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1957 års nomadskoleutredning 

Denna skildring av 1957 års nomadskoleutredning, dess bakgrund och 
resultat bygger bl. a. på följande källor: 

* Samernas skolgång. Betänkande avgivet av 1957 års nomadskole-
utredning. (SOU 1960:41) 

* Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1962, angående nomadskole-
väsendets organisation; 

* Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur. (SOU 1975:99) 
* Thomasson, Lars "Skola och utbildning för  samer i Sverige." 

i Svonni, Lars (utg.), Samerna - ett folk  i fyra  länder, Stockholm 1974. 
* Thomasson, Lars, "Samerna", kapitel 18 i "Jämtlands och Härjedalens 

historia 1880-1980", Östersund 1990 

Dessutom finns artiklar i tidningen Samefolkets  Egen Tidning,  fr o m 
1960 tidningen Samefolket,  där bl.a. lämnas redogörelser för debatter 
och beslut vid Svenska Samernas Riksförbunds (SSR) landsmöten. 

Vi har dessutom studerat 1957 års utrednings efterlämnade arbets-
material i Riksarkivet. 

Inledning 
Huvudsakligen under 1940-talet ersattes skol- och hushållskåtor av 
internatskolor med både undervisning och inkvartering i för ändamålet 
lämpade hus. Den sexåriga skolan förlängdes med fortsättnings-
undervisning och ett sjunde skolår. Detta skedde med åberopande av 
samebarnens rätt till en med övriga svenska barn likvärdig undervis-
ning som fastslagits av 1939 års riksdag. 

Ett dilemma var och förblev att förena likvärdigheten med de speciella 
krav som renskötseln ställde på utbildning. Detta framgår av inlägg 
och reportage i Samefolkets Egen Tidning och debatter vid landsmöten 
inom Svenska Samernas Riksförbund, SSR. 

Sålunda uttryckte SSR vid sitt landsmöte i Karesuando år 1956 sin oro 
för att samerna skulle komma på efterkälken med anledning av 
utvecklingen av den nya svenska enhetsskolan. En annan farhåga var 
att samerna skulle mista sitt eget skolsystem och helt inlemmas i det 
allmänna skolväsendet. 
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Det fanns också en del samer, som ansåg att blivande renskötare inte 
behövde så lång skolutbildning och att de kunskaper som krävdes bäst 
förmedlades på traditionellt sätt från far till son i anslutning till 
renskötseln. 

Under femtiotalet pågick i det allmänna svenska skolsystemet 
utredningsarbete och försöksverksamhet med den sk enhetsskolan, som 
sedan skulle bli den nioåriga grundskolan. Även samerna berördes av 
detta och ville i jämlikhetens namn följa med i utvecklingen. 

En annan faktor var de stora förändringarna inom renskötseln. Den 
hade blivit mer extensiv genom att renarna allt mer fick röra sig fritt 
inom av stängsel och naturhinder avgränsade områden utan att hållas 
ihop i hjordar. 

Dessutom kom allt fler tekniska hjälpmedel såsom kommunikations-
radio, bil och lastbil, helikopter, flygplan samt snöskoter. Allt detta 
medförde dels att arbetskraftsbehovet inom renskötseln blev mindre 
och dels att samerna blev allt mer bofasta. Familjerna flyttade inte 
längre med renhjorden i någon större utsträckning, och tenderade allt 
mer att bosätta sig i skogslandet i vanliga hus. Mor och barn stannade 
där under större delen av året. Även skolan påverkades av denna 
utveckling. 

Nomadskoleutredningens direktiv och arbete 
Den 25 januari 1957 utfärdade regeringen på förslag av ecklesiastik-
minister Persson direktiv för en utredning av samernas skolgång. I 
direktiven påpekades att dåvarande nomadskolan var sexårig, men att 
ett sjunde år höll på att genomföras. Dessutom förekom en fort-
sättningsskola av skiftande längd. 

Motiveringarna för utredningen var i första hand att nioårig skola 
skulle genomföras inom det reguljära skolväsendet och att sameskolan 
borde vara med i denna utveckling. 

Även frågan om nomadskolans ledning behövde ses över. Vid 1956 års 
riksdag fattades principbeslut att skolöverstyrelsen ensam, utan 
medverkan av domkapitlen i Härnösand och Luleå, skulle ha högsta 
ledning och tillsyn av nomadskolan. Detta skulle ske med hjälp av 
nomadskoleinspektören. Dessutom skulle tillsyningsman finnas vid 
varje skola, och nomadskolefullmäktige inom varje distrikt. 
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Vidare säger direktiven följande: (s 7) 
"För att få  ett grepp om de olika problemställningarna torde det 
vid utredningen såsom en första  åtgärd bli nödvändigt att klargöra 
och precisera vilka förhållanden,  som motiverar att de 
nomadiserande lapparnas barn alltjämt bör helt eller delvis erhålla 
sin obligatoriska undervisning i särskilda nomadskolor. Med 
utgångspunkt häri bör sedan övervägas vilka ändringar i 
nomadundervisningens innehåll och organisation, som kan anses 
påkallade med hänsyn såväl till strukturella förändringar  inom den 
lapska befolkningsgruppen  som till det allmänna och yrkesut-
bildande skolväsendets utveckling. Det kan i detta avseende visa 
sig lämpligt att göra en viss åtskillnad mellan å ena sidan under-
visningen på låg- och mellanstadierna och å andra sidan hög-
stadieundervisningen. Beträffande  den sistnämnda får  givetvis 
förutsättas,  att skolgången för  samebarnen successivt utsträckes 
till att bli nioårig i anslutning till enhetsskolans framväxt.  Med 
hänsyn till det mycket begränsade befolkningsunderlaget  torde det 
emellertid knappast vara möjligt att bygga upp ett särskilt treårigt 
högstadium för  nomadskolorna med en ändamålsenlig och 
meningsfylld  undervisning och en lämplig differentiering  av den 
förberedande  yrkesutbildning, som därvid bör komma till stånd 
även för  andra yrkesgrenar än renskötsel. Det bör övervägas, 
exempelvis huruvida genom centralisering kan skapas underlag 
för  särskild renskötarutbildning inom nomadundervisningens ram 
samt på vad sätt och i vilken omfattning  samverkan i fråga  om 
högstadieundervisningen bör ske med det kommunala skol-
väsendet. " 

Enligt direktiven för utredningen borde beaktas att reformen av 
nomadskolan hade två syften,' dels att ge samerna en nioårig skola 
jämbördig med den nioåriga skplan för övriga svenska barn och dels att 
behovet av särskilt innehåll avpassat till samernas behov tillgodosågs. 
Därtill skulle beaktas att samerna själva borde få fortsatt inflytande 
över sina barns skola. 

Enligt direktiven skulle fem sakkunniga tillkallas för att genomföra 
utredningsarbetet. Det var landshövdingen i Norrbotten T. F. Thun-
borg, (ordförande), riksdagsman H. Larsson i Hedenäset, folkskole-
inspektör J. E. Wikberg, renägarhustrun I. K. Åstot och nomadskole-
inspektören I. Ruong. Efter Thunborgs och Wikbergs död ersattes de 
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med den nye landshövdingen H. M. E. Näslund och skolinspektören E. 
Lundemark. Till sekreterare åt utredningen utsågs lektor H. Ollén från 
Luleå. 

