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SUMMARY 

The aim of the investigation was to study the spread of 
the Lappish language among the Lapps, the Lapps' own 
wishes of the position of the Lappish language and cul
ture in education, and their wishes of alternatives to 
the Nomad schools. The report accounts for results from 
an interview survey performed on a sample of one hundred 
reindeer-farming Lapps and one hundred Lapps who have 
left reindeer husbandry within the past twenty years. 
The results show that the knowledge of the Lappish 
language is most widely spread among Lapps from northern 
Norrbotten and least among Lapps from Västerbotten. A 
great majority of the parents wish that their children 
learn Lappish. With Lappish they mean the dialect they 
themselves speak. However, the development of the 
Lappish language shows negative tendencies towards the 
children not learning Lappi sh as their first language. 
About half of the persons interviewed have ind icated 
defects in their own education and wish to take supple
mentary courses. About ninety per cent of the persons 
intervieued also wish that Lapp teaching matter be inte
grated in the ordinary Basic School. This is, however, 
a wish, if fulfilled, would require a lot from the 
teachers since they, at least today, lack the knowledge 
demanded. The study points at the necessity of research 
and thorough changes in the Lapp teaching in Sweden. 



Johansson, H. SAMEUNDERVISNING - SAKERNAS ÖNSKEMAL OCH 
BEHOV I SKOLFRÅGOR. Del II. Språk, utbildning och skolfo 
Pedagogiska rapporter, Umeå, 1976, nr 59. 

SAMMANFATTNING 

Syftet med undersökningen var att studera samiska språ
kets spridning bland samerna, önskemål om språkets och 
den övriga kulturens ställning i undervisningen samt 
önskemål om alternativ till sameskolorna. Rapporten re
dovisar resultat från intervjuer med ett urval av 100 
renskötande samer och 100 samer som lämnat renskötseln 
de senaste 20 åren. Resultaten visar att kunskaperna i 
samiska språket är mest utbredda bland samer från norra 
Norrbotten och minst utbredda bl and samer från Väster
botten. En stor majoritet av föräldrarna önskar att bar
nen lär sig samiska. Med samiska menar de den dialekt 
de själva talar. Språkutvecklingen visar dock negativa 
tendenser som att barnen inte lär sig samiska som sitt 
första språk. Ungefär hälften av intervjupersonerna har 
angett brister i sin egen utbildning och önskar komplet
tera den. Ungefär 90 % av intervjupersonerna vill också 
få in samiskt stoff i grundskolans undervisning. Ett 
önskemål, som om det skall infrias, ställer stora krav 
på lärarna eftersom dessa f n i regel saknar de kunska
per som krävs. Undersökningen visar på behov av forsk
ning och genomgripande förändringar av sameundervisning
en i Sverige. 
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Språket är ofta en kulturyttring som får exemplifiera 

skillnader mellan kulturer. Det samiska språket är t ex 

ett finsk-ugriskt språk medan svenska är ett germanskt 

språk. I många sammanhang användes emellertid begreppet 

'samiska språket' på ett sätt som gör att den oinitierade 

får intryck av att det är fråga om ett enda språk utan 

större variationer som talas av alla samer. Verkligheten 

är dock helt annorlunda. För samerna själva är skillna

derna mellan de olika dialekterna uppenbara. En same från 

norra Norrbott en och en same från Jämtland kan inte utan 

vidare kommunicera med varandra på sina respektive dialek

ter. Flera forskare, t ex Collinder (1949), Hansegård 

( 1967) och Ruong ( 1969 ) har beskrivit skillnaderna mellan 

de olika dialektgrupperna. Språkvetare indelar oftast sa-

miskan i tre huvudgre nar. Östsamiska, som talas öster om 

Enare träsk, Centralsamiska, som talas från Skellefteå älv 

i söder till Enare träsk i norr, samt sydsamsiak som talas 

söder om Skellefteå älv. Dessa tre huvudgrenar indelas 

ibland också i ett 50-tal dialekter (Collinder, 1953). En 

av de sydligare och mera kända dial ekterna inom den cen

tralsamiska dialektgruppen är Lu 1 esami s kan. De nordliga

re dialekterna inom den centralsamiska gruppen brukar 

ibland också kallas nordsamiska. Det gemensamma samiska 

skriftspråket för Sverige och Norge bygger också på de 

nordligare dialekterna - framför allt Kautokeinodia1ekten. 

Språkbilden kompliceras ytterligare av att renskötande 

familjer från nordsamisk talande områden i norr sedan 

slutet av 1800-talet flyttat till sydsamisktalande områ

den. 

Kännedomen om samernas kunskaper i samiska bygger i regel 

på utsagor från enstaka personer som haft anledning att 

yttra sig om språkförhå1landena. I de fall, t ex folkräk

ningen 1945, (SOS, 1945), där försök gjorts att beskriva 

samernas språkliga status har beskrivningen i regel ut

förts av utomstående bedömare som på olika sätt angett 

samernas språktillhörighet. Någon tidigare undersökning 

där representativa urval av både renskötande och från 
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renskötseln utflyttade samer från samtliga samebyar själ

va angett sina språkkunskaper förefaller ej föreligga. 

Kunskap i ett språk är emellertid en mycket komple x fär

dighet som med tillgängliga metoder inte kan sammanfat

tas i ett enda lättförståeligt och meningsfullt mått. 

"When assessing somebody's mastery of a language3 attention 
mayj inter alia> be paid to the following aspects. First 
we may direct our interest separately towards the ability 
to speak (production) and towards the ability to understand 
language (recognition, comprehension).... Finally, we may 
take into account 3 when trying to describe somebody 's 
familarity with language3 such acquired skills as reading 
and writing (Hansegård, IM. E., 1967, s 69j. 

Härutöver kan språkkunskaperna också studeras ur en kvan

titativ eller kvalitativ synvinkel. Då kommer frågor om 

ordförrådets storlek, korrektheten i personens språkbe

härskning etc in i bil den. Ur bl a språkvetenskapliga syn

vinklar torde också sådana data vara angelägna. Denna un

dersökning avser emellertid endast att få fram översikt

liga resultat som bygger på intervjupersonernas egna be

dömningar. I föreliggande undersökning kommer således des

sa aspekter ej att behandlas utan berskrivningen av språk

kunskaperna sker i termer av förstå, tala, läsa och skriva. 

Kunskap om vilken spridning det samiska språket har inom 

populationen är av betydelse inte minst i skolsammanhang. 

Förutom att det för kulturarbetet i största allmänhet är 

angeläget med denna kunskap kan ma n peka på enskilda kon

kreta förhållanden där denna kunskap är oundgänglig. Vid 

t ex planering av språkundervisning borde sådan kunskap 

vara en nödvändig förutsättning för maximalt resursut

nyttjande. Detta gäller i särskild hög grad ifråga om ett 

minoritetsspråk som samiska eftersom ramfaktorer som t ex 

tillgång till kvalificerade språklärare ofta inverkar nega

tivt på möjligheterna att genomföra högklassig undervis

ning. För språkets framtida utvecklingsmöjligheter är 

föräldrarnas inställning till barnens språkkunskaper av 

största betydelse. Den utgör jämsides med språkanvänd

ningen en vik tig beståndsdel i den språkliga hemmiljö där 
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barnen växer upp och är av central betydelse för den roll 

hemmet kan spela i språkinlärningen. Av samma skäl är det 

också angeläget att se om kunskaperna tenderar att för

ändras med tiden. Det har ovan framgått att skillnaderna 

i det samiska språket mellan olika dialekter är mycket 

stora. För Norge och Sverige har ändock ett gemensamt 

samiskt skriftspråk kommit till stånd. Om detta får stor 

spridning och användning är det möjligt att det kan få 

en viss utjämnande effekt på dialektolikheterna och föra 

språkutvecklingen i riktning mot ett gemensamt samiskt 

språk. Samernas egen inställning till en sådan utveckling 

bör emellertid vara vägl edande för samhällets eventuella 

insatser. Mot bakgrund av dessa tankegångar har i under

sökningen följande frågeställningar uppställts som berör 

språ ket. 

1. Vilka kunskaper har samerna i sitt eget språk? 

2. Vilka önskemål har samerna om barnens kunskaper i 

samiska? 

3. Vilken inställning intar samerna till någon form av 

gemensamt samiskt språk? 

4. Vilken roll spelar hemmet i inlärningen av språket. 

I anslutning till resultatredovisningen anges också i 

förekommande fall vilken dialekt som avses. 

Historiskt sett har intresset från staten och framför allt 

kyrkan för samernas undervisningsfrågor varit stort långt 

tillbaks i tiden. Redan på 1600-talet gjordes försök 

på olika sätt att få till stånd organiserad undervis

ning (Johansson,H. och Johansson, S. 1968). Detta tidiga 

intresse sammanhängde med att samerna betraktades som ett 

hedniskt folk som snarast borde kristnas. Den organiserade 

undervisningen blev ett av de medel som kunde användas i 

denna strävan. Utmärkande för den samiska undervisningen 
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ända fram till början av 1900-talet var att man provade än 

med den ena än med den andra formen av ambulerande och fas

ta skolor. En senare mycket hårt kritiserad skolreform ge

nomfördes med 1913 års nomadskoleordning (SFS 1913:287) 

varigenom flyttsamerna i realiteten ble v hänvisade till 

en klart sämre utbildning än övriga svenskar. Även i jäm

förelse med vad som ditintills hade varit gällande fram

står 1913 års reform som en försämring av det reella skol-

utbudet. Antalet skolår i fasta skolor minskades t ex från 

5 år till 3 år och skolårets längd minskades från 36 veckor 

till 13 veckor. Nomadsko lan kom därigenom under lång tid 

framöver att erbjuda både kortare och färre läsår än övriga 

svenska skolor. Inte förrän grundskolan genomfördes undan

röjdes dessa olikheter helt. Fortfarande är dock nomadsko

lans efterföljare, sameskolorna, skilda frän den kommunala 

grundskolan. Sameskolorna är helt statliga skolor, dock 

med samma allmänna målsättningar som grundskolan i övrigt 

Genom ett särskilt supplement till grundskolans läroplan 

ges emellertid vissa kompletterande anvisningar för un

dervisningen i sameskolorna. 

Av förarbetena till 1913 års nomadskoleordning framgår att 

biskop Olof Bergqvist redan 1908 fick i uppdrag att utreda 

behovet av en omläggning av det samiska undervisningssy

stemet. Året därpå avlämnade han ett förslag till domka

pitlet som efter remissbehandling lämnade det till Kungl 

Maj:t 1910. Bakom det förslag som inlämnades låg två huvud

synpunkter. Utredaren ansåg å ena sidan att det var viktigt 

att ge så god utbildning åt flyttsamernas barn som möjligt. 

Å andra sidan ansåg han det emeller tid vara viktigt att 

man inte avvänjde barnen från nomadlivet och därigenom 

riskerade att "försvaga och utrota lappstammen".( Proposi

tion nr 97, 1913 s 13). Vilken vikt som lades vid den 

senare synpunkten framgår av följande citat. 

"Det andra önskemålet har man trott sig säkrast vinna 
därigenom3 att undervisningen av fly ttlappars barn full 
komligt skiljes från undervisningen av de svenska och 
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finska barnen liksom i huvudsak också från de bofasta 
lapparnas barn samt att läsåret i de föreslagna fasta 
lappskolorna bestämmes till endast tre månader. Den sam
undervisning mellan flyttlapparnas och de bofastas barn3 

som hittills förekommit3 har visat sig föga hälsosam för 
de förra3 och det oavbrutna femåriga internatet i lapp
folkskolorna har icke heller bidragit att göra nomadbar
nen dugliga för deras naturliga livsuppgift. (Proposition 
97, 1913, s 13). 

Departmentschefen, statsrådet Berg, hade inga väsentliga 

anmärkningar att framställa mot förslaget. Av den behand

ling som fragan fick framgår att de som handlade frågan 

var präglade av en mycket etnocentrisk uppfattning om sa-

merna. De ansag tydligen att utbildning skulle innebära 

ett hot mot den samiska kulturen och att detta hot skulle 

undanröjas. Vill man se något positivt i förslaget kan 

det papekas att den allmänna meningen tydligen var att 

skolan pa in ga villkor fick verka försvenskande på flytt-

samernas barn. Det kan i detta sammanhang vara på sin 

plats att peka på en väsentlig skillnad i de bakomliggande 

tankegångarna mellan svensk och norsk skolpolitik gente

mot samerna. Skolans roll bland samerna i Norge har en

ligt den norske forskaren Anton Hoem varit delvis en 

annan. 

Selv om de pedagogiska svikt i folkeskolen både var mange 
og store3 var disse derfor ikke de viktigs te årsaker til at 
skolen ikke kom til å fungere som kunnskapsformidler på det 
förutsatte nivå. Det overordnede årsaksforhold var at sko
len her hadde som spesiell oppgave å vcere den viktigste 
og vel også den eneste, offentlige fornorskende og urbani-
serende faktor i et ruralt samedistrikt." (Hoem, A. 1971, 
s 325 ) . 

Under flera decennier har således nomadskolans undervisning 

kvantitativt sett varit klart underlägsen den und ervisning 

övriga svenskar erhållit. Samtidigt har folkskolan respek

tive grundskolan i mycket liten uts träckning anpassat un

dervisningen till eventuella sameelever. Hur samerna upp

levt sin egen skolgång har tidigare inte undersökts. Upp

levelsen av den egna utbildningen kan få konsekvenser för 
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behovet av komplettering som i sin tur bör vara av bety

delse för vuxenutbildningens utformning..Elevantalet vid 

nomadskolorna har varit stadigt sjunkande från 1940-talet. 

I början av 60-talet var elevantalet c:a 400. Nomadskole

utredningen (SOU 60:41) uppskattade att elevantalet i 

sameundervisningen vid 70-talets början skulle vara drygt 

300. Läsåret 1973/74 var totala elevantalet emellertid 

knappt 200 (Muntlig uppgift från Länsskolnämnden i Norr

bottens län). Denna utveckling påverkar också underlaget 

för de skolhem som finns vid sameskolorna. Tidigare un

dersökningar om skolvalsproblematiken finns endast från 

enstaka samebyar, (se t ex Burström K. 1971 och Johansson 

H. och Johansson S. 1968). Utan att för närvarande kunna 

ange någon exakt siffra kan man dock konstatera att mer

parten av samebarnen idag går i den "vanliga" grundsko

lan. I vissa sammanhang (se t ex Samefolket nr 11. 1971) 

har framförts att grundskolans läromedel i fråga om sa

miskt stoff är föråldrat. Hur samerna ser på samiskt 

stoff i grundskolan, dess innehåll, vilka läraregenska-

per som fordras samt om det överhuvudtaget är önskvärt 

med alternativ till sameskolan har tidigare inte under

sökts. Denna bakgrund har lett till följande frågeställ

ningar. 

I. Har samerna upplevt brister i den egna utbildningen? 

2. Vilken inställning har samerna till komplettering av 

den egna utbildningen? 

3. I vilken utsträckning förekommer det att barnen går 

i nomadskola och av vilka skäl? 

4. I vilken utsträckning har föräldrarna inte anlitat 

nomadskolan för barnens utbildning och varför? 

5. Vilken inställning har samerna till samiskt stoff i 

grundskolans undervisning? 

6. Vilket innehåll önskar de som vill ha samiskt stoff 

ge det samiska stoffet? 

7. Vilka krav ställer samerna på lärarna? 

8. I vilken utsträckning vill samerna ha skolhem? 

9. Hur ställer sig föräldrarna till olika alternativa 

undervisningsutbud för barnen? 
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HETQD 

Populationen omfattar dels renskötande samer, dels samer 

som lämnat renskötseln. Den förstnämnda delpopulationen 

omfattar renskötande samer födda 1920 - 1950 i skogs-

och fjällsamebyarna. Lien senare delpopulationen omfat

tar samer som lämnat rennäringen de senaste 20 åren med 

i övrigt samma restriktioner i fråga om ålder och bya-

tillhörighet som den renskötande delpopulationen. Totalt 

uttogs, medelst stratifierat urval där samebyarna utgjor

de strata, slumpmässigt 100 renskötande och 100 från ren

skötseln utflyttade samer för intervjuer. Intervjuerna 

utfördes i hu vudsak under våren och hösten 1971. Resul

taten har förelegat som arbetsmaterial sedan 1973 och 

även använts som underlag till en debattskrift (Johansson 

1973 b). Tidigare har i del 1 redogjorts för undersök

ningens bakgrund, avgränsning av populationen och urval. 

För närmare upplysningar i dessa avseenden hänvisas så

ledes till Johansson (1973 a). Vid resultat redovisningen 

har skillnader mellan olika grupper eller fördelningar 

respektive samband mellan olika variabler genomgående 

testats med Chi-två test. Som signifikansnivå används 

5 %. Detta innebär att om sannolikheten för att erhålla 

det resultat som testas är mindre än eller lika med 5 % 

då dras slutsatsen ett resultatet inte har uppstått av 

en slump utan representerar ett verkligt samband i del

populationen, mellan delpopulationerna eller i popula

tionen som helhet. Dar signifikanser inte erhållits på 

denna nivå anges ändock i vissa fall andra.nivåer för att 

visa på tendenser som är av intresse i sammanhanget. 

BAKGRUNDSVARIABLER 

För samtliga frågeställningar har resultaten för respek

tive urval, renskötande och utflyttade, ställts i rela

tion till vissa bakgrundsvariabler. 3om ovan framgått före

ligger det stora språkliga skillnader mellan de olika sa

miska dialekterna. Den samiska dialekt som vederbörande 
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intervjuperson identifierar sig med användes därför som en 

bakgrundsvariabel. Med hänsyn, till dels det stora avstån

det från den nordligaste till den sydligaste samebyn, dels 

olikheter i renskötselform mellan fjäll- och skogsbyarna, 

har en geografisk distriktsindelning medtagits som en 

annan bakgrundsvariabel. Det har ovan också framgått att 

samerna sedan länge haft tillgång till en egen skolform 

vilkens utformning även under 1900-talet varit olik 

folkskolans. Den skolform under vilken intervjupersoner

na fullgjort sin skolplikt utgör därför också en bakgrunds

variabel. Denna variabel kombineras med en variabel som 

anger eventuell utbildning utöver folkskolenivå. Fråge

ställningarna berör språk- och utbildningsfrågor vilka 

kan tänkas upplevas olika av intervjupersonerna beroende 

på om vederbörande själv har barn eller ej. Detta förhål

lande beaktas genom ytterligare en bakgrundsvariabel. Slut

ligen framgår av delrapport I (Johansson 1973 a] att same

identiteten för många, särskilt inom den utflyttade del-

populationen, synes sakna innehåll vilket föranlett att 

detta medtagits bland bakgrundsvariabler na. Hur dessa va

riabler framtagits och vilken fördelning de uppvisar för 

respektive urval redovisas i det följande. 

Språkti1lhörighet 

Underlag för klassificering efter dialektidentifikation 

har erhållits genom frågan: Vilket var det första språk 

som du lärde dig som barn? De personer som svarat att 

samiska varit första språket har därefter fått ange vilken 

dialekt det varit fråga om. Många har i praktiken vuxit 

upp i en tvåspråkig miljö och lärt sig någon samisk dialekt 

parallellt med svenska eller finska. Svaren har klassifi

cerats enligt nedanstående tabell. 
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Tabell 1. Procentuell indelning av det renskötande - och 
det utflyttade urvalet efter först inlärda språk. 

Första språk Renskötande Utflyttade 

Svenska 3.4 8.3 

Nordsamiska 50.0 42.9 

Pite/Lulesamiska 18.2 15.5 

Sydsamiska 11.4 13.1 

Fins ka 4.5 2.4 

Norska 2.4 

Svenska och Pite/Lule- 2.3 2.4 
samiska 

Svenska och sydsamiska 9.1 11.9 

Finska/Svenska och nord- 1.1 1.2 
samis ka 

n = 88 100 100 n= 84 

Skillnaderna mellan de båda urvalen har signifikanstestats. 

Som testvariabel har använts den allmänna formen av x 2  

(Guilford, 1965, s 231, formel 11.5). Testningen gav inte 

signifikans. I ovanstående tabell har de tre nedersta kate

gorierna lärt sig någon samisk dialekt jämsides med något 

annat språk. Eftersom frågeställningarna företrädesvis 

berör kunskaper i samiska har dessa fortsättningsvis i 

fråga om språktillhörighet hänförts till respektive sa

misk dialekt. Vidare har de som haft svenska, finska el

ler norska som första språk förts till samma kategori. Den 

språkliga bakgrundsvariabeln har därigenom erhållit fyra 

klasser nämligen Svenska/Norska/Finska, Nordsamiska, 

Pite/Lulesamiska och Sydsamiska. Skillnaderna mellan för

delningarna för renskötande respektive utflyttade påver

kas icke nämnvärt av sammanslagningen utom i ett avseen

de. När de som haft svenska eller norska som första språk 

sammanförs frångår en tandens till ett rin utflyttade 

möjligen är talrikare representerade inom denna kategori. 

Skillnaden är dock ej signifikant. 
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Geografisk distriktsindelning. 

Samtliga intervjupersoner har före urvalet hänförts till 

någon sameby. Som framgått av den tidigare rapporten 

(Johansson, 1973 a) har byarna fått utgöra strata vid ur

valet. Urvalsbyarna har därefter indelats i distrikt som 

framgår av bilaga 1. I denna distriktsindelning har, med 

början längst upp i norr, näraliggande samebyar hänförts 

till samma distrikt. Indelningen överensstämmmer med den 

indelning som brukar användas när renskötselfrågor behand

las (se t ex SOU 1968:16). Det är denna distriktsindelning 

som användes som bakgrundsvariabel. Intervjupersonernas 

fördelning på olika distrikt framgår av del I bilaga 2 

s 4. 

Egen skolform och utbildningsbakgrund 

Som underlag för denna bakgrundsvariabel har intervjuper

sonerna fått ange var de fullgjort sin skolplikt och om 

de gått i nomadskola eller ej. Tabell 2 visar hur de båda 

urvalen fördelar sig på respektive skolform. 

Tabell 2. Fördelning av det renskötande - och det utflyt
tade urvalet efter egen skolform. 

Egen skolform Renskötande Utflyttade 
f % f % 

Nomads ko la 70 79,5 64 76,2 

Vanlig folk(grund 3 s ko la 18 20,5 18 21,4 

Bådadera 2 2,4 

CO co il C
 100 

CO Ii c
 100 

Av de utflyttade har två personer under skoltiden bytt 

skolform och således gått både i nomadskola och vanlig 

folkskola. Vid signifikanstestning medför dessa att den 

förväntade frekvensen i två celler blir mindre än 5 vil

ket motiverar användning av Yate's korrektion (Guilford, 

1965, s 237). Signifikanstestningen av skillnaderna med 
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X2 som testvariabel (Guilford, 1965, s 231, formel 11.5 

med Yate's korrektion) gav ingen statistiskt säkerställd 

skillnad mellan delpopulationerna. 

Varje intervjuperson har också fått ange vilken utbildning 

vederbörande skaffat sig efter nomad- eller folkskola. Ta

bell 3 visar fördelningen av urvalen med avseende påutbild-

ningsbakgrund. 

Tabell j. fördelning av det renskötande respektive det ut
flyttade urvalet med avseende på fortsatt skol
gång över nomad- och folkskolenivå. 

Angiven högsta Renskötande Utflyttade 
utbildning f % f % 

Nomadskola 59 67 24 28,6 

Folk/Grundëkola 14 15,9 12 14,3 

Fortsatt utbildning 15 17,1 48 57,1 

CO CO II C
 100 

CO il C
 100 

Av tabellen framgar att fortsatt utbildning företrädesvis 

förekommer bland de utflyttade. Närmare analys av data vi

sar att högsta utbildning bland de renskötande i de flesta 

fall (10 av 15) innebär samernas folkhögskola. I det utflyt

tade urvalet har 4 av 48 vidareutbildade samernas folkhög

skola som högsta utbildning. Signifikanstestning av skill

naderna med X2 som testvariabel (Guilford, 1965, s 231, 

formel 11.5) gav x2=31.98 där kritiskt värde var x2(2) = 

5.991. Skillnaden mellan delpopulationerna är således 

signifikant när det gäller fördelningen på de angivna högs

ta utbildningarna. Uppgifterna i tabell 3 och tabell 2 har 

sammanförts i tabell 4 

« 
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Tabell 4. Fördelning av det renskötande- respektive det 
utflyttade urvalet med hänsyn till egen skol
form och utbildning över nomad- eller folkskole
nivå . 

Egen skolform Högsta utbildning Renskötande Utflyttade 

Nomadskola Enbart obligato
risk skola 

59 23 

Vidare utbildning 11 41 -

Vanlig folk/ 
grundskola 

Enbart obligato
risk skola 

14 11 

Vidare utbildning 4 7 

Båda dessa Enbart obligato
risk skola 

2 

n =88 n =84 

Till att börja med har i tabell 4 testats om det föreligger 

samband mellan utbildningsgrad, oavsett egen skolform, och 

urval. Med x 2 (Guilford, 1965, s 240, formel 11.9] som test-

variabel erhölls x2 = 29,8 där kritiskt värde var x2(1)= 

=3.841. Testningen visade att vidareutbildning förekommer 

företrädesvis bland de utflyttade. Förhållandet har ana

lyserats vidare genom att sambandet mellan skolform och 

utbildningsgrad testats inom urvalen var för sig. Ingen 

signifikans erhölls, dvs renskötande har oavsett egen skol

form i regel inte vidareutbildning medan utflyttade har 

det. I det senare fallet framgick dock en tendens till att 

utflyttade med nomadskolebakgrund oftare var vidareutbil

dade än utflyttade med folkskolebakgrund. Tendensen ana

lyserades ytterligare genom att sambandet mellan urval och 

utbildningsbakgrund testades inom nomadskolegruppen resp 

folkskolegruppen var för sig. Inom nomadskolegruppen erhölls 

ett signifikant värde (x2=31*9» kritiskt värde x2 ( 1 ) =3 . 841). 

