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Abstract  

 

The oppression that indigenous people experienced in many decades slowly began to loosen 

after the second world war, this is partly visible in the growing number of international 

convention protecting indigenous people. The racism and discrimination towards the 

indigenous people were exchanged with an aim to mediate a respectful and informative view 

of the history about the indigenous people to the majority. The Sami people’s history, the 

indigenous people of Norway, Sweden, Russia and Finland, is a European example of colonial 

oppression inside the boundaries of Europe. This essay aim to analyze how the Samis are 

represented in the Swedish curriculum from 1994 and 2011 and the Norwegian curriculum from 

1997 and 2015. The analyze is concentrated to the subjects Religious Education and history. 

The theory of the analyze is based on postcolonial theory presented by Ania Loomba which 

make it possible to critically examine the curriculums.   

 

Keywords: Sami, Sami people, Indigenous peoples, Indigenous Religion, Postcolonial Theory, 

Norway, Sweden, Curriculum,   
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1 Innledning  

 

Tråante, som er sørsamisk for Trondheim, 2017 markerer 100-års jubileet av samenes første 

landsmøte som fant sted i Trondheim 6. til 9. februar 1917. Landsmøtet i 1917 var det første 

som samlet representanter fra store deler av Sápmi på tvers av de fire landegrensene med formål 

å fremme felles sak som et folk.1 Sápmi er betegnelsen for de samiske områdene i Norge, 

Sverige, Finland og Russland. Siden 1917 har det skjedd store forandringer i storpolitikken og 

utdanning rettet mot samer og om samer. Derfor er det i forbindelse med 100-års jubileet 

interessant å undersøke hva slags posisjon det samiske folket, den samiske kulturen og historien 

har i utdanningssystemet i dag.  

 

1.1 Hensikt og Problemstilling 
 

Oppgavens hensikt er å undersøke likheter og forskjeller i hvordan samisk religion og historie 

framstilles og presenteres i den norske og den svenske læreplanen. Læreplanene som skal 

undersøkes spenner over et tidsrom på ca. 15 år, den svenske læreplanen fra 1994 og 2011 og 

den norske fra 1997 og 2015. Det er interessant å undersøke læreplanene fra dette tidsrommet 

da det under sent 1900-tall og tidlig 2000-tall tilkom en rekke rettigheter, konvensjoner og tiltak 

for å fremme urfolks stilling i verden og i Skandinavia. Både i Sverige og Norge regnes samer 

som et urfolk, men i Sverige regnes samer også som en nasjonal minoritet som omfattes av 

rettigheter på lik linje med landets øvrige minoriteter sverigefinner, tornedalingar, romer og 

jøder. Ifølge Store Norske Leksikon ønsket ikke Sametinget en definisjon av samer som 

nasjonal minoritet, da de allerede har status som urfolk.2 

 

Problemstillingen for oppgaven er å undersøke hvordan samenes religion og historie framstilles 

i fagene religion og historie i den norske ungdomsskolen og den svenske högstadieskolan med 

utgangspunkt i læreplanen fra 1994 (Sverige) og 1997 (Norge) med de gjeldene læreplanene 

fra 2011(Sverige) og 2015 (Norge). 

 

I tillegg til å undersøke samisk representativitet i den norske og den svenske læreplanen, skal 

jeg også se på artikler i konvensjoner som omfatter urfolk eller nasjonale minoriteters rett til 

                                                 
1 http://www.xn--trante2017-25a.no/om-traante-2017/historie/, lest 18.04.17 
2 https://snl.no/nasjonale_minoriteter_i_Norge, lest 23.05.17 

http://www.tråante2017.no/om-traante-2017/historie/
https://snl.no/nasjonale_minoriteter_i_Norge
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utdanning for å se om læreplanene har forankring i disse konvensjonene.  

 

1.2 Metode 
 

Jeg skal gjøre en innholdsanalyse av hvordan samisk religion og historie framstilles og 

sammenligne forandringene av denne framstillingen mellom den norske og den svenske 

læreplanen. Jeg kommer til å benytte med av en kvalitativ innholdsanalyse da denne gjør det 

mulig å gjøre en dypere analyse av læreplanenes innehold og utvikling. Innholdsanalyse gjør 

det mulig å beskrive og undersøke budskapet til teksten, som Chad Nelson og Robert H. Woods 

beskriver i kapitel 2.1 i The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion. 

Nelson og Woods gjør rede for innholdsanalysens ulike funksjoner, blant annet kan metoden 

brukes til å undersøke hva slags presentasjon en spesifikk gruppe har i et samfunn.3 En læreplan 

skal fungere som en presentasjon av hva skolen skal lære ut til elevene, det er et offentlig 

dokument med tydelige mål, men gir likevel rom for at leseren skal tolke hva denne mener er 

vesentlig. En læreplan er derfor ikke en ren objektiv framstilling av kunnskap og mål, like lite 

som at en innholdsanalyse er en fullstendig objektiv metode da den grunner seg i koplingen 

mellom mening og symboler.4  

 

Innholdsanalysen konsentreres til å behandle fagene religion og historie for norske 

ungdomsskoleelever og svenske högstadieelever. Jeg kommer ikke til å gjøre en fullstendig 

innholdsanalyse av begge fagene, men konsentrere analysen på de mål og setninger der ordet 

same, samisk, urfolk eller nasjonal minoritet nevnes da det er det relevante for oppgavens 

hensikt og problemstilling. Jeg kommer dermed til å foreta meg en kritisk lesning av 

læreplanene og fordype meg i hvilken sammenheng som ordene same, samisk eller urfolk er 

satt i. Deretter kommer jeg til å sette de ulike sammenhengene i den norske og den svenske 

læreplanen opp mot hverandre for å undersøke teksten. Framstillingen av samenes religion og 

historie kommer til å analyseres gjennom et postkolonialt perspektiv. Det er interessant å bruke 

postkolonial teori i en undersøkelse av framstilling av samers religion og historie da samene i 

lang tid har levd under fortrykk av den norske og den svenske staten.   

 

Til tross for at oppgaven er gjort med en kvalitativ metode har jeg benyttet meg av en form for 

                                                 
3 Nelson, Chad and Woods, Robert H, jr. 2.1 Content analysis. I The routledge handbook of 

research methods in the study of religion, Stausberg, Michael and Engler, Steven (red.), 2011, 

s. 110 
4 Nelson and Woods, 2.1 Content analysis, s. 112  
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kvantitativ metode for å sortere og avgrense materialet. For å finne fram til tidligere forskning 

og bakgrunn, som presenteres om kort, har jeg benyttet meg av søkeord for å finne artikler, 

bøker og forskning som er relevant for oppgaven. Ord som jeg har søkt etter er same*, samisk*, 

samisk religion*, samisk historie* og urfolk*. Ved å søke etter Sápmi* i blant annet databasen 

diva-portal.org har jeg kommet over en rekke antologier i bøker og artikler fra tidsskrifter som 

omhandler samiske perspektiv.  

 

1.3 Materiale  
 

Oppgavens materiale strekker seg fra læreplaner til undersøkelser av nasjonale lover. 

Primærmaterialet for oppgaven er læreplanene for det svenske högstadiet fra 1994 og 2011, og 

den norske ungdomsskolen fra 1997 og 2015. De ulike læreplanene kommer til å forkortes i 

henhold til de offisielle forkortningene som er Lpo94, Lp97, Lgr11 og Lp15. Læreplanens 

nasjonalitet tydeliggjøres herved med årstall etterfulgt av (S) eller (N), der (S) representerer 

Sverige og (N) Norge. Materialet i læreplanene begrenses til å gjelde fagene religion og historie. 

Da dette er en religionshistorisk bachelor finner jeg det mest relevant og interessant å fokusere 

på disse to fagene, fremfor fagene norsk og samfunnsfag eller svenska og samhällskunskap. 

Det er også relevant å undersøke om den samiske kulturen, religionen og historien framstilles 

som levende eller noe som tilhører fortiden, og i den grad læreplanene kan fortelle noe om dette 

er det troligvis i fagene religion eller historie. Undersøkelsen av læreplanene er begrenset til å 

gjelde læreplanene før millenniumskiftet og de gjeldene da det i perioden 1989 -2007 kom flere 

konvensjoner knyttet til urfolks rettigheter, blant annet ILO-konvensjonen nummer 169 fra 

1989 og FNs urfolkdeklarasjon fra 2007. Ved å benytte meg av denne avgrensningen av 

materialet kan jeg også undersøke om konvensjonene har påvirket læreplanen. En mer 

utfyllende presentasjon av konvensjonene og hvilke deler av konvensjonene som skal brukes i 

denne oppgaven gjøres i avsnittet: bakgrunn.   

 

Før en mer dyptgående undersøkelse av læreplanene er det vesentlig å kort presentere de ulike 

læreplanene. Læreplaner er offentlige dokument utarbeidet på statlig nivå på oppdrag av 

regjeringen, dette gjelder både i Sverige og i Norge. Alle læreplanene i undersøkelsen består av 

en generell del som inkluderer skolesystemets mål og hensikt, den generelle delen omfatter hele 

grunnskolen. Kunnskapsmålene knyttet til skolens ulike fag presenteres under læreplanen i 

Norge og under kursplaner, som tilkommer læreplanen, i Sverige. Den svenske högstadieskolan 

inkluderer elever som går i klasse 7–9 og omfatter elever i samme alder som den norske 
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ungdomsskolen der klassene heter 8.–10. klasse. Som jeg kommer til å diskutere i avsnittet om 

teoretisk utgangspunkt kan det være problematisk å snakke om kolonialisme og 

postkolonialisme som en enhetlig global prosess. Ved å sammenligne ulike koloniale samfunn 

finnes en risiko av forminskning av interne prosesser og fortrykk. Jeg kommer derfor ikke til å 

sammenligne den samiske historien eller nåværende situasjon med andre urfolk og samfunn. 

Under bakgrunnen skal jeg forsøke å gi en kortfattet beskrivelse av den norske og svenske 

statens handlinger i Sápmi og effektene dette fikk på det samiske folk samt hvordan situasjonen 

i Sápmi ser ut i dag. Jeg kommer også til å diskutere om de nasjonale handlingene kan regnes 

som kolonialt fortrykk av samer.  

 

1.4 Teoretiske utgangspunkter  
  

Det teoretiske utgangspunktet for oppgaven er å analysere framstillingen av kunnskapsmålene 

som dreier seg om samisk religiøsitet, historie eller kultur i et postkolonialt perspektiv.  

 

For å benytte meg av postkolonial teori kreves det først og fremst en definisjon og avgrensning 

av begrepene og teoriene knyttet til kolonialisme og imperialisme. Startskuddet for 

kolonialismen er generelt knyttet til det sene 1400-tallet og Colombos oppdagelse av den nye 

verden. Ania Loomba mener imidlertid at denne tidsmessige avgrensningen av kolonialismen 

er begrensende. I Oxford English Dictionary (OED) beskrives kolonialisme som bosetting og 

beskriver bare de tilflyttende menneskene.5 Loomba kritiserer en slik definisjon av 

kolonialisme da det ekskluderer den gruppen som opprinnelig bodde i området, og hun mener 

at definisjonen også bør nevne at kolonialisme er erobring og kontroll over menneskers land og 

tilganger.6 Gjennom å bredde definisjonen av hva kolonialisme er og hvordan det foregår 

begrenses ikke kolonialismen til etter 1400-tallet og kan derfor beskrives som 

et ”…återkommande och geografiskt utbrett inslag i mänsklighetens hela historia.”7  

 

Det vestlige samfunnet gjennomsyres av et lineært historiesyn, en forestilling om en historisk 

begynnelse, skapelsen og et endelig mål med historiens slutt.8 Det lineære historiesynet 

påvirker hvordan historiske hendelser framstilles. Dette blir blant annet synlig i forestillingen 

                                                 
5 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, 

Tankekraft, Stockholm, 2006, s. 23 
6 Loomba s. 24  
7 Loomba, s. 24  
8 https://snl.no/line%C3%A6rt_historiesyn, lest 18.04.17 

https://snl.no/line%C3%A6rt_historiesyn
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om kolonialismens begynnelse på 1500-tallet og kolonialismens slutt ved 1970-tallet da de siste 

koloniene ble avviklet i Angola og Moçambique. Å se kolonialismen som en lineært enhetlig 

hendelse eller periode er problematisk da kolonialismen så svært forskjellig ut i ulike deler av 

verden. Kolonialismen har utviklet seg og påvirket en rekke land og folk på ulike områder. 

