ska en beräkning av dessa
konsekvenser redovisas. Om förslagen har betydelse för den kommunala
självstyrelsen, ska konsekvenserna i det avseendet anges.
I genomförandet av uppdraget ska samråd med samiska
civilsamhällesorganisationer ske. Sametinget ska i samband med
genomförandet föra en dialog med Institutet för språk och folkminnen med
anledning av Institutets pågående uppdrag att utarbeta ett förslag till
handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken (Ku
2019/01339/CSM).
Sametinget ska inhämta kunskap och erfarenheter från och föra dialog med
Länsstyrelsen i Stockholms län, Statens kulturråd, Statens skolverk)
Universitets- och högskolerådet, Sameskolstyrelsen, lärosäten med ansvar för

Telefonväxel: 08-405 10 00

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drollninggatan 16

Webb: www.regeringen.se

E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se

samiska, Sveriges kommuner och landsting samt andra myndigheter och
aktörer som Sametinget bedömer är relevanta.
Sametinget ska senast den 17 juni 2020 redovisa uppdraget till
Regeringskansliet (I(ulturdepartementet).
Finansiering

Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget under 2019-2020
beräknas uppgå till 500 000 kronor.
För uppdragets genomförande får Sametinget under 2019 disponera högst
300 000 kronor. Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 1 Rikets
styrelse uppförda anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter,
anslagspost 14.
Regeringen beräknar att 200 000 kronor ska avsättas för 2020.
Skälen för regeringens beslut

Av språklagen (2009:600) och lagen (2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk följer ett särskilt ansvar att skydda och främja de
nationella minoritetsspråken. Därtill ska barns användning av det egna
minoritetsspråket främjas särskilt.
I proposition En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017 /18:199) konstaterar
regeringen att språk och kultur är kärnan i de nationella minoriteternas
identitet. En fungerande överföring av språk och kultur mellan generationer
är därför en central uppgift för minoritetspolitiken.
I skrivelsen Nystart för en stärkt minoritetspolitik (skr. 2017 /18:282) gör
regeringen bedömningen att ett långsiktigt och samlat handlingsprogram för
bevarande av de nationella minoritetsspråken bör utarbetas och antas. Vidare
anger regeringen att Sametinget är en huvudaktör i arbetet med att utarbeta
programmet i fråga om samiska.
Det är nödvändigt att fortsatt vidta åtgärder för att vända den pågående
språkbytesprocessen som de nationella minoritetsspråken genomgår. Detta
för att de nationella minoritetsspråken ska kunna revitaliseras och fortleva
som levande språk i Sverige. Det är därför angeläget att ett långsiktigt och
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samlat handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken
utarbetas.
Det är mot denna bakgmnd som regeringen bedömer att Sametinget bör ges
i uppdrag att utarbeta ett förslag till ett sådant handlingsprogram för
bevarande av de samiska språken.
På regeringens vägnar

~
Elisabet Svenningsson

Kopia till
Finansdepartementet/BA, K, SPÖ
Utbildrungsdepartementet/S, UH
Kulturdepartementet/KL, KO
Länsstyrelsen i Stockhohns län
Institutet för språk och folkminnen
Sameskolstyrelsen
Statens kulturråd
Statens skolverk
Universitets- och högskolerådet
Urneå universitet
Sveriges kommuner och landsting
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Sammanfattning
Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian föreslås att det i förordningen (2011:326)
om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare, den s.k.
behörighetsförordningen, ska regleras vad som ska ktävas för att en lärare
ska vara behörig att undervisa i ämnet samiska i sameskolan. Förutom att
läraren ska vara behörig att undervisa i sameskolan ska det ktävas att läraren
i sin utbildning har fullgjort minst 30 högskolepoäng i ämnet samiska.
Läraren ska endast vara behörig att undervisa i ämnet samiska i motsvarande
årskurser i sameskolan som lärarens utbildning i övrigt ger behörighet att
undervisa i i grundskolan.
Det föreslås vidare att läroplanerna för specialskolan, grundsärskolan och
gymnasiesärskolan ska förtydligas och kompletteras för att öka förutsättningarna för att eleverna ska ha en trygg lärmiljö som främjar studiero. Det
ska lyftas fram att rektorn har ett särskilt ansvar för att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det ska även framgå
att skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet,
utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en
god arbetsmiljö. Skolans mål ska också vara att varje elev visar respekt för
och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan. Motsvarande ändringar har
redan genomförts i läroplanerna för grundskolan, sameskolan och gymnasieskolan.
Åndringarna i läroplanerna föreslås träda i ktaft den 1 augusti 2020 och
ändringarna i behörighetsförordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
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1 Författningsförslag
1.1 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2011 :326) om
behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2011:326) om behörighet
och legitimation för lärare och förskollärare1 att 2 kap. 18 § ska ha följande
lydelse.

Nuvarande fydelse

Föreslagen fydelse

2kap.
18 §
Behörig att undervisa i sameskolan är den som har avlagt
1. en examen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) som ger
behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 1-3 eller 4-6,
2. en äldre examen än som avses i 1 och som är avsedd för arbete i minst
en av årskurserna 1-6 i grundskolan, eller
3. en examen som ger behörighet att bedriva undervisning enligt denna
förordning, om han eller hon genom att ha kompletterat sin utbildning har
blivit behörig att undervisa i minst en av årskurserna 1-6 i grundskolan.
En lärare som avses i första stycket är endast behörig att undervisa i
motsvarande årskurser och ämnen i sameskolan som lärarens utbildning ger
behörighet att undervisa i i grundskolan.
En lärare som avses i fa'rsta srycket är
behihig att undervisa i ämnet samiska i
sameskolan om läraren i sin utbildning
hatjullg/01t minst 30 hb'gskolepoäng eller
motsvarande omfattning i ämnet. I.liraren
är endast behb'rig att undervisa i ämnet
samiska i motsvarande årskurser i sameskolan som lärarens utbildning i b'vrigt ger
behb'righet att undervisa i i grundskolan.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:532.

