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Abstract 

This thesis intends to examine a sámi perspective on Swedish educational policy between 1962 

and 1994. To do so the curriculum of the Swedish schools and the sámi schools are analyzed. 

The sámi perspective in the thesis is represented by the debate about educational policy in a 

sámi journal, Samefolket.  

The results show that the Swedish curriculums from 1962-1994 don’t mention the sámi people 

and only the last one, the one from 1980, are stating shortly that groups within Sweden are to 

be treated with solidarity. Otherwise the sámis aren’t mentioned. In the curriculums for the sámi 

schools that only permitted sámi children, one can find that the purpose of those schools were 

to strengthen the sámi people in their culture and language.  

In the debate about education politics in the journal Samefolket it appears that there were three 

themes of subjects that were central in the debate. The first was the debate on the organizational 

form of the sámi schools. It appears that the voices in the debate of educational policy in 

Samefolket wanted greater sami influence in the sami school, however, this study shows that 

the Samefolket-debate did not comment on the educational policy reforms themselves. The 

study shows that the sámi voices in Samefolket wanted to keep the special sámi schools and 

that the two motives, which was the second theme of the debate, were to keep and to defend 

their culture. In the curriculum för the sami schools, this was also the motive. The third theme 

was of how the school system in Sweden was educating the non-sámi people about the sámi. In 

this theme the prime focus was about how sámis were represented in Swedish textbooks and 

the study shows that there were, according to the voices in Samefolket, a great disappointment 

in these.  

At last, from a culture imperialistic theory one can make the observation that the sámi schools 

were motivated as an important institution because the Swedish school system couldn’t give 

the sámi an education to fulfill their cultural needs. This is a result from the analysis of the 

Swedish school curriculums in comparison with the debate in the journal Samefolket, where 

the Swedish schools were criticized for being ethnocentric in the sense that the text books 

presented a stereotype of the sámis. The culture, most often represented by the language, play 

an important role in the educational policy debate in the Samefolket, which strengthen a 

language-based definition of the sámi culture. 

 

Key words: sami, culture, indigenous education, minority, curriculum, indigenous politics.  
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Innehållsförteckning 

1.  Inledning............................................................................................................................................. 1 

Introduktion ........................................................................................................................................ 1 

Syfte och frågeställningar ................................................................................................................... 2 

Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................................ 2 

Kulturimperialism ........................................................................................................................... 3 

Läroplansteori ................................................................................................................................. 5 

Samisk kultur: begreppsdiskussion .................................................................................................. 10 

Forskningsläge .................................................................................................................................. 12 

Ursprungsfolkens utbildning i ett internationellt och historiskt perspektiv .............................. 12 

Svensk utbildningspolitik utifrån det samiska perspektivet ....................................................... 16 

Källor och metod............................................................................................................................... 19 

Källor ............................................................................................................................................. 19 

Hermeneutik och kvalitativ textanalys ........................................................................................ 22 

Tillvägagångssätt .......................................................................................................................... 24 

Urval och avgränsningar ............................................................................................................... 25 

Källkritik ........................................................................................................................................ 25 

Att studera ett ursprungsfolk ....................................................................................................... 26 

Svensk samepolitik under 1900-talet: en bakgrund ........................................................................ 27 

”Lapp ska vara lapp” och segregation .......................................................................................... 27 

Nomadskolan ................................................................................................................................ 28 

Den samiska mobiliseringen ......................................................................................................... 30 

Bilden av samen ............................................................................................................................ 30 

Disposition ........................................................................................................................................ 32 

2. Samerna i svenska grundskolans läroplaner och i styrdokumenten för nomad-/sameskolan 1962-

1994 ....................................................................................................................................................... 34 

Samer, minoriteter och kultur i svenska grundskolans läroplaner Lgr62-Lgr80 ............................. 34 

Nomad-/sameskolan: dess läroplaner och övriga styrdokument 1962-1994 ................................ 38 

3. Den utbildningspolitiska debatten i Samefolket 1962-1994 ........................................................... 45 

Nomad-/sameskolans organisation ................................................................................................. 46 

1962-1969...................................................................................................................................... 46 

1970-1980...................................................................................................................................... 48 

1981-1994...................................................................................................................................... 52 

Sammanfattning av debatten kring nomad-/sameskolans organisation ................................... 55 

Motiv och syfte med nomad-/sameskolan ...................................................................................... 55 

Bevara kulturen ............................................................................................................................ 56 



 

Försvara kulturen och identitetsbygge ........................................................................................ 60 

Sammanfattning ........................................................................................................................... 62 

Samerna och storsamhället Sverige ................................................................................................. 63 

Läromedel i svenska grundskolan ................................................................................................ 63 

Utbildning om samer i svenska grundskolan ............................................................................... 66 

Sammanfattning ........................................................................................................................... 68 

4. Diskussion och sammanfattande slutsatser .................................................................................... 69 

Nomad-/sameskolans dubbla syfte ................................................................................................. 69 

Språket – en identitetsmarkör och en rättighet .............................................................................. 71 

Samerna i Sverige – läromedel och läroplansformuleringar ........................................................... 72 

Att kämpa för sin identitet ............................................................................................................... 73 

Sammanfattning ................................................................................................................................... 75 

Källförteckning ....................................................................................................................................... 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



1 
 

1. Inledning 

 

Introduktion 
Utbildning kan tyckas vara bland det viktigaste i ett samhälle. I de läroplaner som formulerats 

för svensk skola går det att återfinna en mångfald av argument och syften med utbildning. Dels 

återfinns syften som menar att utbildning är viktigt för landets tillväxt och utveckling. Det finns 

syften som hänvisar till att det är alla barns rätt att få en utbildning. Och så finns det syften som 

menar att utbildning är bra för förståelse, för gemenskapskänsla och för att hjälpa varje individ 

att bli sitt bästa jag. Ja, läroplanerna som finns till för att styra skolan ger en bild av vilken 

utbildning som ska ges till samtliga barn i Sverige och vilka syften denna utbildning har. Men 

i detta avlånga land återfinns inte enbart en kultur och grupp, utan flera. En av dessa kulturer är 

den samiska och en av dessa grupper är samerna.  

I Sverige har det funnits samisk undervisning på statligt initiativ sedan 1600-talet.1 Under tidiga 

1900-talet kom denna skola att förändras och de motiv som formulerades präglades av en form 

av isoleringspolitik som kallades för lapp ska vara lapp. Samerna skulle med hjälp av denna 

politik avgränsas till nomadlivet och de som inte förblev nomader assimilerades in i den svenska 

kulturen.2 Motiven för den samiska skolan kom att ändras under 1900-talets gång och vid 

införandet av den allmänna grundskolan 1962 ifrågasattes den särskiljande skolan för samerna.3 

Men skolan fick nya motiv, i alla fall nya formulerade motiv, och behölls. Dessa motiv kan i 

alla fall förstås som ett pedagogiskt och ett psykologiskt där det förra syftar till att använda sig 

av kulturen i undervisningen och det senare handlar om att stärka den samiska identiteten.4  

Läroplaner och utbildningspolitik går hand i hand. I en stat där det finns flera kulturer är det av 

största vikt att de läroplaner som formuleras inkluderar samtliga kulturer, så att alla elever 

känner sig hemma i skolan. I Sverige finns en särskild skola för samerna som inte alltid 

motiverats utifrån samma syften. Därför är det intressant att se ifall det upplevts från samiskt 

håll att nomad-/sameskolan har haft ett syfte för den samiska gruppen och även hur den svenska 

skolan tolkats av samerna, med andra ord att undersöka ett samiskt perspektiv på svensk 

utbildningspolitik.  

