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Yttrande över betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 

2016:69) 
(Ku2016/02380/KO) 

 

Sametinget vill utifrån sitt verksamhetsområde lämna följande synpunkter och har i övrigt 

inga synpunkter på utredningens förslag.   

 

Enligt direktivet ska utredningen lämna förslag och bedömningar som gäller 

hur staten kan bidra till att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig 

och jämlik.  

 

Sametinget ser en möjlighet att kulturskolan i samverkan med skolan kan bidra till att stärka 

de samiska barnens språk- och kulturutveckling. Det behövs innovativa inlärningsformer 

som till exempel nyskapande konstformer på samiska i duoddje (slöjd), jojk, musik, teater, 

hiphop, konst, grafitti, film, media och så vidare för att förstärka modersmåls-

undervisningen.  

 

Sametinget har vid ett flertal tillfällen framfört till regeringen bristen på modersmålslärare i 

de samiska språken. En anledning till detta skulle kunna vara att många av de tjänster i 

modersmål som annonseras ut är små, ofta bara några timmar per vecka. Sametinget ser en 

möjlighet att tjänsteunderlaget kan breddas genom kombinationstjänster modersmålslärare i 

samiska och kulturskolepedagog i samiska kulturaktiviteter, vilket medför att tjänsterna bli 

större och kan locka fler sökande.  

 

Samiska barn behöver få utveckla en egen kulturell identitet och de behöver stöd med att 

lära sig och utveckla sitt språk. Alla samiska språk är klassade som hotade språk enligt FN-

organet UNESCO. De samiska språkens fortlevnad och vidareutveckling är av största vikt. 

För att bryta och vända den pågående språkbytesprocessen behöver åtgärder sättas in 

parallellt på olika områden. Det räcker inte med att språket talas i hemmet utan det måste 

återerövras inom fler domäner. Ett särskilt stort ansvar för att driva på en positiv utveckling 

bär alla förvaltningsmyndigheter som arbetar med barn.  
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I språklagen (2009:000) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och 

främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella 

minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av 

en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Med 

det allmänna avses offentlig verksamhet som utövas genom staten, kommunerna eller 

landstingen. Med främja avses att det allmänna genom aktiva åtgärder och handlingar ska 

stödja språkens och kulturens fortlevnad.   

 

För många barn sker språkinlärningen i skolan, men modersmålsundervisningen är inte 

tillräckligt för språkutveckling. Kulturverksamhet på de samiska språken fyller en viktig 

språkrevitaliserande och identitetsskapande funktion.  

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av kanslichef Anja Taube. Enhetschef Aina Negga har varit 

föredragande. 

 

 

 

 

Anja Taube 

Kanslichef 

    Aina Negga 

    Enhetschef  
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