Koloniene i blant annet Amerika og Australia ble avviklet under 1700-tallet. Både 

kolonialiseringen og avkoloniseringen av disse landene skiller seg sterkt ut fra 

kolonialiseringen og avkoloniseringen av land på det afrikanske kontinentet på midten av 1900-

tallet.9 

 

Ved å sammenligne kolonialisering og avkolonialisering i et tidsperspektiv kan en risikere å 

usynliggjøre maktforskjeller og fortrykk, Loomba mener dermed at kolonialisme bør ses i et 

romslig perspektiv.10 På Linnéuniversitets hjemmeside står det forklart under kulturgeografi 

hva som menes med et romslig perspektiv; ”… är fokus på hur mänskliga verksamheter och 

företeelser är lokaliserade, förankrade, utbredda och fördelade på jordytan liksom hur relationer 

mellan platser ser ut och betydelsen av geografisk skala”.11 Jeg tolker Loombas ønsker om et 

romslig perspektiv på kolonialisme som en måte å undersøke ulike prosesser gjennom å 

fokusere på geografiske forskjeller og på ulike maktrelasjoner innenfor disse områdene. Ved å 

se kolonialisme i et tidsmessig perspektiv blir begrensningene tydelige da ulike geografiske 

områder opplevde kolonialisme i forskjellige tider. Å bruke en romslig definisjon av 

kolonialisme vil også påvirke synet og definisjonen av postkolonialisme. Det er i likhet med 

kolonialisme problematisk å se postkolonialisme som en lineær enhetlig prosess da den strekker 

seg over trehundre år, har utviklet seg på forskjellige måter, utøvet fortrykk på ulike måter og i 

ulik grad på mennesker. På grunn av postkolonialismens komplekse og mangefasetterte effekter 

kan bruken av begrepet ”det postkoloniale” risikere å forminske eller utelate forskjellige interne 

og rasemessige forskjeller i de avkolonialiserte samfunnene.12  

 

Postkoloniale perspektiv kan også problematiseres da ordet ”post” beskriver noe som skjer i 

ettertid av en periode. Ordet satt sammen med kolonialisme vil dermed indirekte bety at 

kolonialismen er slutt. Men at et land har blitt selvstendig etter et kolonialt styre vil ikke per 

                                                 
9 Loomba, s. 28  
10 Loomba, s. 27 
11 https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-konst-och-humaniora/mot-

fakulteten/kulturgeografi/, lest 18.04.17  
12 Loomba, s. 28 

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-konst-och-humaniora/mot-fakulteten/kulturgeografi/
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-konst-och-humaniora/mot-fakulteten/kulturgeografi/
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automatikk bety at kolonialismen i landet og dets påvirkninger har tatt slutt. Et land kan ifølge 

Loomba være både postkolonialt, formelt selvstendig, og nykolonialt, økonomisk og/eller 

kulturelt avhengig.13 På grunn av det komplekse forholdet mellom en tidligere kolonis 

økonomiske eller kulturelle avhengighet til det tidligere kolonisatørlandet eller til et 

nyimperialistisk land som USA, har det blitt rettet en del kritikk mot postkolonial teori når det 

defineres eller brukes som en indikator på kolonialismens slutt.   

 

Det har framhållits att postkolonialismen inte bör ses som någonting som bokstavligen 

efterträder kolonialismen och tillkännager dess slut, utan i stället måste förstås som 

ett ifrågasättande av den koloniala dominansen och kolonialismens följdverkningar.14 

 

Det er med utgangspunkt i denne setningen som jeg velger å tolke og bruke postkolonialisme i 

analysen av læreplanene. Jeg er godt kjent med på at kolonialismens fortrykk og effekter har 

sett svært forskjellig ut i ulike land og deler av verden, noe som så klart også gjelder den norske 

og den svenske statens fortrykk av det samiske folket. I avsnittet om bakgrunn kommer jeg til 

å redegjøre for om det finnes belegg for å hevde at det samiske folket har blitt utsatt for kolonialt 

fortrykk.  

 

1.5 Tidligere Forskning 
 

Det er forsket relativt lite på samisk representativitet i utdanningsdokumenter eller læremidler, 

men læremidler er undersøkt i flere bachelor- eller masteroppgaver fra norske universitet og 

svenske universitet. Etter grundig søking på universitetshjemmesider og oppgavesider har jeg 

med søkeordene nevnt i avsnittet metode, ikke funnet tidligere forskning som undersøker eller 

sammenligner norske og svenske læreplaner med perspektiv på representasjonen av samisk 

religion og historie i grunnskolen. Det finnes en del norske og svenske bachelor- og 

masteroppgaver som beskriver hvordan samer, samisk religion og lignende framstilles i 

lærebøker for grunnskolen eller videregående. De aller fleste av disse oppgavene fokuserer på 

hvordan samisk kultur og identitet presenteres i læremidler for språkfagene og fagene historie 

og/eller religion. Universitetet i Tromsø har et spesielt ansvar for forvaltning av kunnskap, 

forskning og utdanning innenfor samisk språk og kultur, blant annet gjennom Senter for 

samiske studier (Sesam). Universitetet i Umeå har også et sentrum for samisk forskning, 

Vaartoe eller CeSam. På begge universitetene pågår det forskningsprosjekt knyttet til det 

                                                 
13 Loomba, s. 28  
14 Ibid, s. 32  
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samiske og skolen. Doktorgradsprosjektet Samisk innhold i skolen skrives av Kajsa Kemi 

Gjerpe gjennom SeSam og forskningsprosjektet Skuvllas skal undersøke urfolk og minoriteter 

i skole og utdanning, med særlig fokus på hvordan samer blir omtalt og presentert.15  

 

I et samarbeid mellom CeSam og Uppsala Universitet pågår forskningsprosjektet Utbildningens 

demokratisering och etnifiering i svenska Sapmi – 1942 till i dag.16 En av de sju delstudiene i 

forskningsprosjektet er skrevet av Charlotta Svonni som gjør rede for den samiske 

representativiteten i Lgr11 (S). Jeg har fått tilgang til Svonnis artikkel da den har blitt publisert 

i tidsskriftet Creative Education. Artikkelen fokuserer på det marginale utdanningstilbudet for 

det samiske folket i henhold til hva som står i den svenske læreplanen for grunnskolen fra 2011, 

Lgr11, som er den samme læreplanen jeg skal analysere. Svonni problematiserer den minimale 

representasjonen den samiske kulturen får i læreplanen og viser at i 804 sentrale deler i 

læreplanen er det bare tre steder hvor samisk tematikk er inkludert.17 Det kan til synes virke 

overflødig at jeg også skal analysere den samiske representasjonen i læreplanen fra 2011, men 

da mitt fokus for oppgaven og problemstillingen skiller seg fra Svonni mener jeg at det er mulig 

å gjøre en undersøkelse av delvis samme materiale.  

 

Hadi K. Lile doktorerte 2011 med avhandlingen FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1) om 

formålet med opplæring: En rettssosiologisk studie om hva barn lærer om det samiske folk. 

Avhandlingen består av to deler der den første delen er av juridisk karakter med analyse i lovers 

virkning og del to består av en sosiologisk undersøkelse med intervju av lærere og elever for å 

undersøke hva elever faktisk lærer. Lile vil med avhandlingen undersøke om barn i Norge lærer 

det de skal om det samiske folk i henhold til FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1).18 

Avhandlingen retter kritikk mot at den norske stat og kunnskapsdepartementet har ignorert 

barnekonvensjonen artikkel 29 (1) i blant annet utformingen av læreplanene.19 Kritikken 

omfatter det faktum at fornorskingspolitikken rettet mot samene fra cirka 1850 – 1960 ikke er 

                                                 
15 https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=446951 og 

https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=422038, lest 18.04.2017  
16 http://www.vaartoe.umu.se/forskning/Nomad-+och+sameskolan/, lest 18.04.2017 
17 Svonni, Charlotta. At the Margin of Educational Policy: Sámi/Indigenous Peoples in the 

Swedish National Curriculum 2011. Creative Education, 6 (2015), 898-906. S. 904  
18 Lile, Hadi Khosravi, FNs barnekonvensjon artikkel 29 (1) om formålet med opplæring: En 

rettssosiologisk studie om hva barn lærer om det samiske folk. Doktoravhandling: Juridisk 

fakultet, Universitetet i Oslo, 2011, s. 16  
19 Lile, s. 297  

https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=446951
https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=422038
http://www.vaartoe.umu.se/forskning/Nomad-+och+sameskolan/
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en del av pensum.20 Liles undersøkelse av læreplanen og intervjuer er gjort i 2009, så hans 

resultat om at fornorskingspolitikken ikke er en del av pensum kan skille seg fra mitt resultat 

da jeg skal undersøke den nyeste læreplanen fra 2015. Lile undersøker først og fremst FNs 

barnekonvensjon artikkel 29 (1), som ikke kommer til å bli analysert grundig i denne oppgaven, 

men siden hans rettsosiologiske avhandling delvis er av didaktisk karakter er det en interessant 

bakgrunn for min undersøkelse.  

 

Daniel Lindmark, professor i historie med fokus på didaktikk, religionsvitenskap og teologi på 

Umeå universitet, har publisert en rekke artikler og forskning med fokus på svensk 

skoleundervisning i Sápmi. Lindmark har blant annet bidratt til Vitboken som er en del av 

Svenska kyrkans erkjennelse av kirkens rolle i fortrykket mot samer som ble publisert i april 

2016. I 2004 publiserte han en artikkel i Tidskrift för lärarutbildning och forskning med navn 

Utbildning och kolonialism: Svensk skolundervisning i Sápmi på 1700-talet. I artikkelen 

beskriver han hvordan og hvorfor den svenske skoleundervisningen i Sápmi er en del av en 

mørklagt svensk kolonialhistorie. 

  

 

Marit Myrvoll doktorerte med avhandlingen ”Bare gudsordet duger” om kontinuitet og brudd 

i samisk virkelighetsforståelse høsten 2010 ved universitetet i Tromsø. I avhandlingen studerer 

Myrvoll religiøsitet og tro i et samisk lokalsamfunn, Måsske i Tysfjorden. Til tross for at 

avhandlingen er avgrenset til et begrenset lokalområde er det interessant lesing for å skape seg 

et bilde av hvordan samisk religiøsitet praktiseres i dag.  

 

Lennart Lundmark er svensk historiker med doktorgrad i den svenske statens samepolitikk fra 

1500- og 1600-tallet. Lundmark har skrevet en rekke bøker om forholdet mellom den svenske 

staten og samene. I Stulet land – svensk makt på samisk mark, 2010, redegjør han for den 

svenske statens politikk i Sápmi fra 1600-tallet og fram til nåtid. Han fokuserer på økonomiske, 

politiske og rettslige forhold og forsøker dermed ikke, som han nevner i forordet, å 

skildre ”samernas kultur och tankevärld.”.21 Jeg finner Lundmarks bok viktig da han blant annet 

beskriver den svenske statens rasepolitikk og kort beskriver skolens rolle i Sápmi.   

 

                                                 
20 Lile, s. 402 
21 Lundmark, Lennart, Stulet land: svensk makt på samisk mark, [Ny utg.], Ordfront, 

Stockholm, 2010. 10  
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1.6 Bakgrunn  
 

Sápmi er navnet på det geografiske området som betegnes som samenes område og strekker 

seg gjennom fire lande: Norge, Sverige, Finland og Russland. Begrepet Sápmi omfatter også 

den samiske oppfatningen av at samene er ett folk med flere ulike språk, historie, kultur og 

samfunnsliv.22 Jeg kommer til å bruke navnet Sápmi for å beskrive det geografiske området og 

bruke ord som samisk historie, samisk religion og lignende for å beskrive den historie og 

religion som finnes i Sápmi eller brukes av samer i dag.  