                                                           
1 Sjögren, David. Den säkra zonen – Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande 
utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913-1962. Umeå: Print och Media, Umeå Universitet, 2008. s. 
27. 
2 Lantto, Patrik. Tiden börjar på nytt – En analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-1950. 
Umeå: Kulturens frontlinjer. 2000. s. 42. 
3 Sjögren, D. 20008. s. 132. 
4 Sjögren, D. 2008. s. 224. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur utbildningspolitik har diskuterats utifrån ett 

samiskt perspektiv med hjälp av tidskriften Samefolket.5 Syftet är även att jämföra debatten i 

tidskriften med hur läroplaner i både den svenska grundskolan och nomad-/sameskolan har 

formulerats mellan åren 1962-1994. 

Följande frågor kommer att undersökas: 

1. Hur omnämns samerna och övriga kulturer samt minoriteter i läroplanerna Lgr 62-Lgr 

80 i svenska grundskolan? 

2. Vilka syften och motiv för nomad- och sameskolan återfinns i styrdokumenten för dessa 

utbildningar mellan 1962-1994 samt hur beskrivs organisationens uppbyggnad? 

3. Vilka centrala utbildningspolitiska frågor diskuteras i Samefolket mellan 1962-1994? 

4. Vilka syfte tillskrivs och hur motiveras nomad-/sameskolan i Samefolket mellan 1962-

1994? 

5. Hur kan den utbildningspolitiska debatten i Samefolket kopplas till läroplanernas 

formulering mellan 1962 fram till 1994?  

Teoretiska utgångspunkter 
För att undersöka utbildningspolitik och samepolitik under den senare delen av 1900-talet 

kommer en tvådelad teori att användas. Den första delen består av hur en dominerande kultur 

tillskrivs en neutral status, medan minoritetskulturer blir sedda som något onormalt och 

avvikande.6 Detta kan sammanfattas i det för teorin centrala begreppet kulturimperialism i den 

definitionen som Iris Marion Young framställt vilket kan användas vid analys av 

minoritetskulturers rättigheter i en stat med en större, dominerande kultur.  

Den andra delen av det teoretiska verktyget utgörs av läroplansteori, vilken kommer användas 

vid analysen av läroplanerna. Det är framförallt den politiska aspekten i läroplansuppbyggnad 

som blir intressant, samt hur mångfald och minoritetspolitik har hanterats i utformningen. Detta 

teoriverktyg kommer även att kartlägga grundskolans läroplaner från 1962 till 1994. 

                                                           
5 Det samiska perspektivet representeras av tidskriften Samefolket som grundades av Torkel Tomasson och 
som har getts ut från 1919 till idag. Samefolket: Om Samefolket. 
http://www.samefolket.se/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=26. 2016.03.30. 
13.00. 
6 Young, Iris Marion. Justice and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press, 1990. s. 59. 

http://www.samefolket.se/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=26
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Kulturimperialism 

Kultur är ett mångtydigt begrepp som kan innefatta allt från levnadssätt, språk, traditioner och 

värderingar.7 Kulturen kan ge mening och gemenskap och det har visat sig att människors 

psykiska mående påverkas av hur och om individer upplever en kulturell tillhörighet.8 

Statsvetaren Iris Marion Young menar att kultur är en viktig faktor i diskussion om folkgruppers 

sociala rättigheter, det vill säga kulturers representation i statliga institutioner och i politiken 

samt deras möjlighet att delta i beslutsfattning.9 Detta eftersom kultur omfattar människors hela 

uttryckssätt gentemot varandra och mening med livet.10 Youngs teori om rättigheter och rättvisa 

som hon framställde i Justice and the Politics of Difference ligger till grund i denna del av teorin 

till denna studie, med fokus på begreppet kulturimperialism. Young var en politisk filosof som 

ägnade stor del av sitt verksamma liv till att studera sociala orättvisor och hur politik kunde 

anpassas till olika grupper.11 Ett av hennes mest framstående arbete blev det som resulterade i 

Justice and the Politics of Difference, där ett av de centrala begreppen var kulturimperialism. 

Innebörden av detta begrepp speglar Youngs förhållningssätt, eftersom begreppet rymmer både 

det kulturella övertag västerländska länder haft och har över övriga länder, men även hur 

grupper inom stater utsätts för kulturimperialism.12 

Young kategoriserade in förtryck i vad hon kallade för ”förtryckets fem ansikten”, varav ett av 

dessa är kulturimperialism.13 Hon menade att förtryck är något som sker strukturellt och mot 

grupper och att detta förtryck är djupt rotat i samhället i såväl politiska, ekonomiska och 

kulturella institutioner.14 Kulturimperialism är en sådan företeelse som tenderar att reproducera 

förtrycket genom att den dominerande kulturen erhåller statusen som det normativa och status 

quo då de flesta i ett samhälle tillhör denna kultur. Detta resulterar i att minoritetskulturen får 

ta en sekundär roll och i många fall även en förtryckt sådan. Denna minoritetskultur 

stereotypiseras och de tillhörande denna kultur hänvisas till ”de andra”.15 Problemet med 

kulturimperialism är att den dominerande kulturen inte synliggörs som en kultur, utan görs 

universell och börjar betraktas som representativt för mänsklighet.16  

                                                           
7 Kymlicka, Will. Mångkulturellt medborgarskap. Falun: Nya Doxa, 1998. s. 86. 
8 Kymlicka, W. 1998. s. 99. 
9 Young, I. 1989. s. 15. 
10 Young, I. 1989. s. 23. 
11 Clifford, Derek. Ethics, politics and the Social Professions: Reading Iris Marion Young. I Ethics and Social 
Welfare, 2013, 7:1, 36-53, s. 38. 
12 Clifford, D. 2013. s. 40. 
13 Young, I. 1989. s. 58. 
14 Young, I. 1989. s. 41-42. 
15 Young, I. 1989. s. 59. 
16 Young, I. 1989. s. 59. 
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Young redogjorde även för hur en stat inte kan vara opartisk på grund av den dominerande 

kulturen. Hon menade att det finns en förväntning på stater att vara opartiska, men att det inte 

är möjligt i en stat med mångfald. Att göra statens kultur och åsikter universella innebär att 

vissa grupper stängs ute, eftersom vissa kulturer och grupper blir priviligierade i en stat. Detta 

resulterar i att det är det är den priviligierade kulturen som blir representativ för staten.17  

En konsekvens av kulturimperialism är bland annat att det skapas ett dubbelt medvetande för 

individerna inom minoritetskulturen. Med detta menas att de i gruppen både tillhör majoritetens 

kultur och den egna minoritetskulturen. Detta resulterar i att de utvecklar förståelse för den 

nedvärderande bilden samhället har för gruppen och anammar denna har negativa effekter på 

individens sociala liv.18 

Young menade det går att åtgärda och minska kulturimperialism genom att synliggöra 

minoritetskulturerna och att anamma en identitetspolitik som ger de förtryckta kulturerna 

speciella rättigheter, så kallade särrättigheter. Dessa ska inte motiveras av en essentialistisk syn 

på skillnadsetik. En essentialistisk syn innebär att rättigheterna vilar på att grupperna anses ha 

olika naturer. Istället ska särrättigheterna motiveras utifrån ett egalitärt perspektiv, nämligen att 

det är sociala processer som ligger till grund för förtrycket och därför bör motarbetas.19 Ett 

resultat av att ifrågasätta den dominerande kulturen är att denna synliggörs i kontrast till de 

förtryckta kulturerna och kan därmed inte längre förklaras som den ”universella” kulturen.20 

Den politiske filosofen Will Kymlicka menade liksom Young att särrättigheter är nödvändigt 

för jämlikhet och frihet i demokratiska länder. Kymlicka hävdade att det är upp till var och en 

av statens invånare att tillhöra en kultur och att det är av denna anledning som minoritetskulturer 

bör äga särrättigheter.21 Han motiverade med att det inte går att förvänta sig att människor vill 

byta kultur och att banden till kulturen är allt för starka för att det skulle vara möjligt.22 