3 (21)

1.2 Förslag till förordning om ändring i förordningen (SKOLFS
2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och
fritidshemmet i vissa fall

Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen (SKOLFS 2010:250) om
läroplan för specialskolan samt för förskoleldassen och fritidshemmet i vissa
faUska ha följande lydelse.
1. Denna förordning ska kungöras i Statens skolverks författningssamling
(SKOLFS).
2. Förordningen träder i kraft den 1 augusti 2020.

Bilaga 1

Nuvarande fydelse

2 övergripande mål och riktlinjer

2.3 Elevernas ansvar och inflytande

Mål

Skolans mål är att varje elev
tar ett personligt ansvarför sina studier och sin arbetsmiljö,
- successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska
fo1mer.

2.8 Rektorns ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn
ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och
kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt
ansvar för att

1

Senaste lydelse SKOLFS 2019;23.

4 (21)

utbildningen och undervisningen organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans
oberoende av könstillhörighet,
skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas,
skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper,
ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet
samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg,
undervisningen ocli elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna :far den ledning och
stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver,

Bilaga

Fb'res/agen fydelse

2 övergripande mål och riktlinjer

2.3 Elevemas ansvar och inflytande

Mål

Skolans mål är att varje elev
genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningm; tar ansvar för sitt
lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan,
successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska
former.

2.8 Rektorns ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn
ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och
kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt
ansvar för att
utbildningen och undervisningen organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans
oberoende av könstillhörighet,
skolans arbetsfomiei· utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas,
skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper,
ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och fömtsättningar att använda läromedel av god kvalitet
samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg,
alla elever tillförsäkras en skolmilj'ö som präglas av trygghet och studiero,
undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna :far den ledning och
5 (21)

stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver,
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1.3 Förslag till förordning om ändring i förordningen (SKOLFS
2010:255) om läroplan för grundsärskolan
Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen (SKOLFS 2010:255) om
läroplan för grnndsärskolan ska ha följande lydelse.
1. Denna förordning ska kungöras i Statens skolverks författningssamling
(SKOLFS).
2. Förordningen träder i kraft den 1 augusti 2020.

Bilaga 1

Nuvarande /ydelse

2 övergripande mål och riktlinjer

2.3 Elevernas ansvar och inflytande

Mål

Skolans mål är att varje elev
tar ett personligt ansvarför sina studier och sin arbetsmiljö,
- successivt utövar ett allt stöne inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
- har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska
fonner.

2.8 Rektorns ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn
ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och
kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt
ansvar för att
utbildningen och undervisningen organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans
oberoende av könstillhörighet,
skolans arbetsfmmer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas,
1

Senaste lydelse SKOLFS 2018:44.
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skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper,
ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet
samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg,
undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får den ledning och
stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver,

Bilaga

Fb'reslagen /ydelse

2 övergripande mål och riktlinjer

2.3 Elevernas ansvar och inflytande

Mål

Skolans mål är att varje elev

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt
lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret for arbetsmiljön på skolan,
successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska
former.

2.8 Rektorns ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn
ansvarar for att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och
kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt
ansvar för att
utbildningen och undervisningen organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans
oberoende av könstillhörighet,
skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas,
skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper,
ges aktivt lärarstöd och :f'ar tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet
samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg,
alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av hygghet och studiero,
undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får den ledning och
stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver,
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1.4 Förslag till förordning om ändring i förordningen (SKOLFS
2013: 148) om läroplan för gymnasiesärskolan
Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen (SKOLFS 2013:148) om
läroplan för gymnasiesärskolan ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning ska kungöras i Statens skolverks författningssamling
(SKOLFS).
2. Förordningen träder i kraft den 1 augusti 2020.

Bilaga1

Nuvarande !Jldelse

2 Övergripande mål och riktlinjer

2.3 Elevernas ansvar och inflytande

Mål

Skolans mål är att varje elev utifrån sina förutsättningar

-

tar personligt ansvarför sina studier och sin arbetsmiljö,
aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan,
- utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska
former,
utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliv, och
- stärker sin tilltro till den egna fö1mågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar
och påverka sina villkor.

2.6 Rektorns ansvar

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en rektor.
Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de
nationella målen. Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal i
skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att

1

Senaste lydelse SKOLFS 2017:18.
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utbildningen organiseras så att den så långt som möjligt anpassas efter elevernas önskemål och
val av kurser,
lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer efter elevernas
skiftande behov och förutsättningar,
skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas,
utbildningen utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, ges
handledning och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt
andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg,

Bilaga

Fö'n:slagen /ydelse

2 övergripande mål och riktlinjer

2.3 Elevernas ansvar och inflytande

Mål
Skolans mål är att varje elev utifrån sina förutsättningar
genom egen ansträngning och delaktighet tar ansvar/är sitt lärande och för att bidra till en god
arbetsmiljö,
visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan,
aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan,
utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska
former,
utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliv, och
stärker sin tilltro till den egna fönnågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar
och påverka sina villkor.

