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Förord

Denna uppsats är ett led i planeringen av ett större projekt finansierat av 
Riksbankens Jubileumsfond. Det är en översikt och bygger i huvudsak på 
sekundärkällor och intervjuer. Jag utnyttjar bl a kapitlet om samernas 
skolhistoria i "Samernas skolgång. Betänkande avgivet av 1957 års nomadsko- 
leutredning. SOU 1960:41. s 29 o f ". Till stor hjälp har också varit Israel 
Ruongs framställning i hans bidrag till sameutredningen "Historisk återblick 
rörande samerna. SOU 1975:100". Stor glädje har jag också haft av samtal 
med Israel Ruong och hans hustru Maja. Jag har också fått information och 
synpunkter av många andra, t ex professorerna Louise Bäckman, Phebe 
Fjellström och Henning Johansson, f länsskolinspektörerna Erik Lundemark 
och Bengt Hj. Andersson, skolinspektörerna Nils Slunga, och Gösta Andersson. 
Norska informationer har jag fått bl a av museiintendent Björn Aarseth och 
docent Anton Hoem.

Sten Henrysson



Den svenska sameskolans historia

Inledning

Samernas historia utgör ett exempel på vad som händer när en minoritet 
möter den starkare majoriteten. I detta fall är denna majoritet en gren av 
den europeiska på teknik, vetenskap och militärmakt grundade kulturen. 
Sådana möten har skett vid olika tidpunkter och på skilda sätt över hela 
jorden. De tycks ha ett förlopp som obevekligt ieder till att minoriteten 
måste vika och anpassa sig till de krav som majoriteten ställer. Detta är 
särskilt tydligt när minoriteten utgörs av en jagande, samlande, fiskande och 
helt eller delvis nomadiserande etnisk grupp som utnyttjar marken på ett 
extensivt sätt. När majoriteten efter att ha tillskansat sig nationell 
suveränitet finner att den kan utnyttja marken på ett mera ekonomiskt 
givande sätt så sker detta förr eller senare med eller utan minoritetens 
medgivande. När marken kan utnyttjas för intensivt jordbruk, gruvdrift, 
skogsbruk eller vattenkraftutbyggnad så sker detta.

Undervisning genom skolan eller andra institutioner spelar ofta en viktig roll 
vid minoritetskulturens införlivande i den av majoriteten utformade 
nationella kulturen. Detta kan ske på olika sätt. Det kan vara fråga om en 
assimilering in i majoriteten och dess kultur. Det kan vara en nationell eller 
religiös indoktrinering i majoritetens ideologi och religion. Ibiand görs försök 
att inom en större enhet bevara vissa drag av minoritetens arv i dessa 
hänseenden. Det kan också vara fråga om en omskolning av minoritetsfolket 
för majoritetens samhälls- och arbetsliv eller för de speciella krav som 
minoritetens livsföring ställer i den nya situationen.

Samernas möte med skandinaverna och finnarna började i ett skede då även 
dessa glest utspridda befolkningsgrupper kännetecknades av relativt låg 
teknisk, ekonomisk och kunskapsmässig nivå. Slutfasen av detta pågick från 
1300- till 1500-talet då den svenska nationalstaten höll på att utformas och 
få sina gränser samt var tämligen svag. Denna stat hade då dåliga 
möjligheter att göra sig gällande i de nordliga delarna av landet där samerna 
befann sig.
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Samerna vid medeltidens slut^

I början av 1500-talet levde samerna huvudsakligen på jakt, samlande, fiske
samt handel och transporter. Handeln med skinn och fisk var betydande. I
jakten ingick också vildrenjakt medan antalet tamrenar var relativt
begränsat. Renskötseln med stora renhjordar började på allvar utvecklas

2)troligen först vid 1500-talets slut. Samerna som dominerade inlandet och
även förekom vid kusterna levde i små grupper. De söderifrån kommande
skandinaviska folken samt finnar österifrån befolkade i det nuvarande Sverige
huvudsakligen kustlandet och de nedre delarna av floddalarna. Kristendomen
hade ännu inte vunnit något större insteg bland samerna som omfattade en
schamanreligion där naturen var besjälad. Den var utformad och lämpad för

3)jägarfolk som levde i nära kontakt med naturen. '

I detta skede hade samerna inget egentligt behov av någon skola. Kunskaper, 
färdigheter och andra kulturyttringar förmedlades inom familjen och gruppen. 
Schamanen bidrog till att föra vidare det ideologiska och religiösa arvet.

Under medeltiden fanns antagligen inte någon fast skola i övre Norrland. Det 
fanns ett litet kloster i Bureå som möjligen bedrev en viss undervisning och 
kanske även missionerade bland samerna i övre Norrland.*^ Man kan betrakta 

de katolska prästernas gudstjänster som undervisning i religion. Men detta 
berörde förmodligen samerna mycket lite. Nästan alla kyrkor och kapell låg 
vid kusten. Socknarna sträckte sig ofta därifrån ända upp i fjällen, där 
gränsen till Norge var oklar.

Redan under den katolska tiden förekom missionerande bland samerna. 
Berättelsen om samekvinnan Margareta som vädjade hos ledande kyrkomän 
om kristen mission bland samerna är ett tecken på detta. Man kan också 
skönja påverkan av kristendomen i den samiska religionen.^

Tydligen förekom redan under medeltiden förhör i kyrkan i kristna 
huvudstycken och resultaten av dessa har åtminstone på vissa håll i Sverige 
registrerats. Huruvida samerna berörts av detta är en öppen fråga.
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Kyrkor fanns huvudsakligen i kustlandet och omkring år 1500 rustades de 
flesta upp till sten- och tegelkyrkor, I nuvarande Luleå stift var det 
Nordmaling (byggd 1480), Umeå (1316), Bygdeå (1316), Skellefteå (1327), Löv
ånger (1413), Piteå (1408), Luleå (1346), Kalix (1413) och Torneå (1413) och 
Särkilax (kapell 1482).

övre Norrland var mycket glest befolkat vid medeltidens slut och 
befolkningen ökade sakta. Skolor kom följaktligen också sent. På 1590-talet 
kom en "barnaskola" i Härnösand, som då var en ny stad. I början av 
1600-talet omtalas skolor i Piteå och Luleå och år 1615 nämns en skola i 
Umeå socken.^

Erik Nordberg ger i sin bok 'Arjeplogs lappskola' en skildring av vad man vet
8)om undervisning för samerna före 1600-talet. '

"Redan under medeltiden blevo de svenska lapparna föremål för den kristna 
kyrkans mission. Norrlands apostel Stenfi (Staffan) verkade på 1000-talet 
bland 'hälsingarna'. Han skall ha predikat även för 'skridfinnarna', dvs 
lapparna. På 1300-talet reste ärkebiskop Henning Nilsson i Uppsala ända upp 
till Torneå, där han 'döpte finnar och lappar i ett kar vid kapellet'. På 
1400-talet omtalas i hävderna en lappkvinna vid namn Margareta som i 
nitälskan för den kristna trons utbredande bland sina landsmän vandrade från 
den ena biskopen till andra, besökte klostren och uppvaktade konungar och 
drottningar både i Danmark och Sverige för att få hjälp mot det hedniska 
mörkret bland sina fränder. En präst eller munk vid namn Toste erhöll år 
1419 kunglig rekommendation när han sändes åstad norrut i avsikt 'att alla 
de vilda lapparna måtte varda kristna'. Under medeltiden byggdes utefter den 
norrländska kusten en rad kyrkor och ett par mil söder om Skellefteälvens 
utlopp anlades tom ett kloster, Bure kloster. När klostret på Gustav Vasas 
tid stängdes sändes abboten till lappmarken 'till att lära lapparna Guds ord 
och bygga dem kyrkor'. Lapparna förgjorde dock hans syn, berättade sägnen, 
'så att han intet kunde läsa skrift'.