 

 

1.6.1 Samene – utsatt for kolonialt fortrykk?  
 

Det samiske folket har i mange hundre år levd side om side med den norske respektive svenske 

befolkningen. Sagn og sagaer fra Snorre og berettelser fra Harald Hårfagre forteller om en 

relasjon som var preget av gjensidig respekt.23 Allerede under middelalderen begynte den 

norske ekspansjonen nordover med kirkebygging som en maktmarkør. Til tross for opprettelsen 

av kirker var det først etter reformasjonen i 1536-1537 som den norske og svenske staten 

effektiviserte tvangskonverteringer av det samiske folket.24 Den voksende strømningen av 

nasjonalisme i 1700-tallets Europa påvirket også landene lengst nord, hvor det å forene 

landsmenn gjennom statsborgerskap, språk, litteratur og religion ble sentralt.  

 

Mellom Norge og Sverige ble det alt viktigere å markere de nasjonale interessene i 

fellesområdet mellom landene i nord, der landegrensen var flytende fram til 1751, dette gjordes 

gjennom kristen misjon og undervisning. Et middel for å kristne den samiske befolkningen i 

Norge og Sverige var gjennom undervisning under strengt oppsyn, gjerne på internat isolert fra 

påvirkning hjemmefra. Begge landene var tidlig ute med et organisert skoletilbud rettet mot den 

samiske befolkningen, i Norge kom dette 1739 og i Lycksele i Sverige allerede 1632. Den 

tidlige innsatsen for å tilby eller nærmest tvinge de samiske barn og unge ned i skolebenken 

viser de nasjonale interessene i å skape en kristen og henholdsvis svensk eller norsk selvfølelse 

og lojalitet hos den samiske befolkningen.  

                                                 
22 Myrvoll, Marit, Samene – et folk i fire land, Samisk utdanningsråd, Bjørkmanns Trykkeri, 

1999, s. 11  
23 Lundmark, 2010, s. 141 
24 Kristiansen, Roald, Samisk religion og læstadianismen, Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad 

& Bjørke AS, 2005, s. 40 
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Den lutherske retningen pietismen, dominerte misjonen på 1700-tallet. ”Pietismen skulle 

fungere som et politisk-kulturelt lim for nasjonen: Slik der var bare én stat og én hersker, skulle 

der også være bare én Gud og én tro.”25 Lindmark beskriver at den pietistiske kristendommen 

hadde som mål å totalt omdanne personligheten til kristen gjennom en ”… fullständig 

internalisering av kristen världsbild, kristen människosyn och kristna normer…”.26 I likhet med 

alle historiske hendelser har ikke synet på forkynnelse og undervisning blant samer vært 

enhetlig og lineær, det florerte blant annet ulike holdninger knyttet til hvilket språk opplæring, 

undervisning og misjon skulle foregå på. 

 

Ikke bare nasjonalismen var sterk under 1700- og 1800-tallet, sosialdarwinismen, med sitt 

opphav i Charles Darwins evolusjonsteori og Herbert Spencers legitimering av 

klasseforskjeller, fikk sterkt politisk feste fra slutten av 1800-tallet og fram til andre 

verdenskrig.27 Sosialdarwinismen påvirket således politikken rettet mot samer. På slutten av 

1800-tallet gjennomsyret den biologiske rasismen forskerverden, samiske graver ble plyndret 

og hodeskaller ble målt og kategorisert.28 Det samiske folket ble kategorisert inn i undergruppen 

med utgangspunkt i sysselsetningene jakt, fiske og reinsdyrdrift. Lundmark beskriver hvordan 

den rasbiologiske forskningen fra 1860 også endret historiesynet på samene. Tidligere under 

samme århundre hadde den samiske befolkningen generelt blitt sett på som en undertrykket 

urbefolkning, men professor i anatomi og fysiologi Gustaf von Dübens lansering av 

storutbredningsteorin endret dette. Teorien forankret seg i forestillingen om at det samiske 

språket spredde seg, at den samiske befolkningen økte og at samene hadde innvandret fra 

nordøst så sent som 1700-tallet.29 Skiftningene i forskerverden påvirket også den politiske 

agendaen til den svenske og norske staten som ga sterk innflytelse på skoleordningene. 

Politikken og utdanningstilbudet kretset rundt oppfatningen ”lapp skall var lapp”; at samene 

var en underlegen rase som måtte distanseres fra den svenske kulturen.30 I skoleordningene 

rettet mot samer lå utdanningen på en lavere nivå enn i resten av landet som en metode for å 

                                                 
25 Kristiansen, 2005, s. 40  
26 Lindmark, Daniel, Utbildning och kolonialism: svensk skolundervisning i Sapmi på 1700-

talet, Tidskrift för lärarutbildning och forskning nr.3-4 2004 årgång 11, Umeå universitet, 

2004, s. 21   
27 https://snl.no/sosialdarwinisme, lest 21.04.17 
28 Lundmark, s. 144 & 147 
29 Ibid, s. 148 & 149 
30 Ibid, s. 152 

https://snl.no/sosialdarwinisme
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holde dem borte fra den siviliserte befolkningen. Lignende rasistisk politikk fantes i Norge, 

men med tydeligere fokus på å utrydde reinsdyrdriften og gjøre samene til bofaste 

jordbrukere.31 Fra cirka 1850 var det norske politiske målet med undervisning og forkynnelse 

at samene skulle assimileres bli så norske som mulig, fornorskingspolitikken var et faktum.32 

Assimileringspolitikk er i en kolonial kontekst en effektiv måte å pådrive og legitimere fortrykk 

og makt.33  

 

Politikken og skoletilbudet rettet mot samene har i både Norge og Sverige historisk sett vært et 

asymmetrisk forhold der makten ligger hos majoritetsbefolkningen. Daniel Lindmark er svært 

kritisk til hvordan statens maktutøving ovenfor samene framstilles i dag. Lindmarks fokus er 

rettet mot den svenske staten, men kan på områder også representere den norske staten 

handlinger i Sápmi. Lindmark problematiserer at svensk historieskriving bruker begrepet 

kolonisasjon for å beskrive hvordan svensker flyttet til områder i Sápmi. Lindmark 

problematiserer det samme som Loomba kritiserer; at gjennom en så snev definisjon av 

kolonisasjon og kolonialisme utelukkes de som utsettes for maktutøvingen.34 Med andre ord 

presenteres ikke den samiske eller svenske og norske historien på en rettferdig måte når 

kolonialisme reproduseres til å bare gjelde de store europeiske kolonimaktenes fortrykk. Basert 

på Lindmark og Loombas kritikk har jeg i denne oppgaven valgt å ta utgangspunkt i at samene 

historisk har blitt utsatt for kolonialt fortrykk. Samenes religion, historie, språk og rettigheter 

har vært arena for nasjonal maktundertrykkelse i godt over 200 år.  

 

 

1.6.2 Samisk religiøsitet i dag  
 

Som nevnt i avsnittet over har det siden 1600-tallet blitt bedrevet sterk kristen misjon overfor 

det samiske folket. De kilder som forteller noe om den førkristne samiske religionen stammer 

fra de kristne misjonærene, som fra sitt perspektiv og med misjon som mål beskrev religionen 

som ”djevelens verk”.35 Til tross at den eldre samiske religionen nesten helt forsvant under den 

kraftige misjonen fram til 1800-tallet overlevde religionen i det skjulte og gjennom berettelser 

                                                 
31 Ibid, s. 152 
32 Jensen, Eivind Bråstad, Fra fornorskningspolitikk mot kulturelt mangfold., Nordkalott-

forlaget, Stonglandseidet, 1991, s 19 
33 Smith, Linda Tuhiwai, Decolonizing methodologies: research and indigenous peoples, 2nd 

ed., Zed Books, London, 2012, s. 67 
34 Loomba, s. 23 & Lindmark, s. 14  
35 Solbakk, Aage, Hva vi tror på: noaidevuohta - en innføring i nordsamenes religion, 

ČálliidLágádus, Kárášjohka, 2008, s. 9  
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og nye tilpassinger har det på mange måter skjedd en revitalisering av samisk religiøsitet. Marit 

Myrvoll problematiserer at samisk religiøsitet i nåtid ofte blir framstilt svært forenklet. At 

fokuset på samisk religiøsitet er framstilt under termene førkristen og kristen tro, den 

læstadianske bevegelsen eller i et lys av ny-sjamanisme.36 Myrvoll advarer mot en framstilling 

av samisk religion som en enhetlig form som gjelder for hele Sápmi og argumenterer for at 

samisk religion er vel så kompleks som andre religioner. Kristendommen står sterkt i Sápmi, 

men den norske og den svenske kirken har også et ansvar ovenfor den samiske befolkningen. 

Samisk kirkeråd ble opprettet i Norge 1992 og i Sverige 1996, rådets oppgave er å verne og 

fremme samisk identitet, kultur og språk i den norske respektive svenske kirken.37 Under 

kirkemøtet i 1997 tok Den norske kirke et avgjørende steg i forsoningsprosessen mellom den 

samiske minoriteten og den norske majoriteten da den erkjente den norske kirkens rolle i 

overgrepet mot det samiske folk.38 Publiseringen av Vitboken er et forsøk fra Den svenska 

kyrkan å skape forsoning og formidle et rettferdig og korrekt historisk bilde av det 

asymmetriske forholdet  mellom kirken og samene.  

 

Samisk kirkeliv opplever også dilemmaer mellom den eldre religionen og den kristne. Blant 

annet når det gjelder bruken av tradisjonelle religiøse rom, som for eksempel lavvoen, i en 

kristen sammenheng. Tore Johnsen, samisk prest og teolog, fortalte under Nordisk 

kirkeromskonferanse i Tromsø 2010 at det var under de ”samiske kirkedager” i Jokkmokk 2004 

som han opplevde lavvoen som gudstjenesterom for første gang. ”For meg som prest var det en 

spennende erfaring å se at det skjedde noe når gudstjenesten ble flyttet til et rom som var fylt 

av så mye samisk tradisjon.”39 Videre forteller Johnsen at den gjenværende vinen fra nattverden 

ble helt i jorden ved ildstedet i lavvoen. Hendelsen opplevdes sterkt ”knyttet til samisk 

                                                 
36 Myrvoll, Marit, ”Bare gudsordet duger” – om kontinuitet og brudd i samisk 

virkelighetsforståelse, Doktorgradsavhandling, Universitetet i Tromsø,  2010, s. 50  
37 https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/samisk-kirkeliv/om-samisk-

kirkerad/samisk-kirkerad/, lest 05.05.2017 og https://www.svenskakyrkan.se/samiska, lest 

05.05.2017  
38 Den norske kirke, Samisk kirkeliv – åpen folkekirke i forsoningens tegn, Kirkemøte KM 

7.1/06 saksorientering, 2006 pdf, s. 3  
39 Johnsen, Tore, Kirkerom – liturgi – kosmologi. Et samisk perspektiv, Foredrag på Nordisk 

kirkeromskonferanse, Tromsø 28.05.2010, https://kirken.no/globalassets/kirken.no/samisk-

kirkeliv/dokumenter/fagartikler/liturgi---kirkerom/kirkerom---liturgi---kosmologi.-et-samisk-

perspektiv_tore-johnsen.pdf (lest 04.05.2017). Flere fagartikler koplet til samisk 

kristendomsforståelse og teologi finnes her https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-

kirken/samisk-kirkeliv/om-samisk-kirkerad/fag/fagartikler/   

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/samisk-kirkeliv/om-samisk-kirkerad/samisk-kirkerad/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/samisk-kirkeliv/om-samisk-kirkerad/samisk-kirkerad/
https://www.svenskakyrkan.se/samiska
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/samisk-kirkeliv/dokumenter/fagartikler/liturgi---kirkerom/kirkerom---liturgi---kosmologi.-et-samisk-perspektiv_tore-johnsen.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/samisk-kirkeliv/dokumenter/fagartikler/liturgi---kirkerom/kirkerom---liturgi---kosmologi.-et-samisk-perspektiv_tore-johnsen.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/samisk-kirkeliv/dokumenter/fagartikler/liturgi---kirkerom/kirkerom---liturgi---kosmologi.-et-samisk-perspektiv_tore-johnsen.pdf
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/samisk-kirkeliv/om-samisk-kirkerad/fag/fagartikler/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/samisk-kirkeliv/om-samisk-kirkerad/fag/fagartikler/
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tradisjon, og jorda og skaperverket”40, noe som både ga positiv og negativ respons. Johnsen vil 

åpne opp for en mulighet til å ”utvikle et nytt liturgisk element” i samiske gudstjenester.41 

Johnsens refleksjoner knyttet til samisk tradisjon og religiøsitet i forhold til kristendommen er 

interessante og løfter tydelig opp at verken kristendommen eller samisk religion er enhetlig og 

endelig.  