Det finns tre konsekvenser av att blunda för skillnader mellan grupper menade Young. Den 

första är att assimilering innebär att minoritetskulturer alltid kommer att assimileras in i en 

redan befintlig kultur som på så sätt ska gestalta det universella som alla människor ska anpassa 

sig efter.23 Den andra konsekvensen är det blir en ökad kulturimperialism eftersom den 

                                                           
17 Young, I. 1989. s. 116.  
18 Young, I. 1989. s. 60. 
19 Young, I. 1989. s. 157. 
20 Young, I. 1989. s. 166. 
21 Kymlicka, W. 1998. s. 119. 
22 Kymlicka, W. 1998. s. 96ff. 
23 Young, I. 1989. s. 164. 
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dominerande kulturen inte behöver reflektera över denna och de andra kulturerna fortsätter 

benämnas som ”de andra”. Den sista konsekvensen är att det skapar en skam hos personer som 

har en annan härkomst eller kultur och stärker det dubbla medvetandet.24  

Inom politik har det visat sig att bilder som är präglade av fördomar, förväntningar och tidigare 

kunskaper styr hur politiken formas.25 Statsvetaren Jan Kooiman redogjorde för hur och varför 

politiken styrs av bilder som reproduceras i samhället. Denna teoribildning återknöt till de idéer 

som Young hade om att det är minoritetskulturen som blir lidande av majoritetskulturens 

ställning som universell. Kooiman menade bland annat att politiken påverkas både direkt och 

indirekt av bilder av grupper eller folk som både de i styrande positioner har, men även av bilder 

som är normativa i ett samhälle.26 Ett sätt att förändra denna bild av ett folk eller en grupp är 

att bearbeta ny information vid processen av politiska beslut.27 

Läroplansteori 

Läroplansteori kan kort beskrivas som en bred teori som gestaltar hela läroplanens dimension, 

det vill säga allt från den politiska och ideologiska styrningen bakom den till hur den formuleras 

samt hur den används i skolan. Läroplaner är inte enbart formuleringar från statlig nivå, utan 

innefattar mer än så. Att studera läroplaner hjälper oss att förstå hur skolan formar samhället, 

men även hur skolan är en politisk arena.28 För denna studie blir den del av läroplansteori som 

utgår från formuleringen av läroplanskoder och uppbyggnad viktig. Ytterligare en central 

aspekt av läroplansteori är det som handlar om demokratibygge i skolan och hur 

minoritetspolitik förankras i läroplaner. Detta perspektiv kommer att granskas i avsnitten om 

skolans värdegrund och mål i läroplanerna.  

Enligt vissa läroplansteoretiker finns det tre steg i läroplansprocessen: formulering, 

transformering och realisering. Formuleringen av läroplaner handlar om de mål och visioner 

som ligger bakom dessa.29 Denna formulering är i sin tur uppdelad i två delar: politisk och 

administrativ.30 Det är även centralt att undersöka vilka motiv som ligger bakom hur 

läroplanerna formuleras. Transformering innebär den bild av läroplanerna som finns i media 

                                                           
24 Young, I. 1989. s. 165. 
25 Kooiman, Jan. Governing as Governance. London: SAGE, 2003. s. 29. 
26 Kooiman, J. 2003. s. 29.  
27 Kooiman, J. 2003. s. 31. 
28 Linde, Göran. Det ska ni veta! Introduktion till läroplansteori. 3e uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012. s. 11. 
29 Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf P. Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: Liber, 2014. s. 171. 
30 Lindensjö, B & Lundgren, U. 2014. s. 172. 
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och hur denna spelar in i hur politiken förs.31 Sist är realiseringen av läroplanerna syftar till hur 

dessa används i skolan, samt hur läroplanerna tolkas.32 

Läroplanskoder och skolans historiska utveckling 

Inom läroplansteori har utbildningshistoria blivit ett central undersökningsområde. Detta 

eftersom det är intressant att undersöka hur läroplanerna har utformats över tid och vad som 

drivit dessa processer.33 Ulf P Lundgren har konstruerat fyra så kallade läroplanskoder som 

kategoriserar in de motiv som finns inom formuleringsprocessen för läroplaner. Dessa 

läroplanskoder är klassisk, moralisk, realistisk och rationell.34 Han menade att ” begreppet kod 

skall förstås som ett samlande begrepp för tankemönster som styr det utbildningspolitiska och 

det pedagogiska handlandet”.35 De tre första: klassiska, realistiska och moraliska 

läroplanskoderna användes i Sverige från 1600 till 1800-talet, i det som Lundgren definierade 

som det feodala samhället.36 Den klassiska och den realistiska läroplanskoden användes 

framförallt i utbildning för överklassen och den klassiska symboliseras av att ämnen inom 

humaniora får en stark ställning i skolan.37 Den moraliska användes vid fostrande av lägre 

stående klasser i det feodala samhället.38 Tomas Englund adderade en läroplanskod till 

Lundgrens läroplanskoder, nämligen den medborgerliga. Denna uppkom enligt Englund 

1918/19 och syftade till att ”utveckla arbetsdugliga medborgare”.39 Rationell läroplanskod, 

vilken är Lundgrens sista kod, började användas under 1950- och 1960-talen i Sverige.40 Den 

rationella läroplanskoden hade liksom den medborgerliga ett syfte att skapa en gemenskap för 

medborgarna, men skillnaden var att denna även hade ett tydligt kunskapsfokus.41 Den 

rationella läroplanskoden har använts olika under 1900-talet och utmärktes av att eleven sattes 

i centrum.42  

                                                           
31 Lindensjö, B & Lundgren, U. 2014, s. 175. 
32 Lindensjö, B & Lundgren, U. 2014. s.176. 
33 Berg, Gunnar. Att förstå skolan – En teori om skolan som institution och skolor som organisation. 
Studentlitteratur: Lund, 2003. s. 110. 
34 Lundgren, Ulf P. Utbildningspolitik och utbildningskoder - förändringar i svensk utbildningspolitik. I 

Uddannelseshistorie, pp. S. 56-71, 2006. s. 60. 
35 Lundgren, U. 2006. s. 61. 
36 Englund, Tomas. Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. Göteborg: Daidalos, 2005. s. 103. 
37 Berg, G. 2003. s. 108. Englund, T. 2005. s. 102. 
38 Englund, T. 2005. s. 103. 
39 Englund, T. 2005. s.127. 
40 Englund, T. 2005. s. 128. 
41 Englund, T. 2005. s. 128. 
42 Berg, G. 2003. s. 108.  

https://bibliotek.dk/da/search/work/?search_block_form=rec.id%3D06633307#content
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Formulering av läroplaner i den svenska grundskolan 

Läroplanernas formulering och utbildningshistoria hänger av naturliga skäl ihop. Den rationella 

läroplanskoden användes vid införandet av grundskolan och gäller än idag, dock har 

grundskolans läroplaner sedan 1962 formulerats olika. I resterande del av detta avsnitt kommer 

formuleringarna och utvecklingen av läroplanerna att redogöras. Den kommer ge en bakgrund 

till grundskolans läroplaner fram till läroplanen som infördes 1994, Lgr 94, och även ge en 

inblick i hur kursplaner inom de samhällsorienterade ämnena har formulerats, samt forskning 

kring hur skolans värderingar och värdegrund formulerats eller visat sig i läroplanerna. Men 

först en genomgång av läroplanernas formulering och utveckling efter andra världskriget.  

