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Afgreiðsla Norræna þekkingar- og menningarnefndin 
 

Nefndarálit norrænu þekkingar- og menningarnefndarinnar um 

þingmannatillögu 

um námskrár gegn rasisma  

Tillaga 

Norræna þekkingar- og menningarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að kortleggja hvernig aðgerðum gegn rasisma er lýst í námskrám grunnskóla 

á Norðurlöndum 

að vinna greiningu á og kynna góð dæmi um aðferðir og tæki sem virka til að 

vinna gegn rasisma og útlendingahatri í skólum 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

Í sögulegu samhengi hafa norrænu löndin orðið að glíma við rasisma. Það sannast á 

reynslu frumbyggja og minnihlutahópa í gegnum tíðina. Auk þess hafa sum norrænu 

landanna tekið virkan þátt í þrælaflutningum yfir Atlantshafið. Í upphafi 20. aldar var 

stofnaður í Svíþjóð félagsskapur um kynþáttahreinsun, Svenska sällskapet för 

rashygien, sem vill líta til kynþáttahreinsunar við þróun samfélagsins. 

Félagsskapurinn beitti sér einnig fyrir því að koma á fót kynþáttalíffræðistofnuninni í 

Uppsölum. Danmörk gerði Grænland að nýlendu sinni sem hafði geigvænleg áhrif á 

frumbyggja Inúíta sem voru nauðfluttir og neitað um menningu sína og þar sem börn 

voru jafnvel ólöglega ættleidd. 

 

Enginn getur neitað því að rasismi sé enn við lýði í nútímasamfélaginu. Öfgakennt 

dæmi eru morðin í Úteyju og Ósló árið 2011 þar sem 77, mörg af þeim ungmenni, féllu 

fyrir hendi hryðjuverkamanns sem sótti hugmyndir sínar til nasisma. Eða morðin í 

grunnskólanum Kronan í Trollhättan þar sem nasisti myrti þrjá, þar af einn nemanda. 

Það sést á þessum glæpum, og einnig á fjölda hatursglæpa og misréttinu, að 

rasisminn er kerfislægur. 

 

Árið 2020 var í Svíþjóð tilkynnt um 1994 hatursglæpi. Í Noregi fjölgar tilkynningum 

um hatursglæpi, sömuleiðis í Danmörku. Í Finnlandi fækkar tilkynningum en á hinn 
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bóginn er Finnland það land þar sem þeldökkir verða fyrir hvað mestu misrétti innan 

ESB1. 

 

Norðurlönd eru þekkt fyrir traust lýðræði og útbreitt jafnrétti. Þar hefur grunnskólinn 

mikilvægu hlutverki að gegna, bæði til að efla lýðræðið og vinna gegn rasisma og 

öðru kerfislegu misrétti. Þess vegna er mikilvægt að byggja á grunni þar sem unnið er 

gegn rasisma og að kennarar fái verkfæri til slíks. Í því felst að læra um sögu 

rasismans, að efla siðaboð og að hafa getu til að takast á við þann rasisma sem 

nemendur verða fyrir á degi hverjum. 

 

Það eru mannréttindi að fá að lifa lífi án mismununar og í því efni þurfa Norðurlönd að 

axla sína ábyrgð. Því miður sýnir tölfræðin að svo er ekki. Þar sem norrænu löndin 

deila sögu og skipulagi að mörgu leyti, þá felst í því notagildi að læra hvert af öðru. 

Standi norrænu ríkisstjórnirnar sameiginlega að stefnumótun gegn rasisma og semji 

námskrár fyrir löndin með hliðsjón af henni getur það skilað sér í markvissari 

vinnubrögðum í baráttunni gegn rasisma. Norrænt samstarf getur skipt máli og haft 

mikil áhrif í viðspyrnunni gegn rasisma. 

 

Sjónarmið nefndarinnar 

Í upprunalegri tillögu norrænna vinstri grænna var lagt til að Norðurlandaráð beindi 

þeim tilmælum til ríkisstjórna Norðurlanda 

að þær beiti sér fyrir aðgerðum gegn rasisma  

að þær vinni saman að því að innleiða aðgerðir gegn rasisma í námskrár 

grunnskóla 

 

Við meðferð tillögunnar kom í ljós að meirihluti nefndarinnar studdi markmið 

tillögunnar en vildi gera tillöguliðina skýrari. Því var lagt til að Norðurlandaráð beindi 

þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar að hún myndi kortleggja hvernig 

aðgerðum gegn rasisma er lýst í námskrám grunnskóla á Norðurlöndum. Meirihluti 

nefndarinnar lýsti yfir stuðningi við að breyta tillöguliðunum á þann hátt.  