I dessa testningar har av de två personer som gått i båda 

skolformerna en hänförts till vardera nomad- respektive 

folkskolegruppen. Sammanfattningsvis förekommer vidare

utbildning oftast bland utflyttade med nomadskolebakgrund. 
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F örä Id ra s kap 

Samtliga intervjupersoner har fått ange om vederbörande 

har barn eller inte. Resultaten framgår av tabell 5. 

Tabell 5. Fördelning av de båda u rvalen med hänsyn till om 
intervjupersonerna har barn eller ej. 

Renskötande Utflyttade 

Har barn 57 46 

Inga barn 31 38 

88 84 

Ingen signifikant skillnad erhölls mellan delpopula tionerna 

med X2 testning (Guilford, 1965. ^ 239, formel 11.9). 

Identitetsinnehåll 

Intervjupersonerna har fått besvara frågan: ATT VARA 

SAME VAD INNEBÄR DET FÖR DIG? Resultaten har utförligt 

presenterats i delrapport 1 (Johansson, 1973 a, s 22 ff). 

Svaren har för fortsatt användning som bakgrundsvariabel 

dikotomiserats, Till den ena kategorien hänförs de som 

angett något innehåll överhuvudtaget och till det andra 

hänförs de som ej kunnat ange något innehåll. Resultaten 

framgår av tabell 6. 

Tabell 6. Fördelning av de båda urvalen med hänsyn till 
identitetsinnehåll. 

Identitetsinnehåll Renskötande Utflyttade 

Kan ange innehåll 7 7 53 

Kan inte ange innehåll 1 1 31 

86 84 
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Signifikanstestning av samband mellan urvale n och iden

titetsinnehåll har utförts med x 2 som testvariabel 

(Guilford, 1965, s 239 formel 11.9). Testningen gav x 2  =  

= 13.86 där kritiskt värde på 5 % nivån var x2(ì) = 3.841. 

Ett samband föreligger såtillvida att den utflyttade del-

populationen i större utsträckning har svårighet att ange 

identitetsinnehåll än den renskötande. 

VARIABELÖVERSIKT 

De oVan angivna frågeställningarna och bakgrundsvariabler

na kan översiktligt sammanställas i nedanstående tabell. 

Tabell 7. Översiktlig presentation av bakgrundsvariabler 
och undersökningsvariabler. 

Bakgrundsvariabler Undersökningsvariabler 

Delpopulationstillhörighet Kunskaper i samiska 
Önskemål om barnens kunskaper i samiska 

Geografiskt ursprung Inställning till gemensamt samiskt 
språk 

Skolform och utbildning Språkanvändning 

Språk Utbildningsbrister och kompletterings
önskemål. 

Identitetsinnehåll Barnens skolval och motiv härför 
Inställning till samiskt stoff och dess 

Föräldraskap innehåll 
Krav på lärare 
Behov av skolhem 
Önskemål om alternativ till sameskolan 

Det följande avsnittet redovisar samband mellan å ena sidan 

samtliga bakgrundsvariabler och å andra sidan undersöknings-

variablerna. Redovisningen sker under rubriker som i stort 

överensstämmer med benämningarna på unders ökningsvariabler

na i tabell 7. Undersökningsvariablerna representeras i regel 

av flera frågor i intervjun. Dessa frågor redovisas, och moti

veras därest flera frågor förekommer, under respektive ru

brik. 
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RESULTAT 

Följande förkortningar återkom-rer c ?ta i tabeller och 

figurer. Teckenförklaring ges dock även i anslutning till 

tabellerna och figurerna. 

BDN Norrbottens norra distrikt. 
BDS Norrbottens södra distrikt 
SKOGS Skogssamebyarna 
AC Västerbottens fjälisamebyar 
z Samebyarna i Jämtlands län och Kopparbergs län 

NS Nordsamis ka 
PL Pite-Lulesamiska 
SYD Sydsamiska 
SNF Svenska, norska, finska 

rs k Renskötande 
utf 1 Utflyttade. 

SPRÅKET 

Kunskaper i samiska 

Den första frågeställning som uppställdes rörande språ

ket var: VILKA KUNS KAPER HAR SA MERNA I SITT EGET SPRÅK • 

Frågeställningen har i intervju erna undersökts genom 

följande -frågor, 

1. När du börjads skolan kunde du då tala samiska? 

2. Kan du nu förstå, tala, läsa, skriva samiska? 

I samtliga fall har intervjupersonerna också fått ange 

den dialekt det varit fråga om. Resultaten på fråga 1 

framgar av tabell 8. Företagna signifikanstestningar 

med som testvariabel visar att inom resp delpopula-

tion skiljer sig fördelningen över distrikt av dem som 

kund-, samtala na : i. r * e vid skolstarten signifikant 

från dem som inte kunde. För de renskötande erhölls 

X2= 17.4 (enligt Guilford, 1965, s 231, formel 11,5 

med Yate's korrektion] där kritiskt värde på 5 % nivån 
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var x2(4) = 9.488. För de utflyttade var motsvarande 

X2 =27.3. 

Tabell 8. Procentuell andel inom respektive distrikt 
av det renskötande respektive utflyttade 
urvalet som kunde samtala på samiska vid 
skolstarten. 

Urval BDN BDS SKGGS AC Z 

Renskötande 96.7(30) 95.2(21) 60 (15) 40 (10) 75 (12) 

Utflyttade 100 (26) 94.7(19) 33.3(15) 41.7(12) 66.7(12) 

Siffror inom parentes anger n inom varje distrikt. 

Teckenförklaring : 
BDN Norrbottens norra distrikt 
BOS Norrbottens södra distrikt 
SKOGS Skogssamebyarna 
AC Västerbottens fjällsamebyar 
Z Jämtlands län och Kopparbergs län 

För närmare upplysningar om distriktsindelningen hänvi
sas till bilaga 1. 

Kunskaperna i samiska vid skolstarten var således mest 

utbredd i norra Norrbotten och minst utbredd i skogs-

samebyarna och Västerbotten. Studerar man kunskaperna 

vid skolstarten i relation till första språk finner 

man följande samband. 

Tabell 9. Andel av det renskötande resp utflyttade ur
valet som vid skolstarten kunde samtala på 
samiska med hänsyn till första språk. 

Urval 
Språktillhörighet 

Kunskaper Urval NS PL SYD SNF 

Kunde sam Renskötande 95.6(45) 94.4(18) 50 (18) 28.6(7) 
tala på 

22.2(11) samiska Utflyttade 97.3(37) 86.7(15) 52.4(21) 22.2(11) 

Siffror inom parentes anger n varpå procent uträknas 

Teckenförklaring 

NS Nordsamiska 
PL Pite-Lulesamiska 
SYD Sydsamiska 
SNF Svenska, norska, finska 
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Som framgår av tabell 9 är skillnaden mellan å ena sidan 

NS och PL kategorierna och å andra sidan SYD och SMF kate

gorierna stor. Testningarna har också visat att skillna

den år signifikant C se bilaga 2 p 1). De nordsamiskta-

lande resp Pite-Lule samisktalande har i större utsträck

ning än övriga kunnat samtala på samiska vid skolstarten. 

Noteras kan också att i kategor in SMF var det bara perso

ner från den fisnkspråkiga kategorin som kunde samiska 

vid skolstarten, övriga testningar av kunskaper vid skol

start mot bakgrundsvariab ler gav signifikant resultat 

endast i e tt fall. Bland de utflyttade kunde de som sena

re fullgjorde skolplikten i nomadskola redan vid skolstar 

ten samiska i större utsträckning än övriga utflyttade 

(se bilaga 2 p 2.). 

Den andra frågan avsåg de nuvarande kunskaper na i samiska. 

Figur 1 visar den procentuella andel av det renskötande 

och det utflyttade urvalet sammantagna inom resp distrikt 

som helt behärskar samiskan vad avser tala, skriva, läsa 

och förstå. 

T eckenförklarinp 
DISTRIKT1^ 

°~° BON ( n= 56 ) 
BDS (n=40) 

û—û SKGGS (n=30) 
AC (n=20) 

Z (n=24) 

1) Teckenförklaring se 
tabell 8. 

100 

O-O 

40 

Språklig förmåga 
Förstå Tala Skriva Läsa 

Figur 1. Procentuell andel av båda urvalen sammantagna 
inom respektive distrikt vilka helt behärskar 
samiska vad avser att förstå, tala, läsa och 



4§ 

Vad avser skillnaderna mellan de olika geografiska di

strikten framgår tendensen klart av figur 1. Kunskaperna 

är mest utbredda längst upp i norr och minst inom skogs-

samebyarna och Västerbotten. Som framgår av bilaga 2 

punkt 4 är flertalet av skillnaderna signifikanta. En 

klar tendens som framgår av figuren 1 samt signifikans-

testningarna är att BDS ifråga om läsning och skrivning 

uppvisar de högsta värdena. Skillnaderna i resultaten 

mellan urvalen inom resp distrikt har signifikanstes-

tats. Endast i ett fall var skillnaden signifikant. Re

sultatet redovisas i figur 2. 

Teckenförklaring: 
O—O Renskötande (n = 15) 

Utflyttade (n = 15) 
100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

> Språklig förmåg 
Skriva Läsa Tala Förstå 

Figur 2. Procentuell andel av det renskötande och utflyt
tade urvalet från skogssamebyarna vilka helt be
härskar samiska vad avser att förstå, tala, läsa 
och skriva. 
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Inom skogssamebyarna visar testningarna att andelen som 

förstår samiska är större i den renskötande delpopulatio-

nen än i den utflyttade (se bilaga 2 p 3). När de nuva

rande kunskaperna relateras till språktillhörigheten er-

hålles resultat enligt figur 3. 

100 O-O NS= nordsamiska 
û—û pl= Pite-lulesamiskä 
O—O Syd= sydsamiska 

SNF = svenska, norska, 
finska 

(n=62 
(n=33 

(n=39 

(n=10 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

^ Språklig förmåga 
Skriva Förstå Läsa Tala 

Figur 3. Procentuell andel av båda urvalen sammantagna 
inom respektive språkgrupp vilka helt behär
skar samiska vad avser att förstå, tala, läsa 
ock skriva. 

Det föreligger betydande skillnader mellan de olika språk

grupperna inom respektive delpopulation. Som synes av fi

gur 3 har SNF kategorin den 1 igsta andelen vilka helt be

härskar språket i dessa avseenden. De flesta skillnaderna 

mellan SNF och övriga språkgrupper är signifikanta (se 

bilaga 2 p 6). Noteras bör också att inom SNF-kategorin 

är det i regel de finskspråkiga som i viss utsträckning 



behärskar samiska. Tendensen är klar inom båda delpopu-

lationerna. Bland de samisktalande kategorierna är kun

skaperna i alla de studerade avseendena minst utbredda 

i den sydsamiska kategorin. Mellan delpopulationerna 

föreligger signifikant skillnad endast inom en språkka

tegori vilket visas i figur 4. 

T eckenförklaring: 
0—0 Renskötande (n=45) 
û—û Utfluttade (n=37) 

100 - o 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Språklig förmåg 

Skriva Läsa Tala Förstå 

Figur 4. Procentuell andel av det renskötande och ut
flyttade urvalet tillhörande nordsamiska språk
gruppen vilka helt behärskar samiska vad avser 
att förstå, tala, läsa och skriva. 

Inom den nordsamiska språkgruppen kan de utflyttade i 

större omfattning än de renskötande skriva samiska (se 

bilaga 2 p 5). Kunskaperna i samiska har också ställts i 

relation till den egna utbildningen. Inom båda delpopula

tionerna föreligger signifikanta skillnader mellan dem som 

fullgjort skolplikt i nomadskola och övriga. Både vad av

ser förstå och tala är kunskaperna inom båda delpopulatio

nerna mest utbredda i nomadskolegruppen. I den utflyttade 

delpopulationen föreligger skillnad även ifråga om läsning. 

Signifikant skillnad råder också inom den utflyttade 
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delpopulationen mellan de vidareutbildade och de med en

bart obligatorisk skolutbildning vad beträffar läsning. 

Bland de vidareutbildade finns också en tendens till att 

kunskaperna är mest utbredda framförallt bland de vidare

utbildade med nomadskola som grund (se bilaga 2 p 7). 

Slutligen har kunskaperna i fråga om att tala samiska 

vid skolstarten relaterats till motsvarande kunskaper 

vid intervjutillfället. Sambandet i hela mate,rialet i 

detta avseende kan uttryckas med en korrelationskoeffi

cient. Kontingencekoefficienten (Guilford 1965, s 338 

formel 14.26) för hela materialet blir C=0.684 där maxi

mala värdet är C=0,866 vilket visar ett högt samband. 

Koefficienten i resp urval blir på motsvarande sätt för de 

renskötande C= 0.669 och de utflyttade C= 0.711. Upp

delningen på respektive urval visar en mycket svag ten

dens till skillnad dem emellan. Sambandet i den renskö

tande populationen blir således något lägre än i den 

utflyttade. Genom att ytterligare analysera materialet 

framgår en olikhet mellan de båda urvalen. Bland de 

renskötande har 12 av 14 förbättrat sina värden från 

skolstart till intervjutillfället. Bland de utflyttade 

sker motsvarande förbättring endast för 8 av 14. 

Önskemål om barnens kunskaper i samiska 

Den andra frågeställningen rörande språket var: VILKA 

ÖNSKEMAL HAR SAMERNA OM BARNENS KU NSKAPER I SAMISKA? 

Frågeställningen har undersökts med följande frågor: 

1. Vill du att dina barn skall kunna tala samiska? 

2. Vilken dialekt vill du att de ska tala? 

Om svaret på den första frågan varit nekande har inter

vjuaren följt 1 jpp m ed frågor om varför den tillfrågade 

inte vill att barnen skall kunna tala samiska. Samma frå

gor har också ställts beträffande färdigheter i att skri

va samiska. Tabell 10 visar i vilken utsträckning inter

vjupersonerna önskar att barnen lär sig tala samiska. 
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Tabell 10. Procentuell andel av föräldrarna i respektive 
urval, med hänsyn till geografiskt distrikt, 
vilka önskar att barnen lär sig tala samiska. 

URVAL BDN BOS SKOGS AC Z 1) 

Renskötande 100(20) 100(15) 100(9) 100(5) 87, .5( 8) 

Utflyttade 8110*11) 100(12) 100(7) 50(6) 70 (10) 

Siffror inom parentes anger n varpå procent uträknats. 

1) Teckenförklaring se tabell 8. 

Som synes vill föräldrarna i mycket hög utsträckning att 

barnen lär sig tala samiska. Det finns dock en tendens till 

att det inom den utflyttade delpopulationen i större ut

sträckning än inom den renskötande förekommer att föräld

rarna vill motsatsen. Tendensen märks särskilt i Väster

botten och Jämtland. Identitetsinnehåll som bakgrundsvari

abel i den utflyttade delpopulationen visar att de som inte 

kan ange något innehåll ifråga om sameidentitet tenderar 

att anse att barnen inte bör lära sig samiska (se bilaga 

2 p 8). Som första språk har de oftast också haft svenska, 

norska eller sydsamiska. Samtliga har fullgjort sin skol

plikt i nomadskola och övervägande delen har också endast 

nomadskola som utbildningsbakgrund. De renskötande från 

Jämtland vilka ej vill att barnen skall lära sig tala sa

miska kan själva sydsamiska och har fullgjort sin skol

plikt i nomadskola. Hur den egrta språkliga bakgrunden 

bland de utflyttade förhåller sig till önskemålen om 

barnens kunskaper i samiska framgår av figur 5. 
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i i 

100 Teckenförklaring 

SNF= Svenska, Norska, Finska n« 5 
90 NS = Nordsamiska 

PL = Pite/Lulesamiska 

SYD= Sydsamiska 

n=18 

n= 9 80 
n=14 

70 . 

60 . 

5 0 . 

40 . 

30 

20 

1 0  

I * Språktillhörighet 

SNF NS PL SYD 

Figur 5. Histogram över den procentuella andel av för 
äldrarna inom det utflyttade urvalet som vill 
att barnen lär sig tala samiska. Fördelning efter 
språktillhörighet. 

Figur 5 visar att det föreligger vissa tendenser till s.kill-

nader mellan framför allt den sydsamiska språkgruppen och 

de övriga. Utbildningsbakgrunden hos dem som inte vill att 

barnen lär sig tala samiska visar att samtliga själva full

gjort sin skolplikt i nomadskola. Huvuddelen av dessa har 

också enbart nomadskola som utbildning. Samtliga föräld

rar som själva gått i vanlig folkskola vill således att 

barnen lär sig tala samiska. Vilken dialekt föräldrarna 

vill att barnen lär sig tala framgår av tabell 11. 
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Tabell 11. Procentuell andel av föräldrarna i båda ur
valen efter språktillhörighet och önskemål 
om vilken dialekt de vill att barnen skall 
lära sig tala. 

) 

Önskemål om barnens dialekt i tal 
Egen språktill- .EJ SAM NS PL SYD NS/SYO VEJ n 
hörighet rsk utf rsk utf rsk utf rsk utf utf utf rsk utf 

SNF 20 60 20 20 20 20 20 20 5 5 

NS 11.1 100 88.9 30 18 

PL 20 80 100 10 9 

SYD 8.3 28.6 8.3 83.3 57.1 14.3 12 14 

Teckenförklaring: 

EJ SAM Vill ej att barnen lär sig tala samiska 
NS Nordsamiska 
PL Pite-Lule samiska 
SYD Sydsamiska 
NS/SYD Nordsamiska eller sydsamiska 
SNF Svenska/Norska/Finska 
n åntal personer varpå procent uträknats 
rsk Renskötande 
utf Utflyttade 

Av tabell 11 framgår tydligt att den dialekt föräldrarna 

önskar att barnen skall lära sig att tala är den dialekt 

de själv bäst behärskar. Beträffande den kategori som inte 

kan hänföra sig till någon samisk dialekt (SNF) framgår att 

dessa sprids på de olika alternativen. Vid närmare analys 

av denna kategori framgår att dessa vill att barnen lär 

sig den dialekt som talas i deras omgivning. Av samtliga 

som angett att de inte vill att barnen lär sig samiska 

har ungefär 2/3 motiverat detta med de svårigheter som 

sammanhänger med att lära sig språket. Resterande tredje

del menar att man inte har någon större nytta av språket. 

Denna tredjedel finns helt inom den sydsamisktalande ka

tegorin . 

Till siffrorna i tabell 11 bör påpekas att bland de ut

flyttade inom den sydsamiska kategorin svarade 34 procent 

först att de inte ville att barnen skulle lära sig samis

ka. En del av des sa svarade dock på följdfrågan att om 
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barnen skulle lära sig samiska skulle det bli sydsamiska. 

Detta förklarar att andelen i den sydsamiska kategorin 

på nedersta raden i tabell 11 är 28.6 i stället för 34. 

När det gäller färdigheten att skriva samiska har samma 

frågor ställts. Först har föräldrarna fått ange om de 

vill att barnen skall lära sig att använda samiska som 

skriftspråk. Därefter har intervjuaren följt upp med frå

gor om vilken dialekt som önskas samt orsakerna till var

för de eventuellt inte vill att barnen lär sig skriva. 

Resultaten på den första frågan framgår av tabell 12. 

Tabell 12. Procentuell andel av föräldrarna i respektive 
urval, med hänsyn till geografiskt distrikt, 
vilka önskar att barnen lär sig skriva samis
ka . 

URVAL BDN BDS SKOGS AC z1) 

Renskötande 

Utflyttade 

95(20) 

45.5(11) 

86.7(15) 

75 (12) 

77.8(9) 

100 (7) 

80(5) 

50(6) 

50(8) 

50(10) 

Siffror inom parentes anger n varpå procent uträknats. 
1) Teckenförklaring se tabell 8. 

Jämföres siffrorna i tabell 10 med dem i tabell 12 framgår 

det att de senare är genomgående något lägre. Skillnader

na är dock inte signifikanta på 5 %-nivån. Tendensen är 

klarast i den utflyttade delpopulationen inom BDN (se 

bilaga 2 p 9). I relation till den egna språkbakgrun

den finns motsvarande tendens klarast inom den renskötan-

de delpopulationen bland de nordsamisk-talande (se bilaga 

2 p 10). När hänsyn tas till den egna skolbakgrunden fin

ner man inom den utflyttade delpopulationen att det är 

de som gått i nomadskola som i regel anser att barnen 

inte bör lära sig att skriva samiska (se bilaga 2 p 11). 

Vilken dialekt föräldrarna tänker att barnen bör behär

ska i skrift framgår av tabell 13. 
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Tabell 13. Procentuell andel av föräldrarna i båda urva 
len efter språktillhörighet och önskemål om 
vilken dialekt de vill att barnen skall be
härska i skrift. 

önskemål om barnens dialekt i skrift 
Egen språk- E3 SAM NS PL SYD NS/SYD VEJ n 
tillhörighet rsk utf rsk utf rsk utf rsk utf utf utf rsk utf 

SNF 20 60 20 20 20 20 20 20 5 5 

NS 16.7 33.3 83.3 66.7 30 18 

PL 33.3 20 80 66.7 10 9 

SYD 33.3 50. 8.3 8.3 50 35.7 14.3 12 14 

Teckenförklaring : 

EJ SAM Vill ej att barnen lär sig skriva samiska 
NS Nordsamiska 
PL Pite-Lulesamiska 
SYD Sydsamiska 
NS/SYD Nordsamiska eller sydsamiska 
SNF Svenska/Norska/Finska 
n Antal personer varpå procent uträknats 
rsk Renskötande 
utf Utflyttade 

önskemålen om dialekt ifråga om skriftspråket följer samma 

mönster som dialektönskemål rörande talspråket (se tabell 

11). Av de som inte anser att barnen bör lära sig skriva 

samiska motiverar 70 % ställningstagandet med svårighe

terna att lära sig detta. Övriga anser att den praktiska 

nyttan härav är begränsad (se bilaga 3 p 1). 

Inställning till gemensamt samiskt språk. 

Den tredje frågeställningen rörande språket avsåg VILKEN 

INSTÄLLNING SAMERNA INTAR TILL NÂG0N FORM AV GEMENSAMT 

SAMISKT SPRÅK. För att få fram valida svar har fråge

ställningen uppdelats på tre frågor där svaren succesivt 

kräver ökad aktivitet från intervjupersonen. 

1. Tycker du att alla samer skulle kunna ett gemensamt 

samiskt språk? 
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2. Om många samiska dialekter undanträngs borde då 

samerna slå vakt om den dialekt som överlever? 

3. Om de olika dialekterna undanträngs är du då vil

lig att lära dig den dialekt som överlever? 

I samtliga fall har intervjuaren följt upp med frågor 

om vilken dialekt intervjupersonen avsett med sitt svar. 

Tabell 14 redovisar resultat för den första frågan. 

Tabell 14. Procentuell andel av respektive urval med 
hänsyn till geografiskt distrikt, som önskar 
ett gemensamt samiskt språk. 

URVAL: ' BDN BD S SKOGS AC z 

Renskötande 63.3(30) 71.4(21) 73 .3(15) 100(10) 91.7(12) 

Utflyttade 80.8(26) 89.5(19) 80 .0(15) 75(12) 83.3(12) 

Siffror inom parentes anger n varpå procent uträknats. 

1) Teckenförklaring se tabell 8. 

Av hela populationen önskar cirka 82 % att samerna 

hade ett gemensamt språk. Endast några tendenser till 

skillnader märks i den renskötande delpopulationen när 

bakgrundsvariablerna tas i beaktande. Bland de renskö

tande verkar intresset för ett gemensamt samiskt språk 

vara något större i de sydligare distrikten än längre 

norrut (bilaga 2 p 12). Samma tendens finns också i den 

sydsamisktalande gruppen jämfört med den nordsamiskta-

lande. Mellan delpopulationerna finns en tendens till 

skillnad i den pite-lule samisk talande gruppen. Där 

verkar de utflyttade något mer intresserade av det gemen

samma språket än de renskötande (se bilaga 2 p 13). De 

som inte vill ha ett gemensamt språk har tillfrågats 

om skälen härför. Av bilaga 3 punkt 2 framgår vad det 

är för typer av skäl som framförs. Oftast återspeglar 

kommentarerna önskemål om att bevara dialekterna. Vil

ken dialekt som anges som det önskade gemensamma samis

ka språket framgår av tabell 15. 
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Tabell 15. Procentuell andel av dem som önskar sig ge
mensamt samiskt språk. Fördelning efter urval 
och önskad gemensam dialekt. 

ÖNSKAD DIALEKT 

URVAL NS PL SYD ÖVRIG VET EJ n 

Renskötande 73.5 7.4 8.8 7.4 2.9 68 

Utflyttade 66.7 11.6 15.9 4.4 1 .4 69 

Teckenförklaring: 
NS Nordsamiska 
PL Pite-Lule samiska 
SYD Sydsamiska 

Av tabell 15 framgår klart att det är nordsamiska som 

de flesta avser med det gemensamma samiska språket. Ko

lumnrubriken "övrig" i tabellen avser dem som kan tänka 

sig någon annan dia lekt än den egna som det gemensamma 

språket men inte kan ange vilket. När det önskade gemen

samma samiska språket ställes mot det geografiska distrik

tet för respektive urval erhålles resultat enligt tabell 

1 6 .  