Gustav Vasa planerade skolundervisning för lapparna. År 1525 lämnade 
vadstenamunken Benedictus Petri, 'en lärd, mogen och from man', klostret 
för att som det heter i diariet 'leda det lapska folket till gudsdyrkan'. I det 
rekommendationsbrev som konungen utfärdade för honom sades han vara 
'stadd i sin rätta resa och ärende in uti Norrbotten med vår tillåtelse och



goda minne till att de fattiga lappar och andra den landsändans urbyggare 
Guds tro och vad deras själs salighet tillyder förkunna, och om så lägenheten 
tillsäger, att han må där upptaga en skola för förenämnda lappars skull och 
andra flera goda barn i den landsändan'."

Under Johan den tredjes regering skall kristendomen ha vunnit insteg i 
Lappmarken. Den som med verklig kraft tog sig an Lappmarkens inordnande i 
den kyrkliga organisationen var Karl den nionde.

1600-talet

Gustav Vasa och hans söner sökte bygga upp Sverige till en stark 
nationalstat. I detta ingick också försök att expandera upp emot Norra 
Ishavet med dess rika fiske. Ett led i dessa strävanden var också att få 
kontroll över Lappmarken. Sålunda gjorde redan Gustav V asa försök att 
starta mission och undervisning bland samerna förmodligen med föga 
framgång. Karl IX beslöt 1603 att kyrkor skulle byggas i Lappmarken. 
Sålunda byggdes kyrkor i Lycksele (Ume lappkyrka), Arvidsjaur (Pite 
lappkyrka) Jokkmokk (Lule lappkyrka) och Enontekis (Torne lappkyrka) . Vid 
dessa kyrkplatser skulle befolkningen samlas till ting, marknader och skatte
betalning samt gudstjänster. Samerna var ålagda att vistas vid dessa platser 
en period under vintern från Tomasmässan (21 december) till Kyndelsmässan 
(2 februari) samt en vecka vid Marie Bebådelse dag. Därvid förekom 
förmodligen undervisning och även förhör i kristendom. Senare under 
1600-talet tillkom i Lappmarken pastorat med kyrkor även i Åsele, Arjeplog 
och Jukkasjärvi. Efter Jämtlands införlivande med Sverige tillkom också 
Föllinge. Av intresse för skolväsendet är också att Gällivare blev eget 
pastorat 1742.**^

Redan år 1596 infördes i ärkestiftet, som då även innehöll hela Norrland, 
förhör för hela befolkningen på vissa kristna huvudstycken.**^ Förmodligen 

gällde detta även samerna men kunde inte börja drivas igenom på allvar 
förrän kyrkor byggts och lapsktalande präster kommit till Lappmarken. Redan 
år 1606 hämtade därför Daniel Hjort på konungens uppdrag ett antal 
sameynglingar för att föra dem till Uppsala och kommande prästutbildning. 
Detta var dock ett misslyckande och åtskilliga rymde.



5

Under 1600-talet skärptes kraven på kunskaper i Sverige genom den s k
hemundervisningen. Den innebar att det ålåg föräldrarna att lära sina barn
läsa samt kunna vissa kristna huvudstycken, psalmer och böner utantill. Detta
kontrollerades av prästerna vid de s k husförhören och resultaten infördes i
husförhörslängderna. Egil Johansson i Umeå har bearbetat dessa husförhörs-
längder och bl a visat upp att majoriteten av svenska folket kunde läsa redan

12)i början på 1700-talet. 1 vilken mån detta även berörde samerna är oklart.
Förmodligen inskränkte man sig i början till att kräva kunskaper i vissa 
kristna huvudstycken. Detta var bl a förutsättningen för att man skulle få 
gifta sig. I vilken mån det svenska samhället verkligen fick grepp över 
samerna och även i praktiken fick dem att övergå till kristendomen är oklart 
och borde undersökas närmare. ^

För att kristna och på annat sätt införliva samerna i det svenska samhället 
var det nödvändigt att skaffa fram präster, lärare och ämbetsmän som även 
kunde samiska. Detta var ett av skälen till att man startade en lappskola i 
Piteå redan 1617. Den lades ner efter några år. Prästen Olaus Niurenius i 
Umeå försökte intressera riksrådet Johan Skytte för samernas situation. 
Detta ledde till en donation med staten som garant och förvaltare för att 
bekosta en skola för sameynglingar i Lycksele. Den s k Skytteanska skolan i 
Lycksele startade år 1632. Denna skola, vände sig bara till ett fåtal 
sameungdomar och man räknade med att dessa sedan skulle sprida sina 
kunskaper till de övriga samerna. Antalet elever var begränsat och t ex vid 
en inspektion 1717 fanns 6 elever. De läste samiska, svenska, kristendom 
och något räkning. ^

Det gjordes också försök att få fram ABC-böcker och andaktsböcker för 
samerna. Sålunda gjorde kyrkoherde Nicolaus Andreae i Piteå 1619 en 
ABC-bok och en mässbok på samiska. Det var dock stora svårigheter bl a 
med ortografin och de många dialekterna.

Myndigheterna gjorde förmodligen inga stora framsteg i att införliva samerna 
med det svenska samhället, att kristna dem och att ge dem elementär 
skolundervisning. Till detta bidrog de långa avstånden, de dålig kommunika
tionerna och den glesa befolkningen. Därtill kom de långa och svåra krigen 
som Sverige var indraget i under 1600-talet och början av 1700-talet. Den 
Skytteanska skolan var sålunda den enda skolan för samer långt in på
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1700-talet. I övrigt skedde inte så mycket på undervisningens område. En del 
sameynglingar utbildades till präster. I kyrkorna i Lappmarken undervisade 
och predikade prästerna mest på samiska och förhörde även samerna i vissa 
kristna huvudstycken. Men effekten var förmodligen ringa och den gamla 
religionen levde kvar. Detta trots förföljelser av den gamla religionen och 
dess nåjder speciellt under ortodoxiens tid. Så t ex insamlade man och 
förstörde trolltrummor o dyl.^

1700-talet

Efter Karl XIIss krig kom frihetstiden och landet började repa sig. Bl a under 
inflytande av pietismen och den norske prästen Tomas von Westens aktivitet 
ökade intresset för missionen bland samerna. De svenska ständerna började 
intressera sig mera för samernas situation och för att få dem kristnade 
även i praktiken och mer inlemmade i det svenska samhället. Många ansåg 
att om man skulle uppnå dessa mål var det nödvändigt att få dem mera 
bofasta. Det gjordes också ansträngningar för att förmå dem till ökad fast 
bosättning och också till att få in nybyggare till Lappmarken. Dessa åtgärder 
skulle stimulera fler samer att börja med eget jordbruk.

