Samisk utbildningspolitik – en introduktion
Uppdrag
Utbildning är en av de grundläggande krafterna för Sápmis framtid och driver individens
och samhällets utveckling, inte minst genom möjligheterna till egenmakt och inflytande 1.
Det är därför viktigt att utbudet av samiska utbildningsalternativ ökar och att kvaliteten
ständigt höjs.
Sametinget tillsatte vid plenum i oktober 2010 en utbildningskommitté som i samråd
med Sameskolstyrelsen påbörjar utformningen av Sametingets utbildningspolitiska
program.
Följande inslag skulle särskilt redovisas










Nulägesredovisning av samisk utbildning i Sverige, Norge och Finland.
Sameskolstyrelsen och andra utbildningsinstitutioners uppdrag, mål, finansiering
m.m.
Aktuell situation inom utbildningssektorn i Sverige.
Vision och mål för samisk utbildning från förskola till universitet.
Sametingets framtida roll och ansvar i fråga om utbildning och organisering av
ev. framtida utbildningsfrågor.
Läromedelssituationen inkl. behov av åtgärder.
Lärar-/pedagogutbildning, nuläge samt framtida behov.
Lagstiftning inom den kommunala skolan.
Departementstillhörighet för sameskolorna.

Utbildningskommittén har haft fyra arbetsmöten; 19-20 januari i Stockholm, 26-27
februari i Arvidsjaur, 20-21 mars i Stockholm och 13-14 juni i Luleå. En kontaktträff har
ägt rum med Sameskolstyrelsens ledamöter 18 maj. Allt 2011.
Kommittén har bestått av Michael Teilus, sammankallande, Gunnel Heligfjell, Kristina
Nordling, Karin Vannar och Josefina Skerk. Ellen Blind har varit utredningssekreterare.
Vi överlämnar nu denna rapport till Sametinget
22 augusti 2011
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Vad gäller vikten av egenmakt och inflytande se bland annat prop. 2008/09:158 Från erkännande till
egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna

Tolkning av uppdraget
Kommittén har valt att presentera denna rapport som en introduktion, ett
startdokument, för Sametingets fortsatta arbete med en samisk utbildningspolitik. De
beskrivande redogörelserna är ett uttryck för detta. Samtidigt genomgår för närvarande
det offentliga utbildningssystemet i Sverige flera och stora förändringar. Vi bedömer att
en översikt är nödvändig, inte minst för att reformerna berör sameskolorna och
undervisning med samiska inslag i övrigt.
Våra förslag till en vision och val av målområden med målbeskrivningar är en början till
en samlad samisk utbildningspolitik.

Utgångspunkter
1 Överföring till Sametinget av Sameskolstyrelsens uppgifter som styrelse och
förvaltningsmyndighet för sameskolan
Sametinget har uttalat att det önskar att Sametinget och Sameskolstyrelsen slås ihop.
Sameskolstyrelsen har visat motsvarande ambition.
Skolmyndighetsutredningen föreslår i betänkandet ”Tre nya skolmyndigheter” (SOU
2007:79) att Sameskolstyrelsens uppgifter inordnas i Sametinget och att
Sameskolstyrelsen som myndighet läggs ner.
Utbildningskommittén utgår från att Sametinget blir den ansvariga myndigheten för
sameskolan och att sameskolan även fortsättningsvis är en skola med statlig huvudman.
Oavsett vilken myndighet som styr sameskolan är det samiska inflytandet över
sameskolan lika angeläget. Att Sametinget övertar ansvaret för den samiska
utbildningen är ett naturligt steg för att stärka det demokratiska och samiska
inflytandet.
2 Departementstillhörighet för den statliga sameskolan
Samefrågorna spänner över flera politikområden och departement och flera frågor
sammanstrålar under myndigheten Sametinget som organisatoriskt är underställt
Landsbygdsdepartementet.
Sameskolstyrelsens verksamhetsområden hör till
Utbildningsdepartementets ansvarsområde.
Utbildningsfrågorna för oss samer hör nära samman med kultur- och språkfrågor som
redan ryms inom Sametingets ansvarsområde.
Som utgångspunkt ser vi det som ändamålsenligt att sameskolorna och därtill hörande
verksamhet ska höra till utbildningsdepartementets ansvarsområde. I dagsläget ligger i
stort sett samtliga offentliga skolformer under utbildningsdepartementet. Samhörigheten
med sakdepartementet främjar utvecklingsmöjligheterna för samisk utbildning.
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1 Nulägesredovisning av samisk utbildning
i Sverige, Norge och Finland
Sverige
Historia
I slutet av 1800-talet började ledande svenska politiker och vetenskapsmän bekymra sig
över renskötselns och de renskötande samernas överlevnad. Man oroades över att
samiska barn som fick undervisning i missionsskolor skulle få smak av det moderna
samhället och därigenom bli lockade att lämna fjällen och renskötseln. Det ansågs att
samer inte hade de naturliga förutsättningarna för något annat liv än renskötare. Det var
nu den så kallade ”lapp-skall-vara-lapp”-politiken slog igenom. Uttryck som ”lapp-skallvara-lapp” och ”man ska inte ta lappen ur lappen” är kända än idag. Vintertid skulle
barnen undervisas i fasta träkåtor och sommartid i vandrande vistesskolor. I denna
skolform skiljdes fjäll- och skogssamernas barn åt. Skogssamerna betraktades som
fördärvade nomader eftersom deras levnadssätt inte ansågs vara lika genuint och
ursprungligt som fjällsamernas. De och andra bofasta samers barn blev hänvisade till de
skolor som fanns för de svenska barnen. De ”samiska skolorna” hade kortare
undervisningstid än folkskolan och det ställdes inte heller lika höga krav på lärarnas
kompetens. Det ansågs att de samiska barnen inte behövde samma bildning som de
svenska barnen. De samiska barnen skulle bli renskötare och för det behövdes ingen
större bildning. Skolformen fanns kvar till slutet av 1930-talet. I och med en skolreform
år 1938 inrättades den fasta nomadskolan. De nomadiserande fjällsamernas barn fick bo
på internat speciellt byggda för detta ändamål. 2
I 1957 års nomadskoleutredning föreslogs att de fasta nomadskolorna borde stå öppna
för alla barn, vars föräldrar betraktade sig som samer. Samerna borde få välja, om de
ville sätta sina barn i nomadskolor eller i det allmänna skolväsendets skolor och att
målen för nomadskolan skulle vara detsamma som för grundskolan. Riksdagen
beslutade sedan 1962 att samerna skulle kunna välja mellan två likvärdiga
utbildningsmöjligheter, nämligen nomadskola eller grundskola.3
Sameskolan har alltså gått från att vara ett alternativ där kraven på utbildningen uttalat
var lägre än på ordinarie skolor till att bli ett likvärdigt4 alternativ.
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www.samer.se 2011-02-10
www.sameskolstyrelsen.se/svenska/samernas-skolhistoria 2011-03-02
4
Till exempel kan nämnas skollag (2010:800) 1 kap 9 § och att det i läroplan för sameskola samt för
förskoleklassen och fritidshem i vissa fall (träder i kraft den 1 juli 2011) anges att skolans uppdrag är att erbjuda
alla elever undervisning anpassad till varje elevs förutsättningar och behov och att utbildning inom varje
skolform ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas.
3
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Sametingets roll i utbildningsfrågor idag
Sametingets formella ansvar och inflytande vad gäller samisk utbildningspolitik är
begränsat. till att utse fem ledamöter inklusive ordförande för Sameskolstyrelsens ledning
(fr.o.m. 2011-07-01 kallad nämnd) samt att efter förslag från Sameskolstyrelsen anställa
skolchef.5 Sametinget har ingen anställd för skolfrågor.6
Sametinget har under senare tid visat ökat intresse för utbildnings- och kunskapsfrågor.
Bland annat kan nämnas Sametingets framtidsdagar i Lycksele i november år 2010 där det
diskuterades hur árbediehtu (traditionell samisk kunskap) kan överföras och tas till vara,
språklig mobilisering och könsroller i den samiska undervisningen.7 Sametingets plenum
tillsatte i maj år 2010 en kommitté som har tagit fram förslag till mål och ledning av
samiskt språkarbete.8 På hösten samma år antogs kommitténs mål av Sametingets
plenum.
Sametingets plenum har, med anledning av en motion, under våren 2010, beslutat att
arbeta för att s.k. "samiska friår" inrättas. Anledningen är att samer som vill läsa samiska/
återta sitt modersmål får, enligt nuvarande CSN-system, i praktiken kortare period med
studiemedel för att tillägna sig en yrkes- eller annan vidare-/högreutbildning. Liknande
förfarande har nyligen inrättats i Norge och innebär att den same som väljer att läsa
samiska och finansierar detta med studiemedel friskrivs från återbetalning av dessa vid
fullgjorda studier, samt att dessa terminer inte inräknas i den totala
terminsbegränsningen.

Sameskolstyrelsen (SamS)
Uppdrag
Staten är genom Sameskolstyrelsen (SamS) huvudman för utbildning i sameskolan
(årskurs 1-6) samt förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola.
Sameskolstyrelsens uppgifter framgår av förordning med instruktion för
Sameskolstyrelsen (2011:131).
Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn till samer får tillgång till en
likvärdig utbildning enligt skollagen (2010:800) med samiska undervisningsinslag av
god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens
utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever i sameskolan.
Myndigheten har även andra uppgifter som följer av lag eller andra särskilda
bestämmelser eller särskilda beslut.9 Myndigheten ska dessutom bistå kommuner när
det gäller uppsökande verksamhet bland samer, informera om sameskolan och samiska
undervisningsinslag i skolväsendet och främja utveckling och produktion av läromedel

5

Sametingslag (1992:1433) 2 kap 1 § 2p, förordning med instruktion för Sameskolstyrelsen (2011:131) 12-13 §
(träder i kraft 1 juli 2011) (Tidigare Sameskolförordning (1995:205) 2 kap 12 §)
6
www.sametinget.se, Aikio-Puoskari, 2006, s. 34
7
www.sametinget.se/18725 2011-01-22
8
Sammanträdesprotokoll 2010:2 § 31
9
Förordning med instruktion för Sameskolstyrelsen (2011:131) 1 § (träder i kraft 1 juli 2011)
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för samisk undervisning.10 Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun ta över
ansvaret för kommunens uppgifter inom förskola där verksamheten helt eller delvis
genomförs på samiska. Sameskolstyrelsen ska ta ut ersättning av kommunen för sådan
verksamhet och disponerar inkomsterna själv.11

Organisation och kansli
Sameskolstyrelsen leds av en av Sametinget tillsatt nämnd bestående av fem ledamöter.
Sameskolstyrelsen är en liten myndighet men myndighetens uppdrag är förhållandevis
omfattande. Nämnden fungerar både som myndighet, skolstyrelse och skolförvaltning.
Till SamS hör ett kansli som leds av en av skolchef som biträder styrelsen i dess
verksamhet. Skolchefen anställs av Sametinget efter förslag från SamS. Skolchefen ska
särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 12 Kansliet ligger i Jokkmokk och består av
tre anställda utöver skolchef.13 Den administrativa personalen har hand om
verksamhetens centrala och gemensamma administration.
Medelantalet anställda under 2010 var 73, varav 66 kvinnor och 7 män.
Ekonomi: Förvaltningsanslag 2011 är 26 659 000 kronor. Intäkter av avgifter och andra
ersättningar samt bidrag: 24 000 000 kronor.