2.6 Rektorns ansvar

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en rektor.
Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till de
nationella målen. Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal i
skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att
utbildningen organiseras så att den så långt som möjligt anpassas efter elevernas önskemål och
val av kurser,
lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsfonner efter elevernas
skiftande behov och förutsättningar,
skolans arbetsfonner utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas,
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alla elever tilljörsäkms en skolmiljö som präglas av t,ygghet och studiero,
utbildningen utfonnas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, ges
handledning och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt
andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg,
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2 Det behöver införas behörighetskrav för undervisning i
ämnet samiska i sameskolan
2.1 Det saknas reglering om vem som är behörig att undervisa i
ämnet samiska i sameskolan

Elever i samskolan ska ttndervisas i ämnet samiska
Sameskolan är en egen skolform :inom skolväsendet som ska ge en utbildning med samisk inriktning som i övrigt motsvarar utbildningen i årskurserna 1-6 i grundskolan (1 kap. 1 § och 13 kap. 2 § skollagen [2010:800]).
Undervisningen i sameskolan omfattar bl.a. ämnet samiska (13 kap. 4 § skollagen). Undervisningen.ska ges på svenska och samiska, och ämnet samiska
ska fmnas i alla årskurser (12 kap. 4 och 5 §§ skolförordningen [2011:185]).
Eleverna i sameskolan är garanterade en undervisningstid om totalt 800 timmar i ämnet samiska under låg- och mellanstadiet (bilaga 4 till skolförordningen). Sameskolan har en egen läroplan (förordningen [SKOLFS
2010:251] om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall). Enligt läroplanens avsnitt 2.2 ska skolan ansvara för att
varje elev efter genomgången sameskola bl.a. kan använda det svenska
språket i tal och sk.1-ift på ett rikt och nyanserat sätt och kan tala, läsa och
skriva samiska samt är funktionellt tvåspråkig.
Behörighetsfiirordningen saknar bestämmelser om behb'righet i samiska
Huvudregeln när det gäller undervisning i skolväsendet är att endast den som
har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedi-iva undervisningen (2 kap. 13 § första stycket skollagen).
Vilka skolformer, årskurser och ämnen som en lärare är behörig att undervisa i framgår av förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation
för lärare och förskollärare, den s. k. behörighetsförordningen.
När det gäller undervisning i sameskolan är en lärare behörig att undervisa i
motsvarande årskurser och ämnen i sameskolan som lärarens utbildning ger
behörighet att undervisa i i grundskolan (2 kap. 18 § behörighetsförordningen). I de praktiska och estetiska ämnena i sameskolan är även den behörig att undervisa som är behörig att undervisa i samma ämne eller ämnen i
minst en av årskurserna i 7-9 i grundskolan eller i gymnasieskolan (2 kap.
18 a § behörighetsförordningen). En lärares behörighet att undervisa i ett
ämne i sameskolan förutsätter alltså, bortsett från de praktiska och estetiska
ämnena, att läraren är behörig att undervisa i samma årskurs och ämne i
grundskolan. Ämnet samiska finns dock inte i grundskolan (10 kap. 4 §
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skollagen). Eftersom ämnet samiska endast finns i sameskolan får detta till
följd att det i dag saknas reglering i behörighetsförordningen om vem som ät
behörig att undervisa i ämnet samiska i sameskolan.
2.2 Behörighetskrav för att få undervisa i ämnet samiska i
sameskolan ska införas