1842 infördes folkskolan i Sverige, vilket var Sveriges första obligatoriska skola.43 Den bestod 

av två delar: real- och folkskolan.44  1946 formulerades den nya formen av skolorganisation, 

enhetsskolan, vilken kom att byta ut folkskolan. Det hade blivit tydligt att en gemensam skola 

med likvärdigt innehåll för samtliga barn i Sverige var gynnsamt för landets utveckling.  Efter 

andra världskriget ändrades synen på den obligatoriska skolan och det menades att folkskolan 

misslyckades med att ge alla barn samma rätt till undervisning och framförallt samma kvalitet 

på den utbildningen. Detta resulterade i utformandet av grundskolan och 1962 års läroplan. 

Läroplanen som formulerades till grundskolan, Lgr 62, är så kallat strukturorienterad.45 Detta 

innebar att den stora frågan handlade om att nå ut till samtliga elever i grundskolan, vilket var 

enhetsskolan och grundskolans syfte. Vad gäller formen för läroplanen var denna 

innehållsfokuserad. I Lgr 62 fanns ett innehåll tydligt formulerat vilket angav vilken 

ämneskunskap eleverna skulle erhålla.46  

Redan 1969 utformades den andra läroplanen för grundskolan. Precis som Lgr 62 var även Lgr 

69 innehållsfokuserad, men denna nya läroplan tillsattes för att förbättra den ursprungliga 

versionen av grundskolan. Exempelvis minskade valmöjligheterna till högstadiet.47 Lgr 69 är 

uppbyggd av en reviderad allmän del som kompletterar Lgr 62, samt med ett flertal så kallade 

supplement. Dessa supplement innehåller bland annat nya riktlinjer för de olika ämnena, men 

                                                           
43 Englund, Tomas. Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet – Kap 1-4, 2a 
Uppl. Uppsala: Pedagogiska institutionen, 1994. s. 76. 
44 Larsson, Esbjörn & Westberg, Johansson (red.) Utbildningshistoria. 2a uppl. Lund: Studentlitteratur, 2015. s. 
124. 
45 Wahlström, Ninni. Läroplansteori och didaktik. Gleerups: Malmö. 2015. s. 78. 
46 Wahlström, N. 2015. s. 79. 
47Lundgren, Ulf P; Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red). Lärande Skola Bildning – Grundbok för lärare. 2e uppl. 
Stockholm: Natur & Kultur, 2012, s. 96. 
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även olika skolformer inom grundskola, exempelvis finns ett supplement som riktar sig till 

sameskolan. 

1980 kom den tredje läroplanen för grundskolan och den formulerades som en konsekvens av 

SIA-utredningen som tillsattes under 1970-talet.48 Syftet med utredningen var att undersöka 

arbetsmiljö och hur resurser fördelades mellan skolorna.49 SIA-utredningens resultat gav bland 

andra förslagen att varje skola ska ha sin egen ledningsgrupp, resurser ska ändvändas där största 

behovet finns och att elever skulle få möjlighet att påverka sin utbildning i större utsträckning.50 

Ett resultat av SIA-utredningen var också att kommunerna fick ett friare ansvar. Lgr 80 kom att 

gestalta en tydligare fostransroll för skolan.51 Fostransrollen innebar bland annat att ”Skolan 

ska förbereda för ett demokratiskt samhällsliv samt förmedla att individen ska ta ansvar och 

lära ut principerna för samarbete.”52 En annan orsak till den nya läroplanen var att den tidigare 

ansågs för ”samhällsbevarande och auktoritetstrogen”.53  

Kursplaner i Historia, Samhällskunskap och religion 

Läroplanerna innefattar även kursplaner för samtliga ämnen i grundskolan. I denna studie är 

ämnena historia, religion och samhällskunskap centrala. Dessa tre ämnen har idag ett fostrande 

syfte och ämnar att bidra till demokratiska samhällsmedborgare.54 Däremot har ämnena inte 

alltid haft detta uppdrag utan har motiverats på olika grunder under 1900-talet. 

Samhällskunskap, religion, geografi och historia har periodvis upptagits i samma ämne. I den 

första läroplanen för grundskolan menades det att orienteringsämnenas syfte var att ”bibringa 

kunskaper, att ge en orientering i tiden, rummet, idémässigt och kulturellt inom väsentliga 

relationsfält samt att skapa förståelse för samhällsverksamheten.”55 Efter andra världskriget 

förändrades synen på historieämnet och syftet blev att undvika att utbilda eleverna till 

”nationalistiska tendenser”.56 Historia fick därmed ett mer internationellt perspektiv. Det 

menades i Lgr 62 att samhällskunskapen hade, före historia, det primära uppdraget att fostra 

eleverna till bra samhällsmedborgare.57 I Lgr 62 fanns fortfarande kristendomskunskap kvar 

                                                           
48 Lundgren, Ulf P; Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red). Lärande Skola Bildning – Grundbok för lärare. 3e uppl. 
Stockholm: Natur & Kultur, 2014. s. 109. 
49 Lundgren, U; Säljö, R & Liberg, C. (red) 2014. s. 97. 
50 Lundgren, U; Säljö, R & Liberg, C. (red) 2014. s. 98. 
51 Lundgren, U; Säljö, R & Liberg, C. (red) 2014 s. 111. 
52 Lundgren, Ulf P; Säljö, Roger & Liberg, C. (red). 2014. s. 110. 
53 Larsson, E & Westberg, J (red). 2015. s. 126. 
54 Larsson, E & Westberg, J (red). 2015. s. 300ff. 
55 Englund, Tomas. Samhällsorientering och medborgarfostran I svensk skolan under 1900-talet - kap. 5-8. 
Uppsala: Pedagogiska institutionen Uppsala Universitet, 1986. s. 443. 
56 Larsson, E & Westberg, J (red). 2015. s. 291.  
57 Larsson, E & Westberg, J (red). 2015. s. 292. 
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som ämne och det var inte förrän i den nya läroplanen, Lgr 69 som det bytte namn och innehåll 

till religionskunskap.58 Englund menar att Lgr 69 hade ett starkt objektivitetskrav.59 Detta krav 

tolkar Englund som ett neutralitetsanspråk, vilket även inkluderade värderingsfrågor. 

Orienteringsämnena och framförallt det nya ämnet religionskunskap skulle förhålla sig till 

”vetenskapssamhället” och skolan skulle ge eleven en allsidig och saklig utbildning för att 

uppmuntra eleverna till att själva hitta sin världsåskådning och sina värderingar.60 I Lgr 80 

kallades dessa för samhällsorienterade ämnen och var i denna läroplan ihopsatta till ett ämne.61 

I och med detta förväntades samtliga tre delar av det samhällsorienterade ämnet ”att fostra 

eleverna till medborgare i ett demokratiskt samhälle.”62 

Olika fokus i grundskolans läroplaner 

Läroplanerna under senare delen av 1900-talet har alla haft olika fokus. Dessa är innehåll-, 

process-, mål- och resultatfokuserade.63 Lgr 62 och Lgr 69 var så kallade innehållsfokuserade, 

vilket var en konsekvens av viljan att skapa en gemensam skola för samtliga barn.64 Denna vilja 

resulterade i att innehållet var angivet i läroplanerna och de kunskaper som eleverna förväntades 

lära sig var nationella.65 De processfokuserade läroplanerna syftade till att utveckla specifika 

processer och färdigheter hos eleverna med mål att skapa bra samhällsmedborgare.66 Lgr 80 är 

en processfokuserad läroplan.67 Ett exempel på en målfokuserad läroplan är Lgr 94, vilken 

fokuserar på specifika mål som eleverna ska uppnå efter avslutad kurs. Detta var en utvecklad 

form av den processfokuserade Lgr 80.68 

Värdegrundsfrågor, mångkultur och förhållningssätt 

Förutom att läroplanerna haft olika fokus på vad som är viktigt för eleven att uppnå eller lära 

sig, har läroplanerna haft mer övergripande mål för vilka värderingar som ska eftersträvas och 

hur skolan ska arbeta med demokratifrågor på ett övergripande plan. Begreppet ”värdegrund” 

började inte användas i läroplaner förrän i Lgr 94.69 Dock menar Göran Linde att det är tänkbart 

att sammanfatta samtliga värderingar som på något sätt styr skolan som värdegrund och att det 

