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REMISSVAR 2019-10-23 

Till Skolverket 

Kopia till Sveriges utbildningsminister 

Kopia till Sveriges kultur- och demokratiminister 

Remissvar Skolverkets reviderade kurs- och 

ämnesplaner 

Sametingspartiet Landspartiet Svenska Samer lämnar följande synpunkter 

angående Skolverkets reviderade kurs- och ämnesplaner.  

Landspartiet Svenska Samer har tagit del av förslagen till reviderade kursplaner 

och kräver att undervisning om det samiska folket och nationella minoriteter 

inte ska minska eller försvagas, utan istället ska öka och stärkas.  

 

Undervisning om det samiska folket, inklusive språk och kultur, måste finnas i 

hela grundskolan, såväl i årskurs 1-3, 4-6 och 7-9, samt gymnasiet. Det bör 

integreras i flera ämnen, bland annat samhällskunskap, historia, språk och 

religion. Om lärare har för lite kompetens för att genomföra undervisningen måste 

det även till kompetenshöjande åtgärder. 

 

Det vore katastrof att minska undervisningen om samer och nationella minoriteter, 

likväl som att flytta (försvaga) undervisningen från åk 7-9 till åk 4-6, då 

okunskapen om oss samer är enormt stor ute i samhället samt bland beslutsfattare 

och politiker. Okunskap leder bl.a. till rasism. Undervisning om samer måste 

utgöra en obligatorisk del av hela undervisningen och löpa som en röd tråd 

igenom alla åldersklasser.  

 

Vi vill påminna Skolverket om att samer utgör såväl ett folk som ett urfolk, vilket 

även framkommer av regeringsformen. Med tanke på den kritik som 

återkommande framförts mot Sverige från bl.a. Europarådet är det 

anmärkningsvärt att Skolverket kommer med dessa förslag till förändringar. Det 

har skapat en stor oro ute i det samiska samhället. Skolan är oerhört viktig för att 

lägga grunden för kunskap, förståelse, respekt och för att motverka diskriminering 

och rasism av såväl samer som nationella minoriteter. Arbete för att minska rasism 
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mot samer idag handlar till stora delar att minska okunskapen i alla åldersgrupper 

genom att försöka få bättre undervisning om samer i skolor från förskoleklass till 

gymnasiet. Och att då ta bort eller dra ner på den undervisningen skulle vara att 

motarbeta att få bort den okunskap, fördomar och rasism som finns. 

Att utbilda om samer är oerhört viktigt och hör till den grundläggande 

utbildningen i skolan i Sverige. Här brister Skolverket i sitt ansvar om man går 

vidare med dessa revideringar. Det riskerar få allvarliga konsekvenser för såväl 

samer som nationella minoriteter. 
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Landspartiet Svenska Samer 
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Partiledare Landspartiet Svenska Samer 