 

Í upphafskafla nýrrar sænskrar aðalnámskrár grunnskóla, svo að dæmi sé tekið, 

stendur meðal annars: Skólinn skal kenna skilning á öðrum manneskjum og auka 

getuna til að geta sett sig í spor annarra. Námið skal einkennast af virðingu fyrir því að 

fólk er mismunandi.  Enginn í skólanum má verða fyrir mismunun eða annarri meiðandi 

framkomu vegna kyns, uppruna, trúar eða lífsskoðunar, kynvitundar eða kynverundar, 

kynhneigðar, aldurs eða fötlunar. Berjast skal gegn allri slíkri hegðun. Koma á í veg fyrir 

óþol, undirokun og ofbeldi, t.d. kynþáttahatur, kynjamismunun, heiðurstengt ofbeldi og 

undirokun og mæta slíkri hegðun með þekkingu og aðgerðum.2 

 

Í skýrslu umboðsmanns barna í Svíþjóð frá árinu 2021 segir að með nýju orðalagi í 

sænsku námskránni sé skerpt á ábyrgð skólans til að vinna gegn kynþáttahatri.  En af 

 
1 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-being-black-in-the-eu_en.pdf  

2 https://www.skolverket.se/getFile?file=8687  

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-being-black-in-the-eu_en.pdf
https://www.skolverket.se/getFile?file=8687
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því leiðir einnig að lögð er ábyrgð á herðar skólastjórnenda og starfsfólks að sjá til þess 

að það sé gert. Í rannsóknum hefur komið í ljós að mikill skortur er á þekkingu 

skólastjórnenda, starfsfólks og kennara á því hvernig hugtakið rasismi hefur þróast í 

fræðunum og þar með hver merking þess er í rauninni.3 

 

Fyrir utan að kortleggja þær markmiðasetningar sem koma fram í námskrám er því 

einnig ástæða til að líta á hvaða þekkingarstuðningur er fyrir kennara til að vinna 

gegn rasisma í skólanum, hvaða menntun kennaranemar fá á sviðinu og hvaða 

aðferðir hafa sannað sig.  

 

Í Noregi hafa fræðasetrið um helförina og trúarlega minnihlutahópa (HL-senter), The 

European Wergeland Centre (EWC) og stofnun kennaranáms og skólarannsókna við 

Háskólann í Ósló (ILS) þróað Dembra-aðferðina á vegum norska 

menntamálaráðuneytisins, Kunnskapsdepartementet. Dembra stendur fyrir 

demokratisk beredskap mot rasism, antisemitism och antidemokratiska attityder 

(lýðræðislegur viðbúnaður gegn rasisma, gyðingahatri og andlýðræðislegu viðhorfi). 

Með Dembra fást leiðbeiningar, námskeið, netefni fyrir forvarnarstarf gegn andúð af 

ýmsu tagi gegn öðrum hópum, s.s. fordómum, útlendingahatri, rasisma, gyðingahatri 

og öfgahyggju. Kjarninn í Dembra er að fyrirbyggja með því að efla lýðræðishæfni í 

gegnum inngildingu og hlutdeild, gagnrýna hugsun og virðingu fyrir fjölbreytileika.   

 

Árið 2019 fjármagnaði Norræna ráðherranefndin tilraunaverkefnið Nordic Dembra 

um lýðræðislegan viðbúnað og forvarnir gegn rasisma í skólum. Verkefnið fór fram í 

11 völdum skólum á Norðurlöndum. Markmiðið með verkefninu var að innleiða og 

meta sérstakt kennsluefni til að efla starf skólanna í gegnum þátttöku og gagnrýna 

hugsun til að koma í veg fyrir viðhorf og hegðun sem ógnar lýðræðinu. Í 

lokaskýrslunni4 kom fram að ekki er einfalt að taka líkan í einu landi óbreytt og 

innleiða það í öðru þar sem skólakerfi og menning er mismunandi. Hins vegar fengu 

þeir sem þátt tóku í verkefninu innblástur og juku þekkingu sína um það hvernig hægt 

er að vinna að gegn rasisma og útlendingahatri.  

 

Um öll Norðurlönd er unnið að því að mæta þeim áskorunum sem fylgja rasisma og 

útlendingahatri í skólum. Dembra er eitt dæmi um það. Nefndin telur að verðugt væri 

að fá lýsingu og greiningu á hvaða aðferðir og verkfæri virka í baráttunni við rasisma 

og útlendingahatur í skólum. Til dæmis sýnir Dembra fram á það að ekki er svo einfalt 

að flytja líkön á milli landa en að vel sé hægt að byggja á hugmyndum og aðlaga líkön 

að aðstæðum á hverjum stað. Með góðu kynningarstarfi myndi slík greining fá mikla 

útbreiðslu á Norðurlöndum og norrænt notagildi nást. Þetta yrði einnig til að uppfylla 

markmið Framtíðarsýnar okkar 2030 og undirmarkmið Heimsmarkmiða Sameinuðu 

þjóðanna númer 4.7 um menntun sem er ætlað að efla sjálfbæra þróun og 

alheimsvitund.  

 

 

 
3 https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument/publikationer/om-barns-och-ungas-utsatthet-for-rasism_2021.pdf  

4 https://dembra.no/no/publikasjoner/  

https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument/publikationer/om-barns-och-ungas-utsatthet-for-rasism_2021.pdf
https://dembra.no/no/publikasjoner/
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