Många präster var verksamma för att få till stånd skolor för samerna. 
Särskilt aktiv var prosten i Umeå Nils Grubb. Bl a han drev fram 1723 års 
förordning om samernas kristnande och skolgång. Där föreslogs att skolor för 
samerna borde inrättas i Lappmarken. Man borde även få fram präster som 
kunde tala samiska och krävde därför sådana kunskaper för tjänster i 
Lappmarken. Dessa präster borde också resa kring i Lappmarken och följa 
samerna under deras flyttningar. I skolorna borde kristendomsundervisningen 
ske pä samiska. Samerna borde få studera svenska om de ville och arbete 
borde läggas ner på att få fram ABC-böcker o dyl. För att underlätta 
avdelades kollektmedel från fyra olika kollekttillfällen per år för samernas 
undervisning och kristnande.

Nästa steg var att man bestämde mera konkret om skolorganisationen i 
Lappmarken. Skolor skulle byggas i närheten av kyrkplatserna med präster 
som lärare. Detta innebar att skolor kom till i Enontekis, Jukkasjärvi (1744), 
Gällivare (1756), Jokkmokk (1732), Arjeplog (1743), Lycksele (fanns tidigare), 
Åsele (1732) och Föllinge (1748).16)
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Varje skola skulle ha 6 elever för vilka levnadskostnaderna betalades av 
staten. Ibland fanns ytterligare elever som betalade sitt eget uppehälle. 
Eleverna borde sedan i sin tur sprida kunskaper i kristendom och läsning. En 
utförlig skildring av bakgrunden och besluten om kyrkskolor lämnas av Erik 
Nordberg i boken "Arjeplogs lappskola". Den uppehåller sig särskilt vid skolan 
i Arjeplog men behandlar även utvecklingen i övrigt. För att ytterligare 
stärka det hela inrättades "Direktionen för Lappmarkens Ecklesiastikverk" år 
1739. I ledning för denna satt universitetskanslern, ärkebiskopen, två 
kansliråd samt som adjungerade landshövdingarna och representanter för 
domkapitlet i berörda områden. Denna direktion kom att i olika skepnader 
verka ända fram till 1900-talets början.^

En annan viktig förutsättning för kristnandet och undervisningen av samerna
var tillgången på samiska böcker. Initiativ för detta togs redan på 1600-talet.
I samband med kyrkskolornas tillkomst vid 1700-talets början tog prästerna
och de kyrkliga myndigheterna itu på allvar med denna fråga. Speciellt kring
mitten av 1700-talet kom det ut ett antal översättningar, t ex en ABC-bok,
lilla katekesen, Svebelius' katekesförklaringar, Nya testamentet och en
psalmbok. Särskilt verksam på detta område var Pehr Fjällström i Lycksele,
som även åstadkom ett samiskt "bokspråk". Detta var grundat på dialekterna
i Ume, Pite och Lule lappmarker. Fjellström gjorde också en lapsk ordbok
och en grammatik. En mer utförlig skildring av bokfrågan finns i Erik

18)Nordbergs bok om Arjeplogs lappskola, '

Dessa åtgärder ledde till en hel del förbättringar men det var fortfarande 
svårt att rekrytera elever till skolorna eftersom samerna inte upplevde 
behovet av undervisning särskilt starkt och värjde sig både med tanke på 
önskan att ha barnen hemma, behovet av att utnyttja barnen som hjälp i 
arbetet och av känsla för den gamla religionen som fortfarande levde kvar. 
Detta skärpte som ovan nämnts statens insatser för att få samerna mer 
bofasta och assimilerade i det svenska samhället. Man bör hålla i minnet att 
liknande problem, som samerna hade, gällde även för andra, t ex bönderna. 
Bland befolkningen på landsbygden i övrigt var nationalkänslan ännu föga 
utvecklad och man värjde sig på olika sätt mot myndigheternas ingrepp. 
Myndigheternas hantering även av den icke samiska befolkningen var ofta 
hårdhänt. T ex rörelsefriheten var mycket begränsad och det krävdes ofta 
tillstånd för att lämna häradet.



8

För samernas del var 1700-talet en relativt ljus period och intrången i 
Lappmarken av nybyggare var ännu relativt begränsade. Satsningen på 
prästutbildning hade också gett en del resultat. Det fanns en hel del präster 
som behärskade samiska. De var dock vanligen av icke-samisk härkomst. 
Präster utbildades dels i Uppsala, dels i Härnösand. Rollfördelningen mellan 
de två är oklar. Förmodligen krävdes en formell registrering i Uppsala, 
medan studierna åtminstone delvis kunde bedrivas i Härnösand» T ex 
Skytteanska skolan i Lycksele tjänade i någon utsträckning även som förbere
delse och rekryteringsväg för bl a präster.

Under 1700-talet började också en annan sorts lärare att lanceras. Det var 
de s k kateketerna. De var huvudsakligen sameynglingar som fick sin 
utbildning hos prästerna. Det var en relativt kort utbildning. Kateketerna 
fick sedan verka som vandrande predikanter och lärare. Deras undervisnings- 
insatser var dock ofta av relativt låg kvalité och värdet av denna form av 
undervisning var mycket omdiskuterad.

Det förekom också att eleverna i kyrkskolorna uppmanades att undervisa 
andra samer och tom fått betalt för detta.