                                                           
58 Englund, T. 1986. s, 498. 
59 Englund, T. 1986. s. 502. 
60 Englund, T. 1986. s. 502. 
61 Larsson, E & Westberg, J (red). 2015. s. 301. 
62 Larsson, E & Westberg, J (red). 2015. s. 301. 
63 Wahlström, N. 2015. s. 77. 
64 Wahlström, N. 2015. s. 78. 
65 Wahlström, N. 2015. s. 80. 
66 Wahlström, N. 2015. s. 81. 
67 Wahlström, N. 2015. s. 82. 
68 Wahlström, N. 2015. s. 84. 
69 Linde, Göran (red). Värdegrund och svensk etnicitet. Lund: Studentlitteratur, 2001. s. 116.  
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inte alltid behöver refereras till en specifik värdegrundstext.70 Anthony Giddens kallar 

utbildningens överföring av ”kulturella värderingar, normer och erfarenheter från generation 

till generation” för kulturell reproduktion.71 Detta resonemang återfinns i forskning om 

läroplanens värdegrund som fördelaktig för en dominerande kultur. 

Pirjo Lahdenperä, som har forskat om interkulturell pedagogik och intresserat sig för hur 

värdegrunden beskrivs i den svenska skolan utifrån ett internationellt perspektiv, menade att: 

Om man vill finna och analysera den etnonationella kulturen och kulturarvet och dess 

meningsbärande element kan den artikulerade och dokumenterade värdegrunden utgöra en bas för 

denna analys.72 

Hon påpekade att kulturen är en viktig del i hur vi människor agerar och vilken moral vi har. 

För den som befinner sig i en speciell kulturell kontext anses handlingar och beteenden inom 

denna kontext som det ”normala”.73 Genom att göra denna kontext medveten för människorna 

i den går det även att analysera värderingarna som återfinns i den. Detta kallade Lahdenperä för 

ett kulturkontrastivt perspektiv, då det egna meningssystemet synliggörs. Läroplaner och dess 

värdegrund tenderar att utgå från den kulturella kontext som den är skriven i och därmed vara 

etnocentrisk.74 Lahdenperä använder Lpo 94 (läroplanen för den obligatoriska skolan) som 

exempel och menar att denna är etnocentriskt formulerad då den innehåller följande 

formulering: ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra 

de värden som vårt samhällsliv vilar på.”75 Det var oklart vilka värden som menas och senare i 

texten i Lpo 94 är ”det gemensamma kulturarvet” som ska föras vidare. Även detta ifrågasatte 

Lahdenperä eftersom det inte uttryckligen stod vilket kulturarv som det rörde sig om.76 

Samisk kultur: begreppsdiskussion 
Att definiera en kultur är svårt och det finns ett flertal definitioner av begreppet. Roger Säljö 

använder sig av följande kulturdefinition: ”Den uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper 

och andra resurser som vi förvärvar genom interaktion med omvärlden.”77 Christer Stensmo 

redogör för två definitioner nämligen: ”Materiella och mentala resultat av mänsklig 

                                                           
70 Linde, G (red). 2001. s. 12. 
71 Giddens, Anthony & Sutton, Philip W. Sociologi. 7e uppl. Lund: Studentlitteratur. 2014. s. 570. 
72 Lahdenperä, Pirjo. Värdegrunden som exkluderande eller inkluderande diskurs. I Linde, Göran. Värdegrund 
och svensk etnicitet. Lund: Studentlitteratur, 2001. s. 116. 
73 Lahdenperä, P. 2001. s. 118. 
74 Lahdenperä, P. 2001. s. 118. 
75 Lahdenperä, P. 2001. s. 118. 
76 Lahdenperä, P. 2001. s. 119.  
77 Säljö, Roger. Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag, 
2000. s. 29. 
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verksamhet” och ”Karaktärisera de livsformer som kännetecknar en samling människor som 

lever tillsammans på en viss plats vid en viss tidpunkt.”78 Ett ytterligare exempel på en 

kulturdefinition var den av William Kymlicka som menade att kultur innefattar ett folks språk, 

historia och levnadssätt.79 

Enligt Ulf Mörkenstam finns ingen enhetlig förklaring eller definition av den samiska 

kulturen.80 Han underströk i sin studie Om ”Lapparnes privilegier” problemet med att staten 

får spela en avgörande roll i identifikationen av minoriteter genom den minoritetspolitik som 

formuleras av just staten.81 Det kan enligt Mörkenstam leda till att kulturen får en bestämd form, 

då den egentligen är föränderlig. Patrik Lantto pekar på den samiska kulturens tre centrala 

grundpelare vilka är språket, historien och slöjden. Lantto understryker att samerna är en 

heterogen grupp, exempelvis eftersom det finns flera samiska språk och ett flertal näringar inom 

gruppen.82 Mörkenstam och Lantto skriver i en gemensam artikel att den samiska kulturen var 

starkare kopplat till rennäringen i definitioner från det tidiga 1900-talet och att språket övertagit 

den tydligaste faktorn för kulturen.83  

Definitionen av den samiska kulturen kommer att vara öppen i denna studie, då det är viktigt 

att inte begränsa den. Därför låter jag de definitioner som återfinns i Samefolkets 

utbildningspolitiska debatt få stå för definitionen av kulturen. De som står som avsändare till 

artiklarna, notiserna och insändarna får därmed styra vad som menas med den samiska kulturen. 

Detta medför att det är materialet i studien som leder resultatet. Det finns nackdelar med denna 

metod, exempelvis att det finns en risk att forskaren får en avgränsad definition av begreppet 

eller en ensidig då det ofta är samma personer som deltagit i debatten i Samefolket. Däremot 

tillåter denna metod en samisk definition av kulturen, vilket är målet. Det medför även att 

resultatet av studien kan diskuteras ihop med det som återfinns i definitionen för den samiska 

kulturen ur dels ett samiskt perspektiv, dels ett utbildningshistoriskt. 

                                                           
78 Stensmo, Christer. Filosofisk pedagogik. 2a uppl. Lund: Studentlitteratur, 2007. s. 9. 
79 Kymlicka, W. 1998. s. 86. 
80 Mörkenstam, Ulf. Om ”Lapparnes privilegier” – Föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 1883-1997. 
Stockholm: Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen, 1999. s. 96.  
81 Mörkenstam, U. 1999. s. 23. 
82 Lantto, P. 2000. s. 32. 
83 Lantto, Patrik & Mörkenstam, Ulf. Sami rights and sami challenges. I Scandinavian Journal of History, 33:1, 
pp.26-51, s. 40. 
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Forskningsläge 
Forskning om ursprungsfolkens utbildning och tillhörande utbildningspolitik har blivit ett allt 

mer utforskat område sedan 1980-talet.84 Cathryn McConaghy, som forskat om utbildning för 

ursprungsfolket i Australien, menar att det inom forskningen om ursprungsfolken världen över 

går att urskilja tre sätt att kategorisera olika traditioner av utbildningen av ursprungsfolk. Dessa 

är: 

[…] assimilationism, which seeks to institutionalise colonial mimicry; cultural relativism, which 

promotes cultural sensitivity and tolerance; and radicalism, which seeks to invert colonial power 

relations.85 

I denna genomgång av forskningsläget på utbildning av ursprungsfolken kommer olika 

traditioner inom olika länder att kartläggas. Kapitlet innehåller både ett internationellt 

perspektiv med ursprungsfolk och dess utbildning historiskt i länder såsom Nya Zeeland, Usa 

och Kanada; dels en genomgång av den aktuella forskningen om samernas utbildning i Sverige. 