Sameskolan
I Sverige får barn till samer fullgöra sin skolplikt under årskurs 1-6 i sameskolan istället
för grundskola.14 Sameskolan ska ge en utbildning med samisk inriktning som i övrigt
motsvarar årskurserna 1-6 i grundskolan.15 Sameskolan regleras i skollag (2010:800) 13
kap och skolförordning (2011:118) 12 kap. Sameskolan bedrivs vid olika enheter –
sameskolor. Idag finns fem sameskolor (Karesuando, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk,
Tärnaby) i fyra kommuner.
Läsåret 2009/2010 uppgick elevantalet till 131
16
(förskoleklass inte inräknad). Vid sameskolorna är rektorer anställda.17 Den totala
kostnaden för sameskolan, förskola och skolbarnsomsorg uppgick 2009 till 55,3
miljoner kronor. Kommunala avgifter finansierar platser inom sameskolans förskola och
skolbarnsomsorg. Kostnaden per elev i sameskola, inklusive barn i förskoleklass,
uppgick till 220 503 kronor 2009, vilket är en ökning med ca 8,6 procent sedan 2008.18
Läroplan, kursplan i samiska
Från och med första juli 2011 gäller en särskild läroplan för sameskolan samt

10

Förordning med instruktion för Sameskolstyrelsen (2011:131) 2 § (träder i kraft 1 juli 2011)
Förordning med instruktion för Sameskolstyrelsen (2011:131) 3 § (träder i kraft 1 juli 2011)
12
Förordning med instruktion för Sameskolstyrelsen (2011:131) 5-7, 12-13 § (träder i kraft 1 juli 2011)
13
www.sameskolstyrelsen.se 2011-01-22
14
Skollag (2010:800) 7 kap 7 §
15
Skollag (2010:800) 13 kap 2 §
16
Utbildningsstatistik årsbok 2011, s. 65, finns att hitta på www.scb.se
17
www.sameskolstyrelsen.se 2011-01-22
18
Prop. 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011, Utgiftsområde 16 – Utbildning och universitetsforskning, s.
87
11
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förskoleklass och fritidshem som anordnas vid en sameskola.19 Den nya läroplanen
ersätter Lpo 94. I Lpo 94 stadgas att utöver den ordinarie grundskolans mål ska elever
efter genomgången sameskola vara förtrogen med det samiska kulturarvet samt kunna
tala, läsa och skriva på samiska.20 I nya läroplanen för sameskolan samt för
förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall anges som grundläggande värden att
sameskolan ska förmedla det samiska samhällets och urfolket samernas normer,
värdegrund, traditioner och kulturarv till eleverna. Därutöver gäller samma kursplaner
och kunskapskrav som för grundskolan. Skolverket får meddela föreskrifter om
kursplan och kunskapskrav för ämnet samiska.21
Från och med 20110701 införs en ny kursplan för ämnet samiska som första eller andra
språk för årskurser 1-9. 22 Genom undervisningen i ämnet samiska ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
förstå olika former av talad samiska,
läsa och tolka innehållet i olika texter för skilda syften,
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, samt
reflektera över sociala, historiska och kulturella företeelser i det samiska samhället.
Vid modersmålsundervisning i samiska ska den kursplan som gäller för ämnet samiska i
sameskolan användas.23
Från och med 20110701 gäller också nya kunskapskrav för samiska som första eller
andra språk (= betygskriterier)24

Sameskolstyrelsens skolplan
Sameskolstyrelsens egen skolplan25 för 2007-201026 har rubrikerna: trygghet, kunskap,
utveckling och lärande, språkutveckling och kvalitetsutveckling. SamS:s verksamhet ska
ge samers barn omsorg och lärande utifrån ett samiskt perspektiv samt att alla barn ska
utveckla det samiska språket och målet är att de ska uppnå en ”funktionell
tvåspråkighet”. Skolan ska sträva efter att ge varje barn/elev en trygg identitet genom
att göra dem medvetna om det egna kulturarvet samt delaktighet i det gemensamma
19

SKOLFS (2010:251) Förordning om läroplan för sameskola samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa
fall.
20
(Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) Lpo 94 s. 11
21
SKOLFS (2010:251) 3 §
22
SKOLFS (20101:22)
23
Skolfördningen (2011:185) 5 kap 13§
24
SKOLFS (2011:23)
25
I skollag (1985:1100) som gällde fram till 1 juli 2010 fanns i 2 kap 8 § en bestämmelse om att alla kommuner
skulle ha en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visade hur kommunens skolväsen skulle gestaltas
och utvecklas. I skollag (2010:800) finns ingen motsvarande bestämmelse.
26
Ny skolplan för 2011 och framåt är i skrivande stund inte fastställd. Enligt protokoll från styrelsemöte 201012-01-02 har styrelsen beslutat att inte fastställa någon ny skolplan, samt att skolchefen får i uppdrag att se
över hur ett visionsdokument kan tas fram för perioden 2011-2015. Det förslaget ska presenteras på SamSmöte i maj 2011.

8

kulturarvet. ”Den samiska kulturen medvetandegörs i relation till både urfolkens och
den västerländska kulturen”. Skolplanen har följande vision ”Samebarn och ungdomar
lever i/omfattas av och för vidare det samiska språket och kulturarvet genom att de har
omsorg och lärande i en samisk pedagogisk verksamhet av bästa kvalitet.”27
Observera att Sameskolstyrelsen inte har i uppdrag att formulera visioner, mål eller att
utveckla samisk utbildning i övrigt.

Förskola och fritidshem (förskoleklass)
Förskola och förskoleklass ska medverka till att barn och elever med annat modersmål
än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 28
Inom samiskt förvaltningsområde29 ska kommunerna erbjuda barn vars
vårdnadshavare begär det plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av
verksamheten bedrivs på samiska.30 SamS får efter avtal med en kommun ta över
ansvaret för kommunens uppgifter inom förskolan.31 Tillgång till samisk
förskoleverksamhet inom samiskt förvaltningsområde är en rättighet som kommunen
kan välja att fullgöra i samarbete med SamS eller i egen regi. SamS har avtal och
fritidshemsverksamhet med de fyra kommuner där sameskolor finns. Verksamheten är
förlagd till sameskolenheterna. År 2010 gick 112 barn på samisk förskola och 70 elever
på samiskt fritidshem.32
Vad gäller övriga förvaltningskommuner har Östersund beslut på att öppna samisk
förskola men har hindrats på grund av att det inte gått att rekrytera personal.33
Arjeplogs kommun har en samisk lärare på den kommunala förskolan tre dagar i
veckan.34 Malå kommun planerar att öppna en samiskprofilerad förskoleavdelning. I
dagsläget erbjuds åtta timmars samiskspråkig undervisning per vecka på två
avdelningar. (På en avdelning på lulesamiska och på den andra på syd- och
umesamiska).35 Vilhelmina har ingen samisk förskola, men däremot samiska inslag i
verksamheten.36 Umeå har ingen samisk förskola och ser idag inget uttryckt behov av att
starta en sådan verksamhet. Uppkommer behov om samisk förskola avser Umeå dock
att jobba för en sådan.37 Lycksele har ingen samisk förskola och planerar inte heller för
27

SamS:s skolplan 2007-2010, antagen av SamS 13-15 februari 2007
Skollag (2010:800) 8 kap 10 § och 9 kap 10 §
29
Samiska förvaltningsområden är enligt lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 6 § 3 st
kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, Gällivare, Härjedalen, Jokkmokk, Kiruna, Lycksele, Malå, Sorsele,
Storuman, Strömsund, Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen och Östersund.
30
Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 17 §
31
Sameskolförordning (1995:205) 2 kap 3 §, från och med 1 juli 2011 gäller Förordning med instruktion för
Sameskolstyrelsen (2011:131) 3 §
32
SamS:s årsredovisning för 2010 s. 4-5
33
Enligt Eva Lindvall 2011-02-17, verksamhetsplanerare för förskolor i Östersunds kommun
34
Enligt Gry Helen Sivertsen 2011-02-21, samisk koordinator, Arjeplogs kommun
35
Enligt Ulrika Renström 2011-02-21, samisk förvaltningsarbetare, Malå kommun (per telefon)
36
Enligt Johnny Wahlström 2011-02-17, nämndsekreterare kultur- och utbildningsförvaltningen i Vilhelmina
kommun
37
Enligt Ove Sandström 2011-02-17, nämndadministratör för- och grundskolan i Umeå kommun, Lennart
28
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någon sådan, med förklaringen att det inte finns underlag för det i dagsläget. 38 Älvdalens
kommun har enligt egen utsago inga samiska barn i förskoleåldern, men skulle ha
erbjudit samisk förskola om de hade haft det.39 Arvidsjaurs kommun har en
förskoleavdelning med samisk profil där modersmålsstöd i samiska erbjuds i
nordsamiska fyra timmar i veckan. Utbildning i umesamiska för förskolans personal har
genomförts under hösten 2010. Under 2011 ska fortsatta kurser i ume- och nordsamiska
anordnas för personal inom förskola.40 Åre kommun har lärare i modersmål anställda på
förskolorna.41
År 2005 ansåg regeringen att stöd för barn med annat modersmål än svenska är mycket
viktigt i förskolan, särskilt för de yngsta barnen som är i färd med att utveckla språk och
identitet och att det stödet därför behöver prioriteras. Det räcker inte med att barnen
talar sitt modersmål i hemmet. Även förskolan bör bidra till att modersmålet
utvecklas.42

Integrerad samisk undervisning
En kommun får anordna integrerad samisk undervisning för samiska elever på
grundskolenivå, efter avtal med Sameskolstyrelsen. Försöksverksamhet med integrerad
samisk undervisning påbörjades läsåret 1983/84 och permanentades hösten 1987. Den
integrerade samiska undervisningen omfattar alla grundskolans årskurser och är ett
viktigt komplement till sameskolorna. Med samisk undervisning avses undervisning
med samiska inslag och undervisning i samiska utöver den undervisning som anordnas
som modersmålsundervisning i samiska. Undervisningen för de samiska eleverna ska
integreras med motsvarande utbildning för andra elever i grundskolan. Den samiska
undervisningen får förläggas till tid utanför den garanterade undervisningstiden.43
Ett krav på kommuner som önskar bedriva integrerad verksamhet är att skolan har
undervisning i samiska. Sameskolstyrelsen har genom avtalen med kommunerna insyn i
och möjlighet att påverka innehållet i den integrerade samiska undervisningen. Däremot
har man inte inflytande över modersmålsundervisningen. Sameskolstyrelsen har inte i
övrigt
ansvar
för
att
stödja
den
pedagogiska
utvecklingen
för
modersmålsundervisningen utanför sameskolorna. Den integrerade samiska
undervisningen i årskurserna 7 – 9 blir en naturlig fortsättning för elever som
genomgått sameskola.
Vanligt förekommande ämnen är samiska, sameslöjd och samhällsorienterande ämnen.
Även naturorienterande ämnen, hemkunskap, musik och bild kan förekomma i
varierande grad.
Under läsåret 2009/2010 bedrevs integrerad samisk undervisning vid 14 skolor i tio

Jonsson 2011-02-22, utvecklingsleader, Umeå kommun
38
Enligt Mari-Ann Hagselius 2011-02-17, kultur och utbildnings kansli i Lycksele kommun
39
Enligt Malin Ripa 2011-02-21, Älvdalens kommun
40
Enligt Maria Lavander 2011-02-22, Skolutvecklare, Arvidsjaurs kommun
41
Enligt Lena Modigh Larsson 2011-02-24, verksamhetskontoret Åre kommun
42
Prop. 2004/05:11 Kvalitet i förskolan, s. 53-54
43
Skolförordning (2011:185) 12 kap 13-14 § (träder i kraft den 15 april 2011)
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kommuner: Kiruna, Jokkmokk, Vilhelmina och Härjedalen.44 År 2010 deltog 182 elever i
den integrerade samiska undervisningen att jämföra med 117 elever år 2009.45
I Sverige har sameskolornas sammanlagda elevantal uppskattats utgöra 5-10 % av de
samiska barnen i grundskoleålder.46 År 2011 uppskattas andelen till 10-20 % av
eleverna47.