 

 

1.6.3 Konvensjoner knyttet til nasjonale minoriteter og urfolk  
 

Med utgangspunkt i at samene har blitt utsatt for kolonialt fortrykk av både den norske og den 

svenske staten og er en minoritet i begge landene, er det i dette avsnittet interessant å gjøre rede 

for internasjonale konvensjoner rettet mot minoriteter og urfolk. De konvensjoner som er 

relevante til denne oppgaven presiserer beskyttelse av nasjonale minoriteter eller urfolk, ILO-

konvensjonen 169 – om urfolks og stammefolk i selvstendige stater (1990), Europarådets 

rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minortieter (FCNM 1999) og FNs 

urfolkdeklarasjon fra 2007.  Det finnes også FN konvensjoner fra midten av 1900-tallet som 

verner om blant annet negativ forskjellsbehandling av minoriteter. FN konvensjonen fra 1966 

verner om sivile og politiske rettigheter, men siden det i artikkelen om minoriteter ikke nevnes 

noe om utdanning og det ikke finnes artikler rettet mot urfolk finner jeg konvensjonen fra 1966 

lite relevant i forhold til oppgaven. Fokuset på denne oppgaven er avgrenset til å gjelde slutten 

av 1900-tallet og begynnelsen av 2000-tallet og derfor finner jeg det mer relevant med 

konvensjoner fra denne perioden. I analysen av Lpo94 (S) og Lp97 (N) skal jeg benytte meg av 

ILO-konvensjonen 169 fra 1989 og i analysen av Lgr11 (S) og Lp15 (N) fungerer artikler i 

FCNM og FNs urfolkdeklarasjon som bakgrunn.  

 

ILO-konvensjonen 169, utarbeidet av International Labour Organisation forkortet til ILO, er 

den mest omfattende konvensjonen gjeldende rettigheter til urfolk og stammefolk. Denne 

inneholder beskyttelse av landområder, økonomi, språk, sosiale, kulturelle og religiøse verdier 

samt rettigheter til utdanning. ILO-169 legger også stor vekt på rettigheter til land og 

naturressurser.  Norge og Danmark (urfolket på Grønland) er de eneste skandinaviske landene 

som har ratifisert konvensjonen, Norge var det første landet som ratifiserte konvensjonen i juni 

1990. I Sverige har spørsmålet om ratifisering av ILO-169 vært oppe til debatt flere ganger, 

                                                 
40 Johnsen, s. 3  
41 Johnsen, s. 8  
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men senest i april 2015 stemtes forslaget ned av regjeringen. Rettighetene tilhørende 

landområder og naturressurser anses som hovedgrunnen til at Sverige ikke har ratifisert 

konvensjonen. Artikkel 5 verner og anerkjenner det vedkommende urfolkets religiøse, 

kulturelle og åndelige verdier. I henhold til oppgavens problemstilling er det først og fremst 

artikkel 31, som ligger under del 6 Utdanning og kommunikasjon, som er interessant.  

 

Artikkel 31 

Det skal settes i verk informasjonstiltak i alle sektorer av 

nasjonalsamfunnet, og særlig blant de grupper som er i mest direkte 

kontakt med vedkommende folk, for å fjerne eventuelle fordommer 

overfor disse folk. For å oppnå dette, skal det settes inn ressurser for å 

sikre at lærebøker i historie og læremidler for øvrig gir et rettferdig, 

korrekt og informativt bilde av disse folks samfunn og kultur.  

 

Det interessante i artikkel 31 er at læremidler og lærebøker i historie eksplisitt nevnes, hvilket 

kan peke på at den historieskriving som har eksistert ikke har vært rettferdig og korrekt. Det er 

artikkel 31 som jeg har med i undersøkelsen av læreplanene fra 1990-tallet.  

 

FCNM inneholder ulike beskyttelser ovenfor nasjonale minoriteter innenfor en rekke områder: 

ytringsfrihet, bruk av minoritetsspråk privat og offentlig, likestilling og utdanning. FCNM 

ratifisertes av Norge i 1999 og av Sverige i 2000.  Det er spesielt artikkel 12 som er interessant 

for denne oppgaven da den retter seg mot nasjonale minoriteters rett til utdanning. Artikkel 12 

består av tre punkter, men jeg har gjort en avgrensing og valgt å fokusere på punkt nummer én 

da jeg anser dette punktet som overgripende beskrivende for de to følgende punktene. 

 

 
Artikkel 12  

1. Partene skal, der det er aktuelt, treffe tiltak på utdannings- og 

forskningsområdet for å fremme kunnskap om såvel sine nasjonale 

minoriteters som majoritetens kultur, historie, språk og religion.42  

 

Artikkel 12 (1) poengterer at å fremme kunnskap om kultur, historie, språk og religion skal 

være av gjensidig utveksling mellom majoriteten og minoriteten, og at dette skal skje gjennom 

utdanning. Artikkel 12 (1) er høyst aktuell i min analyse, da læreplanen er selve kjernen rundt 

hva som skal læres ut i grunnskolene.  

 

                                                 
42 https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/nasjonale-

minoriteter/midtspalte/europaradets-rammekonvensjon/europaradets-

rammekonvensjon/id2362518/, lest 24.04.17 

https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/nasjonale-minoriteter/midtspalte/europaradets-rammekonvensjon/europaradets-rammekonvensjon/id2362518/
https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/nasjonale-minoriteter/midtspalte/europaradets-rammekonvensjon/europaradets-rammekonvensjon/id2362518/
https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/nasjonale-minoriteter/midtspalte/europaradets-rammekonvensjon/europaradets-rammekonvensjon/id2362518/
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Arbeidet med FNs urfolkserklæring fra 2007 ble startet allerede 1982. Konvensjonen består av 

46 artikler hvorav artikkel 11 og 12 handler om urfolks rett til sine religiøse tradisjoner. Artikkel 

11 (2) spesifiserer at staten skal ”…sørge for avhjelping av eiendom av […] religiøs eller 

åndelig art som urfolk er fratatt uten deres frie og informerte forhåndssamtykke, eller som er 

fratatt dem i strid med deres lover, sedvaner og tradisjoner.”. Mellom linjene i denne artikkelen 

er det rom for tolkning om at artikkelen er en beklagelse for den forødende effekten som først 

og fremst kristen misjon hadde på religionen til det aktuelle urfolket. Artikkel 14 og 15 

omhandler utdanningssystemer. Her finner jeg spesielt artikkel 15 interessant for oppgaven. 

 

Artikkel 15 

1. Urfolk har rett til at verdigheten og mangfoldet i deres kultur, 

historie, tradisjoner og ambisjoner respekteres og kommer til behørig 

uttrykk i all utdanning og offentlig informasjon.  

2. Statene skal, gjennom konsultasjoner og i samarbeid med 

vedkommende urfolk treffe effektive tiltak for å bekjempe fordommer og 

eliminere diskriminering og fremme toleranse, forståelse og gode 

forbindelser mellom urfolk og de øvrige delene av samfunnet.43  

  

Punkt 1 forklarer at urfolk har rett til verdighet og mangfold i sin kultur, historie og tradisjoner, 

at disse respekteres og kommer til uttrykk i ”all utdanning og offentlig informasjon.”. Punkt 2 

i artikkel 15 ligner på FCNM artikkel 12 (1) da den poengterer at staten skal fremme toleranse 

og eliminere diskriminering og fordommer mellom urfolk og de øvrige delene av samfunnet.  

  

                                                 
43 FNs erklæring om urfolks rettigheter, artikkel 15 



 19 

2 Undersøkelse  

 

Med postkolonial teori og de utvalgte artiklene i de nevnte konvensjoner er det nå på tide å 

foreta en analyse av de fire forskjellige læreplanene. Jeg har valgt å først dele undersøkelsen av 

læreplanene inn i tidsmessige kategorier for å til slutt sammenligne utviklingen av læreplanen 

innenfor Sverige respektive Norge, i et romslig perspektiv. Dette mener jeg blir en mer 

oversiktlig kategorisering da de ulike konvensjonene skal fungere som en bakgrunn for 

analysen.  

 

2.1 Undersøkelse av læreplanene Lpo94 (S) & Lp97 (N) 
 

2.1.1 Lpo94 (S) 
 

Den svenske läroplanen fra 1994 er den første læreplanen som er felles for hele det obligatoriske 

skolesystemet, grundskolan, sameskolan, specialskolan og den obligatoriske särskolan. Det 

innebærer at hele det obligatoriske skolesystemet deler samme verdigrunn og 

ansvarsfordeling.44 Lpo94 er en læreplan av sin tid og speiler hvordan den svenske politikken 

beveget seg fra en sentralstyrt skolepolitikk til en mer desentralisert politikk med større ansvar 

for kommunene og de enkelte skolene. Et skolesystem med sterk lokal styring ga mer ansvar 

for skolenes egen organisering, noe som i seg påvirket undervisningens og skolens mål. Dette 

kommer tydelig fram i uttrykket: ”från regelstyring till målstyrning”, som kortfattet beskriver 

skolepolitikkens endring. Undervisningen skal være ikke-konfesjonell, men ta utgangspunkt i 

den kristne tradisjonen og vestlig humanisme, noe som skal fostre elevene til generøsitet, 

rettferdighet, toleranse og ansvarsfullhet.45  

 

I Lpo94 (S) er målstyringen presentert i to deler, det første målet er mål som skolen og 

undervisningen skal streve mot å oppnå og det andre målet er hva elevene forventes å ha tilegnet 

seg etter avsluttet grunnskolegang. Det siste målet ligger dermed også til grunn for elevens 

karakter. Lpo94 er som nevnt en generell plan for hele det obligatoriske skolesystemet, i tillegg 

til läroplanen finnes det en kursplan, som beskriver det sentrale innholdet i de ulike skolefagene 

samt presenterer de ulike kunnskapsmålene. Kursplanen presenterer hvert fag i alfabetisk 

rekkefølge og disposisjonen av kursplanen er utformet med en presentasjon av faget, mål å 

                                                 
44 Information om 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo94, s. 2  
45 Information om 1994 års läroplan, s. 14  
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streve mot (skolens ansvar i undervisning), fagets oppbygging og karakter og avslutningsvis 

mål som skal nås (elevenes kunnskapsoppnåelse). Fagets karakter kan best oversettes til norsk 

som fagets mening. 

 

I min undersøkelse av Lpo94 (S), med utgangspunkt i kursplanen for fagene historie og 

religionskunnskap samt hva som står i den generelle läroplanen. har jeg funnet fire interessante 

ord som samsvarer med de avgrensningene presentert i begynnelsen av oppgaven. Ordene som 

nevnes er (i originalspråk): samiska, ursprungsfolk, samerna og etniska minoriteter. For å 

tydeliggjøre har jeg ikke undersøkt resterende fag, det kan dermed bety at et eller flere av ordene 

nevnt over blir nevnt i kursplanen for andre fag, i for eksempel svenska eller geografi, eller for 

andre klasser enn 7–9. I Lpo94 nevnes samiska i relasjon til underrubrikken mål att uppnå i 

grundskolan. Målene som presenteres under nevnte underrubrikk er det skolens ansvar at hver 

elev etter endt grunnskole skal ha kunnskap om. Under punkt fem står det at eleven skal ha ”… 

förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska, inklusive det samiska, samt 

västerländska kulturarv”.46 Denne fortroligheten som elevene skal ha kunnskap om må læres ut 

gjennom undervisning og i de forskjellige fagene.  