Förslag: En lärare ska vara behörig att undervisa i sameskolan i ämnet
samiska om läraren är behötig att undervisa i minst en av årskurserna 1-6 i
grundskolan och i sin utbildning har fullgjort minst 30 högskolepoäng eller
motsvarande omfattning i ämnet samiska. Läraren ska endast vara behörig
att undervisa i ämnet samiska i motsvarande årskurser i sameskolan som
lärarens utbildning i övrigt ger behörighet att undervisa i i grundskolan.
Skälen för förslaget:
För att eleverna ska garanteras en undervisning av god kvalitet och för att
huvudmannen för sameskolan ska kunna anställa lärare som är behöriga i
samiska bör det införas ett behörighetskrav för att få undervisa i ämnet.
Huvudregeln för behörighet i andra ämnen än samiska i sameskolan ät att
läraren ska ha fullgjort minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ämnet Dessa ämnesstudiet kan ingå i lärarens examen eller ha fullgjorts genom komplettering i efterhand. Mot denna bakgrund bedöms det
vara rimligt att det även för behödghet att undervisa i samiska i sameskolan
ska krävas att läraren i sin utbildning har fullgjort minst 30 högskolepoäng
eller motsvarande omfattning i ämnet.
För att få undetvisa i en viss årskuts i sameskolan i andra ämnen än samiska
krävs vidare enligt 2 kap. 18 § behörighetsförordningen att läraren är behötig
att undervisa i motsvarande årskurs och ämne i grundskolan. Som nämnts
ovan finns dock inte ämnet samiska i grundskolan. Ktavet för att få
undervisa i en viss årskurs i ämnet samiska behöver därför fotmuleras på ett
annat sätt än kravet för att få undervisa i en viss årskuts i andra ämnen i
sameskolan. Utifrån detta bör behörighetskravet, utöver kravet på att lätaren
ska ha fullgjort minst 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i
ämnet, ges lydelsen "Läraren är endast behörig att undervisa i ämnet samiska
i motsvarande årskurser i sameskolan som lärarens utbildning i övtigt ger
behörighet att undervisa i i grundskolan."
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3 Ändringar för ökad trygghet och studiero i läroplanerna för
specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan
Förslag: I läroplanerna för specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan ska det förtydligas att rektorn har ett särskilt ansvar för att alla
elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
Läroplanerna ska vidare kompletteras så att det framgår att skolans mål är
att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbets:tnil.jö. Därutöver ska skolans mål vara att varje elev visar respekt för och
hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan.
Skälen för förslaget:
A'ndtingar om t?ygghet och studiero hargenomfihts i lämplanema fo'rgrundskolan,
sameskolan och gymnasieskolan
I betänkandet Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) lämnade 2015 års skolkommission förslag till insatser
för en ttygg lärmiljö som främjar studiero. Skolkommissionen föreslog bl. a.
att rektorns ansvar för trygghet och studiero skulle tydliggöras i läroplanen
för grundskolan, förskoleldassen och fritidshemmet (SKOLFS 2010:37) och
i läroplanen för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144). Vidare föreslogs att
dessa läroplaner skulle kompletteras så att de markerar att elever dels ska visa
respekt och hänsyn för lärare och andra elever, dels genom egen ansträngning och delaktighet ska ta ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god
skolmiljö (SOU s. 249 f.).
Det är regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer som meddelar föreskrifter om läroplaner (1 kap. 11 § andra stycket skollagen). Med
utgångspunkt i Skolkommissionens förslag beslutade regeringen i augusti
2018 om ändringar i nämnda läroplaner för grundskolan, förskoleldassen och
fritidshemmet och för gymnasieskolan samt i läroplanen för den statliga
skolformen sameskolan (SKOLFS 2010:251). I förhållande till Skollmmmissionens förslag om elevernas ansvar tydliggjordes att det gäller utifrån varje
elevs förutsättningar. Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2019 (SKOLFS
2018:242, 2018:243 och 2018:244).
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Motsvarande åndn'ngar bifr även gifms i lå'tvplanema fiir specialsko/an, gmndså't'skolan
och gymnasiesärskolan
I remissvar på Skolkommissionens betänkande, bl.a. från Statens skolverk,
och vid den fortsatta beredningen av ovan nämnda läroplansändringar
uppmärksammades frågan om motsvarande ändringar bör göras för fler
skolformer.
Enligt skollagen ska utbildningen inom skolväsendet utformas på sådant sätt
att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet-och studiero
(5 kap. 3 §). Trygghet och studiero i skolan är viktigt för att ge både elever
och personal en god arbets- och lärandemiljö. I dag anges i läroplanerna för
skolformerna specialskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan, på
motsvarande sätt som tidigare angavs i läroplanerna för grundskolan,
sameskolan och gymnasieskolan, att skolans mål är att varje elev ska ta
personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. De läroplansändringar
som 2018 beslutades för bl.a. grund- och gymnasieskolan framhåller rektorns
ansvar och vikten av det gemensamma arbetet för en god skolmiljö präglad
av delaktighet och respekt. Det bedöms inte finnas några sakliga skäl mot att
genomföra sådana läroplansändringar även för specialskolan, grundsärskolan
och gymnasiesärskolan. Mot bakgrund av att målet om elevernas ansvar för
sitt lärande och sin arbetsmiljö dels riktar sig till skolan, dels tydligt gäller
utifrån elevernas förutsättningar, bedöms det vara fullt rimligt att även de nu
angivna skolformerna bör ha detta som mål. Det föreslås således att
motsvarande ändringar som redan har gjorts i läroplanerna för grundskolan,
sameskolan och gymnasieskolan också görs i läroplanerna för specialskolan,
grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

4 Ikraftträd ande
Förslag: Ändringarna i behörighetsförordningen ska träda i kraft den
1 juli 2022.
Ändringarna i l~roplanerna för specialskolan, grundsärskolan och
gymnasiesärskolan ska träda i kraft den 1 augusti 2020.
Skälen för förslaget:
Förslaget att reglera vad som krävs för att en lärare ska vara behörig att
undervisa i ämnet samiska i sameskolan bör träda i kraft så snart som möjligt
eftersom det saknas en sådan reglering i dag. Samtidigt behöver lärarna ges
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skälig tid till att fortbilda sig så att de uppnår behörighetskravet. Förslaget
om ändring i behörighetsförordningen föreslås därför träda i kraft den 1 juli
2022.
Förslaget om ändringar för ökad trygghet och studiero i läroplanerna för
specialskolan, giundsärskolan och gymnasiesärskolan bör träda i kraft inför
kommande läsår. Ändringarna föreslås därför träda i kraft till den 1 augusti
2020.

5 Konsekvenser av förslagen
5.1 Förslaget om att det ska införas behörighetskrav för undervisning i
ämnet samiska i sameskolan

Berb'rda av fa°?1laget
Staten är huvudman för sameskolan och det är Sameskolstyrelsen som fullgör statens huvudmannauppgifter för denna skolform. Utbildning i samiska
erbjuds vid Umeå universitet och Uppsala universitet. Utbildning erbjuds
också via Skolverkets uppdragsutbildning, som genomförs vid Kautokeino
Högskola i Norge, och som syftar till att fler lärare ska stärka sin kompetens
i samiska (Skolverkets regleringsbrev för 2020). Staten berörs således av
förslaget.

Vidare berörs lärare och elever i sameskolans fem skolenheter av förslaget.
Ar 2019 fanns det cirka 20 lärare som undervisade i varieteter av samiska
(nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska) på de olika skolenheterna. Sameskolstyrelsen redovisar inte uppgifter om lärare som undervisar i ämnet
samiska uppdelat på kön. Av det totala antalet anställda i Sameskolstyrelsens
verksamhet 2018 var 87 procent kvinnor och 13 procent män. Läsåret
2018/19 var 161 elever inskrivna i årskurs 1-6 i sameskolan. Sameskolstyrelsen redovisar inte elevantalet uppdelat på kön för läsåret 2018/19. 2017 gick
157 elever i årskurs 1-6 i sameskolan och av dessa var 44,6 procent flickor
och 55,4 procent pojkar.