Tabell 16. Procentuell adnel av dem som önskar sig gemen
samt samiskt språk. Fördelning efter urval, di
strikt och önskad gemensam dialekt. 

^ ÖNSKAD DIALEKT 
DISTRIKT J NS PL SYD ÖVRIG Vet ej n 

rsk utf rsk utf rsk utf rsk utf rsk utf rsk utf 

BDN 95.2 95.2 4. 8 4.8 21 21 

BDS 66.7 64.7 13.3 23. c 5.9 13.3 5.9 6.7 15 17 

SKOGS 63.6 58.3 18.2 25 16.7 9.1 9.1 11 12 

AC 70 33.3 10. 20 33.3 22.2 11.1 10 9 

Z 54.5 50 36.4 50 9.1 11 10 

T feekenförklari ng: 
NS Nordsamiska 
PL Pite-lule samiska, 
SYD Sydsamiska, 
rsk Renskötande 
utf Utflyttade 
n Antal personer varpå procent uträknats 
1) Teckenförklaring se tabell 8 
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Som framgår av tabell 16 har Nordsamiska som önskad gemen

samt språk de flesta anhängarna oavsett distrikt. Det 

enda egentliga undantaget är de utflyttade från Västerbot

ten där dialektönskemålen är mest spridda. Det framgår 

dock att BDN skiljer sig från övriga distrikt genom att 

betydligt fler där vill ha nordsamiska som gemensamt språk 

(se bil 2 p 19). Hur önskemålen om dialekt fördelar sig 

när hänsyn tages till intervjupersonernas språkidentifi

kation framgår av tabell 17. 

Tabell 17. Procentuell andel av dem som kan samiska och 
som önskar ett gemensamt samiskt språk. För
delning efter urva1,språktillhörighet och ön
skad gemensam dialekt. 

SPRAKTILL-
HÖRIGHET 

NS 
rsk utf 

ÖNSKAD DIALEKT 
PL SYD Övrii 

rsk utf rsk utf rsk 

y 
utf 

VET 
rsk 

EJ n 
rsk utf 

NS 97. 100 3.0 33 31 

PL 50. 42.9 25. 57.1 16.7 8.7 12 14 

SYD 58.8 33.3 29.4 55.6 11.8 11.1 17 18 

T eckenförklaring: 
NS Nordsamiska 
PL Pite-lule samiska 
SYD Sydsamiska 
n Antal personer varpå procent uträknats 
rsk Renskötande 
utf • Ut flyttade 

I tabell 17 har endast medtagits de personer vilka hänför 

sig själva till någon samisk dialekt. De övriga, alltså 

de som hänför sig till den finskspråkiga eller svensk/ 

norskspråkiga kategorin, avser med det gemensamma samis

ka språket den dialekt som talas i deras omgivning. Av 

tabell 17 framgår att den renskötande delpopulationen med 

det gemensamma samiska språket i regel avser nordsamiska. 

Särskilt markant framgår detta i den nordsamisktalande 

gruppen (se bilaga 2 p 14). Inom den utflyttade delpopu

lationen finns en viss tendens till att den oftare än den 

renskötande delpopulationen med det gemensamma samiska 
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språket avser den egna dialekten. Skillnaden är dock inte 

statistiskt säkerställd (se bilaga 2 p 14). 

För att ytterligare undersöka vilken vilja samerna har att 

slå vakt om språket ställdes frågan: Om många samiska dia

lekter undanträngs borde då samerna slå vakt om den dia

lekt som överlever? Resultaten för respektive urval och 

distrikt framgår av tabell 18. 

Tabell 18. Procentuell fördelning av respektive urval med 
hänsyn till distrikt och önskemål att slå vakt 
om språket. 

, SLÅR VAKT OM ÖVERLEVANDE DIALEKT 
DISTRIKT JONS JOPL JOSYD JOOV KES NEJ n 

rsk utf rsk rsk utf rsk utf utf rsk utf rsk utf 

BDN 53.3 23.1 3.3 40 73.1 3.8 3.3 30 26 

BDS 4.8 5.3 95.2 94.7 21 19 

SKOGS 13.3 13.3 6.7 80. 80. 6.7 15 15 

AC 8.3 10. 10. 8.3 80. 75. 8.3 10 12 

Z 8.3 8.3 100 75. 8.3 12 12 

Teckenförklaring : 

JONS Ja endast om nordsamiska överlever 
JOPL Ja - " - Piterlulesamiska överlever 
JOSYD Ja - " - Sydsamiska överlever 
JOOV Ja oavsett vilket som överlever 
KES Kan ej ta ställning 
n Antal personer varpå procent uträknats 
rsk Renskötande 
utf. Utflyttade 
1) Teckenförklaring se tabell 8 

Inom BDN syns en klar skillnad mellan den renskötande och 

den utflyttade delpopulationen. Där är den renskötande del-

populationen beredd att slå vakt om den överlevande dia

lekten i första hand endast om det är fråga om nordsamiska 

som överlever. Den utflyttade delpopulationen från samma 

distrikt säger sig emellertid vara beredd på att slå vakt 

om den överlevande dialekten oavsett vilken dialekt som 

överlever (se bilaga 2 p 15). Inom övriga distrikt är båda 
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delpopulationerna beredda på att slå vakt om den överlevan

de dialekten oavsett vilken det blir. Skillnaderna mellan 

distrikten inom respektive delpopulat ion Mr i ett avseende 

signifikanta. Det gäller inom den renskötande delpopula-

tionen BDN i förhållande till övriga distrikt (se bilaga 

2 p 15). Hur samma önskemål fördelar sig med hänsyn tagen 

till intervjupersonernas språkliga bakgrund framgår av ta

bell 19. 

Tabell 19. Procentuell fördelning av respektive urval 
med hänsyn till egen språktillhörighet och 
önskemål att slå vakt om språket. 

SLÅR VAKT OH ÖVERLEVANDE DIALEKT 
SPRÂKTILL- JONS JOPL JOSYD JOOV KES MEO n 
HÜRIGHET rsk utf rsk rsk utf rsk utf utf rsk utf rsk utf 

SNF 14.3 9.1 85.7 81.8 9.1 7 11 

NS 35.6 21.6 2.2 60. 78.4 2.2 45 37 

PL 5.6 16.7 77.8 93.3 6.7 18 15 

SYD 4.8 5.6 14.3 94.4 71.4 4.8 4.8 18 21 

Teckenförklaring : 

JONS Ja endast om nordsamiska överlever rsk Renskötande 
JOPL Ja - " - Pite-lulesamiska överlever utf Utflyttade 
JOSYD Ja - " - Sydsamiska överlever SNF Svenska/Norska/Finska 
JOOV Ja oavsett vilket som överlever NS Nordsamiska 
KES Kan ej ta ställning PL Pite-Lulesamiska 
n Antal personer varpå procent uträknats SYD Sydsamiska 

Av tabell 19 framgår att oavsett den egna språkliga bak

grunden är majoriteten beredd att slå vakt om den över

levande dialekten oavsett vilken den är. Endast skill

naden mellan NS och SYD i den renskötande delpopulatior 

nen är signifikant (se bilaga 2 p 15). Noteras bör också 

att det föreligger en tendens bland dem som har nordsa

miska som språklig bakgrund till att de utflyttade i stör

re utsträckning än de renskötande är beredda på denna vakt

hållning om den överlevande dialekten (se bilaga 2 p 16). 

Vidare framgår också inom den sydsamiska gruppen en svag 

tendens i motsatt riktning. Där är det framförallt de ren

skötande som ställer sig bakom den överlevande dialekten 

vilken den än är (se bilaga 2 p 16). 
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Den tredje frågan i sammanhanget var: Om de olika dialek

terna undanträngs är du då villig att lära dig den dia

lekt som överlever? Resultaten med hänsyn till distrikt 

och dialekt vilken den tillfrågade är beredd att lära sig 

framgår av tabell 20. 

Tabell 20. Procentuell fördelning av respektive urval med 
hänsyn till distrikt och beredskap att'lära 
sig överlevande dialekt. 

BEREDD LÄRA SIG DIALEKT 
Dì- 15 

STRIKT ' JONS JOPL JOSYD J00V KES NEJ n 
rsk utf rsk utf rsk utf rsk utf rsk utf rsk utf rsk utf 

BDN 66.7 34.6 33.3 61.5 3.8 30 26 

BDS 19. 21.1 14.3 10.5 5.3 66.7 63.2 21 19 

SKOGS 20. 13.3 6.7 6.7 6.7 73.3 60. 13.3 15 15 

AC 16.7 10. 10. 16.7 80. 50. 8.3 8.3 10 12 

2 8.3 25. 16.7 50. 58.3 8.3 16.7 16.7 12 12 

Teckenförklaring : 

JONS Ja endast om Nordsamiska överlever 

JOPL Ja - " - Pite-Lule samiska överlever 

JOSYD Ja - " - Sydsamiska överlever 

JOOV Ja oavsett vilket som överlever 

KES Kan ej ta ställning 

n Antal personer varpå procent uträknats 

rsk Renskötande 

utf Utflyttade 

1)Teckenförklaring se tabell 8. 

Av tabell 20 framgår att även här är resultaten i stora drag 

lika i de båda delpopulationerna med ett undantag. Inom 

BDN erhålles en klar skillnad mellan delpopulationerna 

(se bilaga 2 p 17). Där är de utflyttade i större ut-

stäckning än de renskötande beredda att lära sig överle

vande dialekt oavsett vilken den blir. De senare håller i 

största utsträckning på nordsamiska. I övriga distrikt är 
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man i stor utsträckning beredd att lära sig den överle

vande dialekten oavsett vilken den blir. Enda skillnader 

som är signifikanta finns bland de renskötande mellan 

BDN och AC, Skogs resp BDS (se bilaga 2 p 20). Hur bered

skapen att lära sig den överlevande dialekten förhål

ler sig till intervjupersonernas egen språkliga bak

grund framgår av tabell 21. 

Tabell 21. Procentuell fördelning av respektive urval 
med hänsyn till egen språktillhörighet och 
beredskap att lära sig överlevande dialekt. 

BEREDD LÄRA SIG DIALEKT 
SPRÅK- JONS JOPL JOSYD J00V KES NEJ n 

HÖRIG- rsk rek utf rsk utf rsk uff rsk >iitf 

HET 

SNF 14.3 18.2 85.7 54.6 27.2 7 11 

NS 55.6 40.5 44.4 59.5 45 37 

PL 5.6 27.8 20 66.7 73.3 6.7 18 15 

SYD 4.8 22.2 28.6 61.1 52.4 5.6 4.8 11.1 9.5 18 21 

Teckenförklaring : 
JONS Ja endast om Wärdsamiska överlever SNF Svenska/Norska/Finska 
JOPL Ja - " - Pite-lule samiska överlever NS Nordsamiska 
JOSYD Ja - " Syd samiska överlever PL Pite-Lulesamiska 
JOOV Ja oavsett vilket som överlever SYD Sydsamiska 
KES Kan ej ta ställning rsk Renskötande 
n Antal personer varpå procent uträknats utf utflyttade 

Oavsett språklig bakgrund är många beredda att lära sig 

överlevande dialekt oavsett vilken den blir. Signifikans-

testningarna ger endast en tendens inom den nordsamiskta-

lande kategorin att de utflyttade i större utsträckning än 

de renskötande är beredda att lära sig den överlevande dia

lekten (se bilaga 2 p 18). 

Testningarna mot övriga bakgrundsvariabler visar att dessa 

ger signifikanta skillnader eller tendens i viss riktning 

endast i någ ra fall. Studerar man viljan att slå vakt om 

den överlevande dialekten framgår det att de vidareutbil
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dade i den utflyttade delpopulationen i högre grad än 

de lågutbildade ar beredda till detta oavsett vilken 

dialekten än blir (se bilaga 2 p 21). Vidare framgår att 

inom den renskötande delpopulationen är de som gått i 

vanlig folk- eller grundskola mer benägna att lära sig 

den överlevande dialekten oavsett vilken den blir än de 

som gått i nomadskola (se bilaga 2 p 22). Slutligen er-

hålles också en tendens till att de som i den renskötan

de delpopulationen inte har egna barn oftare kan tänka 

att lära sig språket oavsett vilken dialekt det är fråga 

om (se bilaga 2 p 23). 

Språkanvändning 

Den fjärde frågeställningen rörande språket avsåg: VILKEN 

ROLL HEMMET SPELAR I SPRÅKINLÄRNING. Avsikten har varit 

att dels erhålla en allmän bild av språkanvändningen, 

dels försöka få fram hemmets språkmiljö. Frågeställning

en har därför undersökts med följande frågor: 

1. Med vilka talar du samiska? 

2. Försöker du få dina barn att tala samiska? Varför? 

Varför inte? 

3. Vilket språk lär sig barnen först? 

4. Talar barnen samiska med varandra och kamrate rna? 

Från tidigare forskning (t ex Fishman, 1968) är det känt 

att tvåspråkiga ofta använder de båda språken i olika 

funktioner. Den första frågan försöker inledningsvis ta 

reda på om och hur språkanvändningen är beroende av vem 

man tilltalar. Tabell 22 visar hur stor andel av resp 
urval inom de olika distrikten som talar samiska med 

alla som förstår språket. 
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Tabell 22. Procentuell andel av respektive urval, med 
hänsyn till geografiskt distrikt, som talar 
samiska med alla som förstår språket. 

URVAL BDN BDS SKOGS AC Z 
1) 

Renskötande 96.7(30) 81.0(21) 40.0(15) 60.0(10) 41 .7(12) 

Utflyttade 88.5(26) 84.2(19) 33.3(15) 41.7(12) 33 .3(12) 

Siffror inom parentes anger n varpå procent uträknats. 
1) Teckenförklaring se tabell 8. 

Tabellen visar för båda delpopulationerna en klar tendens 

mellan BDN och BDS å ena sidan och å andra sidan de öv

riga, distrikten (Se p 24 bil 2). Skillnaden i den ren-

skötande delpopulationen mellan BDN och BDS är inte sig

nifikant. Det finns dock en tendens till att förhållan

det är vanligare i BDN än i BDS. I den utflyttade delpa-

pulationen uppvisar BDN och BDS i stort sett samma resul

tat. Av bilaga 2 p 24 framgår att BDN relaterad till de 

återstående distrikten ger signifikanta skillnader i båda 

delpopulationerna. Inga signifikanta skillnader mellan 

delpopulationerna inom resp distrikt föreligger. I de 

två nordligaste distrikten används samiskan i stor ut

sträckning som kommunikationsmedel till alla som kan 

språket. I de övriga distrikten används språket således 

inte även om den man tilltalar kan det. 

Resultatet i tabell 22 i relation till övriga bakgrunds

variabler visar att de som själva gått i nomadskola of

tare än övriga använder samiskan med alla som kan språ

ket. Det framgår också att det finns skillnader mellan 

de Nordsamisktalande och Pite/Lulesamisktalande å ena 

sidan och de sydsamisktalande å andra sidan. De förra 

använder i högre utsträckning samiska när d e talar 

med folk som kan samiska. Vidare finns en svag tendens 

till att de som inte har barn är flitigare att använda 

samiska än de som har barn (se bil 2 p 25). Samiska i 

samtal med äldre människor ger inom den renskötande del-

populationen signifikanta skillnader mellan BDN och de 
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övriga distrikten, alltså även BDS. Inom den utflyttade 

delpopulationen finns däremot endast två signifikanta 

skillnader mellan distrikten. Där är det BDS och Z som 

i förhållande till SKOGS har signifikant större andel 

som säger sig tala samiska med äldre människor (se bila

ga 2 p 33). Procenttalen inom respektive distrikt både 

vad avser hur stor andel som säger sig tala med äldre 

resp alla uppvisar ett påfallande resultat. Enligt 

tabell 22 talar 41.7 % av de renskötande i Z-distriktet 

och 33.3 % av de utflyttade samiska med alla som för

står det. Där intar emellertid de äldre en särställning 

så tillvida att 75 % av de renskötande resp 83.3 % av de 

utflyttade säger sig använda samsika till dessa. Inom 

den utflyttade delpopulationen visar språkidentifika

tionen som bakgrundsvariabel att de nordsamisktalande 

använder språket oberoende av den tilltalades ålder, me

dan de sydsamisktalande företrädesvis använder språket 

i samtal med äldre människor. 

De som varit gifta eller sammanboende och som haft för

utsättningar att använda samiska sinsemellan har fått 

ange om de använder språket. Tabell 23 visar resultaten 

för båda urvalen. 

Tabell 23. Procentuell andel av gifta eller sammanboen
de med förutsättningar att prata samiska 
sinsemellan, vilka använder samiska till var
andra. Fördelning efter urval och geografiskt 
distrikt. 

URVAL BDN BDS SKOGS AC Z 1) 

Renskötande 95.0(20) 87.5(16) 30 .0(10) 37. ,5(8) 42. .9(7) 

Utflyttade 44.4(9) 55.6(9) 10 .0(10) 20. ,0(10) 25, .0(8) 

Siffror inom parentes anger n varpå procent uträknats. 
1) Teckenförklaring se tabell 0 

Mellan de två delpopulationerna inom respektive distrikt 

finns signifikant skillnad på 5 %-nivån endast inom BDN 

(se bil 2 p 26). Dessutom finns en svag tendens i samma 

riktning inom BDS. Inom den renskötande delpopulat ionerr 
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finns klara skillnader mellan de olika distrikten (se 

bilaga 2 p 27). Inom BDN och BDS är det således betyd

ligt vanligare än inom de övriga distrikten att makar

na sinsemellan talar samiska om båda kan språket. I den 

utflyttade delpopulationen finns inte motsvarande klara 

skillnader. Endast en tendens till skillnad kan noteras 

mellan BDS och SKOGS. Skillnaden är dock inte signifi

kant (se bil 2 p 27). Inom den utflyttade delpopulatio-

nen framgar också att de makar som kan ange något inne

håll i sin same identitet också tenderar att prata samis

ka med varan dera i större utsträckning än övriga (se bi

laga 2 p 27). Språkidentifikationens betydelse i detta 

sammanhang belyses av tabell 24. 

Tabell 24. Procentuell andel av gifta eller sammanboende, 
med förutsättningar att prata samiska sins
emellan» vilka använder samiska till varand
ra. Fördelning efter urval och språkidenti
fikation. 

URVAL NS PL SYD SNF 

Renskötande 90. 3(31) 75 (12) 33.3(12) 40 (5) 

Utflyttade 50 (16) 22. .2(9) 20 (15) 16.7(6) 

Siffror inom parentes anger n varpå procent uträknats. 
Teckenförklaring: 
NS Nordsmaiska SYD Sydsamiska 
PL Pite/Lu1 esamis ka SNF Svenska, Norska, Finska 

Skillnaderna mellan delpopulationerna inom respektive 

språkgrupp visar en tendens så tillvida att procent

talen för den renskötande delpopulationen är genom

gående högre. Dessa skillnader är dock inte signifikan

ta på 5 %-nivån. Skillnader mellan språkgrupperna 

framgår så t i livida att det är NS-gruppen som i båda del

populationerna har den högsta andelen makar som använ

der språket sinsemellan. I den utflyttade delpopulatio

nen är skillnader mellan språkgrupperna dock inte sig

nifikanta. Däremot är skill naderna melian NS och SYD 

resp SNF grupperna i d en renskötande delpopulationen 
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signifikanta (se bilaga 2 p 28). I den utflyttade del-

populationen har samtliga makar som använder språket 

sinsemellan gått i nomadskola. Samma samband kan också 

ses i den renskötande gruppen (se bilaga 2 p 29). 

De som själva har barn och kan samiska har tillfrågats 

om de använder samiska när de pratar med barnen. Tabell 

25 visar resultaten. 

Tabell 25. Procentuell andel av föräldrar vilka kan sa
miska och använder språket med barnen. Fördel
ning efter urval. 

URVAL Använder samiska Använder inte n 

Renskötande 63. ,6 36. ,4 55 

Utflyttade 35. ,7 64. .3 42 

Av tabellen framgår ett klart samband. Det är föräldrar

na i den renskötande delpopulationen som använder samiska 

med barnen medan de i den utflyttade delpopulationen gör 

detta i mindre utsträckning (se bil 2 p 30). Motsvarande 

resultat med avseende på geografiskt distrikt framgår av 

tabell 26. 

Tabell 26. Procentuell andel av föräldrar vilka kan samis
ka och använder språket med barnen. Fördelning 
efter distrikt och urval. 

URVAL BDN BDS SKOGS AC z  1 )  

Renskötande 

Utflyttade 

80(20) 

50(8) 

78.6(14) 

63.6(11) 

33.3(9) 

28.6(7) 

4 0 ( 5 )  
0(6) 

42.9( 7) 

20 (10) 

Siffror inom parentes anger n varpå procent uträknats. 
1) Teckenförklaring se tabell 8. 
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Tendensen är klar i båda delpopulationerna. De sydligare 

distrikten har lägre andel än de nordligare. Signifi

kanta skillnader finns inom den renskötande populationen 

mellan BDN och SKOGS och i den utflyttade populationen 

mellan BDS och AC (se bilaga 2 p 30). Hur språkidentifi

kationen inverkar framgår av tabell 27. 

Tabell 27. Procentuell andel av föräldrar vilka kan samis
ka och använder språket med barnen. Fördelning 
efter språkidentifikation och urval. 

URVAL NS PL SYD SNF 

Renskötande 80(30) 70(10) 27.3(11) 25(4) 

Utflyttade 53.3(15) 44.4(9) 16.7(14) 25(4) 

Siffror inom parentes anger n varpå procent uträknats. 

Teckenförklaring: 
NS Nordamiska 
PL Pite-lulesamiska 
SYD Sydsamiska 
SNF Svenska, Norska, finska, 

Även i tabell 27 syns en klar tendens till att de syd

ligare dialekterna har färre föräldrar som talar samis

ka med sina barn än i den nordsamiska gruppen. Den enda 

signifikanta skillnaden på 5 %-nivån inom resp depopula

tion mellan språkgrupperna finns inom den renskötande . 

delpopulationen mellan NS och SYD (se bilaga 2 p 30). 

Utbildningsbakgrund ger signifikans inom den renskötan

de men inte inom den utflyttade delpopulationen (bilaga 

2 p 31). I den renskötande delpopulationen är det såle

des framför allt föräldrar med nomadskolebakgrund som 

talar samiska med sina barn. 

Hur språket används av de båda delpopulationerna i sam

tal med samisktalande kamrater i arbetet och med kamra

ter inom byn i andra sammanhang framgår av tabell 28. 
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Tabell 28.. Använ dning av samiska i samtal med arbetskam
rater resp kamrater inom byn i övrigt. För
delning efter geografiskt distrikt och 
urva1. 

URVAL SITUATION BDN BDS SKOGS AC Z 1 ) 

Renskötande 
ARBKAM 96,7(30)95,2(21) 73.3(15) 60 *°(10) 91*7(12D 

BYKAM 96.7 85.7 40.0 60 .0 41.7 

Utflyttade ARBKAM 
15-4(26)31-6(19) 20.0(15;) 16 "7 ( 12 ) 33.3(12) 

BYKAM 46.2 68.4 33.3 41 .7 41.7 

Siffror inom parentes anger n varpå procent uträknäts. 

Teckenförklaring: 
ARBKAM: Arbetskamrater 
BYKAM: Kamrater i byn 
1) Teckenförklaring se tabell 8. 

Ifråga om användning av samiska med arbetskamrater fram

går i den renskötande delpopulationen endast en signifi

kant skillnad. Jämföres BDN med AC erhålles signifikans 

på 5 %-nivån (se bilaga 2 p 32). Vad beträffar använd

ningen av samiska med kamrater inom byn finns signifi

kanta skillnader inom den renskötande delpopulationen 

mellan BDN å ena sidan och AC, SKOGS samt Z å andra 

sidan (se bilaga 2 p 32). Beträffande antalet som talar 

s*amiska med arbetskamrater resp kamrater i byn framgår en 

en påtaglig skillnad i den renskötande befolkningen. Inom 

Z -distriktet säger sig 91.7 % av de renskötande använda 

språket i arbetet mot 41.7 % i umgänget med kamraterna 

i byn. När det gäller skillnader i detta avseende i den 

utflyttade delpopulationen framgår att man inom denna 

genomgående i varje distrikt pratar mer samiska med kam

raterna i byn än på ar betsplatsen. Antalet som talar sa

miska med arbetskamrater respektive kamrater i byn rela

terad till den språkliga bakgrunden visar att i den syd-

samisktalande gruppen använder de renskötande samiska 
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i huvudsak enbart i sitt arbete. Inom den utflyttade 

delpopulationen framgår en klar skillnad i den nordsa-

misktalande gruppen. Nordsamiska i den utflyttade grup

pen används i regel inte med arbetskamrater utan i huvud

sak med kamrater i byn. Tendens i samma riktning finns 

även inom den Pite/Lulesamisktalande gruppen. När ande

len som talar samiska med kamrater i byn jämföres mellan 

delpopulationerna inom resp distrikt erhålles signifikans 

endast i BDN (se bilaga 2 p 34]. Studeras denna relation 

mot bakgrund av den egna språkidentifikationen framgår 

det att skillnaden är signifikant endast i NS^gruppen. 

Bland de nordsamisktalande är det således de renskötan-

de som i större utsträckning också talar samiska med kam

raterna i byn (se bilaga 2 p 34). Motsvarande jämförel

ser vad avser användningen av samiska med arbetskamrater

na ger signifikanta skillnader inom samtliga distrikt 

mellan delpopulationerna (se bilaga 2 p 35). Den språk

liga bakgrunden ger också signifikans för samtliga dia

lektbakgrunder (se bilaga 2 p 35). 