 

I kursplanen for religionskunnskap nevnes ordene ursprungsfolk og samerna i presentasjonen 

av fagets innhold og mening, ämnets uppbyggnad och karaktär. Ordet ursprungsfolk nevnes i 

relasjon til verdensreligionene, det presenteres at det er viktig at trosoppfatning, begrep, 

tradisjoner i verdensreligionene og religiøse forestillinger og tradisjoner hos ulike 

urbefolkninger inngår i skolens undervisning i religionskunnskap.47 Det interessante er her å se 

på hva slags ord som brukes for å beskrive religion og tro. Verdensreligionenes tro og religion 

beskrives gjennom ordet trosoppfatning, mens religion hos urfolk beskrives gjennom religiøse 

forestillinger. Dette viser et interessant ordvalg for å beskrive, men kanskje også reprodusere 

oppfatninger av verdensreligioner som hierarkisk overordnet religion hos urfolk eller 

minoriteter. Verdensreligioner eller ”World religion paradigm” er et klassifikasjonssystem for 

religion basert på hierarkiske og essensialistiske verdier.48 Verdensreligioner ses som religioner 

                                                 
46 Lpo94, s. 18 
47 Kursplaner för grundskolan, Lpo94, s. 39, originalsitat er: ”Det är därför väsentligt att såväl 

de stora världsreligionernas trosuppfattning, bärande begrepp och traditioner liksom de 

religiösa föreställningarna och traditionerna hos olika ursprungsfolk ingår i skolans 

undervisning i religionskunskap.” 
48 Owen, Suzanne, The World Religions paradigm Time for a change, i Arts and Humanities 

in Higher Education, Vol 10, Issue 3, pp. 253-268, 2011, s. 254 
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med sterk forankring i skriftlige kilder, med et ofte universalistisk selvbilde. Religioner som 

ikke passer inn i dette bildet, i grunn kristne perspektivet, plasseres utenfor. Diskusjonen og 

kritikken mot verdensreligioner som kategori har eksistert i den akademiske sfæren i flere år, 

men reproduksjonen av verdensreligioner ligger, som Owen poengterer, i hendene på 

skolesystemet.49 Lpo94 forsterker i kunnskapsmålet forestillingen at verdensreligionene er 

hierarkisk og grunnleggende forskjellig fra ursprungsfolks ”religiösa föreställningar och 

traditioner”. At kursplanen nevner kunnskap om ”olika ursprungsfolk” innebærer at kursplanen 

er med på å løfte opp ulike urfolk, men samtidig ikke eksplisitt ta for seg det nasjonale urfolket. 

Dette tas derimot opp lenger ned på samme side der det står: ”Den nordiska mytologin och 

samernas forna myter och traditioner hör till undervisningen i ett historiskt-nordiskt 

perspektiv.”. Den nordiske mytologien og ”samernas forna myter och traditioner” hører som 

sitatet uttrykker til den svenske og nordiske historien, men hva signaliserer det når disse 

presenteres sammen? Samenes myter og tradisjoner presenteres som ”forna”, tidligere eller 

gamle og derfor ikke er aktuelle eller eksisterer. Framstillingen om at samisk tradisjon og 

samiske myter er noe som hører fortiden til er todelt. Den offisielle samiske religionen ble mer 

eller mindre utryddet som følge av den offensive misjonen fra 1600-tallet og framover, samtidig 

som den til viss grad overlevde på et personlig plan og noen tradisjoner er videreført til nåtid.  

 

Under faget historie nevnes ordene samiska og etniska minoriteter, disse ordene presenteres 

som i religionskunskap under ämnets uppbyggnad och karaktär. ”Särskild uppmärksamhet 

skall ägnas den svenska och nordiska kulturen, inklusive den samiska, det som format den 

personliga och kollektiva historiska identiteten.”.50 Det er bare i denne setningen som samisk 

kultur eller historie er inkludert i det som beskrives som den svenske og den nordiske historien. 

At elevene skal ha kunnskap om svensk og nordisk historie og kultur poengteres et flertall 

ganger i Lpo94, men det er bare én gang som samisk inkluderes. Litt lenger ned på samme side 

nevnes det at kulturen til etniske minoriteter og innvandrere skal være med i undervisningen 

for å fremme toleranse og åpenhet og på den måten motvirke et etnosentrisk perspektiv. De 

etniske eller nasjonale minoritetene i Sverige, jøder, romer, samer, sverigefinner og 

tornedalinger fikk først offisiell erkjennelse gjennom ratifiseringen av FCNM år 2000. Det er 

godt mulig Lpo94 (S) mener disse minoritetene når de skriver ”etniska minoriteter”. De fire 

relevante ordene for oppgaven er alle beskrevet under fagets innhold og mening, de er verken 

                                                 
49 Owen, 2011, s. 262 
50 Lpo94, s. 27 
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med i mål som skolen skal streve mot eller mål som eleven skal oppnå.  

 

2.1.2 Lp97 (N) 
 

I Norge er det også kommunen og skoleledningens ansvar at læreplanen følges, noe som 

poengteres i innledningen av Læreplanverket for den 10-årige skolen. Også her består 

læreplanen av en generell del for grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæring og 

en del med læreplan for fagene. Jeg kommer i denne delen til å bruke læreplan for å beskrive 

både den generelle delen og fagdelen, men kommer til å presisere hvilken del jeg til tider 

analyserer. Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen er, med sine 353 sider, en tekstmessig 

langt større komposisjon enn den svenske som er på sammenlagt cirka 80 sider. Dette beror 

delvis på at Lp97 (N) er mer detaljstyrt enn Lpo94 (S). Læreplanene deler ellers mange likheter 

blant annet i at begge er basert på kristen og humanistiske verdier da disse verdiene anses som 

grunnleggende i den nordiske kulturarven. Læreplanen er felles for hele grunnskolen, men jeg 

kommer bare til å undersøke den generelle delen, det som i fagene er rettet mot elevene i 8.-10. 

klasse og de utvalgte målene som er felles for alle klassetrinn i fagene. Lp97 (N) er skrevet på 

vekselsvis bokmål og nynorsk, det som er skrevet på nynorsk har jeg oversatt til bokmål da det 

blir lettere å forstå og mindre forvirrende da jeg allerede bruker to skriftspråk i oppgaven. 

Oversettelsen fra nynorsk til bokmål er ikke markert i denne analysen, da oversettelsen vil 

inneholde samme ord bare på bokmål. 

 

I den generelle delen av Lp97 forekommer bruken av ordet samisk, i relasjon til blant annet 

samisk identitet, samisk kultur, samisk språk, et flertall ganger. Det er under avsnitt med 

underrubrikken kulturarv og identitet som leseren først blir introdusert til samenes stilling i den 

norske læreplanen. Her presenteres det blant annet at opplæringen skal gi elevene kjennskap til 

nasjonale og lokale tradisjoner. Den samiske kulturen inkluderes i den nasjonale tradisjonen 

gjennom setningen: ”Samisk språk og kultur er en del av denne felles arv som det er særlig 

ansvar Norge og Norden å hegne om.”.51 Det står videre at denne arven må gis videre utvikling 

i skoler med samiske elever, men at den også er viktig for ”vår felles kunnskap om samisk 

kultur.” At samisk er en del av den felles norske og nordiske kulturen betones ytterligere to 

ganger til på side 56 og 65, under henholdsvis underrubrikkene prinsipp og retningslinjer for 

opplæringen i grunnskolen og samisk kultur og samfunnsliv. Med andre ord er det tydelig at 

læreplanen betoner særstillingen som samisk kultur og historie har i Norge.  

                                                 
51 Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen 1997, s. 21 
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I faget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering, heretter forkortet med 

KRL, står det under felles mål for faget ikke noe eksplisitt om samer, minoriteter eller urfolk. 

Dermed presenteres det under nyere kristendomshistorie at elevene i 8. klasse skal bli kjent med 

”Hans Egede og misjon på Grønland, Thomas von Westen og misjon blant samene på 1700-

tallet og en framstilling av samisk førkristen religion”.52 Tomas von Westen var en misjonær 

med pietistisk forankring som satset på å motarbeide den samiske religionen innefra.53 I likhet 

med andre misjonærers beskrivelser av den samiske religionen, stammer de eneste kildene som 

beskriver von Westens misjon og samenes religion fra ham selv. Et samisk perspektiv på 

misjonens konsekvenser er vanskelig om ikke helt umulig å få frem. Det som er sikkert er 

dermed at von Westen var i en sterkt overordnet maktposisjon overfor samene. Siden det ikke 

er formulert en problematisering eller konsekvens rundt den kristne misjonens påvirkning i 

Sápmi, kan jeg ikke anta at dette skal tas opp av lærere utfra kunnskapsmålene i Lp97 (N).  

 

Under nyere kristendomshistorie for 8. klasse finnes kunnskapspunktet ”Lars Levi Læstadius 

og læstadianismen, inkludert historien om opprøret i Kautokeino i 1852.”. Dette målet 

inneholder ingen av de ordene jeg har valgt å forholde meg til i min avgrensning, men likevel 

finner jeg målet interessant da Lars Levi Læstadius og læstadianismen ble en viktig skikkelse 

og kristendomsrettning for mange norske samer på midten av 1800-tallet. Det er derfor 

sannsynlig at målet i praksis innebar at elevene fikk kunnskap om religion og samtid i Sápmi. 

Til tross for at Læstadius bedrev mye misjon på samisk, var målet med misjonen likevel at 

samer skulle bli kristne. Et annet kunnskapspunkt for 8. klassingene i Lp97 (N) under 

religiøsitet i vår egen tid handler om at elevene skal drøfte etiske spørsmål knyttet til 

”…motsetninger mellom raser og minoritetsgrupper i vår egen tid, rasisme i Norge.”54 Dette 

punktet inneholder ordet minoritetsgrupper, men siden samene ikke er en del av de nasjonale 

minoritetene i Norge konkluderer jeg med at minoritetsgrupper i dette kunnskapspunktet ikke 

er relevant for oppgavens analyse.  

 

Historie presenteres i Lp97 under samfunnsfag som også inneholder fagene geografi og 

samfunnskunnskap. Selv om alle tre fagene presenteres under samfunnsfag har hvert fag egne 

                                                 
52 Lp97, s. 104 
53 Lundmark, s. 52 
54 Lp97, s. 106  
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mål. Under rubrikken felles mål for faget, det vil si felles mål for alle tre fag og hele 

grunnskolen, nevnes samer i målet ”At elevene utvikler kunnskap om historien, kulturen og 

samfunnslivet til samefolket og innsikt i den stilling samene har i det norske samfunnet.”.55 

Under faget historie rettet mot 9. klasse står det under hovedlinjer fra om lag 1750 og fram til 

vår tid at elevene skal ”Få innsikt i utviklingen av norsk politikk overfor samer og kvener og i 

endringene i grunnsynet som har preget denne politikken. Undersøke hva for virkning 

politikken til storsamfunnet har hatt og har for urbefolkningen. Få kunnskap om hva Lappe-

codicillen fra 1751 har hatt å si for utviklingen av det samiske samfunnet.”.56 Lappe-codicillen 

eller lappekodisillen er navnet på grensetraktaten mellom Norge og Sverige, eller rettere sagt 

Danmark-Norge og det Sverige som også omfattet Finland.57 Lappekodisillen innebar at 

samene ble bekreftet som en egen folkegruppe, fikk politiske rettigheter og mer 

selvstendighet.58  

 

I et postkolonialt perspektiv vil det å få kunnskap om politiske handlinger og prosesser knyttet 

til selvstendighet være vesentlig for å kunne presentere historie på en respektfull og informativ 

måte. Det andre kunnskapspunktet relevant for oppgaven er også det siste av relevans i Lp97 

(N). Det er rettet mot 10. klasse og handler om at elevene skal arbeide med utviklingslinjer i 

det norske samfunnet i etterkrigsårene med blant annet synliggjøringen av den samiske kulturen 

og den voksende samiske bevisstheten.59 Det var etter andre verdenskrig og i takt med FNs 

menneskerettighetserklæring som Norge offentlig brøt med fornorskingspolitikken og i årene 

etter kom en rekke tiltak blant annet knyttet til undervisning og politiske rettigheter. Alta-saken, 

var en politisk konflikt fra cirka 1968-1982, bakgrunnen for konflikten var planene om 

utbygging av Alta-Kautekeino-vassdraget.60 Motstandere av planene var engasjerte i 

reindriftsinteresser, samiske interesser og miljøverninteresser Konflikten markerte et politisk 

og rettslig skille i samepolitikken som resulterte i grunnlovsparagraf 1988 og opprettelsen av 

Sametinget 1989. En rekke hendelser har altså utspilt seg etter andre verdenskrig som har 

påvirket forholdet mellom den norske staten og samer.  