De sakkunniga antog namnet "1957 års nomadskoleutredning". 

Av utredningens arkiv, förvarat i Riksarkivet, framgår att nomadskole-
inspektören Israel Ruong var synnerligen aktivt verksam inom 
utredningen. 

Bakgrundsmaterial 
Som bakgrund till sitt förslag skaffade sig utredningen ett omfattande 
underlag rörande samebefolkningens och renskötselns utveckling samt 
sameskolornas lärare och elever. Sameskolans historia, samt 
sameundervisningen i Finland och Norge skildras också i betänkandet. 
Dessutom gjordes enkäter i berörda kommuner samt hos nomadlärare 
och lappfogdar. 

Utredningen besökte och samtalade med en rad olika parter såsom 
nomadskolor med deras lärare, föreståndarinnor och tillsyningsmän, 
företrädare för berörda kommuner, samernas organisationer, 
folkskolefullmäktige och folkskoleinspektörer. Kontakt uppehölls med 
den samtidigt pågående 1957 års skolberedning om grundskolans 
framtida utformning. 

Samebefolkningens storlek och sammansättning 
Utredningen sökte beräkna antalet samer av olika kategorier. Den tog 
därvid avstånd från raskriteriet som ansågs oanvändbart i detta 
sammanhang (s 10). I stället utnyttjades 1945 års folkräkning. Där 
använde man yrkesbeteckning eller språk som kriterium. När det gäller 
yrke tog man fasta på om individen var eller härstammade från 
renskötare. Detta gav följande beräkningar (s 10). 

"Härigenom fick  man tre olika avgränsningar av den lapska 
folkstammen: 
1) de renskötselberättigade enl. 1928 års renbeteslag, omkring 
10 000 personer, 
2) de renskötande, omkring 3 000 personer, och 
3) de som hade lapska som hemspråk i familjen  eller 
föräldrahemmet  eller bådadera, omkring 5 000 personer." 

På utredningens uppdrag gjorde statistikern Birgitta Ahlfort under-
sökningar av samebefolkningens storlek 1958 och i framtiden. En 
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rapport om detta publicerades som bilaga i utredningens betänkande 
1960:41. 

Hon koncentrerade sig på den renskötande befolkningen som för 1958 
beräknades till 3010 personer, varav 2365 fjällsamer och 645 skogs-
samer. 

Undersökningen visade en klar tendens till kvinnounderskott i de fertila 
åldrarna. Detta torde enligt min uppfattning sammanhänga med att 
kvinnornas arbete i renskötseln hade minskat genom övergången till 
allt mer extensiv och motoriserad renskötsel där kvinnlig arbetskraft 
användes i liten utsträckning. Detta medförde i regel att familjerna inte 
längre följde hjorden, utan de vuxna männen i familjen arbetade med 
renskötseln på olika platser medan modern och barnen större delen av 
året bodde i den permanenta familjebostaden i skogslandet. En annan 
tendens är att familjerna inte var stora, antalet barn i åldrarna 10 år 
och därunder är förhållandevis lågt. 

Birgitta Ahlfort försökte också göra en framskrivning av befolknings-
utvecklingen till bl. a. 1973. Hon arbetade därvid med olika 
antaganden, dels att in- och utflyttningarna i samebyarna var lika stora 
och dels med uppgifter på in- och utflyttningen under de senaste åren 
då utflyttningen var större än inflyttningen. 

Med det första antagandet fann hon att befolkningen totalt skulle öka 
något och att antalet barn i ålder 15 år eller lägre skulle bli tämligen 
oförändrat. Med det andra antagandet skulle befolkningen som helhet 
förbli tämligen konstant men antalet barn under 15 år tendera att 
sjunka från 798 till 646 enligt prognosen. 

Därtill kom de icke renskötande samerna, som enligt 1945 års folk-
räkning beräknades vara cirka 7000. De flesta av dem tillhörde familjer 
som nyligen lämnat samebyns område eller eventuellt bodde kvar där 
men hade mycket varierande sysselsättningar. 

Följande yrken nämns i utredningens betänkande: (s 18) 
"En översiktlig inventering, utan anspråk på exakthet, av de icke 
renskötande lapska yrkesgrupperna ter sig på följande  sätt: 
1) nybyggare, gårdsbrukare, dvs. innehavare av s.k. fjällägenheter, 
hemmansägare och skogsarbetare, 
2) fiskare  och jägare (en numera liten grupp), 
3) banarbetare, gruvarbetare, diversearbetare, 
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4) arbetare i »vårdyrkena», såsom sjuksköterskor, hembiträden, 
biträden på sjukhus och skolhem, 
5) butiksbiträden och kontorsanställda, 
6) lärare och andra tjänstemän med högre utbildning. 

Gränserna mellan dessa yrkesgrupper är mer eller mindre vaga, 
och ej så få  personer inom dem tillhör dessutom fortfarande 
lappbyn; särskilt gäller detta grupperna 1-4, från  vilka en och 
annan återvänder till renskötseln." 

Utredningsmännen berör också samiska språkets ställning främst enligt 
1945 års folkräkning. Den anger att cirka 5 000 samer tillhörde familjer, 
där samiska talades. Dessa fanns till övervägande del inom Norr-
botten. 

Läget i Norge och Finland 
I betänkandet ges också korta skildringar av sameundervisningens läge 
i Norge och Finland vid slutet på 1950-talet. 

I Norge hade kommunerna ett betydande inflytande över skolan och 
variationerna var därför stora. Före andra världskriget drevs ofta en 
förnorskningspolitik, som gick ut över det samiska språket. Senare 
hade inställningen blivit mer positiv till särskilda åtgärder för same-
undervisningen och en starkare ställning för samiska språket. I några 
kommuner i norska Finnmarken var samerna i majoritet, vilket 
medförde att där finns mer sameinriktad undervisning och särskilda 
klasser för samebarnen. 

I Finland var antalet samer litet, cirka 3000. Där fanns knappast några 
speciella skolor eller klasser för samebarn. De kunde i allmänhet finska 
i olika grad. Stat och kommun hade dock med tiden blivit mer positiva 
och vidtagit åtgärder för att ge stöd t ex åt särskild undervisning i 
samiska. 

Särskilda skolor för samerna 
Utredningsmännen diskuterar ingående skälen för och emot särskilda 
nomadskolor. I betänkandet redovisas enkäter med berörda kommuner, 
nomadskolornas lärare och lappfogdarna. Meningarna var högst 
delade inom grupperna, men enligt betänkandet (s 65) tenderade 
kommunerna och lärarna att föredra särskilda nomadskolor medan 
lappfogdarna förespråkade det reguljära skolväsendet även för 
samebarnen. 
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Utredningen hade också sammanträden med de olika nomadskole-
fullmäktige, och även där framfördes och diskuterades olika meningar. 

Förutsättningarna för nomadskolorna skiftade beroende på deras läge 
i förhållande till var renskötseln bedrevs under de olika årstiderna. 
Flertalet skolor låg i vinterlandet, medan ett par fanns i vår- och 
höstlandet. 