Kateketundervisningen i Sverige och Finland behandlas ingående av Bill Widen
19)i hans bok om kateketerna varifrån nedanstående är hämtat. Kateketerna 

har enligt Widen förekommit länge i kristenheten. I allmänhet har det varit 
en förstärkning och ett komplement till prästernas undervisning i kristendom. 
I vissa fall har också kateketerna varit präster eller så småningom blivit det. 
I Lappmarken var man tidigt inne på bruket av kateketer. De olika delarna 
av Lappmarken tillhörde som regel motsvarande församling vid kustlandet 
och prästerna där försökte tidigt sprida kristendomen och bevaka sina 
intressen genom kateketer. Detta behov fanns även före byggandet av kyrkor 
i Lappmarken på 1600-talet. Även efter detta förelåg behov av stöd för 
undervisningen av samerna i kristendom och läsning. Detta skedde delvis 
genom att vissa präster tillika var "missionärer" med särskild uppgift att 
bedriva undervisning. Det visade sig dock att detta inte räckte och man 
sökte därför att komplettera detta med kateketer. Sålunda föreslog 
Direktionen för Lappmarkens Ecklesiastikverk år 1743 att man skulle 
kvarhålla några lämpliga elever vid kyrkskolorna och ge dem en mera 
grundlig utbildning så att de senare kunde bli kateketer. De skulle medverka 
till att sprida kunskap i läsning och i kristendomens huvudstycken. Man
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räknade med att dessa dels hade den fördelen att de kunde lapska, var vana 
vid livet i Lappmarken och kunde förflytta sig lätt på skidor på vintern eller 
till fots på sommaren. De skulle vara vana vid ett enklare liv och bättre 
anpassade till ett liv tillsammans med samerna än prästerna i allmänhet var. 
Efter 1743 fick bruket av kateketer ett uppsving och systemet genomfördes i 
stort sett i alla lappmarkerna.

Frågan om antalet kateketer var hela tiden omdiskuterad. I och med att 
bestämmelserna om hemmens skyldighet att befordra läsning och kunskaper i 
kristendom trängde igenom även bland samerna, blev behovet av kateketer på 
en del håll mindre. Samerna tenderade att lösa dessa problem själva bland 
annat med hjälp av dem i byn eller släkten som kunde läsa och även var 
lämpade att undervisa barnen.

Kateketernas antal och kvalitet varierade avsevärt. Församlingarna tog olika 
allvarligt på problemet. Tendensen var dock klar att kateketernas antal 
ökade sakta fram till 1818 då en ny fas inträdde. Då gick man in för att 
avveckla de fasta skolorna och i stället satsa på ett ambulerande 
undervisningssystem med kateketer. Detta medförde att antalet kateketer 
ökade.

En viss roll för samerna i Jämtland och Härjedalen spelade Frösö trivialskola,
som flyttade 1677 från Oviken. Där hade den startat i mindre skala 1651.
Frösö skolas historia har skildrats av Gudmar Hasselberg. Han nämner 3
samiska elever under 1700-talet, varav en blev kateket. Även under
1800-talet gick samer i skolan, däribland 2 bröder Fjellner, varav den ene

20)blev präst och även känd författare (Anders).

1800-talet

Vid 1800-talets början fanns kyrkskolor för samer i Karesuando, Jukkasjärvi, 
Gäljivare, Jokkmokk, Arjeplog, Lycksele, Åsele och Föllinge. Dessutom 
utvecklades kateketsystemet ytterligare. Kyrkskolorna var inriktade på en 
relativt begränsad del av samerna. Ett syfte med detta var bl a att de 
utbildade skulle förmedla kunskaper i kristendom och läsning till andra 
samer. Undervisningen av samerna hade hittills bara nått en mindre del av 
dem. Grape nämner i en skrivelse till konsistoriet i Härnösand att vid
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1800-talets början ca 17 elever utexaminerades från dessa skolor per år, i 
allmänhet efter 2 års studier. Sameskolorna hade även fungerat som förbered
ande utbildning av präster och kateketer som var samisktalande. Detta och 
den vidare utbildningen av präster, lärare och kateketer för Lappmarken vore
värt ett närmare studium med hjälp av de kyrkliga arkiven och 

21)kyrkböckerna.

Debatten kring de samiska kyrkskolorna och kateketerna var livlig kring 
1800-talets början bland prästerna, inom domkapitlet och Ecklesiastikverket. 
Den ledde till att man 1818 beslöt satsa på kateketer och lägga ned de flesta 
kyrkskolorna. Endast skolorna i Jokkmokk och Gällivare blev kvar.

Undervisningen genom vandrande kateketer hade fördelen att den nådde 
betydligt flera elever än kyrkskolorna och var mera anpassad till att hålla 
kvar samerna inom renskötseln och i sin ursprungliga miljö. I gengäld var 
undervisningen ofta av låg kvalitet och varierade mycket mellan olika 
kateketer.

Ett nytt tillskott av fasta skolor kom genom de s k missionsskolorna. Det
skedde genom insatser från det år 1835 bildade Svenska missionssällskapet,
som koncentrerade sig på samerna. Sällskapet startade ett stort antal
barnhem och skolor som efter 1916 års nomadskolereform helt eller delvis
övertogs av staten. Den första skolan startades i Knaftens by i Lycksele år 

22)1839. ' I Gafsele inom Åsele lappmark startades en missionsskola 1842. Den
23)har skildrats i en uppsats av Sonja Nordling. ’. En annan sådan skola i Ånge 

startade 1885. Den har skildrats av Ingvar Åhrén.^ Missionsskolorna var i 

allmänhet av hög kvalitet och fyllde en stor uppgift.

1818 års reform ledde till vissa följåtgärder. Bl a skulle det finnas två s k
missionärer som var inspektörer av kateketerna. En av dem blev Petrus

25)Lsstadius som på basis av sina erfarenheter kritiserade kateketväsendet. 
Han ville i stället satsa på fasta skolor och göra om dem till mer 
lärdomsinriktade skolor med högre målsättning och längre undervisning. Detta 
bidrog till 1846 års reform som dock icke genomfördes i större utsträckning. 
Den innebar i princip att de vandrande kateketerna skulle avvecklas och att 
samiskans ställning som undervisningsspråk skulle stärkas. Sålunda skulle 
också skolorna i Jokkmokk och Gällivare vara kvar trots att man tidigare 
beslutat att de skulle läggas ner. Man återinförde skolan i Arjeplog.
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Beträffande språket menade man att det skulle anpassas till vad majoriteten 
talade i socknen 1 fråga. Om majoriteten talade samiska skulle undervisning
en ske i huvudsak på samiska men läraren skulle också på senare stadium 
förmedla undervisning i svenska. Det blev alltså från 1846 samiska som var 
första språk i dessa skolor. I övrigt dominerade svenskan, eftersom övriga 
sameelever hänvisades till den svenska folkskolan. Genom denna reform 
avvecklades de vandrande kateketerna, men i praktiken fanns de kvar i vissa 
områden som komplement.

År 1842 kom beslutet att införa den obligatoriska folkskolan i Sverige och 
detta innebar krav på församlingarna att lösa skolfrågan för samtliga barn. 
Detta ledde till ett ökat tryck att använda de fasta sameskolorna även för 
andra än samiska barn. Detta tog sig uttryck i 1877 års reform som innebar 
att även andra barn skulle ha tillgång till de fasta skolorna från början 
avsedda för samerna och vidare skulle svenskan vara huvudspråket och 
skolan i princip sortera under skolrådet.