Forskningsläget avslutas med en sammanfattande diskussion av både det internationella 

perspektivet och samisk utbildning, där de båda perspektiven jämförs. 

Ursprungsfolkens utbildning i ett internationellt och historiskt perspektiv 

I många av de studier som gjorts på ursprungsfolkens utbildning ur ett historiskt perspektiv 

framgår det att statens syfte med utbildningen oftast har varit att civilisera och assimilera in 

ursprungsfolket i den dominerande kulturen. Judith Simon, Linda Tuhiwai Smith med flera 

undersökte i A Civilising Mission? ursprungsfolket maoriernas skolor i Nya Zeeland, som 

existerade mellan 1860-1960-talen. De kom fram till att skolorna stängdes 1969 på grund av att 

skolornas ursprungliga syfte från 100 år tidigare var att civilisera urinvånarna.86 Simon och 

Smith menade att sedan Nya Zeeland blev en brittisk koloni 1840 hade staten arbetat aktivt för 

att få maorierna att överge sin kultur.87 I början av kolonialtiden leddes skolorna av missionärer, 

men efter krig och uppror av maorierna kom staten att lagstadga ursprungsfolksskolorna via the 

Native School act 1867.88 Detta kom att bli en ny form av assimileringspolitik från den Nya 

                                                           
84 McConaghy, Cathryn. Rethinking Indigenous Education – Culturalism, Colonialism and the Politics of Knowing. 

Flaxton: Post Pressed, 2000. s. xi. 
85 McConaghy, C. 2000. s. xi 
86 Simon, Judith & Smith, Linda Tuhiwai (red). A Civilising Mission?  Auckland: Auckland University Press, 2001. 
s. 274. 
87 Simon, J & Smith, L (red). 2001.  s. 7. 
88 Simon, J & Smith, L (red). 2001. s. 8. 
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Zeeländska statens sida. Det ska dock påpekas att införandet av ursprungsfolksskolorna i Nya 

Zeeland stöttades av maorierna som ville ha ”access to European-style schooling.”89  

I slutet av 1800-talet skrevs riktlinjer för skolorna, ”Native school code” enligt Simon och 

Smith. Dessa innebar en tydligare formulering för hur skolorna skulle organiseras och innehöll 

bland annat läroplaner för skolorna. I denna kod återfanns skolornas uttalade syfte att civilisera 

urinvånarna.90 1928 hamnade maoriernas skolor under samma styrdokument som för den 

allmänna skolan och mellan 1955-1966 pågick en diskussion om skolornas existerande. Det 

menades att det enbart borde finnas en skola på Nya Zeeland och detta fick gehör 1967 vilket 

ledde till att de sista ursprungsfolksskolorna stängde 1969 på Nya Zeeland.91 Simon och Smith 

menade att det ursprungliga syftet med skolan kom att finnas kvar under hela skolans existens, 

men poängterar att skolan kom att ändras under framförallt de sista decennierna innan de 

stängdes, mycket tack vare maorierna och lärarna själva.92 De menade också att tanken med 

skolan var att den skulle vara en korttidslösning och sedan upphöra att existera då maorierna 

var assimilerade in i den västerländska kulturen.93 En anledning till att den fanns kvar ända till 

1969 beror enligt Simon och Smith på svårigheter för maorierna att ta sig in i de allmänna 

skolorna och även att det från ett värde från ursprungsfolkets sida att ha kvar sina egna skolor. 

Simon och Smith underströk hur maorierna såg ursprungsfolksskolorna som sina egna och att 

stängningen av dem var baserade på motiv som användes av Pakeha, det vill säga människor 

med europeiskt ursprung.94 De menade att: 

In the demise of the Native/Maori Schools system – as so often throughout its existence – race-based 

arguments were employed by those outside the system to subordinate the interests of Maori to those 

of Pakeha.95 

I Australien användes även där socialdarwinistiska idéer om ursprungsfolkets kultur som 

underlägsen ”den vita rasens” kultur inom utbildningspolitiken konstaterade A.R Welch i sin 

studie om aboriginernas utbildning under kolonialiseringen av Australien.96 Han menade att 

utbildningspolitiken i Australien som riktades mot aboriginerna var en mindre del av en 

                                                           
89 Simon, J & Smith, L (red). 2001.  s. 9. 
90 Simon, J & Smith, L (red). 2001. s. 10. 
91 Simon, J & Smith, L (red). 2001. s. 11. 
92 Simon, J & Smith, L (red). 2001. s. 309. 
93 Simon, J & Smith, L (red). 2001. s. 274. 
94 Simon, J & Smith, L (red). 2001. s. 274. 
95 Simon, J & Smith, L (red). 2001. s. 274. 
96 Welch, A.R. Aboriginal Education as Internal Colonialism: The Schooling of an Indigenous Minority in 

Australia. Comparative Education, Vol. 24, No. 2, Special Number (11): Education and Minority Groups, 1988, 
pp. 203-215, s. 203.  
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assimileringspolitik där ursprungsfolket skulle omvändas till kulturellt vita medborgare ”i 

botten av den ekonomiska pyramiden.”97   

Även i Nordamerika har syftet med utbildning för ursprungsfolket varit att assimilera. I en 

rapport, ”Reading and the Native American Learner” av Terry Bergeson från 2000 

konstaterades det att ursprungsfolkets kultur skulle ersättas med majoritetssamhällets kultur.98 

Det var i samband med guldfynd i Kalifornien på 1840-talet som behovet av att assimilera de 

amerikanska urinvånarna kom till eftersom nybyggarna kom i kontakt med ursprungsfolket då. 

Tidigare hade en fredspolicy använts som isolerade urinvånarna.99 Precis som i många andra 

länder fick utbildningen en framstående roll i assimileringen. Det dröjde fram till 1880-talet 

innan ”Indian schools” upprättades. Dessa skolor var hårda och många av dem var 

internatskolor, vilket innebar att barnen var ifrån sina familjer under längre perioder.100 

Forskning om dessa skolor har visat två tydliga konsekvenser; den ena var en negativ påverkan 

på urinvånarnas språk och den andra att barnen tappade en tillhörighetskänsla med sin familj 

och den egna kulturens värderingar då skolan ofta låg långtifrån barnens familjehem.101 Trots 

att det blev en formell förändring av skolornas styrning på 1930-talet, kom skolorna att fungera 

som en assimileringsinstitution fram till 1970-talet.102 

I dessa studier om utbildning för ursprungsfolk framkommer även slutsatser om hur urinvånarna 

själva sett på sin utbildning och då framförallt den utbildning som staten anordnat i syfte att 

civilisera dem. Graham Hingangaroa Smith avslutade sin studie om maoriernas utbildning på 

Nya Zeeland med slutsatsen att ursprungsfolk behöver en bra utbildning och lärare som kan 

inspirera till förändring och organisation. Hingangaroa Smith påpekar att utbildningen måste 

bidra till att ge eleven verktyg att förändra sin och sitt folks situation. Det är viktigt att detta 

sker på den egna kulturens villkor.103 Simon och Smith menar i sin undersökning att den 

utbildningspolitiska debatten apropå ursprungsfolk inte varit nyanserad och att det menats att 

den maorienska kulturen har fått skulden för sin egen nedgång. Simon och Smith pekar på 

vikten av att nyansera den bilden med de ekonomiska och historiska perspektiv som har 

                                                           
97 Welch, A R. 1988. s. 207. 
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påverkat maori, framförallt hur de har assimilerats med hjälp av utbildningen. 104 Både 

Hingangaroa Smith samt Simon och Smith understryker att denna utbildning ska anknyta till 

den egna gruppens situation och inte enbart ha ett syfte att utveckla kulturen i sig, utan även ett 

samhälleligt där maorierna själva får verktyg att organisera sig. 