Den egna skolbakgrunden visar sig ge utslag vid signi-

fikanstestningarna i tre avseenden. Inom den renskötande 

delpopulationen använder de som har nomadskolebakgrund 

i större utsträckning samiska både i arbetet och med kam

rater i byn (se bil 2 p 35 och p 36). Inom den utflyt

tade delpopulationen ger skolbakgrunden signifikans ifrå

ga om språkanvändningen med kamraterna i byn. Även där 

är det de som gått i nomadskola som oftare använder sa

miska (se bil 2 p 36). 

Den andra frågan försöker belysa i vilken utsträckning 

föräldrarna försöker få barnen att tala samiska. Tabell 

29 visar resultaten efter distrikt och urval. 
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Tabell 29. Procentuell andel av föräldrarna som försöker 
få sina barn att tala samiska. Fördelning ef
ter urval och distrikt. 

URVAL BDN BDS SKOGS AC Z 

Renskötande 100(20) 93.3(15) 33 .3(9) 100(5) 50.0( 8) 

Utflyttade 54.5(11) 58.3(12) 71 .4(7) 16.7(6) 60.0(10) 

Siffror inom parentes anger n varpå procent uträknats 

1) Teckenförklaring se tabell 8. 

Som framgår av tabellen är i den renskötande delpopula-

tionen andelen föräldrar som försöker få barnen att tala 

samiska lägst i SKOGS och Z. Skillnaderna mellan å ena 

sidan BDN och BDS och å andra sidan SKOGS och Z är sig

nifikanta (se bilaga 2 p 37). Inom den utflyttade delpo-

pulationen är andelen lägst i AC. Skillnaderna till de öv

riga distrikten är dock inte signifikanta. Det framgår 

också av tabell 29 att det finns skillnader mellan del-

populationerna inom resp distrikt. I samtliga distrikt 

utom SKOGS uppvisar den renskötande delpopulationen hög

re procenttal. Skillnaderna inom distrikten är signifi

kanta.i BDN och AC (se bilaga 2 p 38). 

Föräldrarnas egen språkidentitet relaterad till försöken 

att få barnen att tala samiska ger resultat enligt tabell 

30. 

Tabell 30. Procentuell andel av föräldrarna som försöker 
få barnen att tala samiska. Fördelning efter 
föräldrarnas språkidentifikation och urval. 

URVAL NS PL SYD SNF 

Renskötande 93.3(30) 80.0(10) 50.0(12) 80.0(5) 

Utflyttade 61.1(18) 55.6(9) 50.0(14) 40.0(5) 

Siffror inom parentes anger n varpå procent uträknats. 
Teckenförklaring: 
(\JS Nordsamiska SYD Sydsamiska 
PL Pite/Lulesamiska SNF Svenska/Norska/Finska 
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Med undantag för de sydsamisktalande föräldrarna uppvi

sar de utflyttade genomgående lägre procenttal än de ren-

skötande. Skillnaderna är signifikanta endast i den Nord-

samisktalande gruppen (se bilaga 2 p 38). Skillnaderna 

mellan de olika språkgrupperna är dndast i ett fall sig

nifikant nämligen inom den renskötande delpopulationen 

mellan de nordsamisktalande och de sydsamisktalande (se 

bilaga 2 p 38). 

Föräldrarnas utbildningsbakgrund ger signifikans inom 

den renskötande delpopulationen. Där är det framförallt 

de som själva gått i nomadskola som försöker få barnen 

att tala samiska (se bilaga 2 p 39). Ungefär 90 % av de 

föräldrar som försöker få barnen att tala samiska gör 

detta för att stärka gemenskapen i första hand med famil

jen. Övriga anför vissa nyttoaspekter som skäl. De som 

inte försöker få barnen att tala samiska anför i huvud

sak två typer av skäl härför. Det ena är att vederböran

de själva har för dåliga kunskaper i språket och därför 

inte kan hjälpa till med språkinlärningen. Det andra är 

att man inom den utflyttade delpopulationen upplever de 

praktiska problemen som svåra, t ex att det inte finns 

någon annan att prata samiska med eller att en familj 

ensam inte har möjligheter att klara av språkinlärningen. 

Den tredje frågan avsåg vilket språk barnen lär sig som 

första språk. Tabell 31 visar resultaten för båda urva

len. 
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Tabell 31. Föräldrauppgifter om barnens första språk. 
Procentuell fördelning av föräldrarna efter 
urval, distrikt och angivet första språk för 
barnen. 

DISTRIKT1} SAMISKA 
£sk 

BARNENS 

utf 

FÖRSTA SPRÅK 
SVENSKA/NORSKA/FINSKA 

rsk utf 
n 

rsk utf 

BDN 80 .36.4 20 63.6 20 11 

BDS 46.7 16.7 53.3 83.3 15 12 

SKOGS 11.1 14.3 88.9 85.7 9 7 

AC 100 100 5 6 

Z 12.5 10. 87.5 90 8 10 

Teckenförklaring : 
rsk Renskötande 
utf Utflyttade 
n Anger antal varpå procent uträknats 
1) Teckenförklaring se tabell 8. 

Inom båda delpopulationerna har det nordligaste distrik

tet de högsta procenttalen för samiska som första språk. 

Skillnaderna inom den renskötande delpopulationen mellan 

BDN och SKOGS, AC samt Z är signifikanta (se bilaga 2 

p 40). Skillnaderna inom respektive distrikt mellan del

populationerna är förhållandevis små utom i e tt fall. 

I BDN är skillnaden mellan delpopulationerna signifikant 

(se bilaga 2 p 401. Sett i re lation till föräldrarnas 

språkliga bakgrund erhålles resultat enligt tabell 32. 
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Tabell 32. Föräldrauppgifter om barnens första språk. 
Procentuell fördelning efter urval, föräld
rarnas språkliga bakgrund och angivet för
sta språk för barnen. 

FÖRÄLDRARNAS BARNENS FÖRSTA SPRAK 

SPRÅK- SAMISKA SVENSKA/NORSKA/FINSKA n 
BAKGRUND rsk utf rsk utf rsk utf 

SNF 20 80. 100 5 5 

NS 66.7 33.3 33.3 66.7 30 18 

PL 30. 11.1 70. 88.9 10 9 

SYD 8.3 7.1 91.7 92.9 12 14 

T eckenförklaring: 
SNF Svenska, norska eller finska 
NS Nordsamiska 
PL Pite-Lule samiska 
SYD Sydsamiska 
rsk Renskötande 
utf Utflyttade 
n Antal personer varpå procent uträknats 

Som synes av tabell 32 har de föräldrar som själva har 

nordsamiska som bakgrund, oftare än andra, barn vars 

första språk är samiska. Skillnaderna inom resp depo

pulation mellan de olika språkgrupperna är dock, med ett 

undantag, inte stora. Endast inom den renskötande delpo-

pulationen erhålles en signifikans. Det gäller skillnaden 

mellan NS och SYD-gruppen (se bilaga 2 p 40). Föräldrar

nas utbildningsbakgrund relaterad till resultaten på den

na fråga visar att det övervägande är barn till föräld

rar som själva gått i nomadskola som lär sig samiska som 

första språk. Denna skillnad med avseende på skolbakgrund 

är forden renskötande befolkningen signifikant (se bilaga 

2 p 40). 

Den fjärde frågan avsåg om barnen använde samiska som kam

ratspråk. Resultaten för resp urval och distrikt framgår 

av tabell 33. 
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Tabell 33, Föräldrauppgifter om barnens användning av sa
miska som kamratspråk. Procentuell fördelning 
av föräldrarna efter distrikt och urval. 

BARNEN ANVÄNDER SAMISKA SOM KAMRATSPRÅK 
1 ) Renskötande Utflyttade 

BDN 70.0 (20) 18.2 (11) 

BDS 40. 0 (15) 16.7 (12) 

SKOGS 11.1 ( 9) 14.3 ( 7) 

AC 0 ( 5) 0 ( 6) 

Z 12.5 ( 8) 10.0 (10) 

Siffror inom parentes anger n varpå procent uträknats. 
1) Teckenförklaring se tabell 8. 

Resultaten uppvisar stora likheter med föräldrarnas upp

gifter om samiska som barnens första språk i tabell 31. 

De signifikanta skillnaderna mellan BDN och SKOGS, AC 

samt Z kvarstår. Likaså skillnaden mellan delpopulatio-

nerna i BDS (se bilaga 2 p 41). Den enda antydan till 

skillnad mellan tabell 31 och tabell 33 är att procent

talen i BDN är lägre i de n senare tabellen. När hänsyn 

tas till föräldrarnas egen språkliga bakgrund erhålles 

resultat som i.stort sett är lika med resultaten röran-
S 

de samiska som första språk i tabell 32. Dock sjunker 

procenttalen med ungefär 10 % för den renskötande be

folkningen i NS och PL gruppen samt för den utflyttade 

befolkningen i NS gruppen. Den signifikanta skillnaden 

mellan NS och SYD i den renskötande delpopulationen 

kvarstår emellertid (se bilaga 2 p 41). Som en följd 

av att procenttalen i NS och PL-gruppen sjunker försvin

ner även sambandet i den renskötande delpopulationen 

mellan föräldrarnas, utbildningsbakgrund och resultaten. 



47 

DEN EGNA UTBILDNINGEN OCH NUVARANDE SKOLFÖRHÄLLANDEN 

FÖR BARNEN 

Upplevda brister i egen utbildning och kompletterings

ons kemå 1. 

Under denna rubrik har sammanförts resultat för de två 

första frågeställningarna som berör utbildningen. 

1. HAR SAKERNA UPPLEVT BRISTER I DEN EGNA UTBILDNINGEN? 

2. VILKEN INSTÄLLNING HAR SAMERNA TILL KOMPLETTERING AV 

DEN EGNA UTBILDNINGEN ? 

Motiven för skolgången inom den ena eller andra skolfor

men kan i sig vara sådana att de upplevts som brister i 

den egna utbildningen. Den första frågeställningen har 

i u ndersökningen därför delats upp på följande frågor. 

1. Vet du varför du gick i n omadskola (resp vanlig folk-

grunds ko la ) ? 

2. Om du tänker på din egen skolgång. Tycker du att den 

gav det du skulle velat ha? 

3. Har du någon gång känt behov av att vidareutbilda dig? 

Av tabell 2 på sidan 10 framgår att 20-25 % av båda del-

populationerna fullgjort sin skolplikt utanför nomadsko

lan. Det bör dock påpekas att skogssamerna först i och 

med grundskolans genomförande i realiteten fick till

gång till sameskolan. Detta visar sig också i att en

dast c:a 10 procent av de intervjuade från skogsbyarna 

hade nomadskolebakgrund. Inom övriga distrikt hade 70-

90 procent gått i nomadskola. Den första frågan försö

ker få fram intervjupersonernas uppfattningar om skälen 

för skolvalen. I stort sett samtliga som själva gått i 

nomadskolan har angett som skäl att det inte fanns nå

got annat alternativ. Var man fjällsame togs det för 

givet att man skulle gå i nomadskola. Intervjupersoner

nas egna kommentarer till frågan visar många gånger en 
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viss bitterhet mot detta (se bilaga 3 p 3). På motsvaran

de sätt har de intervjupersoner som gått i vanlig folk-

eller grundskola fått ange skälen härtill. Majoriteten 

av dessa anger att praktiska skäl avgjort skolvalet. De 
flesta av dessa har anknytning till skogssamebyarna vil

ket också syns i de kommentarer som intervjupersoner mec 

andra skäl angett (se bil 3 p 4). Kommentarerna åter

speglar den uteslutningsmekanism som nomadskolan tid

vis har begagnat sig av. Frågan om skolvalet har ock

så följts upp med samma fråga om intervjupersonens sys

kon. Totalt 29.8 procent av de renskötande och 22.7 

procent av de utflyttade hade syskon som inte gått i 

nomadskola. Ungefär hälften av dessa har anknytning till 

skogssamebyarna. Tabell 34 visar den språkliga förank

ring som dessa personer har. 

Tabell 34 . Intervjupersoner med syskon som gått i van
lig folk- eller grundskola. Procentuell för
delning efter urval och språklig bakgrund. 

Språkbakgrund Renskötande Utflyttade 

SNF 80.0(10) 100 ( 6) 

NS 16.6(36) 7.5(43) 

PL 35.7(14) 33.3(18) 

SYD 30.0(20) 29.4(17) 

Siffror inom parentes anger antal intervjupersoner med 
syskon varpå procent uträknats. 

Teckenförklaring: 
SNF Svenska, norska, f ins ka 
NS Nordsamiska 
PL Pite-Lulesamiska 
SYD Sydsamiska 

Som synes har de som själva har svenska, finska eller 

norska som språkbakgrund oftare haft syskon i folksko

la än övriga. De skillnader som är signifikanta redovi

sas i bilaga 2 p 42. Skillnaden mellan den nordsamiska 

gruppen och de två övriga inom den renskötande delpopu-

lationen är signifikanta (se bilaga 2 p 42). Intervju
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personernas kommentarer till varför syskon inte gått i 

nomadskola framgår av bilaga 3 p 5. Kommentarerna be

handlar i stort sett tre huvudtyper av anledningar till 

skolvalet. 

Den första typen av skäl har att göra med praktiska 

frågor i samband med skolvalet. Det har t ex p g a 

sjukdom i familjen varit lämpligast atti ha barnen i när- -

måste folkskola. Den andra typen av skäl visar viss miss

tanke om att nomadskolan kvalitativt på något sätt skul

le ha varit sämre än folkskolan. Den tredje typen av 

skäl visar slutligen på en viss diskriminering av dem 

som inte ansågs ha den rätta samiska bakgrunden. 

Företagna signifikanstestningar visar att utöver vad ovan 

är berört ger bakgrundsvariablerna inga signifikanta sam

band för frågorna som har med skolvalet att göra . Den 

andra frågan berör intervjupersonernas upplevelser av den 

egna skolgången och eventuella brister med den. Totalt 

visar resultaten att drygt 50 procent av båda delpopula-

tionerna anser att skolgången inte gett dem vad de själ

va önskat. Inget av bakgrundsvariablerna ger signifikan

ta samband. Understrykas bör att den egna skolbakgrun-

den således ej heller ger någon skillnad i testningarna. 

Vad som.i stora drag saknas i skolan framgår av tabell 35. 

Tabell 35. Procentuell fördelning av dem som är missnöj
da med sin egen skolbakgrund efter urval 
och anförda brister i skolan. 

URVAL SAKNADES I SKOLAN 

AllmänbiIdning Övrigt 

Renskötande 55.1 44.9 49 

Utflyttade 64.6 35.4 48 

Som synes har majoriteten i båda delpopulationerna velat 

att skolan borde gett dem bredare allmänbildning. I övrigt 
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har de velat få mera matematik, språk och svenska. Bak

grundsvariablerna ger inga signifikanta samband. I den 

utflyttade delpopulationen kan dock en viss tendens 

iakttagas i fråga om den egna skolbakgrunden. Där är 

det framför allt de som själva gått i nomadskola som 

säger sig ha saknat allmänbildningen (se bil 2 p 43). 

Totalt har 62.5 % av de renskötande och 75 % av de ut

flyttade också någon gång känt behov av att vidareut

bilda sj,g. Bak grundsvariablerna ger i detta avseende 

inga signifikanta samband. Inom den renskötande del

populationen menade 54.5 % av de som känt behov av att 

vidareutbilda sig att de främst ville skaffa sig bre

daste allmänbildning. Intervjupersonernas egna kommen

tarer till frågan går i stort sett samtliga i samma 

riktning. Följande uttalande från en manlig renskötare 

i 30-års åldern belyser den typiska problematik som 

kommentarerna visar. "Om man vill följa med om vad som 

händer utanför renskötseln är det svårt p g a knappa 

kunskaper i de flesta ämnen. Främst samhälls ämnen". 

Inom den utflyttade delpopulationen ansåg 47.6 % av 

dem som känt behov av att vidareutbilda sig att de 

främst har önskat sig yrkesförberedande utbildning. 

Vidareutbildning för att få bredare allmänbildning 

uppgav 26.9 % ha känt behov av. 

Den andra frågeställningen avsåg vilken inställning de 

som var missnöjda med sin skolbakgrund hade vid inter

vjutillfället till komplettering av den egna utbild

ningen. Följande fråga ställdes: Har du nu lust att 

lära dig det du saknade i din egen skolgång? Frågan 

följdes upp med följdfrågor om varför, varför inte. 

Därest intervjupersonen anförde vissa hinder för kom

plettering av sin egen utbildningsbakgrund följdes frå

gan vidare. Avsikten var att få fram intervjupersonens 

innersta önskan när vederbörande kan bortse från de för 

handen varande problemen som är sammankopplade med denna 

önskan. Tabell 36 visar översiktligt önskemålen om kom

plettering av den egna utbildningsbakgrunden. 
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Tabell 36.. Procentuell andel av dem som är missnöjda 
med sin egen skolutbildning. Fördelning ef
ter kompletteringsönskemål och urval. 

URVAL KOMPLETTERINGSÖNSKEMÅL VID INTERVJUTILL
FÄLLET 
3a Nej Har redan kompletterat n 

Renskötande 67.3 30.6 2.1 49 

Utflyttade 66.7 18.8 14.5 48 

Som synes hade en klar majoritet av dem som var missnöjda med sin 

egen utbildningsbakgrund också önskemål att komplettera 

den. Inget av bakgrundsvariablerna ger signifikanta sam

band. Huvudskälet till kompletteringsönskemålen inom den 

renskötande delpopulationen var att de ville förbättra 

möjligheterna att följa med i utvecklingen. Ungefär 80 % 

av ifrågavarande intervjupersoner anförde detta motiv. 

Inom den utflyttade delpopulationen anfördes detta motiv 

av knappt 50 %. Där tillkom ett annat motiv nämligen ön

skemålen om att få bättre arbete. Ungefär 25 % framför

de detta som motiv. Mellan delpopulationerna är det så

ledes en signifikant skillnad vad avser motiven för kom

pletteringen (se bil 2 p 44). De som inte önskade komw 

plettera sin utbildningsbakgrund trots att de var miss

nöjda med den anförde i huvudsak två skäl. Det ena var 

att de p g a arbetet var förhindrade att deltaga. Det andra 

att de själva ansåg sig vara för gamla för att kunna 

lära sig något. Noteras bör dock beträffande det senare 

skälet att ingen av de berörda personerna var över 50 

årl Samtliga dessa ville dock komplettera sin utbild

ning om det skulle visa sig att de skäl de anfört som 

hinder skulle undanröjas eller visa sig vara felaktiga. 

Barnens skolval och motiv härför 

Som framgått tidigare har samerna möjlighet att låta 

barnen gå i vanlig grundskola eller i sameskola. Föl

jande frågeställningar försöker belysa dels omfattning

en av skolgång i sameskola, dels motiven bakom skolvalet. 
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3. I VILKEN UTSTRÄCKNING FÖREKOMMER SKOLGÅNG I NOMAD

SKOLA FÖR BARNEN OCH AV VILKA SKÄL? 

4. I VILKEN UTSTRÄCKNING HAR FÖRÄLDRARNA INTE ANLITAT 

NOMADSKOLA OCH AV V ILKA SKÄL? 

Samtliga föräldrar har fått ange om de vid intervjutill

fället hade barn i nomadskola eller, därest barnen var 

under skolålder, om dessa skulle börja i n omadskola. Re

sultaten framgår av tabell 37. 

Tabell 37. Procentuell andel av föräldrarna som har eller 
kommer att ha barn i nomadskola. Fördelning 
efter urval och distrikt. 

URVAL BDN BDS SKOGS AC 1 ^ HELA POP 

Renskötande 55.0(20) 73.3(15) 11.1(9) 80.0(5) 37.5(8) 52.6(57) 

Utflyttade 18.2(11) 33.3(12) 0(7) 16.7(6) 10.0(10) 17.4(46) 

Siffror inom parentes anger n varpå procent uträknats. 
1) Teckenförklaring se tabell 8. 

Som framgår av tabell 37 är procenttalet lägst i skogssa

mebyarna i b åda delpopulationerna.Inom den renskötande del-

populationen har BDN, BDS och AC klart fler föräldrar än 

i SKOGS som anlitar nomadskolan (se bil 2 p 45). Skillna

derna inom den utflyttade delpopulationen är dock inte sig

nifikanta. Mellan de båda delpopulationerna ser man, sär

skilt inom BDN, BDS och AC, att det i första hand är de 

renskötande som anlitar nomadskolan (se bilaga 2 p 45). 

Motiven till val av nomadskola framgår av tabell 38. 
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Tabell 38. Procentuell fördelning av de föräldrar som sä
ger sig ha barn i nomadskola för närvarande 
eller i framtiden. Fördelning efter motiv och 
urval. 

MOTIV RENSKÖTANDE UTFLYTTADE 

Praktiska 53.3 37.5 

Kulturbevarande 30.0 62.5 

Andra motiv 13.3 

Kan ej ange 3.4 

n 30 8 

Av tabellen framgår en tendens till att de utflyttade 

som har barn i nomadskola eller kommer att ha det i fram

tiden motiverar skolvalet som en kulturbevarande åtgärd. 

De renskötande däremot anför i större utsträckning prak

tiska skäl (se bilaga 2 p 46). Ett urval av intervjuper

sonernas kommentarer om motiven framgår av bilaga 3 p 6. 

Kommentarerna visar överlag att intervjupersonerna kan 

konkretisera sina motiv. Hur dessa föräldrar ställer sig 

till skolvalet om närmaste nomadskola nedlägges fram

går av tabell 39. 

Tabell 39. Procentuell fördelning av d 
ger sig ha barn i nomadskol 
eller i framtiden. Fördelni 
angivet skolval i händelse 
läggning. 

SKOLVAL RENSKÖTANDE UTFLYTTADE 

Annan nomadskola 23.3 12.5 

Ej nomadskola 76.7 87.5 

n 30 8 

e föräldrar som sä 
a för närvarande 
ng efter urval och 
av nomadskolened-

Det framgår av tabellen att endast en mindre del av dessa 

föräldrar kommer att välja en annan nomadskola för sina 
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barn om den närmaste nomadskolan lägges ned. Samtliga 

kommentarer från föräldrarna till denna fråga visar att 

det är de praktiska och näraliggande problemen som då 

kommer att styra skolvalet. 

På motsvarande sätt har också de föräldrar som inte har 

barn eller kommer att ha barn i no madskola fått ange sina 

motiv härför. Tabell 40 redovisar resultaten. 

Tabell 40. Procentuell andel av föräldrar som inte har 
eller kommer att ha barn i nomadskola. För
delning efter urval och motiv för skolval. 

MOTIV RENSKÖTANDE UTFLYTTADE 

Praktiska 59.3 73.7 

Barnen vill ej gå 
i Nomadskola 

7.4 5.3 

Nomadskolans säm
re standard 

7.4 2.6 

Andra motiv 25.9 18.4 

n 27 38 

Som synes är det de praktiska frågorna som avgjort skol

valet för de föräldrar som inte har eller kommer att ha 

barn i nomadskola. Bland de motiv som sammanförts till 

kategorin "andra motiv" ingår t ex synpunkter som har att 

göra med diskriminering, gemenskap med barnen och jäm

likhetstankar om utbildning. Exempel på hur intervjuper

sonerna kommenterat sina motiv framgår av bilaga 3 p 7. 

Ingen av bakgrundsvariablerna ger signifikanta samband. 

Föräldrarnas positiva inställning till barnens utbild

ning överhuvudtaget framgår av att 95.7 % av de utflyt

tade och 91.2 % av de renskötande vill att barnen erhål

ler utbildning över grundskolenivå. Detta önskemål är 

också helt oberoende av de olikheter i populationen som 

återspeglas i bakgrundsvariablerna. 
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Inställning till samiskt stoff i grundskolan och dess 

innehåll• 

I detta avsnitt redovisas resultat som avser följande 

frågeställningar. 

5. VILKEN INSTÄLLNING HAR SAMERNA TILL SAMISKT STOFF I 

GRUNDSKOLANS UNDERVISNING? 

B. VILKET INNEHALL ÖNSKAR DE SOM VILL HA SAMISKT STOFF 

GE DET SAMISKA STOFFET? 

Inledningsvis har föräldrarna fått ange om de tror att 

barnen i grundskolan får lära sig något om samernas för

hållanden. Av den renskötande delpopulationen anser 3.5 % 

att detta förekommer i grundskolan. I den utflyttade del

populationen är motsvarande andel 10,9 %. Det är således 

en mycket liten andel av föräldrarna som tror att dagens 

grundskola ger något samiskt stoff till barnen. I vil

ken utsträckning de . önskar att sådant stoff borde före

komma framgår av tabell 41. 

Tabell 41» Procentuell andel av föräldrar och övriga i 
båda urvalen som önskar samiskt stoff i grund
skolans undervisning. 

RENSKÖTANDE UTFLYTTADE 

Föräldrar 91.2(57) 87.0(46) 

Övriga 96.8(31) 94.7(38) 

Siffror inom parentes anger n varpå procent uträknats. 

Som synes är önskemålen om samiskt stoff i grundskolans 

undervisning mycket utbredd inom båda delpopulationerna. 

De motiv som framförs för samiskt stoff i grundskolans 

undervisning framgår av tabell 42. Kommentarer till mo

tiven framgår av bilaga 3 p 8. 
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Tabell 42. Procentuell andel av dem som önskar samiskt 
stoff i grundskolans undervisning. Fördel
ning efter motiv och urval för föräldrar och 
övriga. 

MOTIV FÖRÄLDRAR ÖVRIGA 
rsk .utf rsk utf 

KUNSK 75. 90. 86.4 66.7 

FÖRST 13.5 2.5 13.3 25. 