 

 

                                                 
55 Lp97, s. 178 
56 Lp97, s. 186  
57 https://snl.no/Lappekodisillen, lest 27.04.2017 
58 Lundmark, s. 61  
59 Lp97, s. 186 
60 https://snl.no/Alta-saken, lest 22.05.2017 

https://snl.no/Lappekodisillen
https://snl.no/Alta-saken
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2.1.3 Sammenligning av Lpo94 (S) og Lp97 (N) 
 

Det er tydelige likheter mellom utformingen av den generelle delen av læreplanene Lpo94 (S) 

og Lp97 (N), blant annet presenterer begge læreplaner at ”det samiske” er en del av landenes 

nasjonale og nordiske arv som elevene trenger kunnskap om. I Lpo94 (S) nevnes urfolks 

religiøse forestillinger og tradisjoner og samenes gamle myter og fortellinger som sentrale deler 

i faget religionskunnskap. I Lp97 (N) har i motsetning KRL et større perspektiv på kristen 

misjon blant samer, den samiske førkristne religionen og læstadianismen med opprøret i 

Kautokeino år 1852. Det som er felles for alle målene i religionsfaget i Lpo94 (S) og Lp97 (N) 

er at perspektivet på samisk religion og historie er kristent. Marit Myrvoll løfter opp hvor vanlig 

det er å bryte opp den samiske religiøsiteten i stykker med utgangspunkt i kristendommen, 

inndelingen kan dermed se ut slik at det som først behandles er den førkristne troen for å så 

behandle konverteringen av samer til kristendommen. Denne oppdelingen er tydelig i Lpo94 

(S) og Lp97 (N), hvor Lpo94 (S) presenterer hvordan samisk religion var før kristendommen 

og Lp97 (N) presenterer samisk religion i forhold til den kristne misjonen. Gjennom å stadig 

referere til kristendommen konstrueres identiteter i opposisjon til det andre, enten det er islam, 

buddhismen eller naturreligioner.61 Denne oppdelingen i ”selvet” og ”den andre” er selve 

kjernen i kolonialismen. Å videreføre berettelsene fra misjonærer som von Westen er 

problematisk da han og lignende misjonærer førte en kolonial diskurs som marginaliserte og 

fremmedgjorde samer og på den måten utgjorde et maktmiddel.62  

 

I læreplanen for historiefaget er ikke den kristen forankring like tydelig i framstillingen av 

samisk historie. I Lpo94 står det bare at undervisningen burde gi oppmerksomhet til samisk 

kultur da det har vært med på å forme ”den personliga och kollektiva historiska identiteten”, 

det gis ingen direktiv på hva læreplanen mener med samisk kultur eller hvordan denne har vært 

med på å forme den historiske identiteten. Gjennom en så bred formulering kan læreplanen 

også unngå å behøve å ta stilling til den kolonialisering som samene ble utsatt for. Lindmark 

definerer det slik: ”Om man väljer att definera Sápmi som en del av det svenska riket, väljer 

man samtidigt bort möjligheten att sätta in den svenska politiken i Sapmi i ett kolonialt 

sammanhang.”63 Lindmarks sitat er interessant og angriper ganske tydelig det komplekse i 

                                                 
61 Loomba, s. 119 
62 Loomba, s. 77  
63 Lindmark, s. 14  



 26 

Lpo94s formulering, å uttrykkelig inkludere at den samiske kulturen har hatt en del i den 

svenske historiske identiteten er en måte å definere Sápmi som en del av Sverige. Til tross for 

at samisk kultur inkluderes som en del av svensk og nordisk kulturarv i Lpo94 er det også 

motsetninger i formuleringen av læreplanen. Som nevnt på side 21 nevnes svensk og nordisk 

historie et flertall ganger, men samisk inkluderes bare én gang. I tillegg eksemplifiseres en rekke 

historiske hendelser og tidsepoker som har vært avgjørende for den felles svenske og nordiske 

historien som vikingtid, middelalder og stormaktstid64 og det svenske og nordiske inkluderes 

også i eksplisitt i to mål som skolen skal streve mot65. Det er til synes en motsetning mellom å 

ene siden inkludere samisk historie og kultur som en viktig del i den nasjonale historien og å 

andre siden tydelig ekskludere ved å trekke fram hendelser som ikke har påvirket eller vært en 

del av den samiske kulturen og historien. Gjennom å inkludere, men samtidig ekskludere 

unngår Lpo94 å ta stilling til den svenske kolonialpolitikken i Sápmi, Lindmarks kritikk mot 

den svenske historieskrivningen kan dermed også appliseres på læreplanen. 

 

I Lp97 (N) har formuleringen knyttet til samisk historie en annen tone, der er det ganske 

tydelige direktiv til hva som skal læres ut. Der skal elevene få innsikt i utviklingen av norsk 

politikk mot samer, hva slags påvirkning denne politikken har hatt for majoritetsbefolkningen 

og for samene og få kunnskap om lappekodisillen fra 1751. I dette kunnskapsmålet kan en 

tydelig se ILO 169 artikkel 31 der læremidler skal fremme et korrekt, informativt og rettferdig 

bilde av urfolks kultur og samfunn. Gjennom å tydelig formulere at konsekvensene av denne 

politikken skal speile effektene hos både majoriteten og hos samene viser et tydelig ønske om 

å fjerne fordommer og produsere et rettferdig bilde av historien.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Kursplaner för grundskolan, s. 28  
65 Ibid, s. 26  
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2.2 Undersøkelse av læreplanene Lgr11 (S) og Lp15 (N)  

 

2.2.1 Lgr11(S) 
 

2011 erstattet en ny læreplan Lpo94 (S), denne fikk navnet läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet også forkortet til Lgr11 (S). Lgr11 har i stort sett samme 

oppsett som Lpo94, men med nye omformuleringer. Under ”2.2 kunskaper” står det som mål 

at skolen skal være ansvarlig for at alle elever etter endt grunnskole ”har fått kunskaper om de 

nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) 

kultur, språk, religion och historia,”.66 Dette er en omformulering fra Lpo94 (S) da lignende 

mål inkluderte det samiske i det svenske og nordiske. Som nevnt tidligere kunne det i Lpo94 i 

kursplanen for historie diskuteres om ”samiska och nationella minoriteter” viste til de fem 

nasjonale minoritetene nevnt over, da disse først ble erkjent som minoriteter i sammenheng med 

ratifiseringen av FCNM 2000. Kunnskapsmålet i Lgr11 kan tydelig knyttes til artikkel 12 (1) i 

FCNM der det står at landene skal treffe tiltak på utdanningsområdet for å fremme kunnskap 

om de nasjonale minoritetene. Med det nye målet som eksplisitt skriver ut de nasjonale 

minoritetene og at kunnskap knyttet til minoritetenes historie, språk, religion med mer skal 

læres ut kan en tydelig se konvensjonens påvirkning på utformingen av Lgr11. Men med den 

nye omformuleringen i den generelle delen av läroplanen og i kjølevannet av ratifiseringen av 

FCNM er det veldig overraskende at det i kursplanen for religion i högstadiet ikke står et ord 

om samer, samisk, urfolk eller minoriteter. FCNM nevner eksplisitt at partene skal fremme 

kunnskap om nasjonale minoriteters religion, men det er tydelig at denne artikkelen ikke følges 

opp da kursplanen for religion ikke nevner nasjonale minoriteters, i stort eller nasjonale 

minoriteter som samer, religionsutøving.   

 

Under faget historie presenteres kunnskapsmålene i en tidsmessig lineær framstilling med 

inndelingene: forhistorisk tid til 1700, 1700–1900, 1800–1950 og 1900 til nåtid. Det finnes kun 

ett mål knyttet eksplisitt til samer, det er under kategorien Demokratisering, efterkrigstid och 

globalisering, cirka 1900 till nutid. Kunnskapsmålet lyder ”Historiska perspektiv på urfolket 

samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.”. Et historisk perspektiv 

på samenes historie og situasjon i Sverige høres i utgangspunktet ut som et godt mål, men med 

tanke på at målet er presentert under en tidsperiode som strekker seg fra cirka 1900 og fram til 

                                                 
66 Lgr11, s. 8  
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nåtid er det relativt mye av den samiske historien som utelukkes. Blant annet det som jeg velger 

å kalle koloniale fortrykket og ikke kolonisasjon som begynte allerede på 1600-tallet, med 

effektivisert tvangskonvertering til kristendom. Jeg er klar over at en læreplansanalyse ikke kan 

fortelle hva som står i lærebøker og læremidler, likevel er de aller fleste lærebøker skrevet med 

utgangspunkt i læreplanens mål. Jeg har kommet over en undersøkelse skrevet av lektor i 

pedagogisk arbeid på Linköpings universitet av Anna Johnsson Harrie på oppdrag av Forum 

för levande historia, der Harrie gransker lærebøker i historie og samfunnsfag for 

högstadieskolan.67 Harrie analyserer hvordan rasisme, fremmedfiendtlighet og intoleranse 

behandles i lærebøker rettet mot högstadiet og undersøker dermed kunnskapsmålet om samene 

og de nasjonale minoritetene. I undersøkelsen av seks historielærebøker konkluderer hun med 

at to lærebøker overhodet ikke nevner samer, til tross for målet i læreplanen.68      

 

2.2.2 Lp15 (N) 
 

Den generelle delen av læreplanen fra 2015, Lp15 (N), er videreføring av den den generelle 

delen for Lp97 (N), med lignende oppsett. Under kulturarv og identitet i Lp15 står det formulert 

på eksakt samme måte som i Lp97 at ”Samisk språk og kultur er en del av denne felles arv som 

det er et særlig ansvar for Norge og Norden å hegne om.”.69 Det står videre, som i Lp97, at det 

må gis rom for denne arven i skoler med samiske elever og at arven styrker ”…vår felles 

kunnskap om samisk kultur.”.  

 

Siden faget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering ble innført i læreplanen 

1997 har faget vært omstridt på grunn av den store konsentrasjonen på kristendomskunnskap. 

Misnøyen ledet til at faget ble tatt opp i rettsvesenet og til slutt dømt for å være i strid med de 

menneskelige rettighetene av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg 29. 

juni 2007.70 I 2008 fikk navnet forkortelsen RLE, men ble byttet ut mot KRLE som en 

forhandlingsavtale med samarbeidspartiet til den norske regjeringen i 2015. Religionsfaget 

heter dermed kristendom, religion, livssyn og etikk og forkortes til KRLE. Det er to 

kunnskapsmål av relevanse for oppgaven, det første presenteres under kristendom og det andre 

under religiøst mangfold. Det første målet er at eleven skal kunne ”Gi en presentasjon av Den 

                                                 
67 Harrie, Johnsson Anna, En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 

7-9 med fokus på rasism, främlingsfientrlighet och intolerans, Forum för levande historia, 

Elanders tryckeri 2016  
68 Harrie, 2016, s. 33  
69 Lp15, s. 4  
70 https://lovdata.no/artikkel/dom_fra_emd_-_krl-saken/835, lest 28.04.2017 

https://lovdata.no/artikkel/dom_fra_emd_-_krl-saken/835
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norske kirke, læstadianisme og samisk kirkeliv.” og det andre målet er ”Gjøre rede for nye 

religiøse bevegelser og samtale om ulike former for nyreligiøs og naturreligiøs praksis, 

herunder urfolks naturreligion.”.71 Når disse to målene settes opp mot hverandre virker det 

nesten litt paradoksalt at elevene først skal lære om samisk kirkeliv for å så lære om urfolks 

naturreligion. Da samer er Norges urfolk er det relevant å tro at ”urfolks naturreligion” kommer 

til å omfatte, om ikke helt så delvis, samisk tro og livssyn.  