Inom forskningsområdet för urbefolkningars utbildning har även komparativa studier gjorts 

mellan den dominerande kulturen och ursprungsbefolkningarnas kultur. Barnhardt och 

Kawagley undersökte ursprungsfolket i Alaskas utbildningshistoria och tog fasta på skillnaden 

mellan kunskaper från ursprungsfolkets kultur och traditioner samt det västerländska 

utbildningssystemet.105 De slog fast att det fanns många skillnader mellan dessa två och att det 

skulle vara till fördel för det västerländska skolsystemet att använda sig av bidrag från 

ursprungsfolkets kunskap. I Alaskas utbildningssystem har det skett en förändring för vilken 

roll ursprungsfolkets kunskap har spelat i den allmänna skolan. Barnhardt och Kawagley 

menade att utbildningen för samtliga barn i Alaska sedan 1960-talet har innefattat en större 

lokal förankring av de kulturella inslagen.106 Dock var det inte förrän på 2000-talet som de båda 

systemen blev förenade.107 I en annan studie av Barnhardt och Kawagley från 1998 underströk 

de, i linje med Smiths studie på Nya Zeeland, att det var viktigt att eleverna undervisas i kulturen 

och inte bara om den.108 Ett av de viktigaste bidragen från ursprungsfolk menar Barnhardt och 

Kawagley var inom ekologi och då framförallt det långsiktiga synsättet på miljö för en hållbar 

utveckling.109 

I artikeln Decolonizing Aboriginal Education in the 21st Century diskuterade Elizabeth Ann 

Munroe och Lisa Lunney Borden med flera, ursprungsfolks kunskap och det faktum att denna 

kunskap var lika viktig som den eurocentriska.110 De menade att syftet med ursprungsfolkens 

utbildning var att ge en kulturell identitet, men även att åtgärda de problem som 

kolonialiseringen av ursprungsfolken hade medfört.111 I artikeln återfanns en 

begreppsdiskussion om skillnaden mellan ursprungsfolkens kunskapstradition och den 

                                                           
104 Simon, J & Smith, L. 2001. s. 307. 
105 Barnhardt, Ray & Kawagley, Angayuqaq Oscar. Culture, Chaos and Complexity: Catalysts for Change in 
Indigenous Education. Fairbanks: Alaska university, Alaska Native Knowledge Network, 1998a. s. 2. 
106 Barnhardt, R & Kawagley, A. 1998a. s. 5. 
107 Barnhardt, R & Kawagley, A. 1998a. s. 6. 
108 Barnhardt, Ray & Kawagley, Angayugag Oscar. Education Indigenous to Place: Western Science Meets Native 
Reality. Fairbanks: Alaska University, Alaska Native Knowledge Network. 1998b. s. 16. 
109 Barnhardt, R & Kawagley, A. 1998b. s. 13. 
110 Munroe, Elisabeth Ann; Lunney Borden, Lisa; Murray Orr, Anne; Toney, Denise & 
Meader, Jane. Decolonizing Aboriginal Education in the 21st Century. I McGill Journal of Education / Revue 

des sciences de l'éducation de McGill,Volume 48, numéro 2, printemps 2013, p. 317-337. s. 319. 

111 Munroe, E. m.fl. 2013. s. 319ff. 
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eurocentriska. En aspekt de lyfte var det faktum att ursprungsfolkens kunskaper vilar på muntlig 

tradition där kunskapen traderas muntligt mellan generationer.112 Det menades i artikeln att 

språket har en viktig funktion inom ursprungsfolkens kunskapstradition och att språket är en 

del av kunskapens grundstomme: 

[…] although many Aboriginal children come to school speaking English, it would be false to 

assume they are also thinking in English ways. Rather, their ways of thinking are much more 

consistent with those embedded in their Indigenous language.113 

 

Svensk utbildningspolitik utifrån det samiska perspektivet 

Det har skrivits ett antal verk om samisk utbildningshistoria. De flesta redogör för den tidiga 

utvecklingen av nomadskolan och sedan övergången till sameskolan. 

Redan 1976 gjordes en studie om samernas utbildning i Sverige av Henning Johansson. I denna 

diskuterades samernas egna perspektiv på den samiska utbildningen och Johansson menade att 

det inte tidigare gjorts någon sådan studie.114 Johansson kom fram till att sameundervisningen 

såg olika ut beroende på vilken skola som undersöktes och att föräldrarna önskar mer inflytande 

lokalt.115 Brit Uppman studerade 1978 den svenska utbildningspolitiken som fördes mot 

samer.116 Uppmans undersökningsperiod var mellan 1870-1925 och hon konstaterade att det 

under undersökningsperioden funnits ett stort intresse från svenska staten att bedriva utbildning 

för samer. Det menades även att den senare delen av perioden, 1913-1925, styrts av 

målsättningen att bevara nomadkulturen och att slutet av denna period bestod av en mer 

inlyssnande hållning från statens sida.117 

David Sjögrens avhandling Den säkra zonen – Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den 

särskiljande utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913-1962 behandlade den 

utbildningspolitik som berört de svenska minoriteterna under en stor del av 1900-talet. 

Forskningsfrågorna för avhandlingen var: vilka motiv och urskiljningsprocesser för skolorna 

fanns det, hur skolorna fungerade i praktiken med exempelvis läroplaner och vilka former 

undervisningen hade samt hur relationen mellan idén med enhetsskolan och den särskiljande 

utbildningen såg ut.118  

                                                           
112 Munroe, E. m.fl. 2013. s. 321. 
113 Munroe, E. m.fl. 2013. s. 321. 
114 Johansson, Henning. Sameundervisning – Samernas önskemål om behov i skolfrågan, del II. Umeå: Umeå 
universitet, Pedagogiska institutionen, 1976. s. 72. 
115 Johansson, H. 1976. s. 80. 
116 Uppman, Brit. Samhället och samerna 1870-1925. Umeå: Actaq Universitatis Umensis, 1978. 
117 Uppman, B. 1978. s. 133. 
118 Sjögren, D. 2008. s. 10-12. 
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De slutsatser Sjögren drog angående motivet för nomadskolan ansluter till de slutsatser Uppman 

kom fram till i sin studie, nämligen viljan att bevara nomadkulturen.119 Sjögren menade dock 

att denna har kommit att förändras under 1900-talet och att vid tiden för införandet av den 

obligatoriska grundskolan vid grundskolereformen 1962 syftade nomadskolan snarare till ”att 

rusta eleverna för en bikulturell framtid.”120 Enhetsskolan var enligt Sjögren en viktig orsak till 

att nomadskolan kom att förändras. Å ena sidan fanns det dock en tanke i Sverige att 

samundervisning för samtliga barn var att föredra, å andra sidan menade föräldrar till barn i 

minoriteterna att en gemensam skola inte skulle göra barnen trygga.121 Under 1900-talets första 

hälft sågs särundervisningen som det bästa alternativet, medan detta förhållningssätt 

förändrades vid enhetsskolans införande.122 Men nomadskolan behölls och enhetsskolan bidrog 

till att den blev valfri, det vill säga att barn till renskötare fick valet att gå i den allmänna 

grundskolan samtidigt som barn inom samtliga samiska grupper fick möjlighet att gå i 

nomadskolan.123 Ett argument för att behålla nomadskolan var att ”de samiska barnen skulle 

hamna i minoritet i folkskolorna om nomadskolan försvann”.124 Det fanns med andra ord en 

oro att kulturens utveckling skulle hämmas om skolan lades ned. Sjögren ifrågasatte att det 

anpassade innehållet skulle vara ett nytt syfte då han menade att tanken på att samiska barn 

varit i behov av särskild undervisning funnits sedan nomadskolans införande.125 Dock 

underströk han att rennäringen var borttaget ur innehållet av nomadskolan.126 Sjögren 

benämnde de två syftena till nomadskolan som ett pedagogiskt och psykologiskt. Det 

pedagogiska byggde å ena sidan på en ”vedertagen uppfattning att samiska och svensktalande 

elever hade särskilda utbildningsbehov”.127 Det psykologiska motivet beskrevs å andra sidan 

som ”en ’mjuk’ övergång mellan hem och skola och att undvika att vissa elever hamnade i en 

utsatt ställning”.  