Reformerna tog sig uttryck i 1896 års bestämmelser och i det nya reglemen
tet för ledningen av Lappmarkens skolväsen. Det innebar att det samiska 
skolväsendet skulle samordnas inom ramen för bestämmelserna i folkskole
stadgan för riket. Lärotiden skulle i regel vara 5 år med läroämnena i stort 
överensstämmande med dem som gällde för folkskolan. Undervisningen 
skulle om möjligt meddelas på svenska. Under alla förhållanden skulle 
svenskan komma in under de sista åren i skolan. Tillsyn av skolorna skulle 
ligga på skolrådet i socknen med dess ordförande kyrkoherden. Folkskole
inspektören och domkapitlet skulle även ha insyn.

Detta innebar enligt historiken i betänkandet "Samernas skolgång" (SOU 
1960:41) att i början av 1900-talet hade man fem olika former för undervis
ningen av samernas barn nämligen lappskolor, kateketskolor, vinterkurser, 
allmänna folkskolor (besökta inte bara av bofasta utan även av nomadbarn
under deras vistelse i vinterlandet) samt slutligen ett antal på enskilt

26)initiativ grundade skolor. '
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Trots tillgången på utbildningsmöjligheter var det vid seklets slut 
fortfarande många samer, speciellt fjällsamer, som inte fick någon skolut
bildning eller mycket bristfällig sådan. Ett studium av elevförteckningar 
visar detta.

I slutet av seklet höjdes också standarden på lärarna. Många samer 
genomgick lärarseminarierna i Mattisudden utanför Jokkmokk eller Murjek 
vid järnvägen mellan Boden och Gällivare.

1900-talet

De stora förändringarna, som tog fart under 1800-talets senare del i 
Norrland, visade sig t ex i malmbrytningen, skogsbruket och järnvägsbyggandet. 
Även den ökande befolkningen samt folkskolans införande påverkade i hög 
grad samernas liv och skolförhållanden. Vid vårt sekels början växte det 
allmänna skolväsendet både till omfattning och kvalitet. Kanske skedde det 
på sameundervisningens bekostnad. Sålunda togs skolor avsedda för samerna 
delvis i bruk även för nybyggarnas barn. Många samebarn speciellt bland 
fjällsamerna gick inte alls eller i mycket begränsad omfattning i skola. 
Skolgången var som ovan nämnts av mycket varierande kvalitet. Dessa 
förhållanden och diskussionen därom ledde till att domkapitlet i Luleå under 
ledning av den i skolfrågor mycket aktive biskopen O. Bergqvist fick i 
uppdrag att utreda frågan om samernas skolväsen.

Bergqvist hade två huvudambitioner nämligen dels att höja kvaliteten och 
deltagandet i undervisningen och dels att skapa förutsättningar för att 
samerna skulle bli kvar i renskötseln och bibehålla sin anpassning till 
nomadlivet även efter skolan. Detta var två utgångspunkter som var svåra 
att förena, vilket även framhölls i remiss- och riksdagsbehandlingen av det 
Bergqvistska förslaget. Motiveringarna till att sameskolan skulle hålla kvar 
barnen vid nomadlivet och ej ge smak för livet utanför detta var flera. Ett 
var ekonomiskt och innebar att samerna var bäst skickade att genom 
renskötseln utnyttja fjällvidderna, som annars skulle bli till föga nytta. Ett 
annat motiv var det humanitära, som innebar att samerna var lyckligast i 
sin tillvaro som nomader och skulle få svårigheter att anpassa sig till livet i 
det svenska samhället.
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Ett tredje motiv var att samen hade egenskaper som gjorde honom bäst 
skickad för nomadlivet.

Förslaget gick igenom tämligen oförändrat trots en del kritik. T ex dr
Hellström kritiserade i riksdagen teorin om medärvda egenskaper hos

27)samerna för att vara vetenskapligt utan underlag.

Under de tre första åren skulle undervisningen ske i flyttande tältkåtor i 
anslutning till samernas sommarvisten. De tre följande åren skulle den ske 
under vintern i skolor vanligen anlagda vid kyrkplatserna. Barnen skulle bo i 
kåtor byggda av trä, s k hushållskåtor, för att inte vänjas av med 
nomadlivet. Lärare fördetta system skulle snabbutbildas vid seminarier i 
Mattisudden, Vittangi och Lycksele.

Bergqvist och många andra räknade med flera fördelar hos detta system. En 
var att man nådde fler av barnen och en annan att dessa kunde hålla 
kontakten med sina föräldrar åtminstone under de första åren.

Kritiken mot detta system blev dock stark även från samernas sida.
Undervisningen blev ineffektiv och hälsovådlig. De s k hushållskåtorna var

28)dragiga och kalla samt svåra att hålla torra och rena.

1957 års nomadskoleutredning konstaterar att medan det allmänna
skolväsendet successivt förbättrades innebar reformen att undervisningen för

29)samerna försämrades. Skolfrågan blev en av de frågor som ledde till att 
samerna började samarbeta på riksplanet. Sålunda anordnades ett möte i 
Östersund år 1918 varvid skolfrågan var en av huvudfrågorna.



Där uppträdde bl a de båda ledarna för samernas kamp, Torkel Thomasson
30)och Gustav Park. Den senare höll ett uppmärksammat anförande. Han 

vände sig mot de primitiva förhållandena i kåtaskolorna och krävde samma 
standard som i vanliga svenska skolor, vilket innebar ordentliga hus både för 
själva undervisningen och för inkvartering av de barn som behövde leva i 
internat. Han kritiserade också undervisningens kvalitet under de primitiva 
förhållandena och vände sig också mot de provisoriska och korta lärarutbild- 
ningskurser som gavs för att få igång kåtaskolorna i tillräcklig omfattning. 
Kritiken tog sig uttryck i en resolution från de närvarande vid mötet. Denna 
kritik fördes sedan vidare i andra sammanhang och ledde till vissa förbättring
ar.

De praktiska erfarenheterna av systemet var inte heller särskilt gynnsamma. 
Tanken med de vandrande skolorna och lärarna som följde med i anslutning 
till dem var att man skulle hålla kontakt med föräldrarna. Detta visade sig 
dock ofta i praktiken omöjligt och skolorna blev därför mer stationära. 
Föräldrarna kunde endast tillfälligtvis besöka dem. Det var alltför omständigt 
att hela tiden flytta med samebyn. Detta ledde till att man successivt 
började flytta tältkåtorna och deras elever till de fasta skolorna och även 
förlägga en del av undervisningen även för de tre första årskurserna till 
vintertid. Från 1938 började man mera systematiskt avskaffa sommarviste- 
skolorna. Förhållandena i sommarvisteskolorna har skildrats på ett realistiskt 
sätt av nomadlärarinnan Kally Holmström i hennes memoarbok "Nomadskola", 
1938.31*

Även systemet med hushållskåtor vid kyrkplatserna för eleverna från årskurs 
4-6 utsattes för hård kritik t ex ur hygienisk synpunkt. De började också 
under 40-talet att ersättas av ordentliga internatskolor. Hela kåtaskolsystemet 
avvecklades till förmån för fasta s k nomadskolor med bostäder och 
undervisning i hus.