 

Bjørn Ola Tafjord diskuterer og problematiserer hvordan urfolks religioner ofte i ulike 

sammenhenger, også i forskning, likestilles med urfolk. Han mener kategoriseringen av urfolks 

religioner eller ”indigenous religions” er kompleks da religioner med helt forskjellig geografisk 

opprinnelse og med ulike trosoppfatninger klumpes sammen til å representere samme eller 

lignende religion.72 En ukritisk, eurosentrisk reprodusering om at urfolks religioner er lignende 

eller deler ”noe felles” kan få konsekvenser i at maktforskjeller og interne forskjeller 

usynliggjøres. Generaliseringen av urfolks religioner og urfolk er besværlig på samme måte 

som en generalisering av kolonialisme, som diskutert i teoriavsnittet. Årsaken til 

kategoriseringen av ”indigenous religions” er en konsekvens av europeisk idehistorie og 

klassifisering av religioner i forhold til kristendommen, der andre religioner ble sett på som 

annerledes eller som ”det andre”.73 Tafjord problematiserer dermed også klassifiseringen av 

religioner i kategorier som for eksempel verdensreligioner og hvordan denne kategoriseringen 

har påvirket det som under historien har blitt kalt primitive religioner, naturreligioner og 

primærreligioner.74 Han forsøker ikke komme på et nytt begrep for religioner, men mener at 

klassifikasjonen av hva som regnes som religion og kategoriseringen må breddes samt at en 

kritisk refleksjon rundt begrepet er nødvendig. Tafjord har et poeng i det komplekse ved å 

sammenligne og klumpe samme alle urfolk og i tillegg kategorisere det som at ulike urfolk også 

deler samme eller svært like religiøse oppfatninger, samtidig som diskusjonen for religion som 

begrep og kategori er for stor for å løfte i denne oppgaven. At elevene i følge Lp15 skal lære 

seg om urfolks naturreligion er på ene siden bra hvis det kan være med på å bredde forståelsen 

av at det finnes ulike former og uttrykk for religion, samtidig utelukker ikke formuleringen av 

kunnskapsmålet en ukritisk og eurosentrisk framstilling av urfolks religiøsitet. 

 

                                                 
71 Læreplan i RLE1-02, 2015, henholdsvis s. 8 & 9  
72 Tafjord, s. 226  
73 Tafjord, s. 225 & 226  
74 Ibid, s. 224 & 225  
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Historie er i Lp15 fortsatt inkludert under samfunnsfag sammen med geografi og 

samfunnskunnskap, faget offisielle forkortelse er SAF. I formålet for den generelle delen for 

SAF nevnes samer som i Lp97, men nå i annen formulering. ”I samfunnsfaget står forståelsen 

av likestilling og likeverd sentralt. I den sammenheng inngår kunnskap om kultur i 

Sápmi/Sabme/Saepmie og situasjonen til samene som urfolk.”.75 Under historie er målet at 

elevene skal kunne ”Presentere hovedtrekk ved samenes historie og kultur fra midt av 1800-

tallet til i dag og konsekvenser av fornorskingspolitikken og samenes kamp for rettighetene 

sine.”.76 Det er først og fremst det sistnevnte målet som er interessant i sammenligningen av 

den svenske og den norske læreplanen. 

 

2.3 Sammenligning av Lgr11 (S) og Lp15 (N) 
 

I sammenligningen mellom Lgr11 (S) og Lp15 (N) stiller Norge og Sverige på lik linje når det 

gjelder de konvensjoner jeg benytter meg av. Begge landene har utarbeidet læreplanen etter 

ratifisering av FCNM og FN urfolkdeklarasjon. FCNM er ikke like relevant i undersøkelsen av 

den norske læreplanens framstilling av minoriteter da samene ikke regnes som en nasjonal 

minoritet. Lgr11 (S) formulerer at alle elevene skal få kunnskap om de nasjonale minoritetene 

og dermed også samenes religion, historie og kultur. Henvisningen eksplisitt til de nasjonale 

minoritetene er tydelig forankret i FCNM og artikkel 12 (1). Til tross for lovord i den generelle 

delen av Lgr11 er det ingen kunnskapsmål knyttet til samisk religion i faget religionskunnskap. 

I FN 2007 artikkel 15 (1) står det at urfolks kultur, tradisjon og historie skal komme til uttrykk 

i all utdanning, det står ikke uttrykkelig urfolks religion. At FN artikkel 15 (1) ikke nevner 

urfolks religion hadde kunnet holde som forklaring til hvorfor dette ikke er med i kunnskapsmål 

for högstadiet i religionsfaget, men da Sverige også har ratifisert FCNM og i tillegg uttrykkelig 

i den generelle delen av Lgr11 beskriver at elevene skal lære om blant annet samisk religion er 

det kritikkverdig at samisk religion ikke nevnes i religionsfagets kunnskapsmål. Å 

sammenligne framstillingen av hvordan samisk religion og tro framstilles i Lgr11 (S) og Lp15 

(N) er vanskelig da en blir nødt til å sammenligne med noe som ikke finnes. Det er derimot 

interessant å se at det i Lp15 (N) er to mål i KRLE som inkluderer samisk religion og 

kultur ”samisk kirkeliv” og ”urfolks naturreligion”.  

 

 

                                                 
75 Læreplan i SAF1-03, 2015, s. 2  
76 SAF1-03, s. 9  
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I framstillingen av samisk historie i kunnskapsmålene for historiefaget er det lettere å gjøre en 

sammenligning da dette nevnes i både den svenske og den norske læreplanen. Samisk historie 

presenteres i Lgr11 (S) under kategorien cirka 1900 till nutid og nevner at elevene skal få et 

historisk perspektiv på samenes situasjon i Sverige. Dette kunnskapsmålet er relativt vidt og 

bredt og kan derfor i større grad tolkes friere enn kunnskapsmålet i Lp15 (N). Der det står 

beskrevet at elevene skal ha kunnskap om samenes historie og kultur fra midten av 1800-tallet 

med fokus på fornorskingspolitikkens konsekvenser og samenes rettigheter i dag. Som skrevet 

tidligere kan det problematiseres at samenes historiske situasjon i Sverige presenteres under 

kategorien fra 1900. At det i historiefaget i Lp15 (N) er fokus fra og med 1850-tallet kan også 

kritiseres da misjonen og kolonialiseringen begynte hundre år tidligere.  

 

Linda Tuhiwai Smith spør seg om historie er viktig for urfolk.77 Historie er makt som 

gjenspeiler seg i hvordan kolonialister har brukt og forvrengt historien til urfolk. Selv om 

historieskrivingen har ligget i hendene på kolonialistene og fortsatt er i hendene på majoriteten 

løfter Tuhiwai Smith opp at ulike urfolk har argumentert for at å kjenne til fortiden og å ta 

tilbake historien har vært et avgjørende verktøy for avkolonialiseringen.78 Siden den samiske 

avkolonialiseringen i større grad handler om rettigheter innenfor nasjonale grenser kan offentlig 

representativitet i blant annet utdanning og undervisning bli viktigere. Daniel Lindmark 

kritiserer hvordan den svenske undervisningen og politikken selvutnevnt har definert og fortsatt 

definerer hva samer er og bør være. Lindmark mener at denne definisjonsmakten over 

samiskhet er grunnleggende kolonialt.79 Læreplanen har på mange måter en sterk 

definisjonsmakt over hva som skal regnes som samisk historie og samisk religion og hvor 

betydelsfullt dette er. Dette speiles blant annet i at den samiske historien i både Lgr11 og Lp15 

forminskes til å bare eksistere fra 1850-tallet og framover. I den svenske læreplanen er det til 

og med i stor grad opp til læreren eller læreboken å definere hva som menes med samisk 

situasjon, makten ligger dermed hos noen som mest sannsynlig ikke definerer seg som same.  

 

 

 

 

 

                                                 
77 Smith, s. 30 
78 Smith, s. 31 
79 Lindmark, s. 29 
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2.4 Sammenligning mellom endringer og framstillinger i Lpo94 (S) og Lgr11 (S) 

samt Lp97 (N) og Lp15 (N)  
 

Utviklingen av læreplanen i Sverige har delvis blitt påvirket av ratifiseringen av FCNM. Målet 

som i den generelle delen av Lpo94 (S) var at eleven skal ha ” …förtrogenhet med centrala 

delar av vårt svenska och nordiska, inklusive det samiska, samt västerländska kulturarv,” finnes 

også med i Lgr11 (S), men der er ”inklusive det samiska” tatt bort. Istedenfor kan en i punktet 

under lese ”har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, 

sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,”. Det samiska er dermed i 

Lgr11 utelukket fra det som ble definert som det svenske og det nordiske i Lpo94. I Lpo94 S 

står det forklart at elevene skal ha kunnskap om samisk religion, men ettersom kunnskapsmålet 

dekker elever som går i klasse 4-9 er det vanskelig å vite om dette tas opp i undervisning og 

hvordan. Det som ble nevnt om samisk religion i Lpo94 er utelukket av Lgr11, hvilket også kan 

tyde på at det som sto om samisk religion i Lpo94 ikke var relevant for elever i ungdomskolen. 

Samisk historie har siden Lpo94 fått en tydeligere plass i historiefagets kursplan. Fra spesiell 

oppmerksomhet på samisk kultur til historiske perspektiv på urfolket samene og nasjonale 

minoriteters situasjon i Sverige i en tidsavgrenset kategori fra 1900 til nåtid. I FNs 

urfolkdeklarasjon artikkel 15 nevnes det at urfolks historie skal presenteres og være en del av 

all utdanning på en verdig og mangfoldig måte. Det er vanskelig å gjennom læreplanens 

kunnskapsmål se om eller hvordan dette behandles i praksis, likevel gjør 

formuleringen ”historiske perspektiv” det mulig å utelukke statens maktutnyttelse.  