Modersmålsundervisning
Samiska elever i grundskola och gymnasium har, oavsett skolform, rätt till
modersmålsundervisning i samiska. Det finns inga begränsningar om elevantal eller
tidigare kunskap i språket.48 Modersmålsundervisning i grundskolan får anordnas som
språkval, som elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför den garanterade
undervisningstiden.49 Modersmålsundervisning i gymnasiet får anordnas som
individuellt val, utökat program eller som ersättning för undervisning i andra språk än
svenska, svenska som andraspråk och engelska.50 En huvudman är dock endast skyldig
att anordna modersmålsundervisning om det finns en lämplig lärare.51 Detta har många
gånger lett till att föräldrar vars barn har rätt till modersmålsundervisning i samiska har
varit tvungna att själva föreslå en lämplig lärare då kommunen hävdat att någon lärare
inte finns att tillgå. Ett annat problem är att tiden för modersmålsundervisning har
begränsats till en halvtimma per vecka vid vissa skolor.52 Under läsåret 2009/2010 var
512 elever i grundskolan berättigade till modersmålsundervisning i samiska, 310 elever
utnyttjade det.53 Brist på modersmålslärare är ett problem på många håll och särskilt
akut är det för lärare i syd-54 och lulesamiska.
År 2006 bodde 62 % av de elever som undervisas i samiska inom de samiska
förvaltningskommunerna och 38 % utanför de samiska förvaltningskommunerna.55
Regeringen
bedömde
2009
att
utökade
möjligheter
att
bedriva
56
modersmålsundervisning på distans bör undersökas. Utredarens förslag var att elever
som tillhör nationella minoriteter inte ska kunna nekas rätt till
modersmålsundervisning på grund av att det inte finns en lärare. Om det inte finns
44

SamS:s årsredovisning för 2010 s. 3
SamS:s årsredovisning för 2009 s. 11, SamS:s årsredovisning för 2010 s.12
46
A-P 2006, s.21 och Svonni 1991
47
Anaya, The situation of the Sami people in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland
A/HCR/18/XX/Add.Y , s. 68
48
Skollag (2010:800) 10 kap 7 § 2 st, 11 kap 10 §, 2 st, 12 kap 7 § 2 st, 13 kap 7 § 2 st, 15 kap 19 § 2 st, 18 kap
14 § 2 st, gymnasieförordning (2010:2039) 4 kap 15, 19 §
49
Skolförordning (2011:185) 5 kap 8 §
50
Gymnasieförordning (2010:2039) 4 kap 17 §
51
Skolförordning (2011:185) 5 kap 10 § 1st 2p, gymnasieförordning (2010:2039) 4 kap 19 § 1st 2p
52
Gunnel Heligfjell
53
Utbildningsstatistik årsbok 2011, s. 71, finns att hitta på www.scb.se
54
Enligt uppgift från Gunnel Heligfjell, lärare i sydsamiska i 3 kommuner, dag finns fyra behöriga lärare i
sydsamiska i Sverige, varav en är pensionär men arbetar ändå, och en går i pension under år 2010.
55
Aikio-Puoskari, 2006, s. 93
56
Prop. 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt – Regeringens strategi för de nationella minoriteterna, s.
110
45
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någon lämplig lärare lokalt ska distansundervisning anordnas till dess att en lärare
rekryterats.57

Distansundervisning
Sameskolstyrelsen har utarbetat läromedel för distansundervisning för elever med
samiska som andra språk i nord-, lule- och sydsamiska för årskurserna 6-9. Materialet är
utarbetat som en kurs på nybörjarnivå under tre timmar per vecka och ett läsår. Detta
har skett i samverkan med Skolverket och Sofia Distans i Stockholm. Detta material
kommer att utvärderas under innevarande år.58 Förhållandena sett över hela landet för
distansundervisning är okänt.

Specialpedagoger i sameskolan
I dagsläget har Sameskolstyrelsen inga anställda specialpedagoger. Det finns dock lärare
som påbörjat viss vidareutbildning inom specialpedagogik. Sameskolstyrelsen ser ett
ökande behov av samisktalande specialpedagoger. Vid utredningar om elever med
särskilda behov behövs personal med kompetens inom specialpedagogik.
Sameskolstyrelsen har under 2010 fått hjälp från norska Spesialpedagogisk stöttesystem,
Statped,59 vid utredningsarbete. Samarbetet med norsk sida har fungerat bra och
förhoppningen är att det ska utvecklas. Sameskolstyrelsen har även avtal med den
kommunala elevhälsan i de kommuner där sameskola finns.60
Specialpedagogiska skolmyndigheten61 (SPSM) ska verka för att alla barn, elever och
vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och
annan verksamhet av god kvalitet och i en trygg miljö. 62 Myndigheten ska bidra till goda
förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för
elever och vuxenstuderande.63 SPSM ska i specialpedagogiska frågor som rör barn,
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ge råd och stöd till huvudmän med
ansvar för:
1. förskoleverksamhet och skolbarnomsorg,
2. utbildning inom det offentliga skolväsendet,
3. fristående skolor under statlig tillsyn64
Exempel på områden som SPSM kan bistå med råd och stöd är vid neuropsykiatriska
57

Prop. 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt – Regeringens strategi för de nationella minoriteterna, s.
111
58
SamS:s årsredovisning 2009 s. 16
59
Spesialpedagogisk stöttesystem är ett norskt nationellt nätvek av pecialpedagoger som bistår kommuner och
fylkeskommuner i deras arbete med barn, unga och vuxna med särskilda inlärningsproblem. Statped har
speciell kompetens i att bistår kommuner och fylkeskommuner med att erbjuda god undervisning för samiska
barn, unga och vuxna med särskilda inlärningsbehov. (Läs mer på statped.no)
60
Enligt uppgift per telefon från Laila Stenberg 2011-01-31, tillförordnad sameskolschef
61
Från och med 1 juni 2008 är alla frågor som rör specialpedagogiskt stöd och utbildning samlade i SPSM.
www.spsm.se/sisus
62
Förordning (2009:1216) med instruktioner för Specialpedagogiska skolmyndigheten 1 §
63
Förordning (2009:1216) med instruktioner för Specialpedagogiska skolmyndigheten 1 §
64
Förordning (2009:1216) med instruktioner för Specialpedagogiska skolmyndigheten 2 §
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funktionsnedsättningar, utvecklingsstörningar, rörelsehinder, dyslexi, syn- och
hörselnedsättning samt tal- och språksvårigheter.65 (SPSM bistår inte skolor vid
utredningar.66) SamS är huvudman för verksamhet och undervisning som faller in under
den verksamhet som SPSM ska ge råd och stöd till. Stödet är avsett att hjälpa eleverna men
ges genom lärarna på skolan. SamS och SPSM har under hösten 2010 utökat kontakterna.
SPMS har föreslagit att SamS ska utarbeta en plan för specialpedagogiskt behov och
insatser. Det arbetet har påbörjats och leds av rektorerna i arbetslagen på skolenheterna.
SamS anser att kontakten med SPSM har fungerat bra.67

Samiska gymnasiet
Det enda samiska gymnasieprogrammet i Sverige – samiska samhällsvetenskapliga
programmet, (samiska programmet) – finns i Jokkmokk. Programmet har ett riksintag.
Det drivs av Lapplands gymnasium i samarbete med Samernas utbildningscentrum. Av
programmets totalt 2500 poäng är det möjligt att läsa 1050 poäng med samisk
inriktning, till exempel samisk historia och kultur, samiska och duodji (sameslöd).68
Samiska programmet har funnits sedan läsåret 1999/00. Läsåret 2010/11 går
sammanlagt 11 elever på samiska programmet och år 2010 tog fyra elever studenten på
det samiska programmet.69

Samernas utbildningscenter (SUC)
Samernas utbildningscentrum grundades 1943 och var fram till 1999 folkhögskola. SUC
är en stiftelse och finansieras primärt med statliga anslag. Idag bedrivs utbildningar
inom bland annat språk, duodji (sameslöjd) och rennäring. SUC är samarbetspartner till
Lapplands gymnasiums samiska samhällsvetenskapliga program.
Sommaren 2010 erbjöd SUC kurser i samiska i samarbete med Umeå universitet. För
närvarande pågår ett samarbete med Sámi Allaskuvla (Samisk Högskola i Kautokeino)
där elever kan läsa bachelorexamen i duodji.70 Samernas utbildningscentrum strävar
efter att en högskolefilial ska etableras i Jokkmokk.71
Samernas utbildningscentrum önskar ökat inflytande från sametinget i verksamheten
och föreslog 2002 att Sametinget skulle överta huvudmannaskapet över SUC. Efter det
har Sametinget vid ett flertal tillfällen erbjudits styrelserepresentation i SUC:s styrelse
men hittills tackat nej.72
Det finns ingen kommunal vuxenutbildning som är särskilt riktad mot den samiska
befolkningen.
65

Enligt uppgift via mail från Elisabeth Lidén på SPSM 2011-02-01
Enligt uppgift per mail från Elisabeth Lidén på SPSM 2011-02-01
67
Enligt uppgift per telefon från Laila Stenberg 2011-01-31, tillförordnad sameskolschef
68
www.bokenskolan.jokkmokk.se 2011-02-14
69
Enligt Anki Älgamo 2011-02-18, skoladministratör på Bokenskolan, Jokkmokk.
70
www.samernas.se 2011-02-16
71
Skrivelse från SUC ställt till utbildningsdepartementet 2011-01-18
72
Enligt Henrik-Michael Kuhmunen, rektor för SUC 2011-02-15
66
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Universitet och högskola
Umeå universitet har kurser i sydsamiska, lulesamiska, umesamiska och nordsamiska på
olika nivåer. Umeå universitet har även samiska studier. Samiska studier ska ge
kunskaper om samernas kultur och samhälle.73 På institutionen för språkstudier vid
UMU pågår sedan 2008 en satsning på att utveckla ”nätpedagogik” och en metod för
distansundervisning. Metoden har hittills genomförts med gott resultat. Metoden ska
kunna användas på alla nivåer även för gymnasium och senare delen av grundskolan. 74
Uppsala universitet har kurser i nordsamiska och en kurs som heter samisk kultur och
samhälle.75 Inget universitet har ansökt om rätt för att utexaminera lärare i samiska.
Det förekommer/planeras högskolekurser på olika orter i landet.

Vaartoe /CeSam
CeSam inrättades av Umeå universitets styrelse år 2000 som ett led i en satsning på att
utveckla samisk forskning. Vaartoe/CeSam ska fungera som en resurs i forskning och
forskarutbildning och utgöra ett forum och en mötesplats för de institutioner och
avdelningar vid Umeå universitet och övriga universitet och högskolor i landet som
bedriver forskning om samer, samiskt språk och samiska förhållanden i övrigt.
Vaartoe/CeSam ska skapa en kreativ miljö för samisk forskning samt skapa
förutsättningar för att fler doktorander kan beredas tillträde att genomföra
forskarutbildning inom det samiska forskningsfältet. 76 Vaartoe/CeSam har som mål att
uppnå status som och erhålla resurser för ett nationellt centrum för forskning.77 I
dagsläget saknas fasta anslag och all verksamhet bedrivs genom externa projekt.

Lärare i samisk undervisning
I januari 2011 var andelen lärare som saknade pedagogisk högskoleexamen på
sameskolorna 25 %.78 Det är en förbättring från läsåret 2003/2004 då 33 % av
sameskolornas lärare saknade pedagogisk högskoleexamen.79 Av samtliga lärare i
Sverige (omräknat i heltidstjänster) saknade läsåret 2009/2010 13 % pedagogisk
högskoleexamen.80 Sameskolstyrelsen har för tillfället ingen strategi för att höja andelen
behöriga lärare.81
Genom ratificering år 2000 av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella
minoriteter82 och den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk83 har
73

www.sprak.umu.se 2011-02-21
Enligt Hanna Outakoski, universitetsadjunkt i nordsamiska, UMU, 2011-04-04
75
www.uu.se 2011-02-21
76
www.cesam.umu.se 2011-02-16
77
Verksamhetsplan 2011-2013 för Vaartoe – centrum för samisk forskning vid Umeå universitet
78
Oddasat, Sveriges Radio, 2011-01-14
79
Aikio-Puoskari, 2006, s. 60
80
Utbildningsstatistik årsbok 2011, s. 62
81
Oddasat, Sveriges Radio, 2011-01-14
82
Framework Convention for the Protection of National Minorities, SÖ 2000:2
83
European Charter for Regional or Minority Languages, SÖ 2000:3
74
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Sverige åtagit sig att främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken i Sverige. Det
innebär bland annat att Sverige har förbundit sig att tillhandahålla utbildning och
fortbildning av lärare som behövs för att kunna erbjuda modersmålsundervisning och
tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken. Trots det finns det idag i
Sverige ingen lärarutbildning med inriktning mot samiska eller med ett samiskt
perspektiv. Inget universitet har ansökt om att få examinera samiska lärare. Luleå
tekniska universitet (LTU) har av regeringen fått i uppdrag att varje läsår erbjuda
lärarutbildning för grundskolans tidigare och senare år med inriktning mot samiska,
meänkieli och finska,84 men än så länge saknas konkreta planer på hur uppdraget ska
hanteras. Luleå tekniska universitet hävdar att de inte själva har rätt lärarkompetens för
att känna sig trygga med att kunna erbjuda kurser i eller på samiska med hög kvalitet.
En ytterligare utmaning för samisk lärarutbildning är enligt LTU att det i den nya
lärarutbildningen inte finns utrymme för inriktningar och specialiseringar på samma
sätt som i den tidigare utbildningen.85 Uppgiften att erbjuda lärarutbildning med
inriktning mot samiska anses av Luleå tekniska universitet ”nästan omöjlig” i och med
att inga extra resurser för uppdraget har tillförts. Att ansöka om examensrätt för lärare i
samiska språk ligger därför inte i den närmaste framtiden liksom att utöka kursutbudet
med kurser i samiska.86
En försvårande omständighet för lärarstudenter är att det i de flesta fall är omöjligt att
läsa samiska på de orter där lärarutbildning bedrivs.