ANNAT 9.6 5. 5.5 

EJ MOT 1.9 2.5 3.3 2.8 

n 52 40 30 36 

Teckenförklaring: 
KUNSK Ökade kunskaper om samerna 
FÖRST Större förståelse för andra kulturer 
ANNAT Andra motiv 
E3 MOT Kan ej ange motiv 
rsk Renskötande 
utf Utflyttade 
n Antal personer varpå procent uträknats. 

Motiven för önskemålen om samiskt stoff i grundskolan an

ger de flesta är behovet av ökade kunskaper om samerna. 

Inom den utflyttade delpopulationen är skillnaden mellan 

föräldrar och övriga intervjupersoner markant. Föräldrar

na lägger där i större utsträckning än övriga vikten på 

kunskapsspridningen om samerna (se bilaga 2 p 47). Jäm-

föres föräldrarna mellan delpopulationerna framgår också 

att det finns en tendens till att de utflyttade föräld

rarna oftare än de renskötande anger kunskapsmotivet (se 

bilaga 2 p 47). Samma jämförelse mellan delpopulationer

na beträffande de övriga intervjupersonerna visar att de 

utflyttade oftare än de renskötande anger andra motiv än 

kunskapsmotiv ( se bilaga 2 p 47). En mycket intressant 

tendens till samband finns inom den utflyttade delpopula

tionen när hänsyn tages till distriktet som bakgrundsva

riabel. Bland övriga intervjupersoner framgår det att i 

det nordligaste distriktet motiveras det samiska stoffet 

betydligt oftare än i övriga distrikt med att detta kan 
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skapa ökad förståelse för andra kulturer överhuvud 

taget (se bilaga 2 p 47). En liknande tendens kan ock-

så ses bland de renskötande föräldrarna där skogsbyar

na på samma sätt skiljer sig från andra distrikt (se bi

laga 2 p 47). I övrigt ger bakgrundsvariablerna inga sig

nifikanta samband. Den lilla minoritet som inte önskar 

samiskt stoff i grundskolan anger som skäl härför i re

gel bristande intresse eller att stoffet skulle ta tid 

från viktigare saker (se bilaga 3 p 9). 

Utformningen av samiskt stoff i grundskolans undervisning 

kan inte helt bli oberoende av vilka elever som skall er

hålla stoffet, i vilka skolor det skall ges och hur det 

bör organiseras i skolans arbetsplaner. Frågan om intres

se för samiskt stoff i grundskolans undervisning har där

för följts upp med tre följdfrågor. Den första avser att 

ta reda på i vilken utsträckning de som önskar samiskt 

stoff vill få det som obligatorium. Den andra avser att 

ta reda på om samiskt stoff skall begränsas till enbart 

vissa grundskoleområden. Den tredje försöker ta reda på 

hur det praktiskt skulle vara lämpligt att organisera 

undervisningen på schemat. Resultaten för den första frå

gan framgår av tabell 43. 

Tabell 43. Procentuell andel av dem som önskar samiskt 
stoff i grundskolans undervisning. Fördelning 
efter urval och önskemål om grad av obliga
torium. 

GRAD AV OBLIGATORIUM RENSKÖTANDE UTFLYTTADE 

Obligatoriskt för alla 54.9 67.5 

Frivilligt för alla 37.8 27.5 

Frivilligt för samer 
obligatoriskt för 
övriga 

1.2 2.5 

Obligatoriskt för samer 
frivilligt för övriga 

3.7 

Annat 2.4 2.5 

n 82 76 
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Som framgår av tabellen vill majoriteten av båda delpo-

pulationerna att stoffet skall ingå obligatoriskt för 

alla barn. Denna önskan är särskilt omfattande inom den 

utflyttade delpopulationen (se bilaga 2 p 48). I vilka 

skolor de tillfrågade vill att det samiska stoffet skall 

förekomma framgår av tabell 44. 

Tabell 44. Procentuell andel av dem som önskar samiskt 
stoff i grundskolans undervisning. Fördelning 
efter urval och önskemål om var stoffet skall 
vara tillgängligt. 

LOKALISERING RENSKÖTANDE UTFLYTTADE 

I alla grundskolor 73.2 92.1 

Enbart där intresse finns 12.2 2.6 

Enbart där samer finns 9.7 4.0 

Andra önskemål 4.9 1.3 

n 82 76 

Tabellen visar att en mycket klar majoritet av båda del-

populationerna anser att det samiska stoffet skall fin

nas tillgängligt i alla grundskolor. Särskilt markant 

framgår detta i de n utflyttade delpopulationen (se bil 2 

p 49). Den tredje frågan avsåg hur stoffet konkret skulle 

tas in på schemat. I tabell 45 redovisas resultaten för 

denna frågak 

Tabell 45. Procentuell andel av dem som önskar samiskt 
stoff i g rundskolans undervisning. Fördel
ning efter urval och önskemål om hur stoffet 
skall organiseras på schemat. 

ORGANISATION AV STOFFET RENSKÖTANDE UTFLYTTADE 

Fler timrar per vecka 15.9 5.3 

Ersätta något annat 9.8 6.6 

Integrering 71.9 84.2 

Annat förslag 2.6 

Kan ej ange förslag 2.4 1.3 

n 82 76 
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Resultaten visar att majoriteten i b åda delpopulatio-

nerna vill att stoffet skall integreras i den befintli

ga undervisningen. Skillnaderna mellan delpopulationer-

na är inte signifikanta. 

Den andra frågeställningen i detta avsnitt avsåg vilket 

innehåll som önskas i det samiska stoffet. Vad de till

frågade ansåg vara viktigt att ha med i det samiska stof

fet framgår av tabell 46. 

Tabell 46. Procentuell andel av dem som vill ha samiskt 
stoff i gr undskolans undervisning. Fördelning 
efter urval och önskemål om innehåll. 

ÖNSKEMÅL RENSKÖTANDE UTFLYTTADE 

Historia 57.3 72.4 

Allmän orientering om 
samema 

85.4 88.2 

Renskötselns ekonomiska 
villkor 

85.4 81.6 

Levnadsförhållanden 86.6 85.5 

Renen och naturen (Ekologi) 74.4 71.1 

Övrigt 7.3 3.9 

n 82 76 

Det framgår av resultaten och även kommentarerna till 

frågan (se bil 3 p 10) att samernas nuvarande förhållan

de dominerar önskemålen. Grundskolan bör enligt önske

målen ge en aktuell samhällsorienterad inblick i både 

renskötande och icke renskötande samers förhållanden. 

En klar skillnad finns mellan delpopulationerna be

träffande det historiska innehållet. Det är framförallt 

de utflyttade som vill att detta stoff skall ingå i grund

skolans undervisning (se bil 2 p 50). Beträffande önske

målen om undervisning rörande ekologiska spörsmål med in

riktning på renen och dess förhållande till naturen ger 

bakgrundsvariablerna ett par intressanta skillnader. Inom 

den renskötande delpopulationen framgår att intresset för 
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ekologiska spörsmål är minst i det nordligaste distrik

tet och störst i skogssamebyarna. Bland de utflyttade 

tycks också intresset för detta öka från norr till sö

der (se bilaga 2 p 51 ). Intresset för att de nuva

rande levnadsförhållandena skall bli representerade 

i undervisningen verkar vara lägst bland dem som hänför 

sig till den Pite/Lule samiska språkgruppen och själva i 

inte är föräldrar (se bilaga 2 p 52). 

Krav på lärare 

Samiskt stoff i grundskolans undervisning påverkar givet

vis lärarnas arbetssituation. Hur situationen påverkas 

beror bl a på följande frågeställning: 7. VILKA KRAV 

STÄLLER SAMERNA PÄ LÄRARNA? 

Inledningsvis har intervjupersonerna fått ange om de an

ser att lärarna i grundskolan kan tillräckligt om samis

ka förhållanden för att kunna undervisa om dessa. Tabell 

47 visar resultaten. 

Tabell 47. Procentuell fördelning av föräldrar och övriga 
intervjupersoner i båda urvalen efter åsikt 

om lärarnas kunskaper om samsika förhållan
den . 

LÄRARNAS KUNSKAPER FÖRÄLDRAR ÖVRIGA 
OM SAMISKA FÖRHÅLLANDEN rs k utf rs k utf 

Har tillräckliga kunskaper 5.3 4.3 6.5 7.9 

Har INTE tillräckliga kun 91.2 95.7 87.1 86.8 

skaper 

Vet inte 3.5 6.5 5.3 

n 57 46 31 38 

Teckenförklaring : 
rsk Renskötande 
utf Utflyttode 
n Antal personer varpå procent uträknats 
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Resultaten visar att intervjupersonerna överlag har klart 

för sig att lärarna i grundskolan är för dåligt insatta 

i samernas förhållanden för att kunna undervisa om dessa. 

Noteras bör dock att de som tror att lärarna har till

räckliga kunskaper i regel själva har nomadskole-bakgrund. 

En synpunkt som ibland kommer upp i den allmänna debatten 

om sameundervisning är att läraren själv bör vara same för 

att undervisningen skall fungera bra. Totalt 40.9 % av 

den renskötande och 36.9 % av den utflyttade delpopula-

tionen anser att det är ett viktigt krav att läraren 

själv är same. Ungefär 65 % av dem som anser detta vara 

ett viktigt krav motiverar det med att de samiska lärar

na skulle ha större kunskaper om samerna. Cirka 20 % me

nar att språkkunskaperna skulle skapa större förståelse 

för barnen. Intervjupersonerna har också fått relatera 

kravet om samiska lärare till andra krav man ställer på 

läraren. Tabell 48 visar resultaten. 

Tabell 48 . Procentuell fördelning av dem som anser kravet 
att läraren själv är same vara ett viktigt krav 
Fördelning för hela materialet efter förekomst 
av andra krav. 

FÖREKOMST AV ANDRA KRAV PROCENT 

Finns inga andra lika viktiga eller viktigare 29.8 
krav på läraren 

Andra både lika viktiga och viktigare krav finns 17.9 

Andra lika viktiga krav finns 49.3 

Andra viktigare krav finns 3.0 

n- 67 100 

Av dem som menar att det är ett viktigt krav att läraren 

själv är same anser drygt 70 % att det också finns andra 

krav på läraren som är lika viktiga eller viktigare. I 

relation till samtliga intervjupersoner innebär detta att 

cirka 90 % anser att det finns andra lika viktiga eller 
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viktigare krav på läraren. Endast i ett fall ger bakgrunds

variablerna signifikans. Inom den renskötande delpopula-

tionen är det framför allt de som själva inte har barn 

som menar att det inte finns andra krav som är viktigare 

än att läraren själv är same (se bilaga 2 p 53). De krav 

som anses vara lika viktiga eller viktigare är framför 

allt sådant som kan knytas till lärarens kunskaper och 

fallenhet för sitt arbete, t ex att kunna undervisa, att 

vara rättvis osv. De intervjupersoner som anser att det 

inte är ett viktigt krav att läraren själv är same har 

fått ange vilka viktiga krav man ställer på en lärare. 

Resultaten i tabell 49 visar hur stor andel av båda ur

valen sammantagna som framfört krav av angivet slag oav

sett om kravet framförts ensamt eller i kombiantion med 

andra krav. 

Tabell 49. Viktiga krav som 
intervjupersoner 
viktigt krav att 

bör ställas på läraren enligt 
som anser att det inte är ett 
läraren själv är same. 

KRAV PROCENT FÖR HELA 
MATERIALET 

Kunnighet 100 

Objektivitet 98.1 

Bra undervisare 97.1 

Medveten om samekultur 60.0 

Förståelse för samefrågor 59.1 

Annat 1.9 

n = 1 05 

Som synes av tabell 49 anger så gott som samtliga krav 

som har att göra med lärarens kunnighet och fallenhet 

för yrket. Krav om att läraren skall vara medveten om 

och ha försåtelse för samekultur omfattas av ungefär 60 

procent. Inget av bakgrundsvariablerna ger signifikanta 

samband. 
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Behov av skolhem 

Fja 1lsamernas renskötsel medförde tidigare att familjer

na i stor utsträckning flyttade med och i nära anslut

ning till renhjordarna. För de fasta skolorna var det 

därför en stor tillgång att dessa kunde erbjuda internat-

vistelse för barnen. De senaste decennierna har både 

renskötseln och levnadsförhållandena i övrigt förändrats 

snabbt. Flyttningar i den tidigare bemärkelsen har helt 

upphört för familjerna och därigenom har det tidigare 

huvudskälet för internatskolor i stort sett blivit över

spelat. Skolorna har dock fortfarande kvar internatfor

men. Detta har föranlett följande frågeställning i denna 

undersökning: 6. I VILKEN UTSTRÄCKNING VILL SAMERNA HA 

SKOLHEM? För att utröna detta har följande fyra frågor ställts: 

1. Vid nomadskolan finns skolhem. Vad tycker du om den 

anordningen? 

2. Bor dina barn (kommer de att bo) i skolhemmet? 

3. Skulle du vilja att barnen fick bo vissa delar av 

skolåret i skolhemmet och få åka skolskjuts andra 

delar av året? 

4 Har det någon betydelse om föreståndarinnan eller 

föreståndaren är same eller ej? 

Resultaten från den första frågan framgår av tabell 5Q. 
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Tabell 50. För- och nackdelar med skolhemmen. Procentuell 
fördelning av intervjupersonerna efter urval, 
distrikt och anförda synpunkter. 

1] 
SYNPUNKTER BDN BDS SKOGS AC Z 

rsk utf rsk utf rsk utf • rsk .'utf rsk utf 

Enbart för- 40. 30.8 52.4 26.3 13.3 30 16.7 16.7 
delar 

Enbart nack- 13.3 23.1 4.8 20. 33.310 8.3 33.3 8.3 
delar 

Bådadera 46.7 46.1 42.8 57.9 20. 33.3 50 75 50. 83.4 

Kan ej ta 8.3 
ställning 15.8 46.7 33.3 10 8.3 

n 30 26 21 19 15 15 10 12 12 12 

Teckenförklaring: 

rsk Renskötande 
utf Utflyttade 
n Antal personer varpå procent uträknats 
1) Teckenförklaring se tabell 8 

Tabellen visar att majoriteten av intervjupersonerna har 

synpunkter av olika slag rörande skolhemmen. Intervjuper

soner med anknytning till skogsbyarna har dock i båda del-

populationerna i mindre utsträckning än personer från and

ra distrikt tagit ställning till frågan (se bilaga 2 p 54). 

I den utflyttade delpopulationen märks också en tendens 

att de föräldrar som själva gått i n omadskola oftare än 

andra föräldrar kategoriskt anför antingen enbart för 

eller nackdelar (se bilaga 2 p 5 5). Med utgångspunkt i de 

avgivna svaren har i har i tabell 51 synpunkter som an

förts som fördelar med skolhemmen hänförts till olika ka

tegorier. 
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Tabell 51. Fördelar med skolhem. Procentuell fördelning 
av intervjupersoner som angivit fördelar med 
skolhem efter urval och typ av fördelar. 

SKÄL FÖR SKOLHEM 
UR WAL 

Renskötande Utflyttade 

Bra vid föräldrars flyttningar 56.7 50. 

Andra praktiska fördelar 13.4 16.1 

Utvecklande för barnen 16.4 21.0 

Övrigt 9.0 8.1 

Kan ej ange konkret 4.5 4.8 

n 46 21 

Som framgår av tabellen har de flesta som anger fördelar 

med skolhemmen hänvisat till att dessa är bra om för

äldrarna av olika anledningar är rörliga i fråga om 

bostadsort. De två översta kategorierna i tabellen som 

båda avser praktiska aspekter av förhållandet till skol

hemmen omfattar cirka 70 % av båda delpopulationerna. 

Ett urval av intervjupersonernas egna kommentarer fram

går av bilaga 3 p 11. Anförda nackdelar har i tabell 52 

på motsvarande sätt hänförts till olika kategorier. 

Tabell 52. Nackdelar med skolhem. Procentuell fördel
ning av intervjupersoner som angivit nack
delar med skolhem efter urval och typ av 
nackdelar. 

SKÄL MOT SKOLHEM URVAL 
renskötande utflyttade 

Har spelat ut sin roll 18 10 

Kollektiviseringen nackdel 42 53.3 

Restriktiva regler 6 11.7 

Annat 34 23.3 

Kan ej ange konkret 1.7 

n 50 60 
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Den kategori dit det flesta intervjupersonerna i båda 

delpopulationerna hänförs anger olika typer av nackde

lar knutna till den kollektivisering man anser sker vid 

skolhem. Intervjupersonernas kommentarer i bilaga 3 p 12 

visar att kontakten föräldrar - barn är ett genomgående 

tema i dessa. Bakgrundsvariablerna ger inga signifikan

ta samband. Noteras bör dock att de som angett "restrik

tiva regler" som skolhemmens nackdelar samtliga själva 

har nomadskolebakgrund. 

Den andra frågan gällde huvurida barnen bodde eller i 

framtiden skulle bo i skolhem. Samtliga som har barn har 

fått ta ställning till frågan. Resultaten framgår av ta

bell 53. 

Tabell 53. Procentuell fördelning av föräldrarna efter 
urval, distrikt och uttalade önskemål om 
skolhem för barnen. 

SKOLHEMS BDN BDS SKOGS AC 
1) 

TOTALT 
VISTELSE rsk utf rsk utf rsk utf rsk utf rsk utf rsk utf 

JA 40 27.3 60 8.3 11.1 80 16.7 37.5 10 43.9 13 

NEJ 55 72.7 33.3 83.3 88.9 100 20 83.3 50 80 50.9 82.6 

KEJ 5 6.7 8.3 12.5 10 5.3 4.3 

n 20 11 15 12 9 7 5 6 8 10 57 46 

Teckenförklaring: 
KEJ Kan ej ta ställning 
rsk Renskötande 
utf Utflyttade 
n Antal personer varpå procent uträknats 
1) Teckenförklaring se tabell 8. 

Tabellen visar att ungefär 40 % av föräldrarna i den ren

skötande delpopulationen och drygt 10 % av föräldrarna 

i den utflyttade delpopulationen säger sig ha barn i 

skolhem nu eller i framtiden. Skillnaden mellan delpo

pulationerna är signifikant (se bilaga 2 p 56). Denna 

skillnad mellan delpopulationerna uppstår i stort sett 

helt på grund av stora skillnader inom AC och framför 
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öllt BDS (se bilaga 2 p 56). Inom de övriga distrikten 

är skillnaderna mellan delpopulationerna obetydliga. 

Bland de utflyttade kan noteras att samtliga som har 

eller kommer att ha barn på skolhem kan ange något inne

håll i sin egen sameidentitet. Det ringa antalet medför 

dock att testningen inte ger signifikant skillnad till 

övriga (bilaga 2 p 56). I övrigt ger bakgrundsvariabler

na in ga samband. Anledningen till varför föräldrarna 

har eller kommer att ha barn på skolhem är, enligt dem 

själva, praktiska överväganden. De flesta anger att de 

har långt till närmaste skola och att skolhemmen då är 

bra. Inom den renskötande delpopulationen har också de 

egna flyttningarna medverkat till att man anlitar skol

hemmen. Varför föräldrar inte anlitar skolhemmen visar 

på motsvarande sätt att de praktiska övervägandena av

gjort. De säger sig inte ha behov av skolhem genom att 

det finns en skola i n ärheten. Endast cirka 20 % anger 

skäl för sitt ställningstagande som har att göra med 

skolhemmen som miljö för barnen. 

Den tredje frågan försökte få fram om det fanns önske

mål om skolhem endast under vissa tider av året. Sva

ren visar att behovet föreligger i viss utsträckning. 

Inom den utflyttade delpopulationen ansåg sig cirka 

10 procent av föräldrarna ha sådana behov. Inom den 

renskötande delpopulationen anmälde cirka 15 procent 

av föräldrarna detta behov. Tidsmässigt ansåg de flesta 

i båda delpopulationerna att behovet infaller i det 

fjärde och första kvartalet av året. 

Den fjärde frågan under denna rubrik avsåg vilken bety

delse som tillmättes skolhemsledningens eventuella sa

miska bakgrund. Av samtliga intervjupersoner ansåg unge

fär 70 % att det inte hade någon betydelse om förestån

daren var same eller ej. Inget av bakgrundsvariablerna 

gav något signifikant samband. Noteras bör dock att i 

stort sett samtliga som ville utnyttja skolhemmen endast 

under viss tid av året ansåg att det var av stor betydel

se att ledningen var samisk. De 30 % som ansåg att ledningens 
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samiska bakgrund hade betydelse menade att en samisk led

ning genom språket men också i övrigt kunde få större för

ståelse för barnen. 

önskemål om alternativ till sameskolan 

Som tidigare framgått fullgör endast en mindre del av 

samebarnen sin skolgång i sameskola. Förhållandet leder 

osökt till följande frågeställning: 9. HUR STÄLLER SIG 

FÖRÄLDRARNA TILL OLIKA ALTERNATIVA UNDERVISNINGSUTBUD FÖR 

BARNEN? Utformningen av eventuella alternativa undervis

ningsutbud kan i hög grad bli beroende av vad föräldrar

na anser om olika boendeformer för barnen i kombination 

till skolgången. De som själva har barn har därför fått 

ta ställning till vad de ansett vara lämpligast av nedan

stående alternativ för barnen. 

1. Att barnen går i skola på bostadsorten och bor hemma. 

2. Att barnen går i skola på bostadsorten och bor på skol

hem. 

3. Att barnen går i skola på annan ort och åker skolskjuts 

4. Att barnen går i skola på annan ort och bor på skolhem. 

5. Att barnen går i skola på annan ort och bor inackorde

rade . 

För många samer är sameskolan i dag ingen reell valmöjlighe 

p g a långa avstånd. Inför framtiden är det dock väsentligt 

att få reda på hur även dessa skulle ställa sig om valsi

tuationen erbjöds. Dagens till innehållet segrerade skol

system motiverar också att undersöka hur ett alternativ 

med samiska inslag i grundskolan skulle mötas av föräld

rarna. Vart och ett av alternativen ovan har följts upp 

med följande fråga. 

6. Om du i så fall hade möjlighet att välja mellan olika 

skolformer vad tycker du vore bäst? 

a) En sameskola (nomadskola) 

b) En "vanlig" grundskola 

c) En grundskola med samiska inslag. 

Vilka av de fem alternativen föräldrarna anser vara lämp

ligast för barnen framgår av tabell 54. 
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Tabell 54. Föräldrarnas åsikt om vad som är lämpligast 
för barnen ifråga om skolgång i relation till 
skolort och boendeform. Procentuell fördelning 
efter urval och olika alternativ. 

ALTERNATIV RENSKÖTANDE UTFLYTTADE 

1 78.9 91.3 

2 12.3 4.3 

3 1 .8 

4 3.5 2.2 

7 3.5 2.2 

N 57 46 

Teckenförklaring 

1. Att barnen går i skola på bostadsorten och bor hemma 

2. Att barnen går i skola på bostadsorten och bor på skol

hem . 

3. Att barnen går i skola på annan ort och åker skolskjuts 

4. Att barnen går i skola på annan ort och bor på skolhem. 

7. Kan ej ta ställning. 

n Antal personer varpå procent uträknats 

Av tabellen framgår att övervägande delen av båda delpo-

pulationerna anser det lämpligast att barnen får gå i skola 

på bostadsor ten och bo hemma. Särskilt uttalat är detta i 

den utflyttade delpopulationen (se bil 2 p 57). Majorite

ten i båda delpopulationerna motiverar sitt ställnings

tagande för detta alternativ med dels att de får bättre 

tillsyn över barnen, dels att familjesamhörigheten kan fort

leva. De föräldrar, cirka 16 % av de renskötande och 7 % 

av de utflyttade, som anser att skolhemsboende är lämpli

gast för deras barn anger oftast som skäl att den materi

ella standarden där är bättre än vad hemmet kan erbjuda, 

övriga motiv som anförs är att barnen lär sig att klara 

sig på egen hand eller att familjens flyttningar medför 

att skolhemsvistelse är lämpligast. Totalt kunde 3.5 % 

av föräldrarna i den renskötande delpopulationen och 

2.2 % av föräldrarna i den utflyttade delpopulationen 
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inte ta ställning till vad som vore lämpligast för barnen. 

Om man bortser från denna ringa andel av föräldrarna och 

studerar de övriga med avseende på följdfrågan, dvs valet 

mellan olika skolformer, erhålles resultat enligt ta

bell 55. 

Tabell 55, Procentuell fördelning av föräldrar som tar 
ställning i skolfrågan. Fördelning efter ur
val och angivet önskemål om skolform för bar
nen. 

ÖNSKAD SKOLFORM RENSKÖTANDE UTFLYTTADE 

Sameskola (nomadskola) 30.9 17.8 

"Vanlig" grundskola 14.5 11.1 

Grundskola med samiska inslag 54.6 71.1 

Det framgår av tabell 55 att en grundskola med samiska 

inslag har den bredaste förankringen bland föräldrarna 

i de båda delpopulationerna. Av tabellen framgår en ten

dens till skillnad mellan de båda delpopulationerna vad 

avser fördelningen på de tre alternativen. Inom den ren-

skötande delpopulationen vill en större andel än inom 

den utflyttade delpopulationen ha sameskola. Beträffande 

en grundskola med samiska inslag är förhållandet mellan 

delpopulationerna det omvända (se bil 2 p 58). Antalet 

föräldrar som väljer alternativen 2-4 i tabell 54 är i 

den renskötande delpopulationen 10 och i den utflyttade 

delpopulationen 3. Det ringa antalet gör att närmare ana

lys av dessa alternativ i relation till följdfrågan blir 

tämligen meningslös. Det kan dock konstateras att dessa 

föräldrar endast i 3 fall av 13 väljer någon annan skol

form än nomadskola för barnen. Samtliga dessa 3 tillhör 

den renskötande delpopulationen. Betraktar man de för

äldrar som vill att barnen går i skola på bostadsorten 

och bor hemma (se alternativ 1 tabell 54) och studerar 

dessa i relation till följdfrågan érhålles resultat en

ligt tabell 56. 
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Tabell 56. Föräldrar som vill att barnen går i skola på 
bostadsorten och bor hemma. Procentuell för
delning efter urval och angiven bästa skol
form för barnen. 