 

Den norske læreplanen har utviklet seg fra en detaljstyrt plan til en plan med mer overgripende 

mål, noe som sannsynligvis gir større frihet til læreren og skolen. Detaljstyringen i Lp97 (N) er 

tydelig i målene knyttet til KRL og kunnskapen om spesielle kristne misjonærer, blant annet 

Thomas von Westen og hans misjon blant samene. I Lp15 (N)er fokuset på kristne misjonærer 

blant samer erstattet med samisk religiøsitet i nåtid, samisk kirkeliv og urfolks naturreligion. At 

fokuset er flyttet fra misjonærene til en mer overgripende forståelse for samisk religiøsitet er en 

positiv utvikling. Selv om det i de utvalgte artiklene fra ILO-169 og i FNs urfolkdeklarasjon 

først og fremst står at det er viktig med et historisk korrekt perspektiv er religion absolutt en 

del av historien, samfunnet og kulturen. I både Lp97 og i Lp15 står det at elevene skal ha 

kjennskap til tradisjonell samisk religiøsitet, uttrykt som samisk førkristen religion i Lp97 og 

urfolks naturreligion i Lp15. At både den tradisjonelle samiske religionen og samisk kirkeliv i 

nåtid er en del av læreplanen viser at mangfoldet i tradisjoner og kulturer er stort. At urfolks 

mangfoldighet kommer til uttrykk i utdanning gjennom retningslinjer i læreplanen er 
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hovedfokuset i punkt 1 artikkel 15 i FNs urfolkdeklarasjon.  I samfunnsfag, der historie er et av 

tre fag, er det et felles mål i både Lp97 og Lp15 som nevner samisk historie. ”At elevene utvikler 

kunnskap om historien, kulturen og samfunnslivet til samefolket og innsikt i den stilling samene 

har i det norske samfunnet.” i Lp97 og ”I samfunnsfaget står forståelsen av likestilling og 

likeverd sentralt. I den sammenheng inngår kunnskap om kultur i Sápmi/Sabme/Saepmie og 

situasjonen til samene som urfolk.” i Lp15. Det generelle målet i storfaget samfunnsfag er det 

samme i Lp97 som i Lp15, men beskrivelsen og tekstinnholdet er endret. Beskrivelsen 

samefolket er erstattet med det geografiske området som utgjør Sápmi, som også er skrevet på 

de tre største samiske språkene i Norge, hvilket på mange måter kan sies å være en mer politisk 

korrekt benevning. Historiefaget i Lp97 inkluderer store deler av den norske politikkens 

konsekvenser på samer i en historisk kontekst fra 1750 fram til etterkrigsårene. De to målene i 

Lp97 for historie er erstattet med ett mål i Lp15 der elevene skal presentere hovedtrekk ved 

samenes historie og kultur fra 1800-tallet, fornorskingspolitikkens konsekvenser og kamp for 

rettigheter.  
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3 Avsluttende diskusjon 

 

Den generelle delen av både den norske og den svenske læreplanen, Lpo94 (S), Lp97 (N) og 

Lp15 (N), inneholder en eller flere setninger om at samisk historie er en del av landets og 

Nordens kulturarv. I Lgr11 (S) er inkluderingen av samisk kulturarv utelukket fra det svenske 

og nordiske arvet og presenteres i sammenheng med de andre nasjonale minoritetene. Gjennom 

å inkludere samisk i den svensk/nordiske kulturen som alle læreplaner bortsett fra Lgr11 gjør 

kan det, som tidligere nevnt, utelukke et kolonialistisk perspektiv på samisk kultur og historie. 

Selv om forestillingen at samisk kultur og historie er noe annet når det inkluderes som en del 

av de nasjonale minoritetene kan forsterkes, kan inkluderingen i nasjonale minoriteter 

muliggjøre et større fokus på svenske statens fortrykk og kolonialisering. En mulig negativ 

konsekvens med inkluderingen av samer i nasjonale minoriteter er at det framstilles som det 

andre når det separeres fra det svenske og den svenske vi-forestillingen. En diskusjon om 

nasjonale minoriteter skal jeg ikke foreta meg, men å lære ut hvordan nasjonale minoriteter 

konsekvent opp gjennom historien har blitt forminsket og diskriminert mener jeg er veldig 

viktig. Formidlingen av samisk historie og kultur som et viktig nasjonalt kulturarv er sentral i 

alle læreplaner, uansett om det inkluderes som en del av et nordisk arv. I den svenske 

læreplanen, både Lpo94 og Lgr11, nevnes det at elevene skal ha forståelse for hvordan personlig 

og kollektiv historisk identitet har påvirket det svenske samfunnet, i Lpo94 inkluderes også 

samisk kultur. Spørsmålet er hvor mye en kultur som i over to hundre år har blitt utsatt for 

assimilasjon eller akkumulasjon kan ha vært med på å forme en historisk identitet av samiskhet 

hos det svenske folket. I Lpo94 under historie kan dette diskuteres når det står at historiefaget 

skal formidle hvordan samisk kultur har vært med på å forme den personlige og kollektive 

historiske identiteten uten at viktige hendelser som for eksempel svenske statens raseforskning, 

svensk skoleundervisning i Sápmi og tvangskonvertering til kristendommen eksemplifiseres.  

 

At samisk religiøsitet er totalt utelukket for elever i den svenske ungdomsskolen i Lgr11 er 

svært problematisk. Samisk religion og religiøsitet har vært og er en viktig del av den samiske 

historien og kulturen. Ved å utelukke samisk religion utelukkes også en rekke historiske 

hendelser som har vært knyttet til det anspente forholdet mellom kristendom og samisk religion. 

Religion har vært en vesentlig stor faktor i koloniale prosjekt over hele verden, inkludert svensk 

og norsk kolonialisme i Sápmi, spesielt i relasjon til undervisning.80 I et postkolonialt perspektiv 

                                                 
80 Lindmark, 2004, s. 15  
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blir det derfor ekstra viktig å gjøre rede for kristendommens koloniale effekter på samisk 

religion og kultur. Uten dette mener jeg det vil være vanskelig å formidle hvordan samisk kultur 

har formet den kollektive og individuelle historiske identiteten, som er med i den svenske 

læreplanen. Delene som inneholder samisk historie, i Lpo94, er vide og det gis ingen eksempler 

på historiske hendelser eller tidsavgrensninger på hva som anses viktig. Det vil si at det er 

vanskelig ut i fra læreplanen å tolke hva som er samisk historie, hvilket også kan føre til at en 

lettere kan ekskludere temaet. I Lgr11 finnes det lignende tendenser, men den historiske 

avgrensingen og kategoriseringen er fastsatt fra 1900 og fram til nåtid, dermed er rommet for 

lærerens tolkning av innholdet avgrenset.  

 

I Lp97 er kunnskapene om samisk religion sterkt knyttet til kristne misjonærers handlinger i 

Sápmi samt at elevene skal kunne gi en framstilling av samisk førkristen religion. Her er samisk 

religiøsitet sterkt koplet til kristendommen, det presenteres ingenting om hvordan samisk 

religiøsitet er i nåtid da fokuset ligger på misjonærers rolle på 1700- og 1800-tallet og hvordan 

religionen var før. Dette forsterker synet på at kristendommen fungerer som en samlende vi-

forståelse og at den samiske religionen defineres som det andre. I Lp15 har fokuset på kristne 

misjonærers bragder blitt byttet ut mot at elevene skal ha kjennskap til samisk kirkeliv og 

læstadianismen samt gjøre rede for urfolks naturreligion. Her stilles samisk kristendom opp mot 

urfolks naturreligioner, noe som kan forsterke forestillingen om at religion er svart eller hvitt, 

at kristendommen ikke kan kombineres med ulike religiøse tradisjoner og forestillinger. 

Formuleringene av kunnskapene i historiefaget skiller seg fra Lp97 og Lp15, men innholdet er 

vesentlig det samme med historiske hendelser avgrenset fra 1750 eller 1800-tallet til 

utviklingen av samiske rettigheter under 1900-tallet og nåtid.  

 

Har konvensjonene som skal beskytte og verne om urfolks rettigheter, kultur og historie i blant 

annet undervisning og utdanning hatt en tydelig påvirkning på utforming av den norske og den 

svenske læreplanen? Det er som nevnt tidligere klart at FCNM og den offentlige erkjennelsen 

av minoriteter har hatt en betydelse for omformuleringen i Lgr11 (S), da de nasjonale 

minoritetene eksplisitt nevnes. Selv om nasjonale minoriteter ikke var en del av undersøkelsen 

av den norske læreplanen, er det interessant å poengtere at nasjonale minoriteter ikke nevnes i 

Lp15 (N), verken eksplisitt eller som en gruppe. Til tross for at Sverige har ratifisert to 

konvensjoner knyttet til samer, siden Lpo94, har Lgr11 ikke gitt et større rom for urfolket i form 

av kunnskapsmål eller mål. Charlotta Svonni argumenterer at utdanningssystemet, gjennom 
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læreplanen, er en forlengning av kolonisasjonen av samisk kunnskap.81 Svonni problematiserer 

også at der samisk historie og kultur er en del av læreplanen er disse kategorisert som kunnskap 

og ikke direkte mål. Ved å henvise til tidligere forskning presenterer hun at ”å ha kunnskap om” 

er den kognitivt laveste nødvendige kunnskapen i et utdanningsperspektiv.82 Svonni kritiserer 

sterkt den minimale omfattingen det samiske folket, religionen, historien og språket får i Lgr11 

og mener at Sverige ikke lever opp til internasjonale konvensjoner. Svonnis kritikk har et godt 

grunnlag, resultatet av denne oppgavens analyse av Lpo94 og Lgr11 bekrefter det minimale 

omfanget. Ratifiseringen av FCNM med omformulering og inkludering av samisk religion, 

historie og språk som en del av Sveriges nasjonale minoriteter får ikke et større omfang i 

læreplanen. I forhold til FNs urfolkdeklarasjon artikkel 15 (1), der historien skal læres ut med 

verdighet og mangfold, presenteres den samiske historien i Lgr11 på en måte som gjør at 

avgjørende hendelser; konvertering, raseforskning og kolonialt fortrykk kan utelukkes.  

 

Det har under framstillingen av analysen blitt klart at den norske læreplanen, både Lp97 og 

Lp15, har et større omfang av samisk historie og religion enn den svenske læreplanen. Det 

tydelige kristne perspektivet i Lp97, men omformuleringer med større vekt på et rettferdig og 

verdig bilde har blant annet resultert i at fornorskingspolitikkens konsekvenser og samisk 

religion i dag er en del av Lp15. I Hadi K. Liles doktoravhandling om hva barn lærer om det 

samiske folket, 2011, kritiserte Lile læreplanen for å ikke eksplisitt nevne 

fornorskingspolitikken.83 Liles kritikk er ikke aktuell i analysen av Lp15, men kan være aktuell 

i analyse av læremidler.  I ILO-169 utrykkes det eksplisitt at fordommer mot urfolk skal 

bekjempes gjennom informasjonstiltak i lærebøker og spesielt lærebøker i historiefaget. Om 

ILO-169 er hovedgrunnen til at samisk historie og religion i større grad er inkludert i den norske 

læreplanen er ikke noe denne oppgaven svarer på, men konvensjonen er den eneste som bruker 

ordet lærebøker. Da lærebøkene er skrevet med utgangspunkt fra læreplanen kan en årsak til 

den norske læreplanens større omfang av samisk historie og religion være nettopp ILO-169.  

 

At elever i både Norge og Sverige blir bevisste og får kunnskap om samisk religion, både som 

den har vært og er nå, og samisk historie er vesentlig for at skolen skal kunne nå målene i 

læreplanen om en demokratisk og likeverdig undervisning og oppfostring. Samenes religion 

framstilles ofte som noe som har vært og at denne forsvant gjennom kristen konvertering. Den 

                                                 
81 Svonni, 2011, s. 902  
82 Svonni, 2011, s. 904 
83 Lile, 2011, s. 292 
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samiske presten Tore Johnsen, som delte med seg sine opplevelser av en gudstjeneste i lavvo, 

er et eksempel på at kristendommen kan og kanskje også burde kombineres med ulike religiøse 

tradisjoner og forestillinger.  
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4 Sammendrag   

 

Hensikten med denne oppgaven har vært å undersøke hvordan samisk religion og historie 

framstilles i den norske og den svenske læreplanen med utgangspunkt i den svenske læreplanen 

fra 1994 & 2011 og den norske læreplanen fra 1997 & 2015. Samisk religion og historie har en 

marginal plass i alle fire læreplanene. Der temaet tas opp finnes det i stor grad, og spesielt i den 

svenske læreplanen fra 2011, rom for at leseren (læreren) kan tolke hva som anses viktig. Dette 

innebærer at det historiske fortrykket med diskriminering og marginalisering kan utelukkes fra 

undervisningen. Den norske respektive den svenske statens skoleundervisning fra 1600-tallet 

spilte en avgjørende rolle for statenes kolonialisering og undertrykkelse av religion, tradisjoner 

og språk. Mye har heldigvis forandret seg siden 1600-tallet, en større bevissthet rundt 

konsekvensene av det koloniale fortrykket globalt og delvis også nasjonalt eksisterer. Likevel 

synes det at mestedels av interessen for Norge og Sveriges koloniale fortrykk av samene 

eksisterer i en akademisk sfære og at den samiske historien og religionen i stor grad er usynlig, 

eller tydelig begrenset, i læreplanene.   
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