Läromedel
Bland lärare inom samisk utbildning framhålls ofta bristen på läromedel för undervisning i
och på samiska som ett av de största pedagogiska problemen. Även Regeringen och
myndigheter har konstaterat att det saknas läromedel för att kunna bedriva en bra
undervisning i och på samiska. 87 Europarådet anser att det krävs särskilda åtgärder i
Sverige för att råda bot på läromedelbristen samt att de statliga medel som idag avsätts
för samiska läromedel inte är tillräckliga.88
Sameskolstyrelsen har i uppgift att främja utveckling och produktion av läromedel för
samisk undervisning.89 Vad gäller produktion och utveckling av läromedel har endast ett
fåtal material producerats under 2009 och inga nya läromedel har producerats år 2010.
Bristen på ekonomiska resurser är en återkommande orsak till den begränsade
framställningen av läromedel.

84

Regleringsbrev för 2010 avseende universitet och högskolor m.m. U2009/7241/SAM bilaga 9
Enligt Kristina Ek, Luleå tekniska universitet, 2011-03-11
86
Enligt Anders Persson, utbildningsansvarig, Luleå tekniska universitet, 2011-03-23
87
Prop. 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna, s.
110
88
Ministerrådets resolution CM/ResCMN2008/4 den 11 juni 2008, Ministerrådets rekommendation RecChL
2009/3 den 6 maj 2009
89
Sameskolförordning (1995:205) 2 kap 1 § 2 st 2 p
85
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Norge
Tillgång till samisk utbildning
I Norge är rätten till undervisning i och på samiska starkast i de så kallade samiska
distrikten. 90 I de samiska distrikten har alla barn och ungdomar i grundskoleålder rätt
till undervisning i och på samiska. Det vill säga inte endast samiska barn. Utanför de
samiska distrikten ska kommunen erbjuda undervisning i och på samiska om det finns
minst tio elever i en kommun och sex i en undervisningsgrupp som önskar sådan
undervisning. Kommunen kan bestämma att förlägga undervisning på samiska till en
eller flera skolor i kommunen. 91 Samiska elever i grundskolan och på gymnasium har
rätt till undervisning i samiska även utanför de samiska distrikten oavsett elevantal.92
Organisation och uppdrag
Sametingets undervisnings-, språk- och kulturavdelning (oahpahus-, giella- ja
kulturossodat) är uppdelad i två avdelningar, av vilka den administrativa avdelningen
sköter ekonomi- och personalärenden och utvecklingsavdelningen handhar pedagogiska
uppgifter och läromedelsframställning. Undervisningsavdelningens uppgifter är att:
- jobba för att alla samiska barn och ungdomar ska kunna stärka och utveckla sitt
språk, sin kultur och sin identitet,
- utarbeta studieplaner för undervisningen av de samiska barnen i grundskolan
samt undervisningsplaner för undervisningen av samiska i gymnasieskolan och
för undervisningen av särskilda samiska ämnen,
- ansvar för utarbetandet av samiskt innehåll i olika undervisningsämnen i den
nationella läroplanen
,
- ge pedagogisk rådgivning och information beträffande den samiska
undervisningen,
- säkerställa läromedlens kvalitet och tillgänglighet samt att förvalta medlen som
anvisats till läromedelsutveckling,
- informera om samiska läromedel och utlåning av dessa till skolor och daghem,
- distribuera av samiskspråkigt examensmaterial,
- administrera olika stipendiesystem inom undervisningssektorn och
- anordna
tilläggsoch
påbyggnadsutbildning
för
anställda
inom
undervisningssektorn.
Undervisningsavdelningens är också Sametingets utbildningspolitiska och pedagogiska
sakkunnigavdelning och det samiska läromedelsarbetets finansiär och pedagogisk
ledare. Undervisningsavdelningen har en förhållandevis självständig ställning i
budgeten. Sametingets direkta beslutanderätt är dock begränsad till att utfärda
90

Enligt lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 6-1 § är samiska distrikt det samiska
förvaltningsområdet enligt § 3-1 samelova och andra kommuner eller delar av kommuner som har fått status
som samiskt förvaltningsområde.
91
Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 6-2 §
92
Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 6-3 §
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läroplaner i ämnet samiska. I reformarbetet med läroplanerna som startade år 2004 fick
Sametinget som uppgift att självständigt utfärda både de samiska innehållen i den
nationella läroplanen och innehållen i dokumenten för den samiska läroplanen.
Undervisningsavdelningens sekretariat har placerats i Kautokeino (Guovdageaidnu),
men har filial i Tysfjord (Divttasvuotna) och Trondheim (Troanddin). Filialen i Tysfjord
har hand om frågor som gäller lulesamiska och filialen i Trondheim om syd- samiska
frågor.93

Vision, målsättning och krav
I Sametingets utbildningspolitiska målsättningar betonas rätten att själv kunna definiera
undervisnings innehåll och undervisningsformer på alla stadier. Sametingets vill ha ökat
inflytande i all undervisning och speciellt slå vakt om samernas rätt till
samiskundervisning. Sametinget har också krav på:
- att få bereda stadgor om undervisningens innehåll
- att få besluta om förordningar beträffande alla ämnesplaner i det samiska
läroplansdokumentet
- att få utökad rätt till insyn och överklagan i frågor som gäller undervisningslagens
6 kapitel (Sámegiel oahpus)
- att få förfoga över stödsystemen som tillsatts för undervisningen i och på samiska
Sametingets målsättning är att så många som möjligt ska få grundläggande undervisning
enligt den samiska läroplanen och att språkundervisningen ska stärkas så att
”funktionell tvåspråkighet” blir en verklig målsättning för alla samiska elever i Norge.
Sametinget strävar också mot att samiska ska användas som undervisningsspråk i alla
skolämnen. Sametingets vill utvidga de samiska distrikten94 och uppmuntra kommuner
och fylken att utveckla samiskans ställning i undervisningen. Sametinget anser inte att
nuvarande system, där resurser och ansvar fördelas mellan å ena sidan departementet,
statens underadministrativa organ och Sametinget och å andra sidan kommuner och
fylken, tar tillräckligt väl hänsyn till de samiska barnens och ungdomarnas rättigheter.95
Sametingets inflytande i innehållet i undervisning och läroplan
Utöver vad som anges i läroplan för den ordinära undervisningen i grundskola och
gymnasium ska samisk utbildning innehålla undervisning om det samiska folket,
språket, kulturen och samhället. Inom ramar som departementet fastställt utfärdar
Sametinget förordningar (forskrifter) om innehållet i den samiska utbildningen och
läroplan i samiska för grundskola och gymnasium och om läroplan i särskilda samiska
ämnen i gymnasieskolan. Föreskrifterna fastställs av departementet. Departementet ger
föreskrifter om andra särskilda läroplaner för grundskola i samiska distrikt och för
93

Aikio-Puoskari, 2006, s. 28-29
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som samiskt förvaltningsområde.
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samisk undervisning i grundskola och gymnasium utanför samiska distrikt. Sametinget
ska i samråd med departement ta fram förslag till de föreskrifterna.96

Lärare
År 2003 hade 88,7 % av de samiska lärarna formell behörighet, samtliga var nordsamer.
Det finns ett behov av behöriga lärare i de andra språkvarieteterna samt lärare utanför
de samiska distrikten. Även för distansundervisning behövs fler samiskkunniga lärare.97

Läromedel
Sametingets undervisningsavdelning har en underavdelning som kallas
utbildningsavdelningen och som ansvarar för bland annat produktion av
undervisningsmaterial och projektfinansiering. Undervisningsavdelning har ingen
anställd som enbart arbetar med läromedelarbete. Läromedelarbete ingår som en del av
arbetet hos dem som är anställda för pedagogiskt arbete.
Sametinget är inte själv materialtillverkare eller försäljare/utgivare av läromedel.
Genomförandet och marknadsföringen av läromedelsprojekt har flyttats över till
samiska förläggare, av vilka Davvi Girji O.S. har publicerat största delen. Avdelningen
skall följa undervisningens resultat och se till att det finns provmaterial tillgängligt. I och
med att Sametinget distribuerar provmaterial behåller det också en levande kontakt
med undervisningens vardag. Kommuner har i vissa fall ansett att resurserna inte räckt
till för inköp av samiska läromedel, varför lärarna har blivit tvungna att utarbeta
material själva, trots att det finns läromedel av god kvalitet för undervisning i och på
samiska att tillgå.98

Ovttas.nu
Sametinget och Senter for IKT i utbildningen99 satsning för att samla och tillgängliggöra
samiska läromedel heter ovttas.se. Målet är att allt samiskt undervisningsmaterial,
oavsett var i Sápmi det har producerats, till exempel spel, musik, filmer, temahäfte och
filmer, ska finnas tillgängligt på en digital sökmotor. En demoversion av portalen
lanserades i januari 2011.100

Specialpedagogik
Statlig spesialpedagogisk stöttesystem (statped) är ett nationellt nätverk av
specialpedagoger som ska bistå kommuner och fylkeskommuner med att erbjuda en god
upplärning för barn, unga och vuxna med särskilda inlärningsproblem. Statpeds
ämnesområden är bland annat AD/HD, förvärvade hjärnskador, tal-, syn och
hörselsvårigheter. SEAD är ett nationellt ”tjenestytende” system som ligger under
Statped och har liknande kompetens som statped men med inriktning på samiska barn,

96

Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 6 kap
Aikio-Puoskari, 2006, s. 97-98
98
Aikio-Puoskari, 2006, s. 29, 65-66
99
Informations- och kommunikationsteknologi
100
www.ovttas.no och www.samediggi.no 2011-02-02
97

18

unga och vuxna med särskilda inlärningsbehov.101 SEAD ger råd och vägledning till
personal vid förskola och skola för att bygg upp lokal specialpedagogisk kompetens för
samiska elever med särskilda inlärningsbehov. SEAD kan också bistå kommuner och
fylkeskommuner med tjänster direkt riktade mot barn, unga och vuxna om det inte är
rimligt att de ska klara av det på egen hand. Ett samiskt specialpedagogiskt nätverk är
under utveckling. Satsningsområden är bland annat språk, identitet och kultur, sociala
och känslomässiga svårigheter. Utöver det ska SEAD bistå Sámi Allaskuvla102 i
specialpedagogisk kunskapsproduktion och kunskapsförmedling samt bistå Sametinget i
specialpedagogisk kompetens- och läromedelsutveckling. SEAD ligger i Kautokeino.

Sámi Allaskuvla
Sámi Allaskuvla (samisk högskola) i Kautokeino, Norge, etablerades år 1989 för att
stärka den traditionella och moderna samiska kompetensen. Samiska är huvudspråk i
undervisning, forskning, administration samt för personal och studenter. Skolan har
studenter och anställda från Sápmis alla fyra länder: Norge, Sverige, Finland och
Ryssland. Utbildningar erbjuds bland annat inom språk, rennäring, journalistik,
pedagogik, duodji (sameslöjd) och urfolkskunskap. Sámi Allaskuvlas högsta styrorgan är
dess
styrelse.
Den
består
av
11
ledamöter103
som
tillsätts
av
Kunnskapssdepartementet.104

Finland
Tillgång till samisk utbildning
I Finland finns den största delen av samisk utbildning i samernas hembygdsområde 105.
Elever i grundskola106 som behärskar samiska och bor inom samernas
hembygdsområde ska ha samiska som huvudsakligt undervisningsspråk. 107 Det vill säga
minst hälften av undervisningen ska ske på samiska. Undervisning i samiska utanför det
samiska hembygdsområdet är begränsat till två timmar i veckan under förutsättning att
undervisningsgruppen har minst två elever.108 All grundskola inom samernas
hembygdsområde ska erbjuda undervisning i samiska. Den största delen av undervisning
på samiska sker i årskurserna 1-6. Utanför samernas hembygdsområde bedrivs i
dagsläget ingen undervisning på samiska och undervisningen i är liten, men antalet elever
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Lov om universiteter og høgskoler § 9-3 (1)
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växer.109