URVAL SKOLFORM 

ssk gsk gsi n 

Renskötande 22.2 15.6 62.2 45 

Utflyttade 11.9 11.9 76.2 42 

Teckenförklaring: 
ssk Sameskola 
gsk "Vanlig" grundskola 
gsi Grundskola med samiska inslag 
n Antal personer varpå procent uträknats 

Som synes av tabellen anser majoriteten av båda delpopu-

lationerna grundskolan med samiska inslag vara den bästa 

skolformen. Signifikanstestningar med bakgrundsvariab

lerna ger inga signifikanta samband. Jämföres tabell 55 

med tabell 56 framgår att andelen för grundskola med sa

miska inslag är större i dena senare tabellen. 

RELIABILITET OCH VALIDITET 

Ett sedan länge känt förhållande är att intervjun som in

strument i händerna på kompetenta undersökare är relia-

bel (se t ex Krech, Chrutchfield och Ballachey, 1962). 

Icke desto mindre koncentrerar sig många rapportförfat

tare främst på reliabiliteten och beräknar olika typer 

av koefficienter för att ange dess storlek. I regel vi

sar också resultaten höga reliabilitetskoefficienter. 

Va 1iditetsfrågan kommer emellertid många gånger i skym

undan. Hög innehållsvaliditet i frågorna kan emellertid 

åstadkommas bl a genom att kontrollera utformningen med 

någon grupp av personer som är insatta i den problematik 

man vill studera, (se t ex Oppenheim, 1966). Som framgår 

av delrapport 1 (Johansson 1973 a) har frågornas utform

ning skett i samråd me d bl a lärare vid sameskolorna. I 
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övrigt visar kommentarerna i bilaga 4 i anslutning till 

varje fråga hur validitetsbedömningen gjorts och vilket 

värde i detta avseende som tillmätes resultaten. 

SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION AV RESULTATEN 

Långt innan folkskolestadgans tillkomst blev samernas 

undervisningsbehov föremål för kyrkans och statens in

tresse. Präglad av en romantisk syn på samerna kom 

emellertid undervisningssystemet för samerna i Sverige 

i början av 1900-talet att klart försämras i jämförelse 

med rikets övriga befolkning. Under hänvisning bl a till 

att samerna var ett naturfolk som kunde ta skada av lång

varig utbildning vid fasta skolor infördes särskilda no

madskolor med kortare utbildningstid än vad som gavs i 

folkskolan. Undervisningen av flyttsamernas barn skildes 

helt från undervisningen av de bofastas^barn. När det i 

dag talas om liknande skolsystem i t ex vissa afrikanska 

länder brukar dessa kallas för rasistiska eller segre-

rade. 

Väsentliga data har hitintills saknats rörande samernas 

egna upplevelser av utbildningen, synen på språket och 

den övriga kulturens ställning i undervisningen och ön

skemålen i dessa avseenden inför framtiden. En långsik

tig planering av både undervisningssystemets organisa

toriska uppläggning och undervisningens innehållsmässiga 

utformning låter sig knappast göras utan sådan kunskap. 

Detta förhållande har varit huvudanledningen till att 

denna undersökning genomförts. 

Språket 

Resultaten rörande språkkunskaperna visar att intervju

personernas kunskaper i samiska redan vid skolstarten var 

beroende av från vilken del av renskötselområdet man kom. 
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Även för dem som hade sin egen skolstart närmast i tiden låg 

den ci rka 15 år tillbaka i tiden. De regionala skillnaderna 

i språkets utbredning är således en följd av en mycket 

lång utveckling under vilken språkets ställning succes

sivt försvagats. Bland de utflyttade visar resultaten 

att det i regel var de som redan kunde samiska som kom 

till nomadskolan. En möjlig tolkning är att de som vid 

tidpunkten för skolstarten inte kunde samiska i prakti

ken redan var på väg ut ur den renskötande befolkningen. 

När det gäller kunskaperna är skillnaderna mellan del-

populationerna signifikanta endast i undantagsfall. Detta 

får ses som en följd av att den utflyttade delpopulatio-

nen står mycket nära den renskötande. Som framgått tidi

gare är det här fråga om personer som de senaste 20 åren 

lämnat den renskötande befolkningen. En studie där ut

flyttningen under en längre tidsperiod varit möjlig att 

undersöka skulle kanske ge större skillnader mellan del-

populationerna. Stöd för denna slutsats finns i resulta

ten där kunskaper vid skolstart ställes i relation till 

kunskaper vid intervjutillfället. Där framgår en svag 

tendens till att den renskötande delpopulationen har för

bättrat kunskaperna. Renskötsel skulle i detta fall allt

så vara en utvecklande faktor för språkkunskaperna. Sko

lan har i allmänhet stor betydelse för att utveckla bar

nens skriv- och läsfärdigheter. Studerar man resultaten 

mot skolbakgrunden skulle man följaktligen förvänta sig 

klara skillnader i dessa färdigheter mellan dem som gått 

i nomadskola och dem som inte gjort det. Det finns emel

lertid endast en signifikant skillnad inom den utflyttade 

delpopulationen. Där kan större andel av dem som gått i 

nomadskola läsa samiska än övriga. Att motsvarande skill

nad inte finns inom den renskötande delpopulationen, och 

beträffande skrivfärdigheter saknas i båda delpopulatio

nerna, kan tolkas som att den undervisning som i dessa 

avseenden bedrivits i nomadskolan gett mycket ringa 

effekt. I anslutning till figur 1 framgår, vad avser 

läs- och skrivfärdigheter, att de högsta värdena finns 

i det geografiska distrikt som benämts BDS. Detta distrikt 
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skilj er sig från de övriga så tillvida att samernas folk-

högskola ligger inom distriktet. Folkhögskolan har under 

en följd av år bedrivit kursverksamhet i samiska. Det 

kan förmodas att folkhögskolans verksamhet i viss man bi

dragit till de för BDS utmärkande resultaten. Att stu

dera språkets utbredning på ett bredare urval från den 

utflyttade befolkningen vore av den anledningen angelä

get . 

Önskemålen att barnen skall lära sig samiska är myck

et omfattande bland föräldrarna. Även där detta önske

mål är minst utbredd omfattar det ändock majoriteten 

av föräldrarna. I relation till övriga språkgrupper är 

önskemålet att barnen skall lära sig samiska minst bland 

föräldrarna i den sydsamiska gruppen. Anmärkningsvärt är 

dock att den lilla minoritet som inte vill att barnen 

lär sig samiska samtliga själva har gått i nomadskola. 

Övervägande delen av dessa har också enbart nomadskola 

som utbildningsbakgrund. De utflyttade av dessa kan i 

regel inte heller ange något innehåll ifråga om sameiden

titeten. Det måste då konstateras att nomadskolan inte lyck

ats vidmakthålla eller skapa identitetskänsla hos dessa 

utflyttade. Den dialekt föräldrarna vill att barnen skall 

lära sig sammanfaller till stor del med den dialekt till 

vilken man hänför sig själv. I de fall föräldern inte 

hänför sig själv till någon samisk dialekt vill vederbö

rande att barnen lär sig den samiska dialekt som talas 

i omgivningen. Resultaten påkallar att det i undervisnings-

sammanhang tas fasta på detta intresse för den egna dia

lekten. 

Resultaten som visar på det relativt stora intresset för 

ett gemensamt samiskt språk bör tolkas med viss försik

tighet. Inom den nordsamiska språkgruppen avser drygt 90 -£ 

den egna dialekten med det gemensamma språket. I de öv

riga språkgrupperna är förhållandet detsamma för cirka 

hälften. I den utflyttade delpopulationen vill de vidare
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utbildade i större utsträckning än övriga slå vakt om den 

överlevande dialekten i händelse av att andra dialekter 

skulle försvinna av någon anledning. Denna skillnad kvar

står dock ej när man frågar om beredskapen att lära sig 

ifrågavarande dialekt. Detta kan kanske tolkas att de mera 

allmänna frågorna om gemensamt språk och viljan att slå 

vakt om överlevande språk snarare är uttryck för en gemen

skapskänsla än för en faktisk beredskap att övergå till 

ett gemensamt språk. En närmare studie av samhörighets

känslan vore därför värdefullt som komplement till dessa 

resultat. 

Språkanvändningen återspeglar också stora skillnader mel-

len geografiska distrikt. I de två nordligaste distrikten 

användes i allmänhet samiska när den man tilltalar kan 

språket. I de sydligaste distriktet används samiskan se

lektiv. Där används språket i huvudsak vid samtal med äld

re personer. Från tidigare undersökningar ( Mo lander, B . , & 

Âhrin, I. 1970) är det också känt att kunskaperna i samis

ka där företrädesvis finns i åldrar över 30 år. Det er

hållna resultatet kan ses som en ytterligare påminnelse 

om att den sydsamiska språkutvecklingen befinner sig i 

ett kritiskt läge som pekar i negativ riktning. Ett för 

den fortsatta språkutvecklingen mycket oroande resultat 

är att gifta eller sammanboende i den utflyttade delpopu-

lationen i mycket lite n omfattning använder samiska i sam

tal med varandra även om förutsättningar härför förelig

ger. Noteras bör dock att makar som använder samiska sins

emellan i regel själva har nomadskolebakgrund. Samtidigt 

måste man dock komma ihåg att endast 40 % av makarna i den 

utflyttade delpopulationen som gått i nomadskola talar 

samiska. Språkanvändningen med barnen är ett annat oroan

de resultat. Föräldrarna försöker av resultaten att döma 

få barnen att prata samiska även i de fall där föräldrarna 

inte sinsemellan pratar samiske. Förutsättningarna för att 

barnen verkligen lär sig språket är således inte de allra 

bästa. Endast bland de renskötande i det nordligaste di

striktet blir samiska första språk för majoriteten av 



76 

barnen. För ännu färre barn blir samiska kamratspråk. Re

sultaten visar att ett aktivare användande av språket är 

angeläget för att trygga dess framtid. Möjligheterna till 

aktiv användning av språket begränsas för den utflyttade 

delpopulationen många gånger av situationsfaktorer. Ett 

exempel härpå kan ses i tabell 28 där det framgår att de 

utflyttade i liten utsträckning använder samiska med ar

betskamraterna. Anledningen härtill är oftast att det inte 

finns arbetskamrater som kan samiska. Av resultaten fram

går att bland dem som saknar vidareutbildning har läs- och 

skrivkunskaper ingen större spridning hos dem som har nomad

skolebakgrund än hos övriga. Däremot visar resultaten, fram

förallt inom den renskötande delpopulationen, att de som 

har nomadskolebakgrund är flitigare användare av språket 

än övriga. Detta skulle möjligen kunna tolkas på det vi

set att nomadskolan kanske inte betytt något speciellt vad 

avser kunskaperna i språket men kanske bidragit till en 

positivare inställning till språket än vad skolan i övrigt 

åstadkommit. Mot detta med positivare inställn ing till språ

ket talar dock de resultat som visar att samtliga som inte 

vill att deras barn lär sig samiska själva har nomadskole

bakgrund. Nomadskolans betydelse för en positiv språkut

veckling förefaller av resultaten att döma således vara 

diskutabel. 

Den egna utbildningen och nuvarande skolförhållanden för 

barnen. 

Ungefär hälften av intervjupersonerna har angett att sko

lan för deras egen del inte har gett vad de skulle önskat 

sig. Den renskötande delpopulationen har huvudsakligen 

upplevt att skolan brustit i att förmedla en bred allmän

bildning. De utflyttade har sal-nat inslag som gett dem yr-

kesförberedande kunskaper. Noteras bör här att skolbakgrun-

den inte ger någon signifikans vid testningarna. Detta inne

bär således att samerna upplevt brister både i nomadskolan 

och f olk/grundskolan. Materialet medger inte att det près*1  

sas på sitt innehåll beträffande orsakerna till dessa bris

ter. Utifrån resultaten kan dock hypoteser om orsakerna 
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uppställas för vidare forskning. För nomadskolans vidkom

mande kan en hypotes uppställas att orsakerna finns att 

söka i kvalitativa brister i undervisningen. Återkommande 

kommentarer till vissa resultat har pekat i denna riktning. 

För folk- och grundskolan i övrigt bör hypotesen vara att 

undervisningen inte har kunnat förankras i barnens hem-

kultur. Det stora intresset för samiskt stoff i grundsko

lands undervisning kan vara ett uttryc k för detta. Majo

riteten av dem som upplevt dessa brister har också önske

mål om att få komplettera sin utbildningsgrund. Många an

f ö r  e m e l l e r t i d  a t t  d e  u p p l e v e r  s i t t  a r b e t e  e l l e r  t o m  

sin ålder som ett hinder mot att för tillfället göra något 

åt saken. Det bör emellertid vara angeläget att närmare 

undersöka vuxenutbildningsbehovet och de förhållanden som 

kan verka hindr ande på ett förverkligande av önskemålen. 

Resultaten visar att skälen till varför de intervjuade 

själv gick i nomadskola skiljer sig från de skäl man har 

för att låta sina egna barn gå där. Själva har de inte haft 

något val. De var helt enkelt hänvisade till den ena eller 

andra skolformen beroende på om vederbörande ansågs vara 

same av den "rätta sorten" eller ej. De egna barnens skol

val avgörs däremot av praktiska överväganden som föräld

rarna gör. Vid intervjutillfället ansåg c:a 50 % av för

äldrarna i den renskötande delpopulationen och c:a 15 % 

av föräldrarna i den utflyttade delpopulationen att de i 

framtiden skulle kunna komma att anlita sameskolan för 

sina barn. Majoriteten av de renskötande föräldrar som 

sade att detta kunde bli aktuellt anförde praktiska motiv 

härför. Detta har stor betydelse för sameskolornas framtid. 

Motiv av detta slag är i hög grad föremål för t ex olika 

former av konjunkturmässig inverkan. Tillfälliga svängningar 

i dessa praktiska motiv kan få till följd att en sameskola 

står utan elever. I händelse av att den närmaste sameskolan 

läggs ned kommer enligt resultaten, de allra flesta föräld

rarna inte att sända bainen till någon annan sameskola utan 

till den skola som ligger närmast. Trots att elevunderlaget 

för vissa sameskolor är lågt bör de på kort sikt behållas 

i avvaktan på den närmaste utvecklingen. Nära hopkopplad 
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med sameskolornas existens är också internatformen. Unge

fär 40 % av de renskötande föräldrarna och 10 % av de 

utflyttade föräldrarna ansåg att de kunde komma att anlita 

skolhemmen för sina barn. En betydligt mindre andel, 16 % 

respektive 7 % ansåg att det för barnen var det bästa al

ternativet med skolhemsboende. Man bör nog därför räkna 

med att skolhemsboende i verkligheten kanske blir aktu

ellt för en mindre andel av föräldrarna än vad de först

nämnda resultaten visar. 

Föräldrarnas positiva inställning till barnens utbildning 

framgår av att cirka 95 % vill att barnen erhåller ut

bildning över grundskolenivå. Som jämförelse kan noteras 

att vid en SIFO-undersökning 1970 bland föräldrar till 

elever i grundskolan i Sverige ansåg 75 % av föräldrarna 

att det var ganska viktigt att barnen kommer in i gym

nasiet (Bush, k., Gouideo, L., & Sverkman, E. 1970]. I 

samma undersökning fick föräldrarna också ange om de sak

nade undervisning i något i grundsko lan. Totalt 20 % av 

föräldrarna anförde önskemål om mer undervisning i vissa 

ämnen. Resultaten från föreliggande undersökning visar 

att 91,2 % av de renskötande och 87 % av de utflyttade 

föräldrarna önskar samiskt stoff i grundskolans undervis

ning. Innehållet i det stoff de önskar få generellt inte

grerat i grundskolans undervisning skall i hög grad avse 

samernâs nuvarande förhållanden. Upplevelsen av att grund

skolans undervisning brister i vissa avseenden är såle

des betydeligt mera utbredd bland sameföräldrarna än bland 

övriga svenska föräldrar. Motiveringen för sådant stoff 

är i allmänhet behovet av kunskapsspridning om samerna. 

På sidan 60 framgår emellertid att intervjupersoner från 

skogsbyarna och BDN skiljer sig från övriga distrikt genom 

att betona att sådant stoff också kan s kapa större för

ståelse för andra kulturer. Även i andra sammanhang har 

forskare fått resultat som för dessa geografiska områden 

avvikit från resultaten i övrigt. Ibland har de utifrån 

sina egna utgångspunkter inte kunnat ge någon förklaring 
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till avvikelserna. En geograf fann exempelvis ett avvikan

de bosättningsmönster i norra norrbotten. Följande citat 

belyser ifrågavarande forskares misstankar om vad som kun

de ligga bakom resultatet, "...känner man sig frestad att 

hänvisa till något ioke närmare bekant kulturmönster eller 

en folkpsykologisk bakgrund." (Rudberg, S., 1957, s 155). 

Med kännedom om att det i dessa trakter under lång tid har 

funnits ett säreget kulturmönster, som emellertid utåt sett 

är föga känt, förefaller den bakomliggande tanken i ovan

stående citat vara en rimlig förklaringsgrund till det 

resultat som åsyftas. Kulturmönstret ifråga skulle kunna 

vara det så kallade "värdi"-systemet, Detta system inne

bar ett ömsesidigt ekonomiskt-socialt samarbete mellan 

den bofaste och renskötaren. Genom systemet höll man sig 

informerad om varandras förhållanden och härigenom upp

stod en mellanmänsklig förståelse som kanske saknar mot

stycke i övrig svensk kultur. Systemet reglerades ofta 

av bestämda traditioner och en del forskare (t ex Campbell, 

1948) har sett detta som en sedvanerättlig institution. Det 

i föreliggande undersökning avvikande resultatet i BDN och 

SKOGS-byarna rörande motiven för samiskt stoff i grundsko

lan kan också vara influerat av detta system. Forskning som 

närmare analyserat systemet saknas emellertid varför kun

skapen härom är alltför bristfällig för att kunna använ

das till säkra påståenden om eventuella orsakssamband. Sy

stemet i sig, dess relationer till det nuvarande samhället 

och påverkan på den enskilde individen borde därför sna

rast bli föremål för forskningsinsatser. 

Inför en valsituation där föräldrarna får möjlighet att väl 

ja mellan en vanlig grundskola, en sameskola i nuvarande 

utformning och en grundskola med samiska inslag visar re

sultaten att de flesta kommer att välja det sistnämnda al

ternativet. Ett sådant alternativ ställer dock stora krav 

på lärarna. Undersökningsresultaten visar på att det över

lag anses att lärarna är för dåligt insatta i samernas 
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förhållanden för att kunna integrera samiskt stoff i sin 

undervisning. Förbättring i detta avseende vill samerna 

uppnå utan att göra avkall på att läraren i övrigt måste 

vara kunnig och ha fallenhet för sitt yrke. Resultaten 

från denna undersökning visar på ny kunskap som måste 

beaktas i planeringen av den framtida sameundervisningen. 

Intervjupersonernas egna erfarenheter tyder på att vare 

sig nomadskolan/sameskolan eller folkskolan/grundskolan 

har gett dem vad de önskade. De konstaterade skillnader

na mellan olika geografiska distrikt, t ex vad avser 

språkkunskaper, föräldrarnas önskemål om samiskt stoff 

och undervisningsutbud kan inte tillgodoses inom det nu

varande systemet som det är. Detta kräver en genomgri

pande översyn och förändring av sameundervisningen i 

Sverige. En förändring som bör bygga på att det lokala 

inflytandet över undervisningens innehåll och utformning 

förstärks. Förändringen kräver emellertid också att det 

åtminstone i grova drag är bekant hur många elever som 

kan vara aktuella för sådan undervisning och var dessa 

elever finns 
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Bilaga 

Förteckning över samebyar indelade i distrikt 

Distrikt Samebyns namn 

Norrbottens Norra distrikt 
( BDN) 

Norrbottens 
( BDS ) 

Södra distrikt 

Skogs samebyar 
(SKOGS) 

Könkämä 
Lainiovuoma 
Saarivuoma 
Talma 
Rautasvuoma 
Laevas 
Norr Kaitum 
Mellanbyn 
Sör Kaitum 

Sirkas 
Jåkkåkaska 
Tuorpon 
Luokta-Mavas 
Samisj aur-Njarg 
Svaipa 

Vittangi 
Gällivare 
Serri 
Udtja 
Ståkke 
östra Kikkejaure 
Västra Kikkejaure 
Mausjaure 
Maskaure 
Malå 

Västerbottens fjällsamet?yar 
(AC) 

Gran 
Ran 
Umbyn 
Vapsten 
Vilhelmina Norra 
Vilhelmina Södra 

Jämtlands 
län 
(Z) 

län och Kopparbergs Frostviken 
Frostviken 
Frostviken 
Hotagen 
Offerdal 
Sösjö 
Ka H 
Tåssåsen 
Handölsdalen 
Mittådalen 
Tännäs 
Idre 

Norra 
Mellersta 
Södra 
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SIGNIFIKANS-TESTNINGAR 

Samband 

1. Språktillhörighet 
mot kunskap vid 
skolstart 

2. Egen skolform mot 
kunskap vid skol
start 

3. Delpopulation mot 
nuvarande språk
kunskaper. (Inom 
x^esp distrikt) 

4. Distrikt mot nuva
rande språkkunska
per 
RENSKÖTANDE 

Testvariabel 
och formel 
enl Guilford 
1965# Siegel 
1956 (s) 

X2 11.5 

X2 11.10 

X2 11.10 

Erhållet Kritiskt^ sign D 
varde varde nivå 

Rsk 18.5X 
Utfl 26.2X 

19.9 

skogs, 4,887 

X2(4)=9.488 5 % 

Företa BDN-AC p 6 1(s) p<O.O16O0 p=0,05 5 % 
BDS-AC p e Ks) p<0.04672 pa0.05 5 % 

Tala BDN-AC P 6 Ks) P!=0.02317 p=0.05 5 % 
BDN-
SKOGS X2 1.10 5.409 

Läsa BDS- X2 1.10 5.350 
SKDGS 

UTFLYTTADE 
Förstå 

Tala 

Läsa 

BDN- X2 1 1.10 19.45 
SK0GS 
BDN-AC p 6. Ks) p<0.012l 
BDS-
SK0GS X2 1 1.10 11.771 
BDS-AC X2 1 1.10 4.130 

BDS-
SK0GS X2 1 1.10 11.771 
BDS-AC X2 1 1.10 8.223 
BDN-
SK0GS X2 1 1.10 13.259 
BDN-AC X2 1 1.10 9.016 

BDN-
SK0GS X2 1 1.10 7.124 
EDS
SKOGS X2 1 1.10 16.744 
BDS-AC <1 1.10 10.687 
BDS-Z X2 1 1.10 6.003 

p=0.Ö5 5 % 

x) Yate's korrektion 

1) När inget annat anges är kritiskt 
nivån 5 %. 

värde x2t^= 3.841 och sign • 
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Samband Testvariabel 
och formel 
enl Guilford 
1965, Siegel 
1956 (s) 

5. Nuvarande språk
kunskaper mot del-
population (inom 
resp språkkatego
ri) 
Skriva (NS) Rsk-

UTFL X2 11.10 

Erhållet 
värde 

4.876 

Kritiskt 
värde 

1) sign 
nivå 

1) 

6. Nuvarande språk
kunskaper - språk-
tillhörighet 

UTFLYTTADE 
Tala SNF-NS X2 1.10 20.796 

SNF-PL X2 1.10 9.550 
NS-SYD X2 1.10 8.654 

Skriva NS-SYD X2 1.10 5.095 

Förstå SNF-NS X2 1.10 34.911 
SNF-PL X2 1.10 9.550 
SNF-SYD X2 1.10 6.220 
NS-SYD X2 1.10 6.186 

Läsa SNF-NS X2 1.10 5.682 
SNF-PL X2 1.10 4.211 

RENSKÖTANDE 
Tala SNF-NS P 6 Ks) p<0.00002 P = 0.05 5 % 

SNF-PL P 6 1 (s) p=0.01280 P = 0.05 5 % 
NS-SHD X2 1.10 22.326 
PL-SYD X2 1.10 6.783 

Förstå SNF-NS P 6 1(s) p<0.00792 P = 0.05 5 % 
SNF-PL P 6 Ks) p-0.030435 P = 0.05 5 % 
NS-SYD P 6 Ks) p<0.01707 P = 0.05 5 % 

1) När inget annat anges är kritiskt värde x2(1)= 3.841 och sign 
nivån 5 %. 
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Samband Testvariabel Erhållet Kritiskt1^ sign^ 
och formel värde värde riivå 
enl Guilford 
1965, Siegel 
1956 (s) 

7. Nuvarande språk
kunskaper - skol-
bakgrund. 

UTFLYTTADE 
Tala Nomadskole

bakgrund -
vanlig X2 11.10 28.70 
folk/grund
skola 

Förstå - " - X2 11.10 35.913 

Läsa - " - X2 11.10 18.421 

RENSKÖTANDE 
Tala Nomadskole-

bakgrund 
med vanlig x2 11.10 14.573 
folk/grund-
skola 

Förstå - " - p 6.1(s) p<0.04113 p = 0.0 5 5 % 

UTFLYTTADE 
Läsa Obligatorisk 

skola - vida
reutbildade x2 11.10 5.73 

Vidareutbil
dade med no
madskolebak- x2 11.10 3.555 x2(1)=2.706 10 % 
grund - övri
ga vidareut
bildade 