Konsekvenserfa'r staten
I dagsläget är det cirka 10 lärare som antingen är legitimerade lärare men
saknar högskoleutbildning i ämnet samiska eller är lärare utan legitimation
men som fullgjort 15-60 högskolepoäng i samiska. Eftersom det rör sig om
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ett så pass litet antal lärare bedöms förslaget inte få några större konsekvenser för berörda universitet eller för antalet sökande till Skolverkets
upp dragsutbildning.
Skolverkets upp dragsutbildning är kostnadsfri för Sameskolstyrelsen. Det
kan ändå uppkomma merkostnader, t. ex. vikariekostnader, ersättning för
resor och litteratur för Sameskolstyrelsen i samband med att lärare deltar i
utbildningen. Dessa kostnader bedöms dock rymmas inom ramen för
Sameskolstyrelsens anslag.

Konsekvenserfo'r elever och lärare
Sverige har åtaganden för minoriteter enligt Ramkonventionen om skydd för
nationella minoriteter (konventionen) och Europeiska stadgan om landsdelseller minoritetsspråk (stadgan). Konventionen och stadgan ger ett kulturellt
och språkligt skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk. I fråga
om utbildning slås det bl.a. fast att nationella minoriteter har rätt att lära sig
sitt minoritetsspråk och att det ska finnas goda möjligheter till undervisning i
minoritetsspråket (artikel 14 konventionen och artikel 8 stadgan). Enligt
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska barn som
tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som tillhör ett urfolk,
ha rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion (artikel 30). Att det införs ett
behörighetskrav för att få undervisa i ämnet samiska i sameskolan bedöms
förbättra förutsättningarna för en undervisning av god kvalitet i ämnet. En
undervisning av god kvalitet bedöms i sin tur leda till att samiska elever får
bättre förutsättningar att utvecklas i ämnet samiska. Detta är i linje med
Sveriges åtaganden enligt de ovan nämnda konventionerna och den ovan
nämnda stadgan.
För lärarnas del innebär förslaget att legitimerade lärare som i sin utbildning
har fullgjort 30 högskolepoäng i samiska får en utökad behörighet. Förslaget
medför vidare att legitimerade lärare som undervisar i ämnet samiska och
som inte har fullgjort 30 högskolepoäng i samiska måste komplettera sin
utbildning för att vara behöriga att undervisa i ämnet. Sameskolstyrelsen har
i dagsläget åtta anställda lärare med lärarlegitimation som har fullgjort minst
30 högskolepoäng i samiska. Vidare har Sameskolstyrelsen cirka tio lärare
som undervisar i samiska och som antingen är legitimerade lärare men saknar högskoleutbildning i ämnet samiska eller är lärare utan legitimation men
som fullgjort 15-60 högskolepoäng i samiska.
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Konsekvenserflit:fämställdhet
Förslaget syftar till att ge lärare, oavsett kön, förutsättningar att få en anställning och undervisa i samiska som behöriga lärare. Sameskolstyrelsens
möjligheter att kunna rekrytera fler lärare av det underrepresenterade könet,
dvs. män, förväntas inte påverkas av förslaget. Förslaget bedöms således inte
bidra till att jämställdheten gällande antalet kvinnor och män i Sameskolstyrelsens verksamhet ökar. Förslaget bedöms ge lika möjligheter till förbättrad kvalitet i undervisningen i ämnet samiska för både flickor och pojkar
i sameskolan. Sammanfattningsvis förväntas förslaget inte få några konsekvenser för jämställdhet mellan flickor och pojkar eller kvinnor och män.

5.2 Förslaget om ändringar för ökad trygghet och studiero i
läroplanerna för specialskolan, grundsärskolan och
gymnasiesärskolan

Berb"rda av fo"rslaget
Kommunala och enskilda huvudmän för grundsärskolor och gymnasiesärskolor berörs av förslaget, liksom staten som huvudman för specialskolan.
Vidare berörs elever, lärare och rektorer vid dessa skolor. Det fanns 2018
drygt 11 000 elever inskrivna i grundsärskolan (38 procent flickor och
62 procent pojkar). Samma år fanns det cirka 2 800 lärare i grundsärskolan
(85 procent kvinnor och 15 procent män). I gymnasiesärskolan var motsvarande siffror drygt 6 000 elever (40 procent kvinnor och 60 procent män)
och drygt 1 600 lärare (69 procent kvinnor och 31 procent män). I specialskolan fanns det 2018 drygt 600 elever (40 procent flickor och 60 procent
pojkar) och 202 lärare (79 procent kvinnor och 21 procent män).

Konsekvenserfiir staten
När det gäller specialskolan är staten huvudman. Det är Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPS:M) som fullgör statens huvudmannauppgifter för
denna skolform. Andringarna bedöms inte innebära några ekonomiska
konsekvenser för SPSM.

Konsekvenserfo'r kommunerna
Enligt skollagen ska utbildningen utformas på sådant sätt att alla elever
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero (5 kap. 3 §).
Rektorns ansvar för sin skolenhet och arbetsmiljön framgår såväl av skollagen (2 kap. 9 och10 §§) som av berörda läroplaner. Då förslaget om
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rektorns ansvar är ett förtydligande bedöms det inte få några ekonomiska
konsekvenser för kominunerna. Inte heller kompletteringen i fråga om
elevernas ansvar bedöms få sådana konsekvenser.
Enligt 14 kap. 3 § regeringsformen bör en inskränlming i den kommunala
självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de
ändamål som har föranlett inskränlmingen. I denna remisspromemoria
föreslås ändringar i läroplanerna för specialskolan, g1undsärskolan och
gymnasiesärskolan som innebär att rektorns ansvar lyfts fram och att målen
för elevernas ansvarstagande kompletteras. Syftet är att eleverna ska ha en
trygg lärmiljö som främjar studiero. Förslagen bedöms inte innebära några
inskränlmingar i kommuners möjlighet att styra och organisera sin verksamhet och kan därmed inte heller anses ha några konsekvenser för den
kommunala självstyrelsen.