Organisation och uppdrag
I och med grundandet av Sametinget år 1996 överfördes delar av den samiska
skoladministrationen från Lapplands länsstyrelse till Sametinget. 110 Sametinget har en
politiskt tillsatt utbildnings- och läromedelsnämnd med uppgift att bereda
utbildningspolitiska
och
andra
undervisningsfrågor
samt
administrerar
läromedelarbetet. Nämnden består av sju personer som tillsätts för en period av fyra år.
Nämnden har självständig beslutandemakt över läromedelsbudgeten i sametingets
förvaltning. Det är Sametingets beslutandemakt i undervisningsärenden. I andra
sammanhang avger Sametinget uttalanden, tar initiativ, rådslår och kan fungera som
sakkunnig.
På Sametingets kansli sköts undervisningsfrågor av utbildnings- och läromedelsbyrån.
Utbildnings- och läromedelsbyråns uppgifter är bland annat att främja den samiska
kulturautonomin inom undervisningssektorn, främja de samiska elevernas rätt till
undervisning på och i samiska samt nordiskt och internationellt samarbete. 111
För att främja kontakten mellan den samiska och nationella undervisningsförvaltningen
samt för att öka möjligheterna till samisk påverkan, har Sametinget upprättat ett
samarbetsorgan (Sámi skuvlenáššiid oktasašbargoorgána).112 Samarbetsorganet
tillskrivs stor del av de senaste tio årens viktigaste förändringar vad gäller samisk
undervisning, då sametinget och kommuner i det samiska hembygdsområdet börjat
driva frågor i det nämnda organet.113 Dessutom anordnar Sametinget i samarbete med
kommuner, lokala skolor och samiska organisationer ett årligt kulturevenemang,
Sámenuoraid dáiddadáhpáhus, för att upprätthålla en levande kontakt med skolor med
samisk undervisning.114
Vid Regionförvaltningsverket115 ska en inspektör med ansvar för bildningsväsendet
inom det samiska hembygdsområdet finnas. Inspektörens uppgifter är att utveckla
undervisning i och på samiska, handleda, följa upp och utvärdera samisk utbildning i det
samiska hembygdsområdet, vidareutbildning för lärare, internationellt samarbete samt
ärenden som rör elevinflytande och elevers rättigheter. 116
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Vision, målsättning och krav
Sametingets utbildningspolitiska målsättning är att barn, ungdomar och vuxna ska ha
ordentliga möjligheter att utveckla sitt ursprungliga modersmål och traditionella språk
till en hög nivå. ”Också de som förlorat sin släkts ursprungliga språk och genomgått
språkbyte har rätt att lära sig sitt traditionella språk så att språket återigen kan fungera
för vardaglig kommunikation som förbindelselänk till samer som bor inom andra
områden.”
Sametingets målsättningar beträffande grundläggande undervisning är:
- att utvidga samiskundervisning (som modersmål och som främmande språk) till
att omfatta den samiska befolkningen i hela landet
- att utvidga den samiskspråkiga undervisningen så att den täcker alla grundskolans
läroämnen och alla årsklasser inom samernas hembygdsområde
- att utarbeta ett särskilt läroplansdokument för den samiska undervisningen, till en
början som lokal läroplan för samiskspråkig undervisning och senare som ett
dokument som gäller all samisk undervisning
- att få till stånd ett nordiskt samarbete inom den samiska undervisningen och dess
befästande i staterna och inom den samiska undervisningsförvaltningen, den
samiska läromedeltillverkningen och den praktiska undervisningen
- att samordna lagstiftningen om den samiska undervisningen, läroplanerna,
förvaltningen och resurspolitiken i Norden
- att öka samarbete och information med andra ursprungsfolk och deras
utbildningsförvaltning och skolor
- att utarbeta nya verksamheter och metoder som möjliggör ett stärkande och
utvidgande av den samiskspråkiga undervisningen så att det gäller hela den
samiska befolkningen oberoende av bosättningsort117
Till Sametingets centrala förslag hör utvidgandet av den samiska undervisningens
särfinansiering till att gälla hela landet, vilket skulle möjliggöra en utökning av
undervisningen i och på samiska och dess genomförande på ett fullvärdigt sätt också
utanför det samiska hembygdsområdet.118

Lärare
År 2003 hade 66 % av lärarna som undervisade i och på samiska formell
lärarbehörighet. Av dem var alla lärare i nordsamiska, ingen lärare i skolt- och
enaresamiska hade formell lärarbehörighet. Utanför samernas hembygdsområde är det
ännu svårare att hitta lärare.119

Sameområdets utbildningscentral
Utbildningscentralen ligger i Enare.120 Det är en statlig läroanstalt som hör till
undervisningsministeriet. Syfte är att höja den samiska befolkningens yrkeskunnighet,
117
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ordna utbildning som motsvarar näringslivets behov inom samernas hembygdsområde
och främja sysselsättning i området samt bevara och utveckla den samiska kulturen. För
att förverkliga syftet anordnar utbildningscentralen yrkesutbildning och undervisning i
samiska och samisk kultur samt producera läromedel, webbaserad undervisning och
andra stödtjänster för detta ändamål.121 Utbildningscentralen ska samarbeta med
utbildningssamordnare, läroanstalter och högskolor som är verksamma på samernas
hembygdsområde eller bedriver samisk undervisning.122

121
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Lag om Sameområdets utbildningscentral 9.4.2010/252 1 §
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2 Det svenska utbildningssystemet och
aktuella reformer
Det svenska utbildningssystemet är uppbyggd av olika verksamhetsformer och
utbildningar för att tillgodose individer i olika åldrar och med olika behov och
förutsättningar.

Bild från Skolverket.se 2011-04-06

Förskoleverksamhet
Förskoleverksamhet är en sammanfattande benämning för tre verksamheter som
vänder sig till barn som inte börjat skolan (förskoleklass eller obligatoriska skolan):
• förskola
• pedagogisk omsorg123
• öppen förskola124

123
124

Skollag (2010:800) 25 kap 2 §
Skollag (2010:800) 25 kap 3 §
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Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg
omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och
utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja
allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.125
Förskola ska dessutom möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med
förvärvsarbete eller studier.
Kommunerna är skyldiga att erbjuda förskoleverksamhet till barn från 1 år när
föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Om föräldrarna är arbetslösa eller
föräldralediga ska barnen erbjudas plats under minst 3 timmar/dag eller 15
timmar/vecka. Dessutom ska barn från och med höstterminen det år de fyller tre år
erbjudas förskola under minst 525 timmar om året,126 (så kallad allmän förskola).

Förskoleklass
Förskoleklassen är en frivillig skolform som ska stimulera elevers utveckling och
lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en
helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter
och social gemenskap.127

Skolbarnsomsorg
Skolbarnsomsorg är en sammanfattande benämning för 3 verksamheter som vänder sig
till barn till och med 12 år som går i förskoleklass eller i grundskoleutbildning: 128
• fritidshem
• pedagogisk omsorg129
• öppen fritidsverksamhet130
Fritidshem eller öppen fritidsverksamhet ska erbjudas till och med vårterminen det år
då eleven fyller 12 år.131 Skolbarnomsorg kompletterar utbildningen i förskoleklassen,
grundskolan,
grundsärskolan,
specialskolan,
sameskolan
och
särskilda
utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Skolbarnomsorg ska stimulera
elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och
rekreation.132
Fritidshem är ofta samordnade med skolor vad gäller till exempel personal, lokaler och
den pedagogiska verksamheten. Verksamheten bör vara stimulerande och ta till vara
barns nyfikenhet och lust att lära samt anpassas till barns olika livsvillkor och
förutsättningar.133
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Grundskoleutbildning och skolplikt
Till grundskoleutbildning räknas
 grundskolan
 sameskolan
 specialskolan och
 den obligatoriska särskolan.
I Sverige inträder skolplikten höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år och
upphör vanligtvis vid utgången av vårterminen det nionde året efter det att eleven
börjat fullgöra skolplikten.134 Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har
rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola.135 Utbildningen ska vara
likvärdig oavsett var i landet den anordnas och ligga till grund för fortsatt utbildning.136
Sameskolan omfattar årskurserna 1-6. Utbildningen i sameskolan ska ge samers barn en
utbildning med samisk inriktning som i övrigt motsvarar utbildningen till och med
årskurs 6 i grundskolan. För sameskolan finns en timplan för årskurserna 1-6.
Samers barn kan också gå grundskolan årskurserna 1-9 och om de så önskar få en
integrerad samisk undervisning vid sin grundskola.
Specialskolan finns för barn med dövhet eller hörselskada, grav språkstörning eller
synskada i kombination med ytterligare funktionshinder. Den omfattar 10 läsår och ska
motsvara grundskolan så långt som det är möjligt.
Den obligatoriska särskolan omfattar två parallella skolformer, grundsärskolan och
träningsskolan och består av nio årskurser. Eleverna har rätt till ett frivilligt tionde
skolår för att bredda eller fördjupa sina kunskaper.

Gymnasieutbildning
Med gymnasieutbildning avses
 gymnasieskolan och
 gymnasiesärskolan.137
Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning
av god kvalitet.138 Gymnasieskolan är öppen endast för de ungdomar som avslutat sin
grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och påbörjat sin gymnasieutbildning
under tiden till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år eller i vissa fall
21 år139.140 Gymnasieskolan ska ge god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier
samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska i
134
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huvudsak bygga på de kunskaper eleverna fått i grundskolan eller i motsvarande
utbildning samt utgöra en bas för den internationella och regionala
kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolor. 141
Gymnasieskolan består av olika typer av program. Det finns sammanlagt 19 nationella
program som pågår under 3 år. 142 Merparten är yrkesprogram, de övriga är
högskoleförberedande. Alla elever på ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå
grundläggande högskolebehörighet. De nationella programmen kan ha nationella
inriktningar och särskilda varianter.143 Inom yrkesprogrammen är det möjligt att välja
en gymnasielärlingsutbildning där eleven genomför en större del av utbildningen på en
eller flera arbetsplatser.
Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som så långt det
är möjligt motsvarar den som ges i gymnasieskolan.144 På gymnasiesärskolan finns det
åtta nationella program.145 De är indelade i obligatoriska kurser, valbara kurser,
individuella val, kärnämnen och projektarbete.

Vuxenutbildning
Svensk vuxenutbildning anordnas i många olika former med många olika ansvariga. Den
består av alltifrån statlig och kommunal vuxenutbildning till arbetsmarknadsutbildning,
personalutbildning och kompetensutveckling i arbetslivet.
Till det offentliga skolväsendet för vuxna hör:
Kommunal vuxenutbildning (komvux) som består av grundläggande vuxenutbildning och
gymnasial vuxenutbildning.146
Särskild utbildning för vuxna (särvux), är vuxenutbildning för personer med särskilda
behov.147
Utbildning i svenska för invandrare (SFI).148

Folkhögskola
Det finns 150 folkhögskolor i Sverige, av dessa är 107 knutna till olika folkrörelser,
ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. Resterande 43 folkhögskolor drivs av
landsting och regioner. Folkhögskolor är inte bundna av centralt fastställda läroplaner
utan arbetar istället efter egna verksamhetsplaner. Folkhögskola avgör själva vilka
kurser som ska anordnas och vilken profil skolan ska ha. Folkhögskolorna finansieras
genom statsbidrag och landstingsbidrag. Undervisningen är avgiftsfri men eleverna
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Skollag (2010:800) 18 kap 2 § 1 st
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Vad gäller kommunal vuxenutbildning se skollag (2010:800) 20 kap
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Vad gäller särskild utbildning för vuxna se skollag (2010:800) 21 kap
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betala för kurslitteratur och material. Folkhögskolekurser berättigar till studiestöd från
CSN. 149
Det finns flera olika kurstyper: årslånga kurser, kortkurser, sommarkurser eller
distanskurser. De långa kurserna kan delas upp på:
1. Allmänna kurser som är ett alternativ till komvux. De motsvarar och ger samma
behörighet som grundskolan eller gymnasieskolan.
2. Särskilda kurser som kan vara inriktade på: specifika intresseområden (till exempel
musik, konst, miljö, internationella), yrken (till exempel fritidsledare,
behandlingsassistent, teckenspråkstolk), grupper (till exempel personer med olika
funktionshinder, invandrare).