Även frågan om undervisningens längd togs upp på ett kritiskt sätt. Många 
samer krävde både fler veckors undervisning om året och en påbyggnad av 
nomadskolan med flera årskurser. Bl a ville man ha en samisk fortsättnings- 
skola. Bakom detta låg bl a det faktum att många samer inte kunde 
sysselsättas inom renskötseln utan måste räkna med att söka arbete på den 
allmänna arbetsmarknaden där det krävdes likartade kunskaper som elever 
från den vanliga skolan hade. Reformer i denna riktning genomfördes också 
successivt.
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En annan fråga gällde undervisningsspråket. Före 1913 hade det varierat 
betydligt med tiden och den enskilda skolan. I vissa fall hade undervisningen 
skett på samiska. I andra fall på svenska eller i någon form av blandning. 
Även finska hade förekommit i de nordliga delarna. Efter 1913 års reform 
gick man in för att all undervisning skulle ske på svenska. Tanken bakom 
detta är något oklar speciellt som verksamheten i skolan i övrigt känne
tecknades av att man ville främja det samiska. Till detta att svenskan blev 
det dominerande undervisningsspråket kan ha bidragit dels lärarfrågan och 
dels det faktum att man ändå krävde kunskaper i svenska för att klara sig i
det svenska samhället. Många föräldrar ansåg också att barnen redan kunde

32)samiska och att därför undervisning i svenska var mer befogad. 6 7

Tiden från 1913 års reform av sameskolan fram till 1940-talet kan ses som 
en mörk period på gott och ont i samernas skolhistoria. Nu efteråt ter sig 
reformen säregen men tidstypisk. Den skulle säkert vara värd ett närmare 
studium för att visa vilka drivkrafterna var. Man kan bl a nämna följande 
tänkbara faktorer.

1. Det gällde att nå alla samebarn med någon form av undervisning, vilket i 
stort lyckades.

2. Skolformen var billig och enkel att anordna.

3. Det fanns hos många föräldrar en motvilja mot att skicka barnen till 
skolan särskilt om detta innebar att de måste lämna hemmet.

4. Det fanns det s k etnografiska motivet , som hade att göra med turismen. 
Där betraktade man samerna som en form av naturbarn som passade bäst i 
den omgivning de vanligen befann sig i. De skulle korrumperas och på olika 
sätt föras på avvägar av att gå i vanliga skolor och bo i vanliga hus bland 
den övriga svenska befolkningen.

5. Det är endast genom renskötseln som man kan effektivt utnyttja fjällvärl
den. Den renskötande samebefolkningen bör därför bevaras.

6. Den darwinistiska teorin i vantolkat skick kan ha spelat in. Enligt denna
lära skulle samerna vara särskilt väl anpassade genom naturligt urval till 
livet i fjällvärlden men inte till livet i den västerländska civilisationen.
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7. En annan besläktad teori var av mera renodlad rasteoretisk natur. Därvid

tilldelade man olika grupper eller raser en rad egenskaper och särdrag som

ansågs vara ärftligt betingade. Vid denna tid förekom även i den

vetenskapliga debatten sådana teorier och även empiriska studier bl a av

samerna ur raslig synpunkt De inkluderade olika mätningar och bedömningar
33)av samernas både fysiska och psykiska egenskaper. '

Efter andra världskriget startade ett reformarbete inom den svenska skolan. 

Efter försöksverksamhet speciellt under 50-talet ledde detta till grundskolere- 
formen som genomfördes under 60-talet. Även samerna reste krav på att få 

ett skolväsen i full paritet med övriga svenskars. Detta ledde till 

tillsättandet av 1957 års nomadskoleutredning som 1960 framlade sitt betänk

ande "Samemas skolgång (SOU 1960:41)". I utredningen deltog bl a Erik 

Lundemark och Israel Ruong.

I direktiven^) för utredningen säger statsrådet att man först måste ta reda 

på förutsättningarna för och motiven för undervisning i särskilda 

nomadskolor. Ändringar i innehåll och organisation måste utgå ifrån både 

strukturella förändringar i den samiska befolkningens livsvillkor och det 

allmänna skolväsendets utveckling. Det blir förmodligen då nödvändigt att 

särskilt behandla låg- och mellanstadiet för sig och högsstadieundervisningen 

för sig. Den senare har speciella förutsättningar eftersom där skall 

förekomma olika möjligheter för tillval o d. Den 9-åriga skola som bör vara 

målet skall dels fylla samma uppgift som all grundläggande undervisning men 

även ge samerna kunskaper om samekulturen och andra förhållanden som är 

speciella för denna grupp. Det är också viktigt att frågan om samernas 

inflytande både lokalt och centralt även i fortsättningen beaktas.

Utredningen tar upp samernas allmänna villkor i Sverige, sameundervisningens 

historia även i Norge och Finland samt diskuterar motiven för särskild 

undervisning för samernas barn. Det lämnas också en redogörelse för den då 

aktuella enhetsskolan, som senare blev grundskolan, och diskussioner kring 

denna. Utredningen behandlar också frågan om elevunderlaget och lägger 

fram förslag om undervisningens organisation, innehåll, ledning och administ

ration.
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En speciell fråga är samiskans ställning i undervisningen. Utredningens 
uppfattning i denna fråga verkar något vacklande. Tydligen är utredningens 
ledamöter överens om att undervisningen i huvudsak skall meddelas på 
svenska och successivt leda fram till goda kunskaper i detta språk. Man är 
fullt medveten om att elevernas förkunskaper i samiska och svenska är 
synnerligen varierande. Det finns vissa barn som talar praktiskt taget enbart 
samiska. Andra är tvåspråkiga i mer eller mindre utsträckning och åter andra 
talar praktiskt taget enbart svenska. Det blir därför nödvändigt att individua
lisera och anpassa undervisningen till de lokala förhållandena. Tydligen är 
utredningen, bl a utifrån erfarenheter från Norge, sympatiskt inställd till att 
använda samiskan som ett första språk i läsundervisningen. I utredningen 
påpekas att man bör undvika att utsätta barnen för både att lära sig ett nytt 
språk och att samtidigt lära sig läsa och skriva på detta språk.^

Man bör se behandlingen av denna fråga i ljuset av den dåvarande 
situationen. Kunskaperna i samiska var vid denna tid goda i varje fall i de 
nordligare delarna av Lappmarken. Samtidigt upplevde många föräldrar 
behovet av att deras barn kunde tala, läsa och skriva på svenska, särskilt 
som många av dem måste lämna renskötseln och söka sin bärgning på annat 
håll. Därtill kommer att många inte upplevde något större behov av att kunna 
läsa och skriva på samiska eftersom det inte fanns dagliga tidningar eller 
någon större litteratur på detta språk. Under liknande förhållanden på andra 
håll i världen visar sig ofta att många i minoriteten anser att det inte 
behövs någon undervisning i det egna språket eftersom man muntligt 
behärskar detta och det i huvudsak är ett talspråk.