Konsekvenserfljr enskilda huvudmän
Läroplansändringarna bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för de enskilda huvudmännen.

Konsekvenserfa'r elever och lärare
Läroplansändringarna syftar till att bidra till att förbättra arbets- och lärandemiljön för alla elevgrupper i de berörda skolformerna. En god skolmiljö
gynnar alla elevers lärande, främjar välbefinnande och bidrar till positiva
hälsoeffekter. Skolkommissionen lyfter i sitt betänkande fram sambandet
mellan skolans miljö, elevers skolprestationer och deras psykiska hälsa. Skolkommissionen framför att skolmiljön också påverkar personalens arbetsmiljö
och hälsa, liksom deras möjligheter att kunna möta elevers behov på ett bra
sätt (SOU 2017:35, s. 247). Förslaget bedöms därför kunna innebära positiva
konsekvenser för såväl elever som lärare. Därigenom förbättras barns förutsättningar och villlrnr i utbildningen, vilket ligger i linje med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, som bl.a. anger att barnets
utbildning ska syfta till at.t utveckla barnets fulla möjligheter (artikel 29).
Konsekvenserfa'rjämställdhet och integration
Förslaget berör fler pojkar och unga män än flickor och unga kvinnor eftersom det finns fler inskrivna pojkar och unga män i de berörda skolformerna.
Pojkar och unga män har generellt sett lägre skolresultat än flickor i skolan
och en elevs skolresultat påverkas också bl.a. av om eleven har migrationsbakgrund. Läroplansändringarna syftar till att bidra till att förbättra arbets19 (21)

och lärandemiljön för alla elevgrupper i de nämnda skolfonnerna. Detta
innebär att förslaget inte bedöms få några konsekvenser för jämställdheten
mellan flickor och pojkar. Förslaget bedöms inte heller få några konsekvenser för de integrationspolitiska målen, lika rättigheter, skyldigheter och
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgmnd.
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Sam.m.anställning av rekvirerade
m.edel.
Rekvirerade medel redovisas under det år som beloppet
rekvirerats, kan således vara att ansökan inkommit och
beslut tagits föregående år eller att utbetalning skett
nästkommande år.
I sammanställning framkommer kön, åldersgrupper samt
vilket språk som undervisats.

Antal deltagare fördelat på undervisningsspråk
Deltagare på nordsamiska kurser har minskat från 20 deltagare år 2017
till att vara 4 deltagare år 2019. Samij åhpadusguovdasj har i dialog med
Sametinget också bekräftat svårighet att rekrytera kursdeltagare till
kurser i nordsamiska.
Det har skett en ökning från åren 2017-2018 vad gäller kursdeltagare i
umesamiska, från att varit under 15 till att år 2019 vara strax under 30
deltagare.
Det omvända gä Iler kurser i syd sam i ska, från att ha va rit 3 7 år 2017 så
har det 2018-2019 varit strax över till under 15 deltagare.
Det kan finnas samband med att umesamisk ortografi blev godkänd

2016.

Antal deltagare fördelat på undervisningsspråk
fördelning per språk
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Åldersgrupper fördelade per år
Den yngsta åldersgruppen (upp till 25 år) har procentuellt ökat från 25 %
till 70% av de rekvirerade medlen. Antalsmässigt något högre än 2017
och lägre än 2018.

Den mellersta språkgruppen har minskat rejält 2019, jämfört med åren
2017-2018 då det legat strax över och strax under 50 %. 2019 så är det 8
% som rekvirerat beloppet.
Den äldsta åldersgruppen (äldre än 66 år) håller sig på samma nivå
genom åren, ca 20 % av rekvirerade medlen går till denna grupp.

Åldersgrupper fördelade per år
2018
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2019
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Fördelning mellan kvinnor och män rekvirerade medel
Det är fler kvinnor än män som rekvirerar korttidsstudiemedel. 2017 var
andel kvinnor drygt 68 % till att 2018-2019 vara strax över 80 %.
Redovisning av ansökta medel finns i Sametingets årsredovisning och
ligger nära ovanstående siffror.

Fördelning mellan kvinnor och män rekvirerade medel 201
Av 88 rekvirerade ansökningar var det 60 kvinnor {68,2 %) och 28 män
{31,8 %)
2017

• kvinnor

• män

Fördelning mellan kvinnor och män rekvirerade medel 201
Av 75 rekvirerade ansökningar var det 61 kvinnor ( 81,3%) och 14 män
(18,6 %)
2018

• kvinnor

• män

Fördelning mellan kvinnor och män rekvirerade medel 201
Av 62 rekvirerade ansökningar var det 50 kvinnor {80,6%) och 12 män
{19,4%)
2019

• kvinnor • män

Antal timmar på anordnad kurs samt antal deltagare på
dessa kurser
Samij åhpadusguovdasj anordnar kurser oavsett kursort ort som är 112
timmar långa. Samij åhpadusguovdasj
Under tre år har Samij åhpadusguovdasj hållit kurs som motsvarar 12
880 timmar för 115 personer.
Övriga aktörer, såsom ABF och Vuxenskolan på olika orter har hållit
under samma period 4858 timmar för 80 personer

Antal timmar på anordnad kurs samt antal deltagare på
dessa kurser
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Antal timmar på anordnad kurs samt antal deltagare på
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Antal timmar på anordnad kurs samt antal deltagare på
dessa kurser
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Vad vill Sa111etinget uppnå 111ed korttidsstudiebidraget?