8. UTFLYTTADE 
Viljan att barnen 
lär sig samiska - x2 11.10 2.460 x2(D = 1.642 20 % 
identitetsinnehåll 

9. Barnens talfärdig
heter i samiska - x2 11.10 1.76 x2(1)=1.642 20 % 
skrivfärdigheter 
Utflyttade BDN 

10. Barnens talfärdig
heter i samiska - x2 11.10 3.491 x2(1)=2..706 10 % 
skrivfärdigheter. 
Renskötande NS 

1) När inget anges är kritiskt värde x2(1)= 3.841 och sign nivån 5 % 
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Samband Testvariabel Erhållet Kritisktsign 
och formel varde värde nivå 
enl Guilford 
1965, Siegel 
1956 (s) 

11. Barnens skrivfärdig-
heter - föräldrar« 
skolgång. Utflytta
de. Nomadskola - x2 11-« 10 5.600 
vanlig folkskola 

12. RENSKÖTANDE 
Distrikt - önske
mål om gemensamt sa
miskt språk 

BDN - AC X* 11.10 3.386 x2t1)-2.706 10 % 

BDN - 7. x2 11.10 2.126 x2C 5 = 1.642 20 % 

Språkidentitet - ön
skemål om gemensamt 
samiskt språk 

NS - SYD y2 11.10 3.320 x2(1)=2.706 10 % 

13. Pite/Lule 
Önskemål om gemen- ? 11.10 2.069 x2(D"1*642 20 % 
samt samiskt språk , 
RSK - UTFL 

14. Önskad gemensamt 
språk 
PL , 
PL mot annan dia- x

2 11.10 1.577 X2d)r1.074 30 > 
lekt. 
RSK - UTFL 

SYD 
SYD mot annan dia- 2 n.i0 1.45g X2M)-1.074 30 » 
lekt 
RSK - UTFL 

RSK 
NS mot övriga dia
lekter p.6.1(s) p<0.0055 0.01 1 ' 
NS - PL 

NS - SYD x2 11.10 9.48 x2tU"9.2iP 1 ' 

1) När inget annat anget är kritiskt värde X2(1)= 3,841 och sign 

nivån 5 %. 
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Samband Testvariabel Erhållet Kritiskt1^ sign1^ 
och formel värde värde nivå 
enl Guilford 
1965, Siegel 
1956 (s) 

15. BDN 
Delpop - överlevan
de dialekt x2 11-9 6.166 

RSK 
Slår vakt oavsett 
vilken dialekt mot 
annat alternativ 

BDN - AC x2 11-10 3.33 X2(1)= 2.706 10 % 

BDN - SKOGS x2 11.10 4.92 

BDN - BDS x2 11.10 13.85 x2M)=10.827 0.1 ' 

BDN - Z x2 11.10 10.27 x2H)= 6.635 1 % 

NS - SYD x2 11.10 5.70 

16. Språklig bakgrund -
vakt om överlevan
de dialekt 
NS 
RSK - UTFL x2 11.9 3.167 X2(D= 2-706 10 % 

SYD 
RSK"- UTFL X2 11.10 2.09 X2(D = 1-642 20 % 

17. BDN 
delpopulation - be
redskap att lära sig 
dialekt x2 11.9 4.455 

18. NS 
Språklig bakgrund 
- beredskap att 
lära sig dialekt 
RSK - UTFL x2 11.9 1-832 X2(D= 1-642 20 % 

19. Önskad gemensamt 
språk.NS mot övriga 
dialekter 
RSK 
BDN - Z x2 11.10 5.40 

BDN - BDS x2 11.10 3.29 X2H)= 2.706 10 % 

BDN - SKOGS p 6.1(s) p=0.0609 p= 0.10 10 % 
(p 19 forts nästa 
sida) 

1j När inget annat anges är kritiskt värde x2(1)=3.841 och sign nivån 
C" O. b 4 „ 
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Samband Testvariabel, Erhållet Kritiskt^ sign ̂  
och formel varde värde nivå 
enl Guilford 
1965, Siegel 
1956 (s) 

19 UTFL 
BDN - Z p 6.Ks) p<0.0185 p • 0.05 5 % 

BDN - AC X2 11-10 10.257 X2(1)= 9.210 1% 

BDN - SKOGS X2 11.10 4.730 

BDN - BDS X2 11.10 3.973 

20. Beredskap att lära 
sig dialekt mot di
strikt. Vilken dia
lekt som helst -
annat alternativ 
RSK 
BDN - AC X2 11.10 4.850 

BDN - SKOGS X2 11.10 4.700 

BDN - BDS X2 11.10 4.250 

21. UTFL 
Vidareutbildade mot 
lågutbildade. Vakt 
om vilken dialekt x2 11.10 4.288 
som helst - annat 
alternativ 

22. RSK 
Vanlig folk/grund
skola mot nomadsko
la. Beredskap lära • 
sig dialekt oavsett x2 11.10 5.673 
vilket - annat alter
nativ 

23. RSK 
Har barn mot har inte . ' 
barn. Beredskap lära 
sig dialekt oavsett x2 11.10 2.821 x2(Ds  2.706 10 % 
vilket - annat al
ternativ 

1) När inget annat anges är kritiskt värde x2(D = 3.841 och sign 
nivån 5 %. 
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Samband Testvariabel 
och formel 
enl Guilford 
1965, Siegel 
1956 (S) 

Erhållet Kritiskt^ sign^ 
värde värde nivå 

24. RSK 
Talar samiska med 
alla som förstår 
mot övriga alternativ 
BDN - AC p. 6 .1(s] p<0.0375 p = 0.0 5 5 % 

BON - SKOGS X2 1 1.10 15.445 

BDN - Z X2 1 1.10 13.438 

BDS - SKOGS X2 1 1.10 4.709 

ÜTFL 
BDN - AC X2 1 1.10 7.016 

BDN - SKOGS X2 1 1.10 10.926 

BDN - Z X 2  1 1.10 9.599 

BDS - SKOGS X2 1 1.10 7.160 

BDS - AC X2 1 1.10 4.301 

BDS - Z X2 1 1.10 6.242 

25. Talar samiska med 
alla som förstår 
mot andra alter
nativ. 
RSK 
Har inte barn -
har barn 

X2 11.10 

Talar Nordsamiska - 2 ̂  -in 
talar Sydsamiska x 

Talar Pite/Lulesa-
miska - talar Syd- x2 11.10 
samiska 

Har gått i nomadsko
la - ej gått i no- x2 11.10 
madskola 

X2 11.09 

X2 11.10 

UTFL 
Har inte barn -
har barn 
Talar Nordsamiska 
- talar Sydsamiska 

Talar Pite/Lulesa-
miska - talar Syd- x2 '11.10 
samiska 

Har gått i nomadsko
la - ej gått i no- x2 11.10 
madskola 

1.30 

19.706 

5.513 

12.356 

2.401 

12.483 

3.060 

14.669 

X2(1)=1.074 30% 

X2m = 1.642 20 % 

X2(1)-2.706 10 

1) När inget annat anges är kritiskt värde x2(1)= 3.841 och sign nivån 
5 %. 
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Samband Testvariabel 
och formel 
enl Guilford 
1965, Siegel 
1956 (S) 

26. Talar med make/maka 
- Depopulation 
BDN p.6.1(S) 

BDS X2 11.10 

Erhållet Kritiskt^ sign1^ 
varde varde nivå 

27. Talar med make/maka 
RSK 
BDN - SKGGS 

BDN - AC 

BON - Z 

BDS - SKOGS 

BDS - AC 

UTFL 
BDS - SKOGS 

Anger identitets
innehåll - övriga 

28. RSK 
Talar samiska med 
make/maka 
NS - SYD 

NS - SNF 

29. Talar samiska med 
make/maka 
RSK 
Gått i nomadskola 
- Annan skola 

UTFL 
Gått i nomadskola 
- Annan skola 

30. Talar samiska med 
barnen. 
RSK - UTFL 

RSK 
BDN - SKOGS 

UTFL 
BDS - AC 

RSK 
NS - SYD 

X2 11.10 

p.6.KS) 

P.6.KS) 

X2 11110 

X? 11.10 

X2 11.10 

X2 11.10 

X2 11.10 

p 6. 1(S) 

X2 11.10 

X2 11.10 

X2 11.9 

X2 11.10 

X2 11.10 

X2 11.10 

p<0.03184 p < 0.05 5 % 

1.709 x2(D=1.642 20 % 

11.27 

p< 0.02378 p = 0.05 5 % 

p<0.04266 p = 0.05 5 % 

6.629 

4.261 

2.686 x2(1)=1.642 20% 

1.687 x2(1)=1.642 20 % 

15.245 

p<0.04703 p = 0.05 

10.971 

5.291 

7,434 

4.096 

4.129 

1) När inget annat anges är kritiskt 
5 %. 

7.745 

värde x2(D= 3.841 och sign nivån 
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Samband Testvariabel Erhållet Kritiskt1 ̂  sign D 
och formel värde värde nivå 
enl Guilford 
1965, Siegel 
1956 (S] 

31. Talar samiska med 
barnen. 
RSK 
Har gått i nomadsko- 2 11.10 7.884 
la - Annan skola 

32. Talar samiska med 
arbetskamrater. 
RSK 
BDN - AC p 6.1(s) p < 0.03 p = 0. 05 5 -s 

Talar samiska med 
kamrater i byn. 
BDN-AC p 6.1(s) p < 0.03 p = 0. 05 5 % 

BDN - SKOGS X2 11.10 15.445 

BDN - Z X2 11.10 13.438 

33. RSK 
Talar samiska med 
0Idre• 
BDN - BDS X2 11.10 5.456 

BDN - SKOGS X2 11.10 15.982 

BDN - AC p 6.Ks) p<0.016 p = 0. 05 5 % 

BDN - Z p 6.Ks) p<0.026 p =0.05 5 % 

BDS - SKOGS X2 11.10 15.751 

UTFL 2 11.10 5.440 
BDS - SKOGS X' 

Z - SKOGS X2 11.10 4.877 

34. Talar samiska med 
kamrater i byn 
BDN 
RSK - UTFL X2 11-10 15.638 

NS 

RSK - UTFL X2 11-10 11.694 

1) När inget annat anges är kritiskt värde x2M)= 3.841 och sign nivån 
5 %. 



1 
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Samband Testvariabel 
och formel 
enl Guilford 
1965, Siegel 
1956 (s) 

35. Talar samiska med 
arbetskamrater. 

36. Talar samiska med 
kamrater i byn. 
RSK Nomadskola -

annan skola 

UTFL Nomadskola -
annan skola 

37. Försöker få barnen 
tala samiska. 
RSK 
BDN - SKOGS 

BDN - Z 

BDS - SKOGS 

BDS - Z 

38. Försöker få bar
nen tala samiska 
BDN 
RSK - UTFL 

AC 
RSK - UTFL 

NS 
RSK - UTFL 

RSK 
NS - SYD 

39. Försöker få barnen 
tala samiska 
RSK 

X2 11.10 

X2 11.10 

p 6.1(s) 

p 6.1(s) 

X2 11.10 

p 6.1(s) 

p 6.1(s) 

X2 11.10 

X2 11,10 

X2 11.10 

Erhållet Kristiskt ̂ ) sign 1) 
värde värde nivå 

RDM. RSK - UTFL X2 11 .9 38.026 

BPS. RSK - UTFL X2 11 .10 15.081 

SKOGS. RSK - UTFL X2 11 .10 6.563 

AC. RSK - UTFL X2 11 .10 2.752 

Z. RSK - UTFL X2 11 .10 6.400 

NS. RSK - UTFL X2 11 .9 47.205 

PL. RSK - UTFL X2 11 .10 16.638 

SVD. RSK - UTFL X2 11 .10 6.019 

RSK: Nomadskola -
annan skola. X2 11 .10 17.600 

X2(1)=2.706 10 

15.296 

8.392 

p<0.00071 p =0.05 

p<0.00570 p =0,05 

X2=7.113 

4(tabell I, 4 
s) 

5 % 

5 % 

10 % 

p<0.00648 p =0.05 

4,648 

5.699 

7.817 

5 % 

Nomadskola - annan X211-1Q 4-087 

1) När inget annat anges är kritiskt värde x2(1)=3.841 och sign nivån 
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Samband Testvariabel 
och formel 
enl Guilford 
1965, Siegel 

40. Samiska som barnens 1956 (s) 
första språk. 
RSK 

BDN - SKOGS 

BDN - AC 

BDN - Z 

BDN 
RSK- UTFL 

RSK 
NS - SYD 

Nomadskola -
skola 

annan 

X2 11.10 

p 6.1(s) 

X 2  11.10 

X 2  11.10 

X 2  11.10 

X 2  11.10 

41. Samiska som barnens 
kamratspråk. 

43. Saknat allmänbild
ning i skola. 
Nomadskola - övriga x2 11.10 

Erhållet 
värde 

9.469 

p<0.01186 

8.269 

4.151 

9.45 

8.556 

RSK 
BDN - SKOGS X2 11.10 6.423 

BDN - AC X2 11.10 5.367 

BDN - Z X2 11.10 5.460 

BDN 
RSK -i UTFL X2 11.10 5.696 

RSK 
NS- SYD X2 11.10 7.268 

Syskon i folkskola. 
UTFL 
SNF - NS X2 11.10 11.986 

SNF - SYD X2 11.10 4.838 

RSK 

SNF - NS p I 5.1(s) p<0.00002 

SNF - PL X2 11.10 5.556 

SNF - SYD X2 11.10 6.253 

NS - PL X2 11.10 5.069 

NS - SYD X2 11.10 3.543 

1.327 

Kritiskt 
värde 

1) sign 
nivå 

1) 

p = 0.05 

p = 0. 05 5 % 

X2(1)=2.706 10 

X 2 ( 1 ) = 1 .074 30 

1) När inget annat anges är kritiskt värde x2(D = 3.841 och sign nivån 
5 %. 
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Samband Testvariabel 
och formel 
enl Guilford 
1965, Siegel 
1956 (s) 

44. Bredare allmänbild
ning - andra motiv. 
RSK - UTFL X2 11.9 

45. Har/kommer att ha 
barn i N-skola. 
RSK - UTFL 
BDN X2 11.10 

BDS X2 11.10 

AC X2 11.10 

RSK 

AC - SKOGS p 6.1(s) 

BDS - SKOGS X2 11.10 

BDN - SKOGS X2 11.10 

46. Motiv för val av 
nomadskola. 
RSK - UTFL X2 11.10 
Praktiska-Kulturbevarande 

47. Motiv för samiskt 
stoff i grundsko
lan. Kunskaper -
andra motiv. 
UTFL 
Föräldrar - övriga x2 11.10 

HELA POPULATIO
NEN 

Föräldrar:RSK-UTFL x2 11.10 

Övriga :RSK-UTFL x2 11.10 

RSK - föräldrar 

SKOGS - BDN x2 11.10 

SKOGS - BDS x2 11.10 

SKOGS - AC x2 11.10 

SKOGS - Z x2 11.10 

UTFL 
Kunskaper "förståel
se 

BDN - ÖVRIGA DISTR X2 11-10 

BDN - BDS x2 11.10 

BDN - (AC+SKOGS+Z) x2 11.10 

1) När inget annat anges är kritiskt 
nivån är 5 %. 

Erhållet 
värde 

Kritiskt1^ sign^ 
värde nivå 

7.208 

2.583 

2.852 

2.228 

p<0.02754 

7.471 

3.600 

1.535 

4.882 

2.455 

2.558 

2.320 

5.473 

3.429 

3.520 

X2(1)a1.642 20 % 

X2(1)=2.706 10 % 

X2(1)=1.642 20 % 

p = 0.05 5 % 

X2(1)=2.706 10 % 

X2(1)=1.074 30 % 

X2(1)B1.642 20% 

X2(1)=1.642 20 % 

X2(1)=1.642 20 % 

X2(1)=2,706 10 % 

X2(1)*2.706 10 % 

4.498 

2.679 

2.244 

värde x2(1): 

X2(1)=1.642 20% 

X2(1)=1.642 20 % 

3.841 och sign 
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Samband Testvariabel Erhållet Kritiskt^ sign^ 
och formel värde värde nivå 
enl Guilford 
1965, Siegel 
1956 (s) 

48. Grad av obligato
rium för samiskt 
stoff i grundsko
lan. 
Obligatoriskt för 
alla - annat. 
UTFL - RSK X2 11.9 4.410 

49. Lokalisering 
I alla grundskolor 
- annat alternativ. 
UTFL - RSK X2 11.9 9.698 

50. Innehåll i samiskt 
stoff: Historia 
RSK - UTFL X2 11.9 3.905 

51. Innehåll i samiskt 
stoff : Ekologi. 
RSK 
föräldrar: 

BDN - SKOGS X2 11.10 3.752 X2(1)=2.706 10 % 

BDN - Z X2 11.10 2.761 x2(D=2.706 10 % 

BDN - BDS X2 11.10 1.738 x2CD = 1-642 20 % 

övriga : 

BDN - SKOGS X2 11.10 5.904 

BDN - AC X2 11.10 3.225 x2M )=2.706 10 % 

UTFL 

föräldrar: 
BDN - Z X2 11.10 3.138 X2M)=2.706 10 % 

52. Innehåll i samiskt 
stoff: levnadsför
hållanden. 
UTFL övriga 

NS - PL p 6.1(s) p < 0.04 p = 0.05 5 % 

53. Att läraren själv 
är same viktigas
te kravet. 
RSK -
Föräldrar - övriga x2 11.10 8.26 

1) När inget annat anges är kritiskt värde x2(1)= 3.841 och sign nivån 
5 %. 
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Samband Testvariabel Erhållet Kritiskt ^ sign''-' 
och formel värde värde nivå 
enl Guilford 
1965, Siegel 
1956 (s) 

54. Anför synpunkter om 
skolhem. 
RSK 
g|ppS -övriga distr p 6.1(s) p<0.01 p=0.05 5% 

"SKOGS - övriga distr o 6.Ks) p<0.04 p = 0.0 5 5% 

55. Kategoriskt for
eller nackdelar. 
IJTFL föräldrar 
Nom~Hs kolebakgrund 211i10 x2=2.104 x2m=1.642 20 % 
"O v za 

56. Barri i skolhem. 
Föräldrar 
RSK - UTFL X2 11-10 11.490 

BDS 
RSK - UTFL X2 11-9 4.965 

AC 
RSK' - UTFL X2 11-9 2.228 x2(1 M-642 20 % 

UTFL 
Anger identitet 2 11<9 2.051 X2(1)=1-642 20 
övriga 

57. Alt 1 - övriga alt. 
RSK -UTFL' X2 11-10 2.096 X2M) = 1.642 20 

58. Fördelning på skol
former. 
RSK - UTFL X2 11-5 3.02 x2(2)=2.408 30 

1) När inget annat anges är kritiskt värde x2C11= 3.841 och si gn 
nivån 5 %. 
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KOMMENTARER 

1. Nyttoaspekter som framförts som motiveringar till 

varför man inte anser att barnen bör lära sig tala 

eller skriva samiska: 

Samiskan är ett för litet språk. 
•et finns ingen användning för det. 
Det är inte nödvändigt. 
Vem skulle de kunna skriva till på sydsamiska? 
Det skulle inte vara användbart. 

2. Skäl varför man inte önskar gemensamt samiskt språk: 

Avstånden är för långa och språken spridda. 
Svenska är ju gemensamt. 
Alla samer har ju sitt språk. 
Ett gemensamt språk skulle bara bli en blandn ing av 
alla dialekter och det vore inte bra. 
Med lite god vilja går det att förstå även andra 
dialekter. 
Nej, det är som med alla världens folk - inte be
höver dom kunna ett gemensamt språk. 
Dialekter ska inte förvrängas. 

3. Intervjupersonernas egna kommentarer till varför 

man gått i nomadskola. 

Man måste då ha tillstånd för att få gå i vanlig 
skola, därför gick jag i nomadskola. 
För att jag skulle gå där. Man fick inte tänka sig 
något annat heller. 
Skulle vara som i USA. Negrer och vita i var sin 
skola. Tror att jag hade lärt mig mer om jag gått 
i svensk skola. 
Man skulle gå på nomadskola för att vara med same
barn, skulle ej förvilla sig med andras barn. Ville 
sluta men fick ej. Tycker nu att det var bra att 
jag gick i nomadskola. 
Var tvungen att gå i Nomadsko la fanns ingen annan 
valfrihet. 
Började i nomadskola eftersom mina föräldrar trodde 
att det var den bästa skolan för samebarn men så var 
det inte. Både lärare och personal på skolan var 
orättvisa mot mig för att jag; var skogssame och dom 
andra var fjällsamer. Genom cien skolan fick jag skol-
s kräc k. 
Det fanns inga andra skolor för samebarn. 
Tvungen att gå i nomadskola. 
Vet inte säkert,kanske för att tillfredsställa se-
gregationister. 
Hörde till att samebarn skulle gå i nomadskola. 
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4 . Intervjupersonsrnas egna kommentarer till varför 

man gått i "vanlig" folk- eller grundskola. 

Mamma ringde till nomadskolinspektör (anger namnet) 
och han sa att skogslappars barn hade inget att 
göra på nomadsk olan. 
Jag vet faktiskt inte varför skogssamers barn inte 
fick gå i nomadskola. 
Jag betraktades inte som samebarn och fick inte 
gå i nomadskola. 

5. Intervjupersonernas kommentarer till varför syskon 

till dem inte gått i nomadskola. 

Syskonen var yngre - en nyare tid. De blev mer och 
mer upplysta om vad som var bäst. 
P g a sjukdom var det lämpligare. 
Nomadskolan var till för samer - vi betraktades inte 
som samer. 
En syster fick tillstånd att gå i vanlig skola. 
Föräldrarna ville inte att barnen skulle gå i Nomad
sko 1 a -, 
Nomadskolan upphörde. Annan skola fanns närmare. 
Var inte samebarn och skulle alltså inte få gå i 
nomads ko la. 

6. Intervjupersonernas kommentarer till varför barnen 

går eller ev kommer att gå i nomadskola. 

Samer bör vara med samer. 
De.får bo på internat. Lättare att lära sig i en 
liten skola med mindre klasser. 
Bra ordnat i Nomadskolan. Lugnt, avskiljt. Lagomt 
stort. 
Lika barn leka bäst. 
Bekvämast så. 
Bra av praktiska skäl. 
Har ett barn i vanlig skola och ett i Nomadskola . 
Barnen ville själv så. 
Nomadbarn passar ej med svenska barn - Rashat. 
Kontakt med andra samebarn, mer sammanhållning 
mellan sameungdomar senare också. 

7. Intervjupersonernas kommentarer till varför man 

inte har barn i nomadskolan och inte heller i fram

tiden tänker ha det. 

Vill ha mer kontakt med barnen än vad jag fick med 
mina föräldrar eftersom jag måste gå i nomadskola. 
Tänker inte skicka de små : till nomadskolan. 
Barnen började i nomadskolan men ville inte gå där. 
Besvärligt vara hemmifrån. Har nu bytt skola. 
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Barnen bör blanda sig med andra barn och få större 
umgänge. 
Skola i byn. Lättare ha barnen där. 
Hoppas nomadskolan är borta då barnen skall börja 
s kolan. 
Barnen vill inte gå i Nomadskol a. Alltid sämre. 
Negativa erfarenheter av egen nomadskoletid. Hoppas 
nomadskola ej finns när barnen skall börja i skola. 
Har pratat med barnen om det. Barnen vill inte. 
Själv är jag också skeptisk mot nomadskolan. 
Alla ska ha samma utbildning. Tycker inte om att 
skilja svenska och samiska barn. 
Barnen måste fostras som andra svenska barn. Sina kun
skaper i samiskt leverne får de i hemmet. 
Mina barn är inte längre samer. 
Bor på skolort. Är inte renskötande, har fast bo
stad, finns ej anledning skicka barn till nomad
skolan. 
Vill att nomadskolan dras in. 

Intervjupersonernas kommentarer till varför man vill 

att barnen i d en övriga grundskolan borde få lära 

sig mer om samernas förhållanden. 

För att lära dem att samer också är människor. 
Alla måste veta lite för att samebarnen inte ska 
bli retade i skolan. 
Samebarn går ju där och dom får inte tappa sin kul
tur. 
För att få veta om samernas bakgrund. 
Större förståelse för samernas problem. 
Lättare leva då för samerna om alla vet vad vi är 
för figurer. 
För att förstå samerna. Att det ej bara är roman
tiskt att vara same. 
Bidrar ' till ökad förståelse och utjämning mellan 
f o 1 keri. 
Det behövs bara fem rader till så vet de mycket mer 
än nu för nu visar så många enorm okunnighet. 

Intervjupersonernas kommentarer till varför de inte 

vill ha samiskt stoff i grundskolan. 

Intresse härför saknas hos icke samer. 
Något annat trängs undan om det kommer in på schemat. 
Dagarna redan för långa. 
De är inte intresserade av samiska förhållanden så 
därför bör man inte tvinga dem. 
Ingen bör tvingas om de inte önskar. 
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10. Intervjupersoners kommentarer om innehåll i samiskt 

stoff. 