Utredningen sammanfattar resultatet av sina enkäter på följande sätt: 
(s 65) 

"Ur svarsmaterialet från  enkäten med alla dess skiftande 
synpunkter och ståndpunkter är det vanskligt att utläsa någon 
bestämd tendens. Möjligen kan man dock våga sammanfatta  läget 
så, att lappfogdarna  på det hela taget tycks vara benägna att finna 
nomadskolan ej längre erforderlig,  medan de flesta  nomadlärare 
och övervägande antalet skolstyrelser anser att en särskild 
undervisningsform  för  samerna bör upprätthållas" 

Vi har sökt koda svaren för enkäter till kommunerna, vilket redovisas i 
bilaga 1. Vårt intryck blir snarast att meningarna hos skolstyrelserna är 
delade mellan sam- och särundervisning, medan lärarna vid nomad-
skolorna är mest positiva till särundervisning. De tre lappfogdar som 
besvarat enkäten talar för samundervisning. 

Även de renskötande samerna tenderade att bli allt mer bofasta, vilket 
medförde att familjerna bodde i permanenta bostäder större delen av 
året. Dessa bostäders avstånd till nomadskolorna och till de vanliga 
folkskolorna varierade, men på det hela taget var avståndet till 
nomadskolan längre än till närmaste svenska folkskola. Därtill kom att 
skolskjutsar blivit allt vanligare. 

För att belysa frågan om: närmaste skola, gjorde utredningen med hjälp 
av nomadlärarna bedömningar av avstånd till skolan för de elever som 
gick i nomadskolan läsåret 1958/59. Resultatet var följande: (s 69) 

Kunnat bo hemma hela året 
Kunnat bo hemma en del av året 
Måste inackorderas hela året 

159 elever 
126 " 
96 " 
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Enligt dessa resultat skulle sameundervisning i folkskola underlätta 
hemmaboende för många. Utredningen påpekar: (s 69) 

"Denna slutsats rubbas inte därav, att även några av de barn som 
nu bor på nomadskolehemmen skulle kunnat bo hemma under hela 
läsåret eller en del därav och dagligen färdas  till skolan." 

Det förekom att en del samer uttryckte farhågor att skolgång i de 
svenska folkskolorna skulle skapa sådana intressen och vanor hos deras 
barn att de blev mindre benägna att ägna sig åt renskötseln. Detta är 
ett argument besläktat med de som framfördes i samband med 1913 års 
kåtaskolreform. Utredningen säger om detta: (s 69) 

"Detta motiv bör dock enligt utredningens mening inte i och för  sig 
få  bli avgörande för  ställningstagandet. Samhället kan inte gärna 
ställa en särskild skola till förfogande  för  olika grupper av 
näringsidkare i avsikt att hjälpa dem att hålla kvar de yngre 
generationerna inom vissa ärvda yrken. Det motstånd mot 
skolpliktens förlängning  till nio år, som redan på sina håll gjort sig 
märkbart inom den renskötande befolkningen,  utgör inte heller 
något skäl för  särbestämmelser. Önskemålen från  denna kategori 
om att dess ungdom skall slippa skolan i 15- och 16- årsåldern och 
arbeta hemma i stället är väl på det hela taget inte starkare 
grundade än motsvarande önskemål frän  andra grupper." 

Det samiska språkets ställning 
Utredningsmännen konstaterar att samerna behöver behärska både 
samiska och svenska. Åtminstone i Norrbotten ansågs samiskan komma 
att bestå lång tid framöver. 

En spridd uppfattning var att inlärandet av två språk samtidigt skulle 
verka hämmande på båda språken, skapa störningar i tankelivet och 
hålla tillbaka intelligensutvecklingen. Detta ingår i den av N. E. Hanse-
gård (1968) framförda halvspråkighetsteorin. Utredningen ställer sig 
tvivlande till detta och citerar bland annat den norsk-amerikanske 
språkforskaren Einar Haugen, som i en sammanställning över forsk-
ningen också ställer sig tvivlande och snarare tror att det är frågan om 
retardation på grund av bristande träning i det ena eller det andra 
språket. Vi kan konstatera att många forskare i nuläget är skeptiska till 
halvspråkighetsteorien. Hansegård har också i ett senare arbete (1988) 
bemött kritiken. 
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Betänkandet behandlar också språkundervisningen och undervisnings-
språket i skolan och dess konsekvenser för valet mellan vanlig svensk 
grundskola eller särskilda nomadskolor för samiska barn. 

Forskningen på området gav inte någon klar ledning. Det gällde att 
både befästa och utveckla samiskan och att lära alla barn svenska. Det 
ansågs medföra stora risker att sätta enstaka samisktalande barn i en i 
övrigt svensktalande klass. Risken för vantrivsel och isolering ansågs 
stor. Dock underlättades inlärning av svenska av sådana åtgärder. Om 
däremot en hel grupp samisktalande barn skulle sättas i en i övrigt 
enbart svensktalande klass, var risken stor för att samebarnen slöt sig 
samman i sin grupp och inte fick den träning i svenska som samvaron 
med de svensktalande skulle ge. På detta sätt fortsätter utredningen sitt 
resonemang för och emot. 

Man konstaterar dock att samiska språket i de flesta sammanhang 
borde användas för nybörjarna och som ett hjälpspråk för de samisk-
talande barnen, men att svenskundervisningen borde komma in 
tämligen tidigt. Utredningen sammanfattar sin syn på följande sätt: 
(s 77) 

"Undervisningen av elever, vilka i ett så väsentligt avseende som i 
fråga  om språket skiljer sig från  flertalet  barn, blir mest fram-
gångsrik om den anpassas efter  deras speciella förutsättningar: 
genom att modersmålet användes som nybörjar- och hjälpspråk 
vid den allmänna undervisningen och genom att studiet av det 
svenska språket får  en särskild inriktning. En särskild uppgift  för 
skolan är, då det gäller samerna, att undervisa dem i deras lapska 
modersmål. Gemensam skolgång gynnar för  vissa samebarn den 
praktiska träningen i att använda svenska, nämligen i de fall,  då 
den leder till samvaro mellan lapsktalande och svensktalande 
elever. 

Utredningen finner  att en målsättning som utgår från  dessa 
omständigheter lättast förverkligas  genom att de lapsktalande 
liksom hittills undervisas för  sig. De skiftande  lokala och 
personliga förhållandena  gör emellertid att fördelar  och nackdelar 
av sär- respektive samundervisning inte gör sig gällande med 
samma styrka i alla de enskilda fallen.  Framför  allt är de psykiska 
faktorerna  varierande och svårbedömda." 
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Den salomoniska lösning som utredningsmännen föreslog var alltså att 
lämna valet mellan sam- och särundervisning till föräldrarna i varje 
enskilt fall. 

Rätten att välja skolform 
Bland föräldrarna fanns olika uppfattningar om vilken typ av skolgång 
man önskade för sina barn. Detta varierade bl. a. med lokala 
förhållanden. I de nordliga områdena tog man språket och kulturens 
livskraft som mer självklar, medan man i de södra fjälltrakterna var 
mer medveten om att det samiska språket och kulturen var hotade. 