Charlotta Svonni diskuterade i sin studie At the Margin of Educational Policy huruvida de 

svenska läroplanerna från 2011 för den allmänna skolan levde upp till internationella 

konventioner.128 Studien visade att de samtida läroplanerna saknade det samiska perspektivet i 

                                                           
119 Sjögren, D. 2008. s. 63.  
120 Sjögren, D. 2008. s. 138. 
121 Sjögren, D. 2008. s. 212. 
122 Sjögren, D. 2008. s. 217. 
123 Sjögren, D. 2008. s. 139. 
124 Sjögren, D. 2008. s. 130. 
125 Sjögren, D. 2008. s. 224. 
126 Sjögren, D. 2008. s. 224. 
127 Sjögren, D. 2008. s. 224. 
128 Svonni, Charlotta. At the Margin of Educational Policy. I Creative Education, 2015, no 6, s. 898-906. s. 905. 
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den utsträckning som vore rimligt enligt bland annat The Convention on the Rights of the 

Child.129 Svonni poängterade att den svenska läroplanen underströk vikten av att skolan stöttar 

kulturell utveckling och ett historiskt medvetande och att detta inte endast gällde de svenska 

barnen, utan även de samiska.130 På grund av att de samiska värderingarna och kulturen inte 

gavs samma utrymme som ”kristen etik och västerländsk humanism” menade Svonni att det 

skedde en form av assimilering av de samiska barnen in i den svenska kulturen och att det inte 

blev balans mellan det svenska och samiska.131 Svonni avslutade sina slutsatser med att 

understryka värdet av det samiska perspektivet i svenska skolan för samtliga barn eftersom att 

detta skulle medföra att eleven får djupare förståelse för sin omvärld och andra kulturer.132 

Ann-Louise Hällgren utförde i sin studie Samebilden i Undervisningen en kvalitativ 

undersökning om hur samerna porträtteras i historieläromedel på gymnasiet.133 Hällgrens 

resultat visade att läroböckerna tenderar att visa en stereotyp bild av samen och att denna bild 

oftast porträtterar samen som renskötare.134 Hon menade att ”Förklaringen till den här bilden 

skulle kunna vara att författarna inte skildrar samernas kultur och historia efter 1700-talet.”135 

Vidare konstaterade Hällgren att läroböckerna befäster ett ”vi- och dem”-tänk.136 

Sammanfattningsvis kan understrykas att samtliga utbildningssystem för ursprungsfolken har 

präglats av idéer av assimilation och civilisering. Detta återknyter till den så kallade lapp ska 

vara lapp-politiken som fanns i Sverige, åtminstone i anknytning till de socialdarwinistiska 

idéerna. Däremot har min efterforskning inte visat hur utbildningspolitik gentemot 

ursprungsfolk har syftat till att isolera, vilket konstaterades var ett av de tidigaste syftena med 

nomadskolan. Däremot kan den politiken som fördes i Nordamerika innan 1880-talet jämföras 

med den isolerande politiken i Sverige så till vida att ursprungsfolket varken skulle assimileras 

eller integreras i den västerländska kulturen.  

Diskussionen i Sverige vid enhetsskolans införande angående existensberättigandet för en 

särskild skola för ursprungsfolket tycks även återfinnas i fler länder kring samma tid, se 

exempelvis Nya Zeeland. I de tidiga skolorna var syftet att assimilera in ursprungsfolket in i 

                                                           
129 Svonni, C. 2015. s. 903. 
130 Svonni, C. 2015. s. 899. 
131 Svonni, C. 2015. s. 904. 
132 Svonni, C. 2015. s. 905. 
133 Hällgren, Ann-Louise. ”Samebilden i undervisningen – En kvalitativ analys av lärarintervjuer och 
historieböcker på gymnasiet” i Claesson, Bo (red). Samer och ursprungsbefolkningars rättigheter. Göteborg: 
Centrum för värdegrundsstudier vid Göteborgs universitet, 2003. s. 167.  
134 Hällgren, A. 2003. s. 187 
135 Hällgren, A. 2003. s. 187 
136 Hällgren, A. 2003. s. 188. 
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den dominerande kulturen. När denna form av assimilering tappade fästet i minoritetspolitiken, 

ändrades inställningen till ursprungsfolkens utbildning. I samtliga fall som detta forskningsläge 

berört visade det sig att staten ville ersätta dessa skolor med att ursprungsfolkets barn skulle gå 

i den allmänna skolan. Intressant är hur ursprungsfolkets skola på Nya Zeeland stängdes på 

1960-talet till följd av en opinion av icke-maorier trots att maorierna ville behålla sin skola, då 

samma situation uppstod i Sverige men då med utfallet att nomadskolan fick finnas kvar. Här 

visar det sig att samerna i Sverige har, i jämförelse med andra länder kunnat påverka den same- 

och utbildningspolitik som förts, vilket resulterade i att den samiska skolan behölls. 

Det framgår av forskningen att syftet med en särskild skola för ursprungsfolket är att dessa 

minoritetskulturer anses vara viktiga att bevara, men även att det finns ett värde i att använda 

kulturens kunskapstradition både i den egna skolan men även i den allmänna. I jämförelse 

mellan Sjögren och Barnhardt och Kawagleys studie kan konstateras att båda dessa poängterar 

vikten av kulturen i sig för ursprungsfolkens barn. De sistnämnda menar även att kulturen kan 

tillföra undervisningen i den allmänna skolan viktiga perspektiv såsom ekologi. Hällgrens 

studie om läromedel i svenska skolan visar att den svenska skolan reproducerar en stereotyp 

bild av samerna och en slutsats som kan dras är att genom att undervisa i kulturen och med 

hjälp av ursprungsfolkets kunskapstradition, kan den stereotypa bilden ersättas med en mer 

aktuell bild, samt en normalisering av urfolkets kultur. På så sätt minska kulturimperialismen, 

samt synliggöra den dominerande kulturen. 

Källor och metod 

Källor 

Källorna som ligger till grund för denna studie är dels styrdokument från den svenska skolan 

och nomad-/sameskolan, dels tidskriften Samefolket. Eftersom syftet för studien är att 

undersöka hur ett samiskt perspektiv har diskuterat utbildningspolitik mellan åren 1962-1994 

är det av största vikt att undersöka hur läroplanerna i den svenska skolan var formulerade 

angående minoriteter, kulturer och samer, för att kunna analysera hur debatten sedan fördes i 

det samiska perspektivet, Samefolket. Undersökningen kommer att bestå av artiklar, insändare 

och notiser av ett flertal författare, vilket kommer att redogöras. Däremot kommer inte 

personerna bakom artiklarna att presenteras ytterligare, utan vikten kommer att ligga vid vad 

deras åsikter är i den utbildningspolitiska debatten.  

I undersökningen av läroplanerna analyseras dess föreskrifter som skolans övergripande mål 

och uppdrag, samt riktlinjer. Utöver detta kommer även kursplanerna i historia, 

samhällskunskap och religion att undersökas. Undersökningsperioden för denna studie är 
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mellan 1962-1994 och vad gäller undersökningens andra del, det vill säga den 

utbildningspolitiska debatten