Yrkeshögskolan
Utbildning inom yrkeshögskolan får anordnas av universitet och högskolor, kommuner,
landsting, regioner och enskilda fysiska eller juridiska personer. En myndighet beslutar,
efter ansökan, om en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och hur många årsplatser
utbildningen i så fall ska omfatta. Regeringen meddelar föreskrifter om vilken
myndighet som prövar dessa frågor. Utbildningsanordnaren får anordna utbildningen i
samverkan med andra. Utbildningen ska ha sin grund i kunskap som genererats dels i
produktionen av varor och tjänster, dels i vetenskap och utformas så att en hög kvalitet
och yrkesrelevans nås. Utbildningen ska ge sådana teoretiska, praktiska och
erfarenhetsbaserade kunskaper som krävs för att självständigt och i arbetslag kunna
utföra kvalificerade uppgifter i arbetslivet samt präglas av stark arbetslivsanknytning
och ha teoretisk förankring samt utvecklas och bedrivas i samverkan mellan arbetsliv
och utbildningsanordnare. Slutligen ska utbildningen bidra till att bryta traditioner i
fråga om könsbundna utbildnings- och yrkesval.150
Det finns yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) som är från ett halvår långa och
kvalificerade yrkesutbildningar (KY-utbildningar) som är mellan ett och tre år långa och
leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. KY-utbildningar kommer att finnas som
längst till och med år 2013.151

Universitet och högskola
I Sverige finns 47 universitet och högskolor.152 Svenska universitet och högskolor
erbjuder en mängd fristående kurser och utbildningsprogram. Utbildningen är indelad i
tre nivåer som bygger på varandra:
• Grundnivå (tre år)
• Avancerad nivå (ett till två år)
• Forskarnivå (två till fyra år)
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folkhogskola.nu
Lag (2009:128) om yrkeshögskolan 4, 6-7 §
151
skolverket.se 2011-04-11. För mer information om yrkeshögskolan gå in på Myndigheten för yrkesskolans
webbplats yhmyndigheten.se
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studera.nu 2011-04-08
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Omfattningen av en kurs eller ett utbildningsprogram räknas i högskolepoäng. En
termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng. All utbildning inom högskolan är
uppbyggd av kurser.153

Aktuella reformer
Ny skollag
Skolan i Sverige styrs till stor del av skollagen. Den nya skollagen (2010:800) ersätter
skollag (1985:1100). och ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet från och
med den 1 juli 2011. Lagen ska tillämpas på vuxenutbildningen från och med den 1 juli
2012.
Några viktiga förändringar
• Förskolan blir en egen skolform.
• Samma regler ska gälla för fristående och offentliga skolor. Det innebär bland
annat att friskolorna, med vissa begränsade undantag, ska följa kurs- och
läroplaner och sätta betyg.
• Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna
förutsättningar. Det gäller även elever som lätt uppnår kunskapsmålen.
• I dag finns ett individuellt program för elever som inte är behöriga till något
nationellt
gymnasieprogram.
Detta
program
ersätts
med
fem
introduktionsprogram.
• Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom
elevhälsan och också studie- och yrkesvägledning. Alla elever ska ha tillgång till
skolbibliotek. Detta gäller även för fristående skolor.
• Fler beslut än i dag ska kunna överklagas. Det ökar rättssäkerheten för elever och
vårdnadshavare. Bland annat ska beslut om åtgärdsprogram och beslut om rätt
till skolskjuts kunna överklagas.
• Lärares och rektorers allmänna befogenheter förtydligas. Fler disciplinära
åtgärder ska kunna användas mot elever som stör andra elevers trygghet och
studiero. Skriftlig varning och tillfällig avstängning även i grundskolan är några
nya åtgärder.
• Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas
av trygghet och studiero.
• I enstaka fall är det tillåtet att ta ut frivilliga avgifter för skolresor och liknande.
• Skolinspektionen får möjlighet till skarpare sanktioner mot de skolor som
missköter sig.
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För mer information om universitet och högskola gå in på Högskoleverkets webbplats
studera.nu.
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Nya läroplaner införs
Läroplan för Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, läroplan för
grundsärskolan, läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i
vissa fall samt läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i
vissa fall introduceras. Förskolan har fått en reviderad läroplan som börjar gälla den 1
juli 2011.

Betyg från årskurs 6 och ny betygsskala
Betyg kommer att införas från årskurs 6 från höstterminen 2012. Den nya lagen börjar
gälla den 1 juli 2011 och kan användas för första gången på utbildningar som startar
höstterminen 2012.
I samband med att de nya läroplanerna för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan
och specialskolan ska börja användas höstterminen 2011 införs även en ny betygsskala.
Den nya betygsskalan har fler betygssteg än den nuvarande, det innebär däremot inte
ett nytt betygssystem. Den nya skalan och de nya kunskapskraven ska ge bättre
förutsättningar för tydligare information och en rättvisare och mer nyanserad
bedömning. Skalan är sexgradig från A till F med fem godkända och ett icke godkänt
betygssteg.

Ny gymnasieskola
Gymnasieskolan regleras från och med den 1 februari 2011 i gymnasieförordning
(2010:2039). Den ska tillämpas på utbildningar som påbörjas efter den 1 juli 2011.
Se ovan beskrivning av gymnasieskolan.

Lärarlegitimation införs154
Från och med den 1 juli 2011 kan lärare och förskollärare som har genomgått en
lärarutbildning/förskollärarutbildning och har en lärarexamen/förskollärarexamen
samt har tjänstgjort i minst ett år på heltid, ansöka om legitimation hos Skolverket.
Legitimationen gäller för den skolform, de årskurser och de ämnen som läraren har i sin
examen. Från den 1 juli 2011 ska nyexaminerade lärare och förskollärare genomgå en
introduktionsperiod på minst ett år med stöd av mentor. Från och med höstterminen
2015 får endast lärare med legitimation sätta betyg.155
Modersmålslärare, yrkeslärare och lärare i vuxenundervisning (individuella kurser eller
orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning) är undantagna från kravet på
legitimation.
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Kravet på legitimation för lärare framfördes i prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare.
Vad gäller behörighetsgrundande utbildningar se förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för
lärare och förskollärare och utnämning till lektor 2 kap och skolverket.se/sb/d/4283 (2011-04-18)
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Sameskolan i reformarbetet
I 13 kap skollagen regleras Sameskolan. Bland annat stadgas att sameskolan ska ge en
utbildning med samisk inriktning som i övrigt motsvarar utbildningen i årskurserna 1-6
i grundskolan.156 Tidigare gällande förordning för sameskolan, sameskolförordningen
(1995: 205) har ersatts av en ny förordning, skolförordning (2011:185). Förordningen
ersätter
bland
annat
grundskoleförordningen,
sameskolförordningen,
särskoleförordningen och specialskoleförordningen och ska tillämpas på utbildning från
och med den 1 juli 2011, om inte annat följer av övergångsbestämmelserna.
Dessutom träder en förordning med instruktioner för Sameskolstyrelsen (2011:131) i
kraft den 1 juli 2011. Myndigheten leds nu av en nämnd (tidigare styrelse) som utses
som tidigare. I övrigt motsvarar uppgifterna för Sameskolstyrelsen de hittillsvarande.
Den 1 juli 2011 träder en ny läroplan för sameskolan – läroplan för sameskolan samt för
förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall – (SKOLFS 2010:251) i kraft. Enligt den
ska kursplaner och kunskapskrav som gäller för grundskola ska användas i sameskolan,
förutom den särskilda kursplanen i samiska. Tidigare gällde samma läroplan, Lpo-94,
för sameskolan och grundskolan.
Som framgår av kap 1 införs också en ny kursplan i samiska och kunskapskrav fr.o.m. 1
juli 2011.

Pågående utredningar i anslutning till samisk utbildning
Uppdrag att utreda frågor om sameskolan
Utbildningsdepartementet beslutade den 19 maj 2010 att tillsätta en arbetsgrupp med
uppgift att bland annat analysera en överföring av Sameskolstyrelsens uppgifter till
Sametinget med utgångspunkt att stärka Sametingets inflytande samt att redovisa
konsekvenserna av en sådan omorganisation. Även frågan om sameskolor i enskild regi
ska belysas. I uppdraget ingår att kontinuerligt informera och rådgöra med Sametinget,
Sameskolstyrelsen och andra berörda. Utredningen var planerad att vara färdig den 31
januari 2011 men är i ännu inte färdigställd (augusti 2011).
Översyn av högskoleutbildningar i nationella minoritetsspråk
Regeringen uppdrog den 23 juni 2010 åt Högskoleverket att föreslå åtgärder för hur
Sverige på ett bättre sätt kan uppfylla åtagandena i Europarådets
minoritetskonventioner när det gäller tillgång på lärare som kan undervisa i och på de
nationella minoritetsspråken. Vid behov ska verket föreslå förändringar mellan de
lärosäten som anordnar utbildningar i nationella minoritetsspråk.
Samråd ska ske med bland annat Sameskolstyrelsen, Sametinget, Institutet för språk och
folkminnen och företrädare för de nationella minoriteterna. Uppdraget var planerat att
156

13 kap 2 §
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redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2011.
Utredningen har dock fått ett tilläggsuppdrag och har nytt slutdatum den 31 oktober
2011
Översyn av samarbete angående samisk undervisning mellan Norge och Sverige
Norges och Sveriges utbildningsdepartement har i februari 2011 tillsatt en arbetsgrupp
som ska undersöka möjligheter för samarbete om samisk utbildning. Initiativet kommer
från Norge, där det i samepropositionen fanns ett tydligt uppdrag att initiera
utbildningssamarbetet.
Med i arbetsgruppen är representanter för respektive lands utbildningsdepartement och
skolverk, Fylkemannen i Nordland, Sameskolstyrelsen och det norska sametinget.
Under hösten ska arbetsgruppen presentera en rapport, som sedan ska godkännas av
respektive lands regering.
De frågor som ska behandlas är i första hand distansundervisning, lärarutbildning och
läromedel. Utgångspunkten är grundskola

31

3 Vision för samisk utbildning från förskola till
universitet
En vision uttrycker en gemensam bild av ett framtida önskat tillstånd. En bild av hur
verksamheten bör se ut på längre sikt. Visioner behöver inte uppfylla formella krav på
realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. I vårt fall är visionen en kompass för
utbildningspolitiken inom det samiska samhället.

Förslag till utbildningspolitisk vision
Som urfolk är vi stolta över vårt arv och att vara en del av en levande samisk kultur. Från
förskola till universitet/högskola, utvecklas och stärks den samiska identiteten och känslan
av samhörighet även i tider av betydande förändring.
Vårt språk och vår kultur är sammantvinnade och stärker varandra. Därför undervisar vi i och
på samiska. Vi lär oss att lyssna, tala, läsa och skriva på samiska. Våra barn och unga fostras i
en anda av empati, hänsyn och respekt för våra medmänniskor. Vi tror på vår egen förmåga
och tar egna initiativ och eget ansvar.
Vi är medvetna om hur vår historia och natur påverkar oss. Vår traditionella kunskap –
árbediehtu– värderar vi högt och den är en levande del av undervisningen.
Vi är respekterade i det svenska samhället där det finns god kunskap om och förståelse för
vår kultur.
Samiska utbildningsalternativ och modersmålsundervisning i samiska är tillgängliga i hela
Sverige.
Sameskolan har en central plats och är en ovärderlig resurs för samiska inslag i andra
utbildningar.
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4 Utbildningspolitiska mål
Mål är något man ska uppnå, förvärva, förverkliga genom att genomföra insatser.
Utbildningskommittén har valt att begränsa antalet målområden till ett hanterbart
format.
För språkpolitiska målbeskrivningar hänvisas till Sametingets pågående arbete om mål
och ledning av det samiska språkarbetet. Sametinget fastställde hösten 2010 fem mål för
det samiska språkarbetet: 157
- alla samer ska kunna tala, läsa och skriva samiska,
- alla samer ska ha tillgång till och kunna använda samiska inom alla samhällsområden,
framför allt i det traditionella samiska området. Alla samer ska få lagenlig service på
samiska av förvaltningsmyndigheter och domstolar,
- de samiska språken ska vara synliga i samhället,
- de samiska språkens användning och ställning i samhället ska utökas och stärkas och
- de samiska språken i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Förslag på utbildningspolitiska mål

Lärare i samisk utbildning
Mål


En lärarutbildning med samiskt perspektiv, samisk kultur med goda möjligheter
att läsa samiska.



Lärare i samisk undervisning är behöriga i de ämnen de undervisar.



Omfattande insatser för att öka tillgången på behöriga pedagoger.