En del samer upplevde en motsättning mellan kravet på god ekonomi 
och arbetsmarknad å ena sidan och å den andra bevarande av 
samekulturen, nära knuten till renskötseln. Det blev allt svårare att 
inom renskötselns ram ge det stora flertalet samer en levnadsstandard 
som var jämförbar med den övriga befolkningens. Tillgång till en 
differentierad arbetsmarknad var nödvändig, och detta krävde också 
mer differentierad utbildning. Därtill kom samesamhällets eget behov 
av utbildade ledare och personer kunniga inom olika sysslor inom 
renskötselföretagen. Även dessa skäl talar enligt utredningen för 
valfrihet mellan sam- och särundervisning. 

Tillträde till nomadskolan 
En fråga är vilka barn som skall ha rätt att få tillträde till nomadskolan 
- den skulle för övrigt även i fortsättningen kallas så, även om andra än 
barn till nomader fick tillträde. Enligt äldre stadga gällde att "barn av 
nomadlappar" skulle undervisas i nomadskolan. Därutöver kunde även 
"barn av andra lappar" få tillträde om det "befinnes  önskvärt och är 
lämpligt". Dessutom kunde, om synnerliga skäl fanns, även andra än 
samer undantagsvis tas emot. Den senare möjligheten hade dock 
utnyttjats mycket sällan, (s 95) 

Utifrån valfrihetens princip skulle enligt utredningens uppfattning 
ingen tvingas att gå i nomadskolan. Dessutom borde alla samer, även 
om de inte tillhörde den nomadiserande gruppen, få tillträde till 
nomadskolan. 

Vem är same? 
I betänkandet (s 96) diskuteras även definitionen av "same". Man 
avvisar kriterier som bygger på ras, språk eller tillhörighet till ren-
skötargruppen som otillräckliga och omöjliga att använda i praktiken. I 
stället föreslås subjektiva kriterier. Den som anser sig vara och av 
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omgivningen betraktas som same är också same. Men det kunde tänkas 
att några föräldrar, t ex för att komma i åtnjutande av skolinternatets 
fördelar ville bli betraktade som samer utan att vara det. Utrednings-
männen betraktar dock denna risk som mycket liten. 

Utredningsmännen gör också försök att med hjälp bland annat av 
Birgitta Ahlforts demografiska undersökningar beräkna antalet elever i 
nomadskolan i framtiden. 

År 1958 var antalet fjällsamer 2365 och antalet skogssamer 645. Det var 
från fjällsamerna den dominerande rekryteringen väntades komma 
även när tillträdet blev fritt för alla samer. Antalet barn från 
fjällsamegruppen beräknades enligt uppgifter från pastorsämbetena bli 
374 läsåret 1960/61 och 310 läsåret 1963/64. 

Utredningen diskuterar sedan hur många fjällsamer som ej skulle gå till 
nomadskolan och vilket tillskott som kunde komma från andra 
kategorier än fjällsamerna. Man framhåller hur osäkra sådana 
kalkyler måste bli och lämnar inga siffror. En viss minskning räknar 
man med. 

Högstadiet 
Ännu svårare är det att beräkna hur många elever som skulle söka sig 
vidare till det samiska högstadiet, för vilket det dessutom förelåg två 
alternativ, nämligen i det första alternativet både Kiruna och Jokkmokk 
och i det andra enbart Gällivare. 

Med facit i hand kan vi konstatera att minskningen i elevantalet blev 
större än vad utredningen räknade med. Detta framgår t. ex. av 
nomadskolinspektör Gösta Anderssons uppsats "Samisk undervisning i 
sameskola och grundskola. " (Stencil 1980.) 

Tabell 1 är hämtad ur denna utredning. 

Nomadskolorna borde enligt utredningens förslag bibehållas, men 
organisationen skulle anpassas till den kommande nioåriga grund-
skolan och dess tre stadier. Det medförde att låg- och mellanstadierna, 
dvs årskurserna 1-3 och 4-6 borde förläggas till nomadskolorna, medan 
högstadiefrågan i huvudsak skulle lösas genom samarbete med den 
svenska grundskolans högstadier. Detta senare ansågs nödvändigt 
med hänsyn till principen om valfrihet på högstadiet, vilken inte kunde 
tillgodoses i nomadskolorna med deras låga elevantal. 
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Tabell 1. Elevantal vid sameskolorna - Sammanställning 
Sameskol- Antal elever 
distrikt 1942/43 1952/53 1962/63 1972/73 1977/78 1980/81 
Karesuando 57 21 33 22 20 14 
Vittangi 61 45 62 15 11 8 
Jukkasjärvi 147 72 30 - - -

Gällivare 143 78 40 80 40 36 
Jokkmokk 42 51 53 26 31 47 
Arjeplog 39 26 22 10 - -

Västerbotten 62 33 26 23 14 12 
Jämtland 78 78 35 27 29 21 
Summa 629 404 301 203 145 138 

En nackdel med detta var emellertid att årskurs sju med tillhörande 
fjällkurs skulle komma att försvinna från nomadskolorna. 

I stort ansåg dock utredningen detta vara en bra lösning och säger 
följande: 

"Önskemålet att de uppväxande samerna skall lära känna sitt folks 
kultur och inse dess värden tillgodoses genom bevarandet av 
nomadskolorna, och vid dessa kan också de lapsktalande barnen 
steg för  steg föras  in i den svenska språkmiljön utan att för  den 
skull tvingas eller förledas  att överge sitt modersmål." 

Läsåret 1959/60 fanns följande nio nomadskolor, nämligen 
Karesuando, Lannavaara, Jukkasjärvi, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, 
Tärnaby, Änge och Storvallen. Enligt utredningens förslag borde man 
överväga att lägga ned Storvallen, som enbart hade årskurserna 1 till 
3, och flytta eleverna till Änge. 

Som tidigare nämnts föreslås samiskt inriktade högstadier knytas 
antingen till Kiruna och Jokkmokk eller alternativt till Gällivare. 

Undervisningens innehåll 
En möjlighet att ge åtminstone någon samiskt inriktad undervisning till 
de sameelever som gick i de svenska högstadierna närmast hemorten 
skulle vara att ge enskild undervisning i vissa ämnen. Utredningen 
anser dock denna möjlighet orealistisk med tanke på att det var så få 
sameelever på varje berört högstadium. 
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De två alternativen till förläggning av sameinriktat högstadium 
diskuterades ingående med hänsyn till tänkbart elevantal, avstånd till 
hemorten, restider och uttryckta önskemål. 

Man diskuterar och väger skälen för och emot förläggning av samiskt 
inriktat högstadium till alternativ I Gällivare, respektive alternativ II 
Kiruna och Jokkmokk. Alternativ I skulle innebära ett större 
elevunderlag med möjlighet till starkare samisk profil. Bland annat 
med riskerna för felinvestering genom en mer kostnadskrävande 
utbyggnad av högstadiet i Gällivare, föredrar utredningen närmast 
alternativ II, dvs Kiruna och Jokkmokk, vilket krävde mindre av 
speciella arrangemang. Framtiden skulle sedan få utvisa om intresse 
och elevunderlag fanns för ett mer specialiserat högstadium med egna 
valmöjligheter. 

När det gäller innehållet i undervisningen konstaterar utredningen att 
gällande läroplan från 1956 i stort fungerat bra. Den följde i huvudsak 
det allmänna skolväsendet men innehöll dessutom ämnena samiska och 
nomadkunskap. Dessutom var hembygdskunskap och slöjd i hög grad 
sameinriktade. 