Jag tycker att man t ex skulle visa hur stressigt 
en renskötares liv kan vara» I Vu tror kanske många 
att han är en viddernas son som jojkar dagarna i 
ända. 
Hur samerna ser på livet, att de anser att renarna 
ska få gå ostörda vissa delar av året och varför 
de vill det. Renens beteende till människan. Den 
Samiska kulturen, årscirkulationen. 
Historia allmänorisntering om samerna. 
Samernas organisationer, levnadsvillkor, lagar. 
Samhällskunskap om samiska förhållanden. 
Oe icke renskötande samerna - språket. 

11. Intervjupersonernas kommentarer till skolhemmens 

fördelar. 

Bra som hotell - allting så välordnat - bättre än 
hemma. 
Barnen får lära sig ta hand om sig själva. 
Sköna sängar. Få barn, små klasser, bra ordnat med 
bostad. 
När föräldrarna flyttar är den mycket bra. 
Lär sig att vara tillsammans i grupp. Får lära sig 
att ta hänsyn till varandra. 
Barnen lär sig att vara hemmifrån. 
Lär sig reda på egen hand. 

12. Intervjupersonernas kommentarer till skolhemmens 

nackdelar. 

Gemenskapen med föräldrarna klipps av på något vis. 
Barnen får ej vara med övriga*familjen. Ofta för 
långt hem. 
Skolhemmen medför problem för de små barnen. 
Som en anstalt. Ingen hemkänsla. Ingenstans att dra 
sig tillbaks på. Har dåligt inflytande på barnen. 
Föräldrarna tappar kontakten . Vet ej hur barnen 
har det. 
Svaga barn blir lätt hackkycklingar. 
Kommer hem sällan. Dålig kontakt msd föräldrarna. 
Små möjligheter få bort dålig föreståndare. 
Lite si och så ibland på skolhemmin. Ej alltid så 
bra personal. 
Svårt för barnen vara borta från hemmen. 
Familjen bor i regel på en skolort eller barnen kan 
åka skolskjuts. Skolhemmen har då spelat ut sin roll. 
Samebarn blir så inbundna, svårt få kontakt med and-

- ra barn. 
Vill ha kontakt med barnen, vill se dem växa upp. 
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Kommentarer avseende reliabilitet och validitet 

Från tidigare forskning känner man till att reliabilite-

ten i intervjuer är högre för resultat som uttrycks i 

form av t ex medeltal, frekvensfördelningar osv för ur

val ur en population än för resultat för enskilda indi

vider (se t ex Festinger, L och Katz, D. 1953). I denna 

undersökning redovisas resultat nästan uteslutande enbart 

av det förstnämnda slaget. Synpunkter till vissa frågor 

som lämnats vid intervjuerna, och alltså kan ses som re

sultat för enstaka personer, redovisas endast när det be

dömts ge ett förtydligande av problemområdet. 

I denna intervjuundersökning ställs intervjupersonerna 

inför frågor vars innehåll tidsmässigt är skilda från 

varandra. För att en utomstående ska kunna bedöma val i-

diteten är det angeläget att forskaren på något sätt 

försöker belysa frågornas karaktär med avseende på tids

aspekten. I föreliggande undersökning kan de frågor som 

ställts till intervjupersonerna i stort sett indelas i 

tre olika kategorier med hänsyn till tidsa spekten som 

frågans innehåll avser. Den första kategorin omfattar 

retrospektiva frågor dvs frågor som på olika sätt berör 

något som tidigare inträffat eller ett tidigare till

stånd av något slag. Den andra kategorin omfattar frågor 

som har att göra med aktuella förhållanden. Den tredje 

kategorin slutligen består av frågor som berör framtiden 

och i viss utstr äckning är prediktiva. Inom varje kate

gori kan frågorna dessutom vara frågor vilka som svar 

kräver faktaupplysningar eller ger uttryck för en värde

ring av något slag. Översiktligt kan frågornas karaktär 

illustreras med nedanstående figur. 

RETROSPEKTIVA AKTUELLA 

Fakta Värdering Fakta Värdering 

PREDIKTIVA 

Handlings
tendens 

Önske
mål 
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Av denna bilaga framgår vilka frågor som hänförts till 

respektive kategori. Vidare ges också några kommentarer 

till respektive fråga som kan vara till vägledning för 

en användare av resultaten vid dennes b edömning av vali-

diteten för det ändamål vederbörande har tänkt använda 

resultaten. Kommentarerna avser i huvudsak samtidig el

ler prognosvaliditet. För varje fråga anges sid nr i 

rapporten där frågan förekommer eller där resultat re

dovisas. Fortlöpande anges också till vilken av ovan be

skrivna kategorier frågan hänförts. Kommentarerna försö

ker visa hur undersökningen försökt utröna att svaret på 

en fråga verkligen uttrycker faktaförhållandet, den vär

dering eller det önskemål den intervjuade innerst har. 

Detta sker i huvudsak på tre olika sätt som i engelsk

språkig litteratur benämns cross check3 quality check 

och logical check for consistency. Innebörden av det 

förstnämnda är att man t ex jämför resultaten med vad 

som tidigare är känt, det andra att man kontrollerar ett 

svar t ex med observation mot vissa bakgrundsvariabler 

och det tredje att man studerar resultaten för flera frå

gor inom ett visst ämnesområde samtidigt och ser om över

ensstämmelse erhålles mellan resultaten. 

F råga 1. När du började skolan kunde du då tala samiska? 

sid 15. Retrospektiv, fakta 

Språkidentifikationen, dvs det först inlärda språket, in
går som bakgrundsvariabel (se tab 1 s 9). De som inte lärt 
sig samiska som sitt första språk bildar egen kategori 
(SNF) i denna bakgrundsvariabel. Om någon i denna ka tegori 
kan tala samiska vid skolstarten har vederbörande således 
lärt sig detta som andra språk. I SNF kategorin kunde 28,6 % 
av de renskötande och 22.2 % av de utflyttade enligt svaren 
på fråga 1 tala sami ska vid skolstarten. Samtliga dessa per
soner kommer från de två nordligaste skogssamebyarna och 
hade finska som sitt första språk. Det är ett allmänt känt 
förhållande i dessa trakter att finskan förekommer parallell 
med eller tom före samiskan och resultatet på frågan är 
således helt i samklang härmed. De som angett att de vid 
skolstarten kunde tala samiska har också fått ange vilken 
dialekt det var fråga om. Denna uppgift har därefter kunnat 
jämföras med uppgiften om dialekt tillhörighet i bakgrunds
variabeln. I samtliga fall har överensstämmelse kunnat kon
stateras. 



Bilaga 4:3 

Fråga 2. Kan du nu förstå, tala. läsa, skriva samiska? 

sid 15. Aktuell, fakta 

Från tidigare undersökningar (Johansson, H., och Wikström, 3 
1970) är det känt att tvåspråkiga personer tenderar att över 
skatta sina språkkunskaper om dessa anges på en konventio
nell skala med ändpunkter som mycket dåligt - myoket bra. 
I denna undersökning har därför ovanstående fråga kontre-
tiserats på följande sätt. 

Tala Läsa Förstå 

Kan samtala på Kan läsa det mesta Förstår det mesta 

Kan göra sig för- Kan läsa enstaka me- Kan följa ined i 
stådd på ningar samtal 

Kan några ord 

Kan inte alls 

Kan läsa några ord Förstår några ord 

Kan inte alls läsa Förstår inte alls 

Skriva 

Kan utan svå
righet skriva 
t ex ett brev 
till en bekant 

Kan med viss 
svårighet göra 
det 

Kan med stor 
svårighet göra 
det 

Kan inte alls 
skriva 

I resultatredovisningen har genomgående det översta alternativet fått 

representera fullständiga kunskaper i samiska. Även om de 

ovan påtalade överskattningarna genom konkretisering av skatt

ningsskalorna blivit mindre, får man dock vid användningen av 

resultaten räkna med att dessa fortfarande ger högre värden 

än vad ett språktest skulle ge vid handen. 

Fråga 3. Vill du att dina barn skall kunna tala samiska? 

sid 21 . Aktuell, värdering. 

Utgår man ifrån det näraliggande och mänskliga att föräld
rar gärna vill tala det egna språket med sina barn då skulle 
man förvänta sig att de som inte vill att barnen lär sig språ
ket också kan motivera varför. Varje intervjuperson har som 
följdfråga också fått avge motiveringar. Studerar man dessa 
motiveringar närmare framgår två skäl. Det första är svårig
heterna att lära sig språket. Ser man efter vilka föräldrar 
som anger detta skäl finner man att de själva i huvudsak 
har haft svenska eller norska som första språk. Med hänvis
ning till figur 3 på sid 19 kan man också konstatera att kun
skaperna i samiska är minst utredda inom denna grupp. Någon 
större hjälp med språkinlärningen för barnens vidkommande 
kan man knappast vänta sig från dessa föräldrar eftersom de
ras egna kunskaper är bristfälliga. Mot denna bakgru nd är 
det kanske inte heller överraskande att föräldrarna betonar 
svårigheterna att lära sig språket, som motiv för att de inte 
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vill att barnen lär sig språket. Det andra motivet som fram
förs av dem som inte vill att barnen lär sig språket är att 
man inte har någon praktisk nytta av det. Samtliga dessa finns 
inom den sydsamiska språkgruppen. Av tabell 22 och texten 
på sid 35-36 framgår också att da som säger sig kunna syd
samiska själva använder språket i mindre utsträckning än mot
svarande personer i de övriga språkgrupperna. Att man under 
sådana yttre förhållanden upplever den praktiska nyttan av 
språket vara begrä nsat och anför det som motiv till varför 
man inte vill att barnen lär sig språket är i sig också följd
riktigt . 

Fråga 4. Vilken dialekt vil l du att de (barnen) ska tala? 

sid 21. Aktuell, fakta. 

Vilken dialekt man vill att barnen skall tala styrs uppen
barligen av den dialekt som finns i barnens omedelbara 
närhet. Detta framgår av tabell 11. Möjligheterna av att i 
praktiken få användning för språket spelar alltså en viktig 
roll. Detta syns särskilt väl om man studerar de föräldrar 
som själva inte hänförts till någon samisktalande kategori. 
(SNF i tabell 11). I denna kategori styrs önskemålen 
om barnens dialekt helt av om givningens dialekt. Resultaten 
torde därför ge en god bild av föräldrarnas verkliga önske
mål. 

Fråga 5. Tycker du att alla samer skulle kunna ett gemen

samt r; am i s k t språk? 

sid 26. Aktuell, värdering. 

Att den vilja till gemensamt språk bland de renskötande som 
uttrycks av resultaten i tabell 14 är äkta framgår vid stu
dierna av följdfrågorna. Man kan då konstatera att 67,7 % 
i Pite/Lule språkgruppen och 70,6 % i Syd-språkgruppen som 
önskad gemensam dialekt kan tänka sig någon annan dialekt 
än den egna. I den nordsamiska språkgruppen är motsvaran
de andel endast 3 %. Dessa procenttal visar en klar medve
tenhet om dialekternas utbredning och vad som i nuläget 
skulle kunna vara en reell möjlighet. När det gäller de ut
flyttade framgår av tabell 17 att fasthållandet vid den egna 
dialekten som det gemensamma språket är betydligt mer omfat
tande. Därmed måste man också konstatera att frågan ger mindre 
valida resultat för de utflyttade än för de renskötande ef
tersom en önskan om ett gemensamt språk rimligtvis också mås
te medföra att man bör kunna tänka sig andra dialekter än det 
egna som det gemensamma språket. 

Fråga 6. Om många samiska dialekter undanträngs borde då 

samerna slå vakt om den dialekt som överlever, 

sid 27. Prediktiv, värdering. 

Det bör observeras att frågan handlar om en situation som är 
eventuell och förlagd till framtiden. Resultaten är valida 
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i den bemärkelsen att man '"INSKAR att samerna slår vakt om 
den överlevande dialekten vilket inte nödvändigtvis inne- • 
bär att man kommer att göra det. 

Fråga 7. Om de olika dialekterna undanträngs är du då vil

lig att lära dig den dialekt som överlever? 

sid 27. Prediktiv, handlingstendens. 

Frågorna 5, 6 och 7 behandlar samtliga olika aspekter av 
förhållandet till ett gemensamt språk. Med hänsyn till inne
håll och tidsaspekt är de olika till sin karaktär. Den för
sta en aktuell värdering, den andra ett prediktivt önskemål' 
medan den tredje kan ses som uttryck för en preditkiv hand
lingstendens. För båda populationerna sammantagna visar sva- . 
ren på fråga 5 att c:a 80 % vill att alla samer skulle kunna 
ett gemensamt språk. På fråga 7 säger sig c:a 55 % vara be
redda att lära sig den dialekt som blir kvar, oavsett vilket, 
om de övriga undanträngs. Ett positivt svar på fråga 5 kräver 
inte nödvändigtvis ett personligt engagemang från intervju
personen, vilket däremot ett svar på fråga 7 gör. Skillna
den i den posi tiva svarsprocenten blir också märkbart lägre 
(c:a 25 %). Detta tyder på att intervjupersonerna lagt band 
på sin allmänt positiva inställning och försökt tänka sig 
in i den angivna situationen. Därigenom måste resultaten ock
så anses vara valida då det gäller att ge uttryck för den 
hadlingstendens man vid tillfället och med rådande förhål
landen var beredd att uppvisa. Det är dock väsentligt att vid 
användning av resultaten ha i minnet att förhållanden i om
givningen snabbt kan ändra denna inställning. 

Fråga 8. Med vilka talar du samiska? 

sid 34. Aktuell, fakta. 

Ser man först på den renskötande populationen finner man 
mycket god överensstämmelse mellan tabell 22, 23 och 28* 
Det vill säga att de som säger sig tala samiska med alla 
som förstår det också gör det med grupper som kan samiska 
och som kunnat identifieras i undersökning en. För den ut
flyttade populationen finner man dock smärre avvikelser mel
lan tabellerna. Sannolikt rör det sig här om situationsfak
torer som, genom de utflyttades spridning i samhället, får 
ett större inflytande på vilket språk so m används i olika 
sammanhang. Frågan ger klart valida resultat för den renskö
tande befolkningen. För den utflyttade måste dock vid an
vändning av resultaten i tabell 22 tillfogas att dessa är 
valida under förutsättning att situationsfaktorerna medger 
användning av språket. 
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Fråga 9. Försöker du få dina barn att tala samiska? 

sid 34. Aktuell, fakta. 

F rå g a 10. Vilket språk lär sig barnen först? 

sid 34. Aktuell fakta 

F rå g a 11. Talar barnen samiska med varandra och kamraterna? 

sid 34. Aktuell, fakta. 

Samtliga ovanstående frågor berör som synes barnens förhål
lande till samiska språket. Resultaten visar sammantaget för 
de tre frågorna att många försöker få barnen att tala samiska, 
inte alla lyckas dock få samiska som barnens första språk och 
ännu färre får det som barnens kamratspråk. Resultaten hänger 
logiskt ihop och är således valida. 

F rå g a 12. Vet du varför du gick i nomadskola (resp vanlig 

folkskola)? 

sid 47. Retrospektiv, fakta. 

Bestämmelserna om nomadskolan före grundskolans genomförande 
fanns i nomadskolestadgan (SFS 1938:4791. Dessa visar att i 
praktiken har ett fritt skolval för fjällsamernas barn egent
ligen tillkkommit först genom grundskolans införande. Tidi
gare förutsattes att barnen gick i nomad skola. På samma grun
der förutsattes att skogssamers barn gick i "vanliga" skolor. 
Resultaten på frågan återspeglar helt de bestämmelser som va
rit gällande och är således valida. 

Fråga 13. Om du tänker på din egen skolgång. Tycker du att 

den gav det du skulle velat ha? 

sid 4 7. Retrospektiv, värdering. 

Fråga 14. Har du någon gång känt behov av att vidareutbil da 

dig. 

sid 47. Retrospektiv, värdering. 

Både fråga 13 och 14 berör den egna skolgången. Studerar man 
samstämmighet mellan dem som saknat något i sin egen utbild
ning och dem som känt behov av vidareutbildning finner man 
mycket stora samband. I den renskötande populationen hade 
83,7 % av de som saknat något i sin utbildning också känt 
behov av att vidareutbilda sig. I den utflyttade populatio
nen var motsvarande andel 100 %. Dessutom fanns där personer 
som inte saknat något i sin utbildning men ändå känt vidare
utbildningsbehovet. Detta hade då gällt yrkesutbildning. 
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Ser man på vad de saknat i utbild ningen och vad de velat 
få vidareutbildning i och beräknar sambandet i form av en 
Contingence koefficient erhåller man för de renskötande C = 
= 0.670 och för de utflyttade C- 0.525. I båda fallen ar det 
maximalavärdet C kan uppnå 0.816. Sambandet är högt i båda 
fallen och resultaten således valida i denna be märkelse. 

F rå g a 15. Har du nu lu st, att lära dig det du saknade i din 

egen skolgång? 

sid 5Ü. Aktuell, värdering. 

Samtliga som angett att de har lust att komplettera sin ut
bildning har också kunnat ange k lara skäl härför. Inom den 
utflyttade populationen har redan många kompletterat sin ut
bildning. De som till att börja med inte vill komplettera 
har även de klart kunnat motivera sitt ställningstagande 
Dessutom vill man gärna komplettera om de anförda hindren 
undanröjns. Även här visar svaren att man engagerat sig , 
djupt ifrågan och gett valida svar. 

Har du själv barn i no rriadskola/kommer dina barn 

att gå i nomads kola? 

Aktuell, fakta. 

Orn närmaste nomadskola dras in var vill du då 

ha dina bar n. 

prediktiv, handlingstendens. 

Den första frågan ställdes för att få fram de föräldrar som 
var eller i nära framtid skulle bli berörda av nomadskolan. 
Som framgår av tabell 3 8 är det enbart 3.4 % som inte kan 
motivera varför man har eller kommer att ha barn i nomad
skolan. Kommentarerna i bilaga 3 understryker ytterligare 
att svaren bygger på genomtän kta ställningstaganden. Endast 
de föräldrar som enligt fråga 16 skulle kunna bli berörda 
av en eventuell framtida skolnedläggning har behövt besvara 
fråga 17. Därmed bygger resultaten på fråga 17 också på 
uppgiftslämnare som i högsta gra d är berörda av frågan. , 

Fråga 18. i änkor du låta dina barn få utbildning utöver grund

skolan? 

sid 54. Prediktiv, värdering. 

Svaren och kommentarerna visar att drygt 90 % av föräldrar
na vill uppmuntra och stödja barnens vidare studier men i 
sista hand låter barnens egen håg och fallenhet fälla avgö
randet. Medvetenheten om barnens egen roll i frågan tal ar 
.för att resultaten är valida. 

Fråga 16. 

sid 52. 

Fråga 17. 

sid 53. 
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Fråga 19. I Nomadskolan får barnen lära sig en del om samer-

nas förhållanden. Tror du att barnen i den övriga 

grundskolan får göra det?. 

sid 55. Aktuell, fakta. 

Svaren visar att det är ytterst få som tror att det före
kommer samiskt stoff i grundskolans undervisning. Bristen 
på läromedel kombinerat med avsaknad av lärarutbildning med 
inriktning på användning av samiskt stoff i undervisningen 
gör det troligt att föräldrarnas åsikt är med verkligheten 
överensstämma nde. 

Fråga 20. Tycker du att barnen i den övriga grundskolan 

borde få lära sig mer om samernas förhållanden? 

sid 55. Prediktiv, värdering. 

Önskemålen härom är mycket utbredda. Som framgår av tabell 
42 kan de allra flesta också motivera varför detta stoff är 
angeläget. Även de som inte vill ha sådant stoff har moti
verat sitt ställningstagande- Frågan har också följts upp 
med tre följdfrågor (se sid 57-58) vilket tvingat samtliga 
att verkligen tänka igenom sitt ställningstagande. Att re
sultaten under sådana förhållanden är valida torde vara 
klart. 

Fråga 21. Vad tycker du skulle vara viktigt att ha med i en 

sådan undervisning om samernas förhållanden, 

sid 59 . Prediktiv, värdering. 

Resultaten visar stort intresse för att samernas nuvaran
de förhållanden blir representerade i undervisningen. Sam
stämmighet finns mellan resultaten och tidigare allmän 
d i s k u s s i o n  i  ä m n e t  ( s e  t  e x  S a m e f o l k e t ,  1 9 7 1  n r  1 1 . 1  

Fråga 22. Tror du att lärarna i grundskolan kan tillräck

ligt för att undervisa om samiska förhållanden? 

sid 60. Aktuell, värdering. 

Endast cirka 5 % av båda populationerna tror att lärarna har 
tillräckliga kunskaper på området. Mot bakgrund av att lärar
utbildningen för närvarande i stort sett saknar inslag av 
detta slag är resultatet inte bara en åsikt utan troligen 
helt överensstämmande med fakta. 
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Fråga 23. Tycker du att det är ett viktigt krav att läraren 

själv är same? 

sid 61. Aktuell, värdering. 

Intervjupersonerna som gett positivt svar på denna fråga har 
fått relatera kravet till andra eventuella krav man ställer 
på lärare. Samtliga har kunnat göra denna relatering utan 
svårighet. Detta tyder på att man är klar över sin stånd
punkt i frågan. 

Fråga 24. Vilka viktiga krav tycker du man bör ställa på en 

lärare? 

sid 62. Aktuell, värdering. 

Frågan har ställts till dem som svarat nekande på fråga 23. 
Svaren visar stor överensstämmelse med de svar som avges av 
dem som svarat jakande på fråga 23 men som menat att det 
finns andra lika viktiga och/eller viktigare krav på lä
rarna. I båda fallen betonar man lärarens kunskaper och 
fallenhet för sitt arbete. Trots denna uppsplittring av 
populationen får man alltså stor enighet om vad som är 
viktigt. Detta tyder på hög validitet. 

Fråga 25. Vid nomadskolan finns skolhem. Vad tycker du om 

den anordningen. 

Sid 63. Aktuell, värdering. 

Fråga 26. Bor dina barn (kommer de att bo) i skolhemmet? 

sid 63.' Aktuell, fakta. 

Fråga 27. Skulle du vilja att barnen fick bo vissa delar av 

skolåret i skolhemmet och få åka skolskjuts 

andra delar av året? 

sid 63. Prediktiv, värdering. 

Fråga 28. Har det någon betydelse om föreståndarinnan eller 

föreståndaren är same eller ej? 

sid 63. Aktuell, värdering. 

Frågorna 25-28 behandlar som synes samtliga skolhemsfrågan. 
För fråga 25 kan man se att de som inte kan ta ställning 
till frågan i huvudsak kommer från skogssamebyarna. Dessa 
har, som framgått av tidigare frågor, ingen eller ringa er
farenhet av skolhemmen. Detta tyder på att de som avger 
svaren verkligen gör det utifrån sin egen övertygelse. 
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Jämför man svaren på fråga 26 med svar på fråga 16 framgår 
att det endast är föräldrar som har barn eller kommer att 
ha bar n i nomadskola enligt svar på fråga 16 som önskar 
sig skolhem enligt svar på fråga 26. På fråga 27 har i huvud
s a k  o c k s å  e n d a s t  d e  s o m  b e s v a r a t  f r å g a  1 6  j a k a n d e  h a f t  ö n 
skemål vilket tyder på att frågan är aktuell redan nu för 
dessa. De som på fråga 28 anser att det är viktigt med sa
miska föreståendare anser nästan samtliga också på fråga 23 
att det är viktigt att läraren är same. Här finns således 
överensstämmelse mellan de båda åsikterna. 

Fråga 29. Vilket tycker du är lämpligast för dina barn? 

Att barnen går i s ko la o pa bostadsorten och bor 

hemma. 

Fråga 30. Att barnen går i skola 
O pa bostadsorten och bor 

på skolhem. 

F råga 31 . Att barnen går i skola 
o pa annan ort och åker 

skolskj uts. 

Fråga 32. Att barnen går i s ko la 
O pa annan ort och bor på 

skolhem. 

F råga 33. Att barnen går i s ko la 
o pa annan ort och bor in 

ackorderade. 

Fråga 29-33. sid 68. Aktuell, värdering. 

Samtliga frågor berör således barnens skolgång och relation 
till boendeformen. De som på dessa frågor angett ett skol
hems alternativ har också på fråga 26 angett att de kommer 
att ha barn på skolhem. En klar majoritet av båda popula -
tionerna föredrar dock att barnen får bo hemma. Motiveringar
na härför visar att detta föranleds av omtanken om barnen 
vilket också är andemeningen i frågorna. 

Fråga 34. Om du i så fall hade möjlighet att välja mellan 

olika skolformer, vad tycker du vore bäst? En 

sameskola (nomadskola), en "vanlig" grundskola, 

en grundskola med samiska inslag, 

sid 68. Prediktiv, handlingstendens. 

Frågan har ställts till dem som kunnat ta ställning till 
frågorna 29-33 och föregåtts av de motiveringar som inter
vjupersonen gett för sitt ställningstagande. Studerar man 
resultatet på denna fråga i relation till fråga 16 finner 
man att samtliga som på fråga 34 väljer nomadskola ingår 
bland dem som på fråga 16 angett att de har eller kommer 
att ha barn i nomadskola. Man finner också att majoriteten 
av dem som anser att barnen skall gå i skola på annan ort 
eller bo på skolhem vill att skolan i så fall skall vara 
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en nomadskola. De som vill att barnen ska få gå i skola på hemorten 
och få bo hemma väljer i huvudsak en grundskola med samiska 
inslag. Frågan har ställts till de föräldrar som kan inta en 
ståndpunkt i bostadsfrågan relaterad till skolan. Härigenom 
har man fått fram den grupp som direkt kan komma att stäl
las inför frågan och som har möjligheter att besvara den 
vilket är förutsättningen för hög validitet. 
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