








VEDLEGG TIL HØRINGSUTTALESE FRA FORSKNINGSRÅDET – SAK 12/7370 

Uttalelse fra styret for Program for samisk forskning 

 

Høringsuttalelse: Langs lange spor – om samisk forskning og høyere utdanning. 

Programstyret for Samisk forskning II behandlet i styremøtet den 24.09.2012 utredningen 

«Langs lange spor – om samisk forskning og høyere utdanning» fra Utvalg for samisk 

forskning og høyere utdanning. Programstyret stiller seg på generelt grunnlag positiv til 

utredningens beskrivelser og drøftinger. Når det gjelder tiltakene utvalget foreslår, vil 

programstyret uttale seg om de tiltakene som berører programstyrets ansvarsområde, samisk 

forskning. Programstyret anser det som viktig at det ikke legges en for snever definisjon av 

samisk forskning til grunn. 

Programstyret støtter utvalgets beskrivelse av forskningens rolle som en viktig 

premissleverandør for bevaring og videreutvikling av samisk språk, kultur og samfunnsliv 

forankret i internasjonale forpliktelser. Utvalget skriver: «Ved å bygge videre på sentrale 

forskningsområder innenfor rettigheter, materiell og immateriell kulturarv, språk- og 

utdanningsforhold, næringer, politikk og helse, og se disse i sammenheng med nye 

fagkombinasjoner, kan samisk og urfolksrelatert forskning imøtekomme 

kunnskapsutfordringer av betydning for dagens og morgendagens samiske virkelighet.» (s. 

13). Forskningsrådet spiller en viktig rolle som finansieringskilde for samisk forskning. 

Finansiering i forhold til samiske problemstillinger kan skje over de fleste programmer som 

forskningsrådet forvalter, men ved å opprettholde et program for samisk forskning vil 

forskningsrådet kunne ha et forsterket fokus på de spesielle utfordringer og behov som den 

samiske samfunnsutviklingen står overfor. Dette gjelder ikke bare samiske interne forhold, 

men kunnskapsutvikling generelt om minoriteter/urfolk, relasjonen til det overordnede 

samfunn og globale forhold som virker inn. Et viktig tiltak for bevisstgjøring om forskningens 

rolle og innretning vil være at forskningsmeldinger tar opp de samiske utfordringene med 

jevne mellomrom. I den sammenhengen vil også et tiltak om faste møter mellom 

forskningsrådet og Sametinget kunne ha noe for seg.  

Samisk som vitenskapsspråk 

For å sikre en helhetlig samisk språk- og samfunnsutvikling ser programstyret det som viktig 

at samisk språk gis muligheter til utvikling som vitenskapsspråk. En forutsetning vil være at 

det finnes samiske utdannings-/forskningsinstitusjoner som bruker samisk som undervisnings- 

og forskningsspråk. Av spesielle tiltak for å sikre bruk av samisk språk i forskningen vil 

programstyret peke på viktigheten av terminologiutvikling på ulike fagområder. Videre vil det 

være behov for forutsigbare publiseringskanaler for samiskspråklig forskning. Dette fordrer at 

vitenskapelige tidsskrifter som publiserer på samisk, sikres stabil finansiering. Mange 

forskere som behersker samisk som dagligspråk, kan likevel føle seg usikre med hensyn til å 

publisere vitenskapelige skrifter på samisk. Her kan det foreslåtte tiltak om å etablere 

mentorordninger for forskere som er usikre i å skrive akademisk samisk, få betydning. Andre 



tiltak kan også være aktuelle.  Samiske språk er generelt sett truet, og det vil være behov for 

ulike typer tiltak, både innenfor utdanning og forskning, som går langt videre enn de 

forutsetninger som ligger til grunn for forvaltningen av det nåværende program for samisk 

forskning (II). Programstyret vil derfor støtte utvalgets forslag om et eget program for samisk 

språkrøkt. 

Rekruttering 

Programstyret støtter utvalgets vektlegging av rekruttering til samisk forskning og 

videreføring av et program for samisk forskning i tillegg til et eget program for samisk 

språkrøkt.  Rekruttering til forskning henger generelt sammen med rekruttering til høyere 

utdannelse, noe som hovedsakelig ligger til utdannelsesinstitusjonene. Program for samisk 

forskning vektlegger særlig rekruttering gjennom doktorgrads- og post doc.-stipend på ulike 

fagområder der behovet melder seg.  Et fortsatt program for samisk forskning vil i større grad 

enn andre tematiske programmer i Forskningsrådet ha muligheter til å vurdere 

behovssituasjonen og være med på å sikre rekruttering med samisk fagkompetanse. 

Nettverksbygging og internasjonalisering 

Programstyret vil særlig påpeke at nettverksbygging og internasjonalisering er viktige 

premisser for å styrke samisk forskning. Utvalgets forslag til støtte på disse områdene støttes 

derfor. Programstyret vil særlig nevne etablering av et nettverk for samisk forskning som et 

egnet tiltak. Med hensyn til at samisk forskning og rekruttering til samisk forskning i noen 

grad skjer ved få norske institusjoner, vil det være viktig å få til et mer samordnet samarbeid, 

særlig mellom Norge, Finland, Sverige og Russland, når det gjelder samisk forskning. Et 

samisk nettverk, men også avsetning av midler til en nordisk samisk forskerskole, vil kunne 

styrke den samiske forskningen.  Det er også viktig å videreføre eller etablere gode 

finansieringsordninger for internasjonal utveksling. Tiltak som internasjonale professor II- 

stillinger ved miljøer med ansvar for samisk forskning og reisestøtteordninger for master- og 

doktorgradsstudenter innenfor samiskrelatert forskning støttes. Programstyret vil påpeke at 

dette også er mulige støtteordninger innenfor dagens program for samisk forskning, men at 

det er viktig å videreføre dem. For miljøene som arbeider med samisk forskning, er det også 

relevant å opprettholde og utvikle nettverk og internasjonale forbindelser med miljøer som 

driver forskning på andre urfolk og koloniale studier generelt. 
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