I fortsättningen borde läroplanernas innehåll anpassas till mot-
svarande för den kommande svenska grundskolan. Detaljutformning 
av nya kursplaner borde därför anstå tills den nya grundskolans 
läroplaner förelåg. Utredningen nöjer sig därför med att ta upp mer 
principiella frågor. 

När det gäller samiskans roll framhåller utredningsmännen att 
användningen av modersmålet i hög grad underlättar inlärningen i 
skolan, speciellt i början. Elevernas kunskaper i svenska var i hög grad 
varierande och anpassning måste ske till detta. I varje fall borde man 
inte utsätta ett barn för att samtidigt lära sig ett nytt språk och att läsa. 
Individualisering och anpassning till de lokala förhållandena ansågs 
därför väsentliga. En viktig faktor var föräldrarnas inställning. Många 
av dem önskade att deras barn i första hand lärde sig att läsa svenska. 

För nomadkunskapens del påpekades att denna borde komma in i och 
tas upp även inom andra ämnens ram. I den nya skolan skulle samlad 
undervisning av flera ämnen ges stor roll. Man kunde dock enligt 
utredningen inte helt förlita sig på detta, varför ämnet nomadkunskap 
borde vara kvar och ges stort utrymme. 
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För slöjdens del framhölls dess vikt både för bevarande av den samiska 
kulturen och som ett framtida yrke för samer. Det ansågs viktigt att den 
fick en samisk inriktning och slog vakt om kvaliteten. Man diskuterade 
också möjligheten av sameslöjd som ett tillval på högstadiet. 

Sameskolans ledning 
Tidigare hade nomadskolan haft en oberoende ställning i förhållande 
till kommunen. I praktiken förekom dock samarbete kring lokaler, 
lärarfrågor och dylikt. 

Ledningen hade i hög grad utövats av nomadskoleinspektören. Han 
rådgjorde med distriktets nomadskolefullmäktige bestående av två 
representanter från varje lappby. Ett distrikt motsvarade i allmänhet 
en sameskola. 

Till nomadskolinspektörens förfogande fanns vid varje skola en 
tillsyningsman som huvudsakligen sysslade med praktiska frågor 
rörande lokaler, utspisning och ekonomi. I allmänhet var det en lärare 
vid skolan. Den centrala ledningen utövades av skolöverstyrelsen och 
nomadskoleinspektören i samverkan med berörda domkapitel. De 
senare hade dock fått allt mindre betydelse. 

Det fanns redan en utredning (SOU 1955:31) om skoladministrationen 
med sikte på grundskolans införande. I den påpekas att god samverkan 
måste ske med berörd kommun för att tillgodose samernas undervis-
ning på högstadiet. 

Utredningsmännen diskuterade frågan om sådan samverkan med 
samerna, nomadskolefullmäktige, tillsynsmännen i nomadskolorna och 
berörda kommuner. Meningarna var delade, men de flesta av samerna 
ansåg att det dittills fungerat ii stort sett bra, dvs att nomadskolein-
spektören efter samråd med respektive nomadskola och nomadskole-
fullmäktige skötte ledningen. Tillsynsmännen var mer tveksamma och 
såg fördelar med närmare samverkan med kommunerna. 

Utredningen tvekade själv inför valet mellan kommunal ledning även 
av nomadskolan eller särskild samisk ledning. Det ansågs möjligt att 
god samverkan kunde ske utan organisatorisk sammanslagning, och 
man gav många exempel på sådan samverkan. 
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Utredningsmännen har i stort en optimistisk uppfattning om 
kommunens vilja att tillgodose samernas speciella behov och stannade, 
dock med viss tvekan, för att föreslå att skolstyrelsen i kommunen 
skulle få den lokala ledningen. « 

Man diskuterade också hur samerna skulle få inflytande på skol-
styrelsen i kommunen om ledningen övertogs av kommunens 
skolstyrelse. Det ansågs att man bara i undantagsfall kunde förvänta 
sig att en same valdes in den vanliga vägen. En möjlighet var att 
genom lagändring garantera en plats för en same i skolstyrelsen . En 
annan väg vore att detta ordnades genom frivilliga överenskommelser 
i respektive kommun. Båda lösningarna finner utredningen svåra att 
förverkliga i praktiken. Man hänvisar till misslyckanden med att 
reservera en riksdagsplats för en samerepresentant och att få fast 
samerepresentation i kommunens sociala nämnd. 

En lösning på frågan om samerepresentation i de kommunala skol-
styrelserna, som utredningen betraktar mer positivt, är att en same 
knyts till skolstyrelsen som fackrepresentant med yttranderätt men ej 
rösträtt. 

o 

Ar 1958 överfördes domkapitlens uppgifter som regional ledning för 
nomadskolan till Skolöverstyrelsen, som i sin tur kunde delegera vissa 
beslut och åtgärder till nomadskoleinspektören. Utredningen diskuterar 
om länsskolnämnderna borde komma in som mellaninstans. I varje fall 
anser man att det vore värdefullt om nomadskoleinspektören kunde 
knytas närmare även till berörda länsskolnämnder och kunde delta i 
deras sammanträden. Mycket talade för att god samverkan skulle 
kunna uppnås om nomadskoleinspektören även rumsligen kunde 
placeras vid en av länsskolnämnderna, lämpligen den i Norrbotten. 
Detta län har de flesta nomadskolorna inom sitt område. 

En annan möjlighet som bättre skulle tillvarata samernas inflytande 
och särintressen skulle vara att ett särskilt samiskt skolråd med 
representanter för samerna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland 
inrättades. Utredningen är dock rädd för att detta skulle leda till 
isolering av nomadskolan. 

I valet mellan en anknytning till å ena sidan den kommunala 
skolstyrelsen och länsskolnämnden och å den andra sidan till lokala 
styrelser för varje nomadskola och ett gemensamt skolråd för de tre 
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länen stannar utredningen för den första lösningen och anför följande: 
(s 155) 

"Vid  sin prövning av olika skäl och motskäl har utredningen för  sin 
del stannat för  att förorda  en ledning genom skolstyrelse och 
länsskolnämnd, kompletterad på det lokala planet med fack-
representanter för  nomadundervisningen och med yrkesråd; att 
dessutom ha en central, samisk lekmannainstans torde varken vara 
nödvändigt eller lämpligt. Utredningen förstår  väl de 
betänkligheter som denna lösning i vissa avseenden kan väcka och 
finner  det särskilt olyckligt, att den inte tycks motsvara något 
allmänt önskemål bland samerna själva, utan tvärtom dessa i 
gemen vid överläggningar med utredningen visat sig tveksamma 
inför  att lägga nomadskolans ledning i kommunernas händer. Vad 
som enligt utredningens mening synes böra avgöra frågan  är att, 
under det principiella skälilkan anföras  till stöd för  båda alterna-
tiven, de praktiska och allmänt pedagogiska skälen alldeles över-
vägande talar för  en kommunalisering." 

Mitt allmänna intryck av ledningsfrågornas behandling är att 
utredningsmännen finner det svårt att ta ställning och vill lämna öppet 
för remissinstanserna att påverka det slutliga beslutet. 

Staten hade av tradition stått för kostnaderna för nomadskolan. För 
budgetåret 1960/61 anslogs ca 2 miljoner för detta ändamål. Enligt 
utredningens förslag skulle staten stå för kostnaderna även i framtiden. 
Det var svårt att då beräkna kostnaderna eftersom flera faktorer var 
osäkra, t ex samernas val mellan svensk och samisk skola och hög-
stadiernas placering. 