Frågan om samiskans ställning i undervisningen är något som borde 
undersökas närmare. Israel och Maja Ruongs nyligen utgivna index över 
tidningen Samefolket ger mycket material för studium av denna fråga. Man 
bör också beakta den allmänna diskussionen om tvåspråkighet och 
minoriteter.

Betänkandet "Samernas skolgång" diskuterar behovet av särskilda skolor för 
samer och konstaterar att det finns kvar men är mindre än tidigare. Det är 
en hel del av samebarnen som endast kan samiska eller har mycket små 
kunskaper i svenska. Bl a med tanke på detta kan det vara nyttigt att 
använda samiska som undervisningsspråk, speciellt i början av skolgången.
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Detta är dessutom ett led i bevarandet av samernas språk och kultur. 
Förutom detta har också sameskolan speciella mål som gäller rennäringen 
och hembygden.

Utredningen föreslår att valfrihet skall gälla mellan att gå i nomadskolan 
och i vanliga skolor tillsammans med de svenska eleverna. För årskurs 1-6 
bör inrättas särskilda nomadskolor men när det gäller årskurserna 7 - 9 
måste man repliera på de vanliga svenska skolorna. Man kan dock för att 
tillgodose de speciella behoven tänka sig inrätta två högstadieskolor 
nämligen i Jokkmokk och Kiruna. Det speciella kunskapsinnehållet som kan 
komma i fråga gäller samiska språket, nomadkunskap och hembygdskunskap. 
Samiskan har bl a en roll att spela såsom nybörjar- och hjälpspråk i 
undervisningen. Klart är dock att alla skall lära sig svenska på samma nivå 
som övriga barn i Sverige. Särskilda åtgärder föreslås för att anordna en 
lärarkurs på en termin inriktad på samiska språket.

Administrativt behövs samarbete med berörda kommuner speciellt med
tanke på högstadieproblemen. Samernas inflytande bör dock stärkas t ex
genom att man får en egen representant i respektive kommuns skolstyrelse.
Vidare skall nomadskoleinspektören ha formella bindningar till länsskolnämn-

36)derna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.

Utredningens förslag blev i huvudsak genomförda (Proposition 1962). Det 
blev dock särskilt samiskt högstadium endast på ett ställe nämligen i 
Gällivare. Arbetet som nomadskoleinspektör blev senare förenat med en 
tjänst som skolinspektör i Norrbottens län.

Efter andra världskriget började en kraftig strukturomvandling av 
renskötseln i Sverige, som bl a tog sig uttryck i 1971 års rennäringslag. Den 
medförde att samebyarna blev ekonomiska föreningar med medlemskap 
begränsat till renskötare. Renskötseln blir allt mer extensiv och renarna får 
under sommartiden i fjällen allt mer ströva fritt inom områden delvis 
avgränsade av renstängsel och delvis av naturhinder. De samlas ihop endast 
vid vissa tillfällen för skiljning, märkning och slakt, övervakningen och 
hopsamlingen sker allt mer med hjälp av radio, bilar, flygmaskiner, motor
cyklar och helikoptrar. Under vinterhalvåret är skotern ett mycket viktigt
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hjälpmedel. Det är numera mycket mer fråga om renodlad köttproduktion.
Detta har fört med sig att familjerna inte längre följer sammanhållna
renhjordar. Mor och barn är större delen av året bosatta i landet nedanför
fjällen, ofta i tätorterna. Många föräldrar föredrar då att eventuellt med
skolskjuts skicka sina barn till den närmaste skolan som ofta är en vanlig
grundskola. En annan följd av rennäringens rationalisering är att antalet
sysselsatta i renskötseln minskar vilket även medför en utflyttning från
renskötselns kärnområde. Enligt Henning Johanssons beräkningar för Sameut-

37)redningen var antalet personer som levde av renskötsel 1976 ca 2.500.

Allt detta förde med sig att elevantalet i nomadskolorna sjönk. Detta 
framgår t ex av en rapport framställd av f d sameskoleinspektör Gösta 
Andersson

Samernas allt livligare kontakter med det svenska storsamhället samt
kommunikationernas och medias utveckling förde med sig att samernas
språk och kultur försvagades. På sameorganisationernas önskan startades i
detta läge sameutredningen som syftade till åtgärder för att stärka språket 

39)och kulturen.

Utredningen ledde till en rad åtgärder för samekulturens bevarande. 
Samernas folkhögskola i Jokkmokk fick stöd. En professur och ett lektorat i 
samiska språket med kulturen inrättades vid Umeå universitet. Samerna fick 
större inflytande över sina skolfrågor genom att en samisk skolstyrelse med 
en skoldirektörstjänst och kansli (förlagt till Jokkmokk) inrättades. Denna 
styrelse är direkt underställd Skolöverstyrelsen och berörda länsskolnämnder 
har endast att inspektera skolorna ur pedagogisk synpunkt.

De gamla nomadskolorna kallas nu sameskolor och strävan är att göra 
undervisningen mer samiskt inriktad än tidigare. Andra aktuella problem är 
att skapa bättre rekrytering till sameskolorna, påverka undervisningen för 
samer i den vanliga svenska grundskolan samt förbättra förskoleundervisningen. 
Ett annat i praktiken olöst problem är utbildning av lärare lämpade för 
sameskolorna och andra skolor med samiska elever.
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Förklaringar till fotnoter

!• Texten har försetts med rubriker efter århundrade. Detta är konstlat 
och perioderna glider över i varandra. Jag hoppas dock att rubrikerna 
underlättar läsningen.

2. Denna beskrivning av rennomadismens uppkomst bygger bl a på 
Lundmark, L. "Uppbörd, utarmning och utveckling. Det samiska fångst- 
samhällets övergång till rennomadism i Lule lappmark". Arkiv avhand- 
lingsserie 14, Lund 1982. Sättet och tidpunkten för rennomadismens 
genombrott är dock en kontroversiell fråga. Se även Fjellström, Phebe 
"Samernas samhälle i tradition och nutid. Norstedts förlag,Stockholm , 
1985 s 67-76.

3» Samernas religion före kristendomen behandlas bl a av Ruong, I., 
"Samerna i historien och nutiden." Bonnier Fakta. Stockholm 1982, s. 
56-60 samt Bäckman, Louise, "Såjva. Föreställningar om hjälp- och 
skyddsväsen i heliga fjäll bland samerna". Stockholm studies in 
comparative religion. Ak. Avhandl. Stockholm 1975.

övre Norrland förr i tiden. Nr 4. Kyrka och skola. Red. K. Fahlgren 
m fl. Bokförlaget Bottnia, Umeå 1960.

3* Fjellström, Phebe. "Samernas samhälle i tradition och nutid." 
Norstedts förlag, Stockholm 1985, s 63.