Det råder akut brist på utbildade lärare, förskollärare och barnskötare som behärskar de
samiska språken och känner den samiska kulturen. Det krävs lärare som undervisar i
samiska såväl som lärare som undervisar på samiska. I det första fallet innebär det att
språklärare behöver utbildas. I det andra fallet behöver personer som talar språket
motiveras till att utbilda sig till lärare och förskollärare. Även tillgången på
specialpedagoger och speciallärare med samisk kompetens måste öka.
Genom ratificering år 2000 av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella
minoriteter158 och den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk159 har
157

Sammanträdesprotokoll 2010:3 § 60
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Sverige åtagit sig att främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken i Sverige. Det
innebär bland annat att Sverige har förbundit sig att tillhandahålla utbildning och
fortbildning av lärare som behövs för att kunna erbjuda modersmålsundervisning och
tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken. I en tvåspråkig
undervisningsmodell används två språk som undervisningsspråk. På så sätt kan
minoritetsspråk skyddas.
För att leva upp till ovan nämnda internationella åtaganden och svensk lag 160, samt
kunna förverkliga Sametingets och regeringens161 mål om att utvidga den samiska
utbildningen och stärka det samiska språket måste tillgången till samiska lärare öka.
Behovet av behöriga lärare kommer ytterligare öka i och med införandet av legitimation
för lärare och förskollärare.162
De satsningar som har gjorts för att minska bristen på samiska lärare är inte tillräcklig.
Den bedömningen gör Europarådet som anser att det krävs särskilda åtgärder i Sverige
för att göra undervisningen i och på de nationella minoritetsspråken mer tillgänglig
samt för att råda bot på bristen på lärare som undervisar i och på minoritetsspråk. 163
Målsättningen är att alla lärare inom den samiska utbildningen ska ha pedagogisk
examen. För att kunna leva upp till det målet är en lärarutbildning med ett samiskt
perspektiv en förutsättning.
I Sverige finns det ingen lärarutbildning med inriktning mot samiska eller med ett
samiskt perspektiv/samisk didaktik. Detta trots att Luleå tekniska universitet av
regeringen har fått i uppdrag att varje läsår erbjuda lärarutbildning för grundskola med
inriktning mot samiska, meänkieli och finska.164 Luleå tekniska universitet funderar i
dagsläget på hur uppdraget ska hanteras och hävdar att de inte själva har rätt
lärarkompetens för att känna sig trygga med att kunna erbjuda kurser i eller på samiska
med hög kvalitet. En ytterligare utmaning för samisk lärarutbildning är att det i den nya
lärarutbildningen inte finns utrymme för inriktningar och specialiseringar på samma
sätt som i den tidigare utbildningen.165 Uppgiften att erbjuda lärarutbildning med
inriktning mot samiska anses av Luleå tekniska universitet ”nästan omöjlig” i och med
att inga extra resurser för uppdraget har tillförts. Att ansöka om examensrätt för lärare i
samiska språket ligger därför inte i den närmaste framtiden liksom att utöka
kursutbudet med kurser i samiska.166
En försvårande omständighet för lärarstudenter som avser att läsa samiska är att det i
de flesta fall är omöjligt att läsa samiska på de orter där lärarutbildning bedrivs.
Sametinget vill uppmuntra och öka möjligheten till högre studier i samiska genom att
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Framework Convention for the Protection of National Minorities, SÖ 2000:2
European Charter for Regional or Minority Languages, SÖ 2000:3
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Till exempel tillgång till förskola på samiska, rätt till modersmålsundervisning
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för de nationella minoriteterna, s. 112 att den integrerade samiska undervisningen bör öka.
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Ministerrådets resolution CM/ResCMN2008/4 den 11 juni 2008, Ministerrådets rekommendation RecChL
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verka för stipendier för studier i samiska på högskolenivå, alternativt att studielån kan
avskrivas efter godkända högskolepoäng i samiska. Europarådets expertkommitté har
sett behov av att underlätta för och uppmuntra till studier i samiska och anmodade 2009
de svenska myndigheterna att: ”vidta åtgärder för att ta fram ett program för utbildning
av samisklärare, inklusive tvåspråkig undervisning, och att tillhandahålla incitament till
studerande att bli lärare i samiska.”167
Sametinget ska genom riktade insatser och kompletterande kurser för lärare och
förskollärare som i nuläget saknar behörighet verka för att de blir behöriga. På så sätts
höjs kvaliteten på den samiska undervisningen utan att kompetens går förlorad.
Regelbundna studiedagar för lärare ska genomföras för att främja och stärka den
pedagogiska utvecklingen.

Undervisning om samer
Mål


All lärarutbildning ska innehålla undervisning om urfolket samernas kultur,
språk, religion, historia och näringar.



Sametinget ska vara en resurs för Sveriges förskollärar- och lärarutbildningar i
frågor som rör samer.



Relevant utbildningsmaterial om samer ska finnas tillgängligt.

Ramkonvention för skydd av nationella minoriteter stadgar att länder ska uppmuntra en
anda av tolerans och mellankulturell dialog och vidta effektiva åtgärder för att främja
ömsesidig respekt och förståelse, särskilt på utbildnings- och kulturområdet samt inom
massmedia. 168 Dessutom ska länderna där det är lämpligt vidta åtgärder på området
utbildning och forskning för att främja kunskap om sina nationella minoriteter.169
Sådana åtagande kräver bland annat relevanta läromedel samt att lärare besitter
kunskap om de nationella minoriteterna.
Barnombudsmannen fann, i sin rapport från 2008, att ”det samiska” i läroböcker och
som omvärlden därmed förhåller sig till, inte representerar samers verklighet idag och
att undervisning om samer är svår att genomföra på grund av bristen på läromedel om
samer. Även lärarnas brist på kunskap om samer uppmärksammades.
Barnombudsmannen ansåg att det är nödvändigt och statens ansvar för ett förnyat
undervisningsmaterial som bättre speglar verkligheten.170
Enligt kunskapsmålen för grundskola som gäller från och med 1 juli? 2011 ska elever ha
kunskap om de nationella minoriteternas (judar, romer, samer, sverigefinnar och
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Europarådets expertkommitté ECRML (2009) 3 den 6 maj 2009 s. 17
Artikel 6.1
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Artikel 12.1
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Rätten till delaktighet och inflytande för samiska barn och ungdomar, 2008, s. 43-44
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tornedalingar) kultur, språk, religion och historia.171 I kursplanerna förtydligas dessa
mål i tre ämnen: historia, religion och samhällskunskap. Undervisning i historia i
årskursers 7-9 ska innehålla ett historiskt perspektiv på samernas och de övriga
minoriteternas situation i Sverige.172 Undervisningen i religionskunskap i årskurs 4-6
ska innehålla berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.173
Undervisning i samhällskunskap i årskurs 4-6 ska behandla urfolket samerna och övriga
nationella minoriteter i Sverige samt de nationella minoriteternas rättigheter. 174 I
årskurs 7-9 ska samma ämne behandla de nationella minoriteterna och samernas
ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.175 I
och med de nya kunskapsmålens införande krävs ökade kunskaper om samisk kultur,
språk, religion och historia bland lärare, det bör avspegla sig i lärarutbildningen samt i
läromedel.

Läromedel för undervisning på och i samiska
Mål


Tillgången till läromedel för undervisning i och på samiska för alla åldrar och
nivåer är fullgod.

Regeringen konstaterade 2009 att det saknas läromedel för att kunna bedriva en bra
undervisning i och på samiska. 176 Bristen på samiska läromedel för undervisning i och
på samiska är på flera områden akut. En satsning på läromedel är därför särskilt
prioriterad. Det är ett resurskrävande arbete, inte minst mot bakgrund av samiskans tre
språkvarieteter. Det är därför angeläget att, precis som regeringen anser, avsätta
statliga medel för läromedel för undervisning i och på samiska. 177
De statliga medel som idag avsätts för samiska läromedel är inte tillräckliga. Den
uppfattningen delas av Europarådet som bedömer att de satsningar på utbildningar i
nationella minoritetsspråk som regeringen gjort hittills inte har varit tillräckliga.
Europarådet anser att det krävs särskilda åtgärder i Sverige för att råda bot på bristen
på läromedel samt stärka undervisning i och på minoritetsspråken.178
Ett digitalt bibliotek med samisk litteratur och läromedel ska finnas för att öka
överskådligheten och tillgängligheten.
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Vi anser att samarbetet inom Sápmi vad gäller produktion, utveckling och distribution
av samiska läromedel måste utvecklas.
Som jämförelse kan nämnas att Norge år 2003 använde nästan 140 000 euro för
framställning av läromedel medan Sverige under samma år använde nästan 76 000 euro
och Finland 258 000 euro. 179 År 2010 hade Sameskolstyrelsen 70 000 kr budgeterat för
läromedelsarbete.180

Information om samisk utbildning
Mål


Alla samer har kunskap om sina rättigheter och möjligheter till undervisning i
samiska samt övriga samiska utbildningsalternativ inklusive samisk förskola.



Kommuner, skolor och berörda myndigheter har kunskap om samers rättigheter
till samisk utbildning.

Sameskolstyrelsen har enligt lag i uppdrag att informera om sameskolan och om
samiska undervisningsinslag i det offentliga skolväsendet för barn och unga. 181 Det är en
viktig verksamhet som Sametinget ytterligare kan utveckla.
Genom information direkt riktad till föräldrar till samiska barn vill Sametinget öka
kunskapen om vilka rättigheter och möjligheter det finns till undervisning i samiska och
samiska utbildningsalternativ. Vuxna samer ska också informeras om möjligheter till
samisk utbildning.
Sametinget ska verka för att kommuner, skolor och berörda myndigheter har god
kunskap om lagstiftade rättigheter och möjligheter vad gäller samiska
utbildningsalternativ, för att de på så sätt bättre ska kunna informera om och tillgodose
samers rättigheter och behov vad gäller utbildning.
Sametinget har i uppdrag att informera om samiska förhållanden182 och har goda
förutsättningar för ett utökat informationsarbete.
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Tillgång till samisk utbildning
Mål


Alla samiska barn och ungdomar har tillgång till samisk utbildning.

Målet inkluderar att utbildningsalternativen är av god kvalitet oavsett bostadsort.
Tillgängligheten ökar genom att fler samiska förskolor etableras och genom att fler
grundskolor och gymnasier erbjuder integrerad samisk undervisning samt satsar på
samisk undervisning för barn och elever med särskilda behov.
För att också öka tillgängligheten till samiska utbildningsalternativ är en ordentlig
satsning på distansundervisning nödvändig. Det innebär satsning på läromedel och
teknik speciellt framtaget för distansundervisning samt vidareutbildning av pedagoger.
Vad gäller distansundervisning finns det fördelar med ett utvecklat samarbete över
landsgränser i Sápmi. Som ett led i en utökad geografisk tillgänglighet kan fristående
skolor med samisk inriktning och fristående samiska förskolor och fritidshem vara en
möjlighet. I dessa fall ska Sametingets bedömning väga tungt vid tillståndsgivning.

Förskola
Mål


Samisk förskola är tillgänglig för alla samiska barn oavsett var i Sverige de bor.

Rätten till förskola på samiska ska inte vara begränsad till de samiska
förvaltingskommunerna, utan gälla i hela landet. Regeringen anser att förskolan har en
viktig uppgift i att stödja och bejaka flerkulturella identiteter och att stödet till barn i
förskola med ett annat modersmål än svenska behöver prioriteras.183 Samisk förskola är
viktig inte minst mot bakgrund av Barnkonventionen som stadgar att ett barn som
tillhör ett urfolk har rätt att tillsammans med andra i sin grupp ha ett eget kulturliv och
använda sitt eget språk.184 Den samiska förskolan lägger i stor utsträckning grunden för
samiska barns språkinlärning, stärkt samisk identitet och känsla av tillhörighet till det
samiska samhället. Med samisk förskola avses förskoleverksamhet där hela eller delar
av verksamheten bedrivs på samiska samt i övrigt har en mer eller mindre utvecklad
samisk profil vare sig det sker i regi av Sametinget (med nytt utbildningsansvar),
kommuner eller privat verksamhet.
Idag misslyckas kommuner med att erbjuda samisk förskola, delvis på grund av stora
svårigheter med att rekrytera förskollärare. Därför är en ordentlig satsning på att öka
183
184

Prop 2004/05:11 s. 53
Artikel 30

38

antalet samisktalande förskollärare nödvändig. Riksdagen har genom införandet av lag
om nationella minoriteter och minoritetsspråk understrukit vikten av att utvidga samisk
förskola.
Det finns möjligheter att utveckla samisk förskola både i kommuner som erbjuder
samisk förskola och i kommuner som i dagsläget helt saknar samisk förskola. I och med
utökad samisk förskola ökar också rekryteringsbasen för fortsatt samisk utbildning.
Idag får Sameskolstyrelsen efter avtal med en kommun ta över ansvaret för
kommunens uppgifter inom förskolan mot ersättning från kommunerna. Inkomsterna
disponeras av Sameskolstyrelsen.185
Samiska föräldrar har påpekat att det finns behov av att kunna få förskoleverksamhet i
två kommuner eller i ett grannland. Behovet uppstår på grund av familjernas flyttning
mellan sommar- och vinterbetesland. Kommuner är allmänt inte skyldiga att växelvis ta
emot barn i sina verksamheter. Sametinget bör medverka till att hitta lösningar.

Modersmålsundervisning i samiska
Mål


Alla samiska elever har tillgång till modersmålsundervisning i samiska av hög
kvalitet.