Sameorganisationernas remissyttranden och debatt 
Utredningen "Samernas skolgång" togs välvilligt emot av samerna. 
Sålunda tillstyrker SSR (Svenska Samernas Riksförbund) med 
instämmande av Same Ätnam det mesta i utredningen och finner att 
samerna i stort sett uppnått jämlikhet med övriga svenskar genom att 
även de fått en 9-årig skola liknande den svenska grundskolan. 
(Samefolket, 1961, s 94 ff.) 

SSR instämmer med förslaget att valfrihet bör råda mellan 
nomadskola och vanlig svensk skola. Valet bör dock föregås av grundlig 
information till föräldrarna om alternativen. 
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Krav reses också på mer samiskt inflytande över ledningen av nomad-
skolorna. Man vill bl.a. genom en egen styrelse minska inflytandet från 
berörda kommuner och länsskolnämnder. 

Beträffande samiskt högstadium förespråkar SSR också alternativet 
med endast ett högstadium, placerat i Gällivare, i stället för det andra 
alternativet med två högstadier, ett i vardera Jokkmokk och Kiruna. 
Gällivarealternativet ansågs kunna bli mer attraktivt och hålla bättre 
kvalitet. Kravet på en linje inriktad mot renskötsel skulle bättre kunna 
tillgodoses. 

I Samefolket (1961, s 118) lämnar Lars Thomasson ett referat av 
debatten på landsmötet 1961 kring SSR:s remissvar på sameskol-
utredningen. Av referatet framgår att talarna i stort instämmer med 
SSR:s förslag till remissyttrande. Bland annat oroar man sig för 
rekryteringen till samiskt högstadium 

Här följer några röster från debatten vid landsmötet 1961: 

Lorentz Fjällberg: De snabba kommunikationerna talar för  ett centrali-
serat högstadium. Avstånden är i dag inte stora. Angående yrkes-
linjerna anser jag, att skolan i första  hand skall intressera barnen 
för  renskötseln. Det praktiska arbetet däremot skall de lära sig 
hemma. Styrelsens alternativ är enkelt och fullt  godtagbart. 

Anders Georg Winka: Styrelsens förslag  är så bra, att det kan antas av 
samerna utan diskussion. Jag tror inte rekryteringen till skolan blir 
någon svår fråga.  Och det , är mycket bättre, att det blir en skola i 
stället för  två i fråga  om högstadiet. 

Per Idivuoma: I norr kommer ett högstadium i Vittangi.  Detta kommer 
att dra till sig en del av barnen. Rekryteringen till den lapska linjen 
i Kiruna blir därför  ganska liten från  de nordligaste lappbyarna. 
De föräldrar,  som vill ge sina barn undervisning i samiska ämnen, 
skickar barnen lika gärna till Gällivare. 

Gustav Park: Genom styrelsens, förslag  får  samerna själva bestämma 
över sin skola. Om samerna själva får  skapa beslutande skol-
styrelser, då är det ingen risk att ha valfrihet.  Då kommer alla att 
bli intresserade av nomadskolan, att vilja vara med om att 
utveckla nomadskolan. Nomadskolan blir en förmån. 
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Lars Utsi: Jag tror inte det är lyckat med valfrihet.  Jag yrkar i stället på 
tvång. Ja, det är egentligen inte fråga  om tvång, för  om vi nu har 
en nomadskola, så ska vi också ha den plikten att sätta våra barn i 
skolan. Det det gäller renbeteslagen är det ju fråga  om tvång. Den 
som vill tillhöra en lappby måste ju vara med i renskötseln. Även 
Renutredningens förslag  går ut på tvång. 

Lars Thomasson ger i Samefolket (1961, s 34-35) synpunkter på 
utredningen. Han är i stort positiv men ifrågasätter förslaget med 
samiskt högstadium i Jokkmokk och Kiruna. Han anser att ett 
högstadium förlagt till Gällivare och samverkande med det svenska 
högstadiet där, skulle ge större elevunderlag och större möjligheter att 
tillgodose olika önskemål hos sameungdomen. 

Han kritiserar också förslaget att samernas inflytande skulle 
tillgodoses genom en samisk fackrepresentant utan rösträtt i 
kommunernas skolstyrelser. Sameskolan bör enligt Thomasson ha 
någon form av egen ledning. Han skriver: 

"Den diskussion utredningen fört  i fråga  om nomadskolans ledning 
och administration visar emellertid klart, både att en lokal ledning 
av samiska lekmän är möjlig att åstadkomma och att en sådan 
ledning verkligen skulle göra nomadskolan till en samernas skola. 
Någon form  av samisk skolstyrelse bör därför  vara samernas eget 
alternativ till vad utredningen förordat.  Att det så länge befunnits 
tillräckligt för  nomadskolfullmäktige  endast »att med nomadskol-
inspektören överlägga» får  icke tas som något tecken på att 
samernas krav på ett reellt medinflytande  saknar förankring  i 
verkligheten. 

Övriga remissyttranden 
Förutom från sameorganisationerna kom remissyttranden bl. a. från 
Skolöverstyrelsen, länsstyrelserna och länsskolnämnderna i berörda 
län, Statskontoret, Samernas folkhögskola, nomadskolefullmäktige, 
lappfogdarna samt berörda kommuner. 

Remissinstansernas yttranden som utförligt refereras i propositionen 
(nr 51,1962) är i allmänhet positiva till utredningens förslag. 

Dess huvudtanke, att för samerna skapa en med den 9-åriga grund-
skolan likvärdig skola med vissa inslag av undervisning i samiskt språk, 
kultur och slöjd, accepteras av de flesta.Några röster höjs för att 
integrera sameundervisningen i den reguljära skolan. 
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En fråga där meningarna är delade gäller högstadiets organisation och 
placering. De flesta tillstyrker dock att ett högstadium med samisk 
inriktning skapas och placeras i Gällivare. Detta bl. a. med hänsyn till 
rekrytering, kommunikationer, samverkansmöjligheter m.m. 

i 

Lokala olikheter spelar roll. Sålunda vill länsskolnämnden i Väster-
botten att åtminstone nomadskolan i Tärna integreras med den 
reguljära skolan där. (Prop. s 27.) 

En annan fråga är samiskans ställning i undervisningen. Nästan alla 
remissinstanser (ibid. s 29) är eniga om att undervisningen i huvudsak 
skall ske på svenska och att eleverna skall lära sig detta språk. Från 
många håll trycks dock på att samiskan har en viktig roll för många 
elever på lågstadiet vid första läsinlärningen. 

Utredningen var tveksam om den lokala ledningen av sameskolan, men 
föreslår efter viss tvekan att utnyttja vederbörande kommuns skol-
styrelse och dit anknyta en representant för samerna men utan rösträtt. 

Som en följd av detta skulle länsskolnämnderna bli en mellaninstans. 
Nomadskolinspektören borde knytas till de 3 länsskolnämnderna. 
(Ibid. s 38.) 