Finns det frågor att ställa på individnivå
Sammanställnigen omfattar frågor kring kön, kurslängd,
utbildningsanordnare, kursort.
Finns det behov av subjektiv bedömning av den som genomgått
kurs kring frågor om man upplever ökad läsförståelse och/eller
om man upplever att skrivförmåga utvecklats. Anser
kursdeltagarna att kursen tjänat sitt syfte, finns andra behov?

Inrättande av särskilt språkanslag
(tkr)

2019

2020

2021

2022

2023

utfall

prognos
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Utökning språkcentrum
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Stipendieordning för samiska studier
Korttidsstudiestöd (2007:1347)

SUMMA UTÖKNING
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Sametinget behöver förstärka arbetet med att leda det samiska språkarbetet genom ett
årligt språkanslag. På kort sikt behöver språkanslaget inrymma kostnaden för statsbidrag
enligt förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska samt statsbidrag
för stipendieordning för samiska studier.
Det viktiga arbetet med FN:s internationella år för urfoll<sspråk har gett konkreta resultat
över hela världen. Sametinget har genomfört många aktiviteter som en del av det, bland
annat ett seminarium för att kartlägga de samiska språkens nuläge och utvecklingsbehov.
Genom bland annat deltagande i styrgrnppen för det internationella urfolksspråkåret och
under Unesco:s generalkonferens i november i Paris har Sametinget engagerat sig och
bidragit till en hög ambitionsnivå för urfoll<sspråkarbetet på internationell nivå. Det är
glädjande att FN i december beslutade att genomföra det internationella mfolksspråksdecenniet 2022-2032, en betydande möjlighet att långsiktigt stärka våra språk.
Korttidsstudiebidrag

Det har funnits och finns fortfarande stora brister för möjligheten att lära sig samiska
genom utbildning. Korttidsstudiebidragets syfte är att främja samiska språken så att samer
som inte har fått möjlighet att lära sig läsa och skriva samiska får tillfälle att lära sig det
genom kortare sh1dier. Korttidsstudierna medverkar till att öka språkanvändningen genom
att läs- och skrivkunnigheten tillgängliggörs och därmed ökar språkl<Unskaperna i sin
helhet. Sametinget har i sitt språkpolitiska handlingsprogram uppmärksammat stöd för
språkstudier genom en stipendieordning som kan stimulera till ytterligare samiska studier,
insats m 8 i språkpolitiskt handlingsprogram.
Språkcentrum

Samiskt språkcentrum finns idag på sydsamiskt område och inrättades 2010 i Östersund
och Tärnaby. Språkcentrum har sedan dess varit en viktig resurs för samiska språkens
utveckling och arbetet med att revitalisera de samiska språken. Under 2018 gav regeringen
Sametinget i uppdrag att uh·eda hur verksamheten kan utvecklas för att främja fler samiska
varieteter. Sametinget ser ett stort behov av språkcentrum även på nord- och
lule/pitesamiskt område för ökad geografisk närhet till språkanvändarna och för att
förstärka och underlätta revitaliseringsarbetet. 11 Vid eventuell utökning av Samiska
11

Utredning Samiska språkcentrum, kulturdepartementets dnr KU2018/01453/DISK
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språkcentrum ser Sametinget att nuvarande språkcentrum under anslag 7:1 Nationella
minoriteter flyttas till det särskilda språkanslaget.
Sami Giellagaldu

För att stärka och utveckla det samnordiska språkarbetet driver Sametingen i Sverige,
Norge och Finland genom Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR), ett gemensamt gränsöverskridande språkvårds- och terminologiarbete. Sami Giellagaldu är de samiska
språkens språkvårdande organ som har bedrivits i projektform i ett antal år. Funktionen
språkvård och språknormering inom det samiska språkområdet är viktig och ett nationsöverskridande samarbete är nödvändigt för en sammanhållen utveckling av respektive
· språk. En permanent struktur och en säkrad finansiering för Giellagaldu behöver etableras.
Under 2020 fortsätter arbetet med struktur, översyn av lagar och samtal om hur ett
gränslöst språkarbete kan ledas av ett gemensamt organ med Norge som värdland och med
språkarbetare i tre länder.
Konsekvenser

Under de senaste åren har Sametinget har verksamheter som främjar språket fördelats på
olika anslag, anslagsposter och via särskilda uppdrag. Genom att inrätta ett språkanslag
kan samtliga verksamheter avseende språk slås samman. Det skulle innebära att ap.14
Språkcentrum som idag inryms under anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter skulle
kunna flyttas, liksom finansieringen för Giellagaldu från 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete kan flyttas till det
särskilda språkanslaget. Därutöver skulle de långsiktiga språkinsatser som bland annat
kartläggningen visat på, kunna finansieras av det särskilda språkanslaget.
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De samiska språken

Samiska språk har behov att främjas och utvecklas för att bli välmående språk som
naturligt överförs till nästa generation. Förutom språkmål i regleringsbrevet och i
sametingslagen finns i Sametingets språkpolitiska handlingsprogram mål, prioriteringar
och insatser för att stärka och utveckla de samiska språken. Sametinget arbetar för att en
samisk språklag ska införas i Sverige. Det skulle överensstämma med Sveriges åtaganden
både i Europarådets minoritetsspråkstadga och i ramkonventionen för skydd av nationella
minoriteter. Språksamarbete över nationsgränserna hade underlättats om länderna haft
lagreglerade rättigheter på samma nivå.
Sametinget har påböijat arbetet med en sh·ategi för de samiska språken och bland annat
gjort en kartläggning av de samiska språkens behov. Behoven är olika och språken
behöver olika strategier och stöd för att utvecklas. Insatser att arbeta vidare med för att
stärka och öka språkanvändandet är till exempel arbete med applikationer för att attrahera
den yngre målgruppen och basmaterial som ordböcker och grammatikböcker.
2009 fick Sametinget ansvaret för förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier

i samiska och i regleringsbrevet för samma år går att läsa: "Sametinget ska redovisa ...
fördelningen av medel till kortare studier i samiska" .4 Denna lydelse återkommer i Sametingets
regleringsbrev från 2010 till och med 2015. 2016 förändras lydelsen till: "Sametinget ska
lämna en lägesrapport om situationen for det samiska språket och redovisa fdrdelningen av medel till
kortare studier i samiska"5 för att 2017-2019 försvinna helt från Sametingets regleringsbrev.
Bal<grunden till detta torde vara att ändamålet för Sametingets förvaltningsanslag ej
inrymmer utbetalning av statsbidrag. När förändringen tillkom gav regeringen inget
alternativt sätt att utbetala bidraget vill<et resulterat i att Sametinget sedan 2018 fördelat
bidrag för korttidsstudier i samiska från anslag 1:2, ap. 5 Bidrag till samisk kultur, där
ändamålet medger utbetalning av statsbidrag. Sametinget ser sig således nödgad att fördela
bidrag till språkstudier från medel som är ägnade att gå till samisk kultur och samiska
organisationer. I november 2017 inlämnade Sametinget in en begäran om stipendieordning
för studier i samiska där finansieringen föreslogs komma från ett särskilt anslag ämnat för
samiska språk 1il<t anslagspost 5 Bidrag till samisk kultur:
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BUDGET 2020

Uppdrag/Projekt (tkr)
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Övervakningskommitten
Kommitten för samiska national symboler
Nordiskt och internationellt arbete
Samisk språklag (Avslutad)
Pitesamiska arbetsgruppen (Ortografin fastställd)
Forskningspolitisk strategi
Regeringens forskningspolitiska strategi
Metodik och strategi; konsultationsordningen

0
20

Konferens rennäring (Genomförd)

165

270

SPR ungdomskonferens
Modern samepolitik

300

116
500

Aktiviteter språkåret

200

0

Muonio historia

195

30

Rovdjustrategi

450

0

Hälsopolitiskt handlingsprogram

95

0
600

Projekt/stöd hälso-äldre och idrottsfrågor
Läget i Sapmi (Avslutad)
Sanningskommission
SPR observatörsstatus

380
60
52

0
100
0

Verksamhetsplan

10
46

0

Media politisk strategi

62
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lnsataser klimatanpassning

Summa

0
0
200

Kampanj röstlängd
Sametingsvalet (beslutad budget 20190618)

:)_'1

Budget 2019 Budget 2020

Gränsöverskridande renskötsel (renskötselkonventionen)
Referensgrupp i etiska frågor

~

Folkvalda
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Till Samisk parlamentariskt råd
Sametinget i Sverige
Sametinget i Norge

Ärende: G'ielegaaltijes sydsamiska språkgrupps framtida arbete

G'ielegaaltijes sydsamiska språkgrupp har haft sitt sista språkgruppsmöte för mandatperioden
aug.2015-dec.2018.
Vid mötestillfället diskuterades Gielegaaltijes sydsamiska språkgrupps framtida arbete. Enhälligt
beslutades det om att tillskriva Samiskt Parlamentariskt Råd samt Sametingen i Sverige och Norge
och påtala följande.
Övergripande struktur

Språkgruppen anser att en övergripande strategiplan för all gränsöverskridande sydsamiskt
språkarbete behövs. Avsaknad av strukturellt inriktade kontakter mellan språkrelaterade
verksamheter är påtaglig, och skulle underlätta språkarbetet betydligt med en enhetlig fastslagen
struktur.
Språkgruppen

En genomgång av hela arbetssättet för Gielegaaltijes sydsamiska språkgrupp är nödvändig, där en
systematisering av arbetet behövs, med bla. tematisering av termer. Härmed skulle ett initierat
arbete, vara att föredra, med att utveckla ett schema över de termer som är brukade i de offentligt
finansierade översättningarna. Även ett initierande för att lyfta enskildas egna termer är nödvändigt.
I samtliga fall är det av största vikt att initiala term beredande ärenden, har föregåtts av väl
förberedda underlag till beslut ex.bla. med klarlagda rena termer.
Behov

Gielegaaltijes sekretariat måste stärkas med fler tjänstemän, för snabbare och mera korrekt
säkerställande av beslutsunderlag. Här kan nämnas att ex. vissa tidskrävande ärenden kräver
forska rkom petens.
En brukarvänlig lättåtkomlig digital sydsamisk term bank är en nödvändighet för samtliga enskilda,
institutioner etc. som jobbar med sydsamiskan. Det nuvarande förhållandet med div. ordsamlingar
som ligger i många olika typer av nätsidor, är inte tillfredställande. Härtill kan också nämnas att de
genomgångna term listor som hanterats av språkgruppen, bör även de vara samlade och
lättåtkomliga för språkbrukare, gärna liggande i samma nätsidor som termbank alt. via lättåtkomlig
länk.
Normeringsarbete

Behov av normering av andra företeelser än termer är nödvändiga inom sydsamiskan. Beslut och
tydliggöranden i viktiga delar samt direkta regler underlättar och gynnar framför allt skriftspråket, för
ett allmänt konsekvent bruk.

Medel
Del av de offentliga medel som beviljas till översättningar, bör värderas om de kan brukas på andra
samiska arenor. Här borde nyttoaspekten beaktas, om delar av dessa medel kan bidra och göra
bättre nytta i någon annan samisk språkrelaterad verksamhet.

Ordförande i språkgruppen
Sig-Britt Persson

Enligt Uppdrag
Per-Martin lsraelsson
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