6» Dessa spekulationer bygger på muntliga uppgifter från riksantikvarie 
Sven Lundqvist och professor Egil Johansson. Den senare håller på 
med forskning om husförhörens förhistoria under katolsk tid. Förmodli
gen skulle man kunna få uppgifter om detta liksom andra aspekter av 
samernas historia genom studier i Vatikanbiblioteket, där rapporter 
från Sverige under den katolska tiden finns arkiverade.

7* övre Norrland förr'i tiden. Nr 4. Kyrka och skola, s 11.
o Nordberg, Erik. "Arjeplogs lappskola". Årsböcker i svensk undervisnings

historia. Volym 89-90. Årgång 34. 1954. Stockholm 1955, s 5.

9* Enligt uppgift från samer år 1587 fanns dock ett kapell i Arjeplog och 
ett på okänd plats redan tidigare. Se a.a. s. 15.

10. Följande kan vara av intresse för sameskolan. År 1673 blev 
Jukkasjärvi huvudkyrka i stället för Enontekis, som dock blev eget 
pastorat år 1747. Ur Åsele bröts i slutet på 1700-talet ut Vilhelmina 
(Volgsjö), Dorotea (Bergvattnet) och Fredrika (Viska). Dessutom var 
Kautokeino eget pastorat från 1673 till 1751, då det blev norskt i 
samband med den slutliga gränsdragningen mellan Sverige och Norge. I 
samband med brytningen av silver malm i Nasafjell tillkom 1640 
pastorat i Arjeplog, Silbojokk och Nasafjell. De två senare förde dock 
en tynande tillvaro och lades ner 1776 resp 1659. I 1800-talets början 
bröts ur Lycksele ut Sorsele (1821) och Stensele pastorat (1822). Detta 
är i huvudsak vad som hände med indelningen av Lappmarken i 
församlingar före 1800-talets mitt.

11« I vilken mån detta gällde även samerna, bör undersökas t ex med 
hjälp av kyrkligt arkivmaterial.
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12. Johansson, E. Kyrkböckerna berättar. Liber, Stockholm 1983.

13. Detta kan göras t ex genom studierna av prästernas berättelser. Ett 
grundläggande arbete ar Haller, E., Svenska kyrkans mission i Lapp
marken under frihetstiden. Stockholm 1986.

14. övre Norrland förr i tiden. Nr 4. Kyrka och skola. s.13.

15. Ruong, I., Samerna i historien och nutiden. 1982, s 57 f.

16. En studie speciellt inriktad på elevrekryteringen till Föllinge lappskola 
har gjorts i en uppsats i historia vid Umeå universitet; Engman, S. 
Föllinge lappskola 1748-1818. Stencil. Umeå universitet 1984. 
Liknande undersökningar för andra skolor bör göras med hjälp av 
material som förmodligen finns på landsarkiven.

17. Direktionens för Lappmarkens Ecklesiastikverks arkiv jämte en kort 
historik 'finns i Riksarkivet. Detta material borde genomgås.

18. Nordberg, Erik a.a. s 100-111.

19. Widen, B., Kateketinstitutionen i Sveriges och Finlands lappmarker - 
1744-1820. Acta Academiae Serie A, volym 29. No 1. Åbo 1965.

20. Hasselberg, G. Frösö trivialskola. Östersund 1935.

21. De fasta skolorna för samer berörde endast en begränsad del av 
samerna. Detta kan studeras med hjälp t ex av herdaminnen, 
Härnösands gymnasiums och Uppsala universitets matriklar. Material 
för detta finns genom Tord Bylund och K B Wiklund.

22. Hellsten, Stig. "Svenska Missionssäliskapet, Kyrkan och samerna under 
150 år". Kyrkan och samerna. Utgiven av Svenska Missionssäliskapet 
Kyrkan och samerna i anledning av dess 150-åriga tillvaro. Reds Stig 
Hellsten. Centraltryckeriet Umeå 1985.

23. Nordling, Sonja. Missionsskolan i Gafsele, Åsele socken. Några doku
ment rörande skolans historia. Tre kulturer No 3, Umeå 1986, s 
189-204.

24. Åhrén, Ingvar. "Änge lappbarnhem - sameskola 1885-1985". 
Centraltryckeriet Härnösand, september 1985.

25. Lastadius, P. Journal. Första året av hans tjänstgöring som missionär 
i Lappmarken: Förra delen, Norstedts förlag. Stockholm, 1928. s. 195 
of.

26. Samernas skolgång. Betänkande avgivet av 1957 års nomadskoleutredning. 
SOU 1960:41, s. fi.

27. Se "Samernas skolgång" s. 38. Denna debatt och speciellt dr 
Hellströms argumentation bör studeras närmare i riksdagstryck och 
tidningar.



22

28. Uppkomsten, genomförandet och avvecklingen av kåtaskolorna bör 
studeras med hjälp av inspektörernas rapporter, utredningarna, 
riksdagstrycket, pressdebatten samt intervjuer med dem som upplevt 
kåtaskolorna som lärare eller elever. Som bakgrund behövs insikt i 
tidens rasteoretiska tänkande manifesterat t ex i Lundborg, H. "The 
race biology of the Swedish lapps". The Swedish State Institute for 
race biology. Uppsala

29. Samernas skolgång SOU 1960:39 of.

30. Park, G., Samefolkets skolfråga. Svenska Lapparnas Landsmöte 1918.

31. Holmström, Kally. Nomadskola. En lapplärarinnas upplevelser. 
Norstedts förlag, Stockholm, 1938.

32. Samiskans ställning i undervisningen under olika skeden har varierat 
beroende på myndigheternas och föräldrarnas uppfattning, lärar- och 
läromedelstillgången, det reella och upplevda behovet av språkkunskaper 
m m. Denna fråga vore värt ett eget studium t ex med hjälp av 
prästernas berättelser, Visitationsprotokoll, ecklesiastikverkets proto
koll, debatten i tidningen Samefolket och dess föregångare.

33. Se t ex Lundborg, H. The race biology of the Swedish lapps. The 
Swedish institute for race biology. Uppsala. En genomgång behövs 
också av litteratur, tidningar och protokoll. Intervjuer med 
kvarlevande personer, t ex skolledare, lärare och elever kan också ge 
bidrag. En säkerligen värdefull källa är den av Israel och Maja Ruong 
utgivna "Index till Samefolkets egen tidning - Samefolket 1918-1973. 
Med historisk kommentar. Efterskrift av Lars Thomasson." Almqvist- 
Wiksell, Uppsala 1985.

34. Samernas skolgång. SOU 1960:41, s 7-8.

35. a.a s 118-119.

36. a.a s.160-162.

37. Johansson, H. De renskötande samerna i Sverige 1958-1972. Samerna i 
Sverige. Stöd åt språk och kultur. Bilagor. Betänkande av sameutred- 
ningen. SOU: 1975:10. Bilaga 1 s. 13-19.

38. Andersson, G. "Samisk undervisning i sameskola och grundskola" 
Stencil, Luleå 1982.

39. Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur. Betänkande av sameutred- 
ningen. SOU 1975:99.
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