I sitt remissyttrande tillstyrker skolöverstyrelsen utredningens förslag 
om nomadskolans ledning, men vill bibehålla nomadskolefullmäktige 
som rådgivande åt kommunens skolstyrelse. (Ibid. s 40.) Detta skulle ge 
sameföräldrarna ett mer direkt inflytande. 

Länsskolnämnderna och även andra remissinstanser tillstyrker också 
utredningens förslag, men vill ge samerepresentanten i kommunens 
skolstyrelse starkare ställning. (Ibid. s 41.) 

Propositionen 
Efter remissbehandling lade chefen för ecklesiastikdepartementet fram 
en proposition den 23 februari 1962 nr. 51. Först kommer proposi-
tionens "Huvudsakliga innehåll" (s 1-2), som ger en god samman-
fattning. 

"Propositionens huvudsakliga innehåll. 
På grundval av nomadskolutredningens betänkande »Samernas 
skolgång» (SOU 1960:41) framlägges  förslag  rörande nomad-
undervisningens organisation vid en allmän övergång till 9-årig 
grundskola. Av pedagogiska och psykologiska skäl samt av hänsyn 
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till sameminoritetens kulturella önskemål föreslås,  att möjligheter 
till särskild undervisning alltjämt skall föreligga  för  samernas del. 
Den särskilda skolplikten för  fjällsamerna  bör emellertid upphöra 
fr.  o. m. nästa budgetår och ersättas med de allmänna skolplikts-
bestämmelserna. Den årliga lästiden i nomadskolorna bör i 
samband därmed förlängas  från  34 4/7 veckor till 39 veckor. 

Alla samer föreslås  få  rätt att välja mellan reguljär undervisning i 
kommunala skolor och den särskilda nomadundervisningen. 
Intresset bland samerna för  den särskilda undervisningen bedömes 
förbli  i stort sett oförändrat.  De nuvarande nomadskolorna bör 
därför  bibehållas och i samband med den 9-åriga skolans införande 
successivt organiseras för  undervisning på låg- och mellanstadiet. 

Till  samernas önskemål anpassad högstadieundervisning föreslås  i 
propositionen bli anordnad på lämplig plats i Norrland. Det 
föreslagna  högstadiet, på vilket skulle anordnas viss undervisning i 
lapska ämnen samt yrkesförberedande  utbildning i renskötsel, 
torde kunna upprättas tidigast fr.  o. m. läsåret 1964/65. 

Nomadundervisningen bör även i fortsättningen  vara en statlig 
angelägenhet, och den administrativa ledningen av detta skol-
väsende bör i huvudsak utövas i oförändrade  former. 

Reformen  beräknas för  nästa budgetår i huvudsak inte medföra 
andra kostnadsökningar än sådana som sammanhänger med den 
förlängda  lästiden. Därjämte beräknas ett belopp av 40 000 kr. för 
en lärarutbildningskurs i lapska språket." 

Departementschefen ansluter sig i stort till utredningens förslag, vilket 
framgår av följande. (Prop. s 48.) 

"Det är mig angeläget att här framhålla,  att nomadskol-
utredningen enligt min mening på ett utmärkt sätt, initierat och 
vidsynt, analyserat den huvudfråga  den ställts inför  och anlagt 
många intressanta och klarläggande synpunkter på problemet. De 
slutsatser som dragits och den ställning i huvudfrågan  som 
utredningen intagit synes mig på ett representativt sätt uttrycka, 
hur man utifrån  demokratiska värderingar bör lösa den 
föreliggande  undervisningsfrågan.  Även om jag inte är beredd att i 
alla detaljer följa  utredningen, anser jag följaktligen,  att dess 
betänkande utgör ett bra underlag för  förslag  om nomad-
skolväsendets framtida  gestaltning." 
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I propositionen förtydligar departementschefen sina förslag. Sålunda 
instämmer han i förslaget att alla som anser sig vara samer, skall få 
tillträde till nomadskolan. 

Beträffande den omdiskuterade frågan om högstadiets organisation 
och placering säger departementschefen: (Prop. s 52.) 

"I likhet med flertalet  remissmyndigheter anser jag mig böra 
förorda,  att högstadiefrågan  i princip löses i enlighet med 
utredningens alternativ I." 

Det mesta anses tala för att högstadiet förläggs till Gällivare, men om 
elevunderlaget sviktar bör andra lösningar övervägas. Skolöver-
styrelsen uppmanas återkomma i denna fråga liksom om högstadiets 
närmare utformning. 

SSR hade framfört tanken att renskötarinriktningen skulle börja redan 
i årskurs 7, men detta avvisades. Det ansågs kunna gå ut över den 
allmänna kunskapsförmedlingen och tvinga fram yrkesval allt för 
tidigt. Renskötarlinjen borde i likhet med andra yrkesinriktade linjer 
anordnas endast i årskurs 9, och vara en valmöjlighet bland andra. 

Departementschefen föreslår ingen ändring av nomadskoleinspektörs-
tjänsten. Den ansågs komma att behövas under den nya samiska 
skolans uppbyggnad och borde därför vara kvar tills dåvarande 
innehavaren avgår med pension. Den ringa omfattningen av samernas 
skolväsende gör att det sedan bör räcka t. ex. med en konsulenttjänst 
knuten till skolöverstyrelsen. (Prop. s 57.) 

Inför riksdagsbehandlingen motionerade ledamoten i utredningen, 
riksdagsmannen Harald Larsson i Hedenäset rörande nomadskolans 
ledning. Han ansåg liksom utredningen att ledningen på det lokala 
planet borde utövas av kommunernas skolstyrelser, och på det 
regionala planet av länsskolnämnderna. 

Riksdagsbehandling 
Statsutskottet och riksdagen stödde i sin helhet departementschefens 
förslag i propositionen (1962:51) och avvisade även Harald Larssons 
motion om nomadskolans ledning, trots att denna stötts av ett antal 
reservanter i statsutskottet. Frågan om nomadskolans ledning var 
alltså omdiskuterad in i det sista. 
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Fortsatt utveckling 
Frågan om nomadskoleinspektörstjänstens ev. indragning och 
ersättande med en konsulenttjänst skulle prövas vid dåvarande 
inspektörens avgång. Vid 1967 års riksdag beslöts att tjänsten skulle 
bibehållas men förenas med en skolinspektörstjänst förlagd till 
Norrbotten. 

Den fortsatta utvecklingen av samernas skolväsende har skildrats i 
utredningen "Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur." (SOU 
1975:99 (s 181-197)) och av Lars Thomasson (1974, s 61-76.) 

Läroplaner utvecklades och publicerades i ett supplement LGR 69:11. 
Same, och ett samiskt högstadium förlades till Gällivare. För 
årskurserna 1 - 6 fanns nomadskolor i Karesuando, Lannavaara, 
Jokkmokk, Gällivare och Arjeplog i Norrbottens län samt Tärna och 
Änge i Västerbottens respektive Jämtlands län. 

Renskötselns rationalisering, den därmed sammanhängande 
minskningen av den renskötande befolkningen och den ökande 
bofastheten har lett till att samebarnen i allt större omfattning sökt sig 
till den svenska grundskolan. 

Diagram 1. Elevantal vid sameskolorna - Sammanställning 
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Minskningen av antalet elever i sameskolan framgår av diagram 1. 
Diagramet bygger på Gösta Anderssons uppgifter som även återges i 
tabell 1 (ovan, s 12.) 