Det samiska språket är en nyckel till den samiska kulturen och identiteten, därför är
modersmålsundervisning i samiska viktig för såväl elever som talar språket som för
elever som önskar återta sitt språk.
I dag är en kommun inte skyldig att anordna modersmålsundervisning om lämplig
lärare inte finns att tillgå.186 Genom en reell satsning på att öka tillgången på lärare i
samiska och utvecklade läromedel för distansundervisning ökar tillgängligheten och
kvaliteten höjs. Samtidigt minskar risken att samiska elever nekas sin rätt till
modersmålsundervisning. Europarådets ministerråd har rekommenderat Sverige att
omgående vidta åtgärder för att aktivt stärka tillgången på modersmålsundervisning i
minoritetsspråken.187
Idag räknas inte svenska, svenska som andraspråk, engelska eller modersmål/hemspråk
till kategorin moderna språk. Samiska som modersmålsval ger ingen meritpoäng för
högskolestudier. Samiska kan dock studeras inom ramen för moderna språk och ger då
ett meritvärde. Det finns kursplaner för samiska för såväl grundskola som
gymnasieskolan. Möjligheten att erbjuda samiska inom ramen för moderna språk ska
utvecklas. Sådan utbildning ska ge fullgoda meritpoäng
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Sametinget och sameskolan ska vara en resurs för modersmålsundervisningen i hela
landet. Föräldrar till samiska barn ska vara väl informerade om rätten till
modersmålsundervisning i samiska.

Integrerad samisk undervisning
Mål


Integrerad samisk undervisning finns tillgänglig för alla samiska elever oavsett
var i Sverige de bor.



Integrerad samisk undervisning ligger inom den garanterade undervisningstiden
under skoldagen och är en del av motsvarande utbildning för andra elever i
grundskolan och gymnasiet.

Utöver sameskolan och modersmålsundervisning i samiska är integrerad samisk
undervisning den enda möjlighet samiska elever har att under skoltid tillgodogöra sig
samisk kunskap och kultur samt undervisas i och på samiska. I dagsläget sker integrerad
samisk undervisning i huvudsak i de samhällsvetenskapliga ämnena men integrerad
samisk undervisning lämpar sig för fler ämnen. Integrerad samisk undervisning ska vara
en del av ordinarie undervisning och samiska ämnen ska värderas lika högt som andra
ämnen. FN uppmärksammade i januari 2011 att samiskan påverkas negativt av den
begränsade användningen utanför hemmet.188 Detta problem kan delvis motverkas
genom att samiska integreras i fler delar av utbildningsämnena.
Regeringen föreslog 2009 mot bakgrund av det samiska språkets hotade ställning att
tillgången till integrerad samisk undervisning borde utökas.189 Integrerad samisk
undervisning har stor potential och kan utvecklas och förbättras bland annat genom
ökade resurser, teknik och läromedel vilket gör att måluppfyllelsen kan nås.
Integrerad samisk undervisning är viktigt inte minst mot bakgrund av
Barnkonventionen som stadgar att ett barn som tillhör ett urfolk har rätt att
tillsammans med andra i sin grupp ha ett eget kulturliv och använda sitt eget språk.190
Föräldrar till samiska barn och samiska elever ska vara väl informerade om möjligheten
till och fördelarna med samisk integrerad undervisning.
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Universitet/högskola
Mål


Sametinget samarbetar med universitet och högskolor för att säkerställa brett
utbud av kurser och utbildningar i samiska och med samiskt innehåll.



Möjligheterna att studera samiska på högskolenivå är fullgoda.



En högskole- eller universitetsfilial med samisk inriktning på svensk sida av
Sápmi finns för att främja forskning och utbildning för och av samer.

Högre utbildning och forskning driver på samhällets utveckling och är en viktig del av
Sápmis och samers framtid, inte minst vad gäller egenmakt och inflytande.191 Det är
därför viktigt att utbudet av kurser och utbildningar på högskolenivå i samiska och med
samiskt innehåll ökar. I ett första skede bör satsning ske på utbildningar i pedagogik,
urfolksstudier, folkrätt, traditionell kunskap och samiska. Utökad samisk utbildning ger
förutsättningar för samiska studenter och det samiska samhället att bli bättre rustade
att möta utmaningar och förändringar. Sametinget ska fungera som en resurs i
utformandet av kurser och utbildningar för de universitet och högskolor som så önskar.
För att öka det samiska inflytandet och deltagandet i högre utbildning och forskning ska
Sametinget i samarbete med ett eller flera universitet/högskolor, få till stånd en
självständig filial med samisk utbildning på svensk sida av Sápmi.
Sametinget vill uppmuntra och öka möjligheten till högre studier i samiska ämnen
genom att verka för att stipendier för studier på högskolenivå alternativt att studielån
avskrivs efter avklarade högskolepoäng i samiska.

Folkbildning
Mål


Vuxna samer har goda möjligheter att lära sig samiska inklusive att lära sig att
läsa och skriva på sitt eget språk.



Goda möjligheter finns att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter i ämnen
med samisk inriktning utanför grundskola, gymnasium och universitet/högskola.

Folkbildningen kännetecknas av att den är ”fri och frivillig”, det vill säga fri från statlig
styrning och frivillig för deltagarna. Med folkbildning avses framför allt verksamhet
inom bibliotek, folkhögskolor, studieförbund och föreningar. Syftet med folkbildning är
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att på ett demokratiskt och jämlikt sätt få medborgarna i samhället att ta till sig ny
kunskap och nya värderingar vilka de inte kan ta till sig på annat sätt.
Sametinget ska vara en resurs för studieförbund, folkhögskolor och övriga som
anordnar kurser i samiska, inklusive språkbad och i ämnen med samisk anknytning. Nya
och befintliga verksamheter inom folkbildning ska utvecklas och stärkas.
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5 Sametingets framtida roll och ansvar i fråga
om utbildning och organisering av
utbildningsfrågor
Utbildningskommittén har, som redovisats, som en utgångspunkt att myndigheterna
Sametinget och Sameskolstyrelsen kommer slås samman med ett överfört ansvar till
Sametinget för den verksamhet som Sameskolstyrelsen enligt bestämmelserna utövar.
Sameskolstyrelsen läggs ned i detta scenario. Staten kvarstår således som huvudman för
den samiska skolformen. Utbildningen i sameskolorna och den integrerade samiska
undervisningen berörs inte av förslaget. Mål och styrdokument för utbildningen förblir
desamma som tidigare.
I kap 1 redogörs för Sametingets inflytande över Sameskolstyrelsen och för
Sameskolstyrelsens uppgifter idag.

Skolmyndighetsutredningens förslag i betänkandet ”Tre nya skolmyndigheter (SOU
2007:79)
Utredningen föreslår att ”Sameskolstyrelsens uppgifter inordnas i Sametinget och förs
till Jordbruksdepartementets ansvarsområde. Sameskolstyrelsen som myndighet läggs
ner från den 1 juli 2008.” En konsekvens av förslaget ansågs vara ett ökat demokratiskt
samiskt inflytande över sameskolfrågorna.
’Som skäl anges huvudsakligen att den nuvarande organisationen inte är helt problemfri.
Ansvarsuppdelningen på två skilda myndigheter är onödig. Sametinget utser visserligen
skolstyrelsen men saknar reellt inflytande i verksamheten, eftersom Sameskolstyrelsen
inte lyder under Sametinget. Sameskolstyrelsen å sin sida är ingen stor myndighet, men
myndighetens uppdrag är förhållandevis omfattande. Styrelsen fungerar både som
myndighet, skolstyrelse och skolförvaltning. Utredningen tillmäter också Sametingets
uppfattning i frågan stor betydelse. Ett samlat ansvar för sameskolan innebär att
Sametinget kan samordna detta med sina nuvarande informationsuppgifter och sitt
ansvar för att leda och utveckla det samiska språkarbetet, så att skolan blir en viktig del i
språkarbetet. Utbildningsfrågorna för samerna hör nära samman med både kultur- och
språkfrågorna som redan ryms inom Sametingets ansvarsområde. En sammanslagning
bör också leda till ökad effektivitet och administrativa fördelar.’ (referat)

Sametingets yttrande över Skolmyndighetsutredningens förslag (2001-12-13)
’Sametinget stöder utredningens förslag fullt ut. Tinget menar att förslaget följer
Sametingets och Sameskolstyrelsens ”fastslagna ståndpunkt” och ser bl.a. fördelar med
att vissa passande resurser redan finns inom Sametinget. Sametinget understryker
vikten av att anslagen för sameskolorna ska ligga kvar på Utbildningsdepartementets
hithörande verksamhetsområde. Bedömningen är att den finansiella samhörigheten
med sakdepartementet främjar sameskolornas utvecklingsmöjligheter på samma sätt
som för övrig offentlig undervisning. Samhörigheten med utbildningssektorn betonas.’
(referat)
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Sametingets framtida roll och ansvar i fråga om utbildning.
Utbildningskommittén ser två parallella funktioner för Sametingets roll och ansvar
ifråga om utbildning som delvis kan överlappa varandra:
A. En myndighets- och förvaltarfunktion som är kopplad till ansvaret för sameskolan.
B. En allmän utbildningspolitisk funktion som ska medverka i samhällsplaneringen och
bevaka och främja att samiska behov beaktas.
Båda funktionerna kan kopplas samman genom en gemensam styrande funktion för
utbildningsfrågor.
Funktion A
Funktion A är liktydigt med ett komplett övertagande av Sameskolstyrelsens
verksamhet. Den verksamheten styrs av en rad bestämmelser i lag och förordningar
m.m.
Att inordna ansvaret för sameskolan i Sametinget innebär en ny och ansvarsfull uppgift
för Sametinget. Sametingets personalstyrka ökar markant. Trots detta kan det krävas
kompetensförstärkning inom personalstyrkan. Den nuvarande kanslifunktionen i
Sameskolstyrelsens storlek bedöms som sårbar. Organisationsförändringen förutsätter
också att Sametinget arbetar aktivt med dessa frågor, inte minst mot bakgrund av de
pågående reformerna inom skolområdet som ska föras ut till sameskolorna och
naturligtvis övrig utbildning med samiska inslag.
Utbildningskommittén bedömer att denna nya funktion kräver en särskild
gränsdragning gentemot övrig verksamhet. Ansvaret för den egna skolverksamheten ska
vara tydligt.
Funktion B
Funktion B har som uppgift att bevaka och bereda utbildningsfrågor som ligger utanför
sameskolans ansvarsområde och utöva stödjande, samarbetande och påverkande
uppgifter inom ”utbildningssektorn”.
De stödjande uppgifterna handlar till exempel om informationsinsatser, åtgärder inom
minoritets- och språkpolitiken. Sametinget har redan i uppdrag att informera om
samiska förhållanden och har goda förutsättningar för ett utökat informationsarbete.
Föräldrar och elever, såväl som kommuner, skolor och berörda myndigheter ska kunna
få en god kunskap om lagstiftade rättigheter/skyldigheter och möjligheter vad gäller
samiskt inriktade utbildningsalternativ.
Målbeskrivningarna i kap 4 anger flera behovsområden där Sametinget skulle kunna
göra stödjande och samarbetande insatser inom högre utbildning, lärarutbildning och
folkbildning.

44

Sametingets organisation för utbildningsfrågorna
Utbildningsnämnd
I den kommande organisationen bör det finnas en styrande funktion, en
utbildningsnämnd för de båda funktionerna. Nämnden utses av Sametingets folkvalda
församling, plenum och ansvarar inför plenum.
Utbildningsnämnden fullgör Sametingets styrelseuppgifter för Sameskolan och bör få en
tydlig ställning i denna del. Nämnden prövar och fullgör också de övriga frågor som
berörs under funktion B.
Inom Sametingets kansli bör en kanslienhet (avdelning) inrättas för
utbildningsfunktionerna med en utpekad skolchefsbefattning för sameskolan. I likhet
med nu gällande förordning (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen ska
skolchefen biträda nämnden i dess verksamhet och särskilt verka för att utbildningen
utvecklas. Även Enheten (avdelningen) bör också ges en stor integritet för
sameskolfrågorna. Nämnden och kanslienheten bör ha ett väl utarbetat reglemente/
instruktion/ arbetsordning som tar hänsyn till de lagar och andra författningar som
gäller för den egna skolverksamheten och nämndens myndighetsutövning.
Den självständiga ställningen för nämnden i sameskolsdelen (funktion A) innebär att
nämnden bemyndigas att träffa avtal om tjänster och service som rör denna verksamhet.
Utbildningsnämnden bereder ärenden för plenum och genomför beslut som fattas av
plenum.
Utbildningskommittén anser vidare att utbildningsnämnden ska förfoga över
specialdestinerade medel för sameskolan.
Utbildningskommittén föreslår en successiv uppbyggnad (inskolning) av en sådan nämnd
samtidigt som nödvändig kompetensförstärkning byggs upp inom kansli och hos
förtroendevalda.
Redan idag – vid tillräckliga resurser – skulle Sametinget kunna utföra uppgifter inom
funktion B. Det gäller till exempel vissa insatser inom modersmålsundervisningen i hela
landet där nuvarande Sameskolstyrelsen inte har utpekade uppgifter. Detsamma gäller
för samiska förskolor utanför Sameskolstyrelsens bestämmande .
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