De ökande kontakterna med det övriga samhället, massmediernas 
inflytande m.m. har lett till stora påfrestningar för samernas språk och 
kultur. Med ledning av samernas önskemål tillsattes därför år 1971 en 
utredning om samernas språk och kultur, som kom med sitt betänkande 
"Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur" (SOU 1975:99). 

Där föreslås bland annat större självstyrelse för samerna över det egna 
skolväsendet genom en egen skolstyrelse, en skoldirektion och ett 
skolkansli som blev förlagt till Jokkmokk. 
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Bilaga 1. Enkätsvar 
I utredningsarbetet riktades enkäter till samekommunernas skol-
styrelser, nomadskolornas lärare samt lappfogdarna. 

Vi har försökt koda svaren. Kodningen kan diskuteras i enskilda fall, 
men torde i stort ge en bild av svarens fördelning. Läsaren kan själv 
jämföra vår kodning med grundmaterialet, som finns redovisat i 
utredningens betänkande. (SOU 1961:41, s 202-238). 

A. Svaren från de tillfrågade kommunernas skolstyrelser 1959. 

Fråga 1 Vilket  av de ovan nämnda alternativen (samundervisning -
särundervisning) anser skolstyrelsen vara ur olika synpunkter att 
föredraga? 

Samundervisning 1-9 A 6 
Särundervisning 1-9 B 2 
Sär 1-6, sam 7-9 C 8 
Sam 1-6, sär 7-9 D 1 
Ej besvarat 2 

Fråga 2. I vilken utsträckning har barn till fjäll-  respektive skogssamer 
gått i kommunens olika skolor (folkskola,  yrkesskola, realskola osv.) 
under senare år? 

0 samebarn/år A 6 
< 1 0 samebarn B 9 
> 1 0 samebarn C 3 
Ej besvarat 1 

Fråga 3. Har sådana barn haft  språkliga eller andra särskilda 
svårigheter i skolarbetet? 

Svårigheter A 2 
Inga svårigheter B 14 
Ej besvarat 3 

Fråga 4. I vilket förhållande  har de stått till övriga elever i skolan? Har 
motsättningar eller trakasserier förekommit? 

Motsättningar A 2 
Inga motsättningar B 12 
Ej besvarat 5 
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Fråga 5. Är det med hänsyn till samlevnaden mellan den svenska och 
den samiska folkgruppen  önskvärt, att alla samebarn går tillsammans 
med svenska barn i kommunala skolor? 

Önskvärt A 10 
Icke önskvärt B 3 
Ej besvarat 6 

Fråga 6. Skulle kommunens skolorganisation påverkas av den ökning i 
elevantalet, som bleve följden  av nomadskoleelevernas överförande  till 
kommunal skola? 

Viss förändring A 3 
Ingen förändring B 14 
Ej besvarat 2 

Fråga 7. Är skolstyrelsen villig medverka till, att särskild undervisning i 
de »lapska ämnena» (lapska språket, nomadkunskap och sameslöjd) 
anordnas för  samebarn, som tillföras  kommunens skolor? (Vid 
besvarandet bortses från  de omständigheter, ringa elevantal, svårig-
heter att skaffa  kompetetna lärare osv. som kan försvåra  sådan 
undervisning. Det förutsattes,  att staten alltjämt svarar för  kostnaden 
för  särskild sameundervisning.) 

Villig A 13 
Icke villig B 4 
Ej besvarat 2 

Fråga 8. Har kommunen hittills på något sätt ( t. ex. i fråga  om lokaler, 
skolresor, skolbad och andra liknande förmåner,  skolfilm  och annnan 
undrvisningsmateriel, eller i fråga  om lärarnas deltagande i kursdagar 
o. d. ) samverkat med nomadskolorna? 

Samverkan A 8 
Ingen samverkan B 10 
Ej besvarat 1 
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Sammanställning av svaren från  skolstyrelserna: 

Fråga 
Län Kommun 1 2 3 4 5 6 7 8 

Jukkasjärvi A B B A A A A A 
Kiruna D C B A A B A A 

BD Gällivare C B B B B B A A 
Jokkmokk C C A - - B A A 
Arjeplog B B A B A B A A 
Arvidsjaur A B B B A A B B 
Sorsele C A - - A B B B 

AC Malå A B B B A - A A 
Tärna A C B B A A A B 
Vilhelmina B A - - - B B B 
Frostviken C B B B B B A B 
Offerdal A A B B A B A B 
Kall A A B B A B - B 

Z Åre C A B B - B B A 
Undersåker C B B B - B A A 
Hallen - A - - A B A B 
Oviken C B B B B B A B 
Tännäs c B B B - B A B 

w Idre - - B - - - - -

B. Svaren från lärarna vid nomadskolorna på de frågor som går att 
koda. 

Fråga 1. Vilket  av de ovan angivna alternativen (kombinationerna) 
anser Ni ur olika synpunkter vara att föredraga? 

Samundervisning 1-9 A 4 
Särundervisning 1-9 B 8 
Sär 1-6, sam 7-9 C 6 
Sam 1-6, sär 7-9 D 1 
Ej besvarat 1 

Fråga 2. Påverkar särundervisningen, enligt vad Ni kunnat iakttaga, 
samernas möjligheter att »växa in» i den bygd de bor i, att umgås med 
och samarbeta med den icke-samiska befolkningen? 

Förbättrade möjligheter A 7 
Påverkar inte alls B 11 
Sämre möjligheter C 1 
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A 
B 3 
C 3 
D 5 
E 4 
F 4 

Fråga 5. Hur mycket svenska kan eleverna i allmänhet, då de kommer 
till nomadskolan? 

Uteslutande svenska 
Svenska 
Godtagbar svenska 
Enkel/Någon svenska 
Dålig svenska 
Ingen svenska 

Fråga 6. Anser Ni, att elevernas färdighet  i svenska språket blir lidande 
på att de går i nomadskola? 

Ja A 2 
Delvis B 3 
Nej C 13 
Ej besvarat 1 

Fråga 7. Vilken  betydelse anser Ni att nomadskolan har för  elevernas 
behärskande av lapska språket? 

Ovärderlig A 10 
Stor B 6 
Inte särskilt stor C 1 
Ingen alls D 1 
Ej besvarat 1 

Fråga 8. Vilket  språk talar eleverna på fritiden  vid skolan? 
Enbart lapska A 8 
Mestadels lapska B 6 
Ömsom båda C 3 
Mestadels svenska D 1 
Enbart svenska E 1 
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Sammanställning av nomadlärarnas svar: 

Ort 1. 2. 
Fråga 
5. 

nr 
6. 7. 8. 

Karesuando A A F C A A 
Karesuando A A F A B A 

Lannavaara _ C E C B B 
Lannavaara A A F C C A 
Lannavaara C B F A B B 

Jukkasjärvi C B D C A A 
Jukkasjärvi A B D C D A 
Jukkasjärvi C B D B B A 
Jukkasjärvi C B D B B B 

Gällivare B B E C A A 
Gällivare B B C C A B 
Gällivare C A C - A A 

Jokkmokk B B C B A B 
Jokkmokk B B E C A C 
Jokkmokk B A E C A B 

Arjeplog B A D C A C 

Änge C B B C B D 
Änge B B B C - E 

Storvallen B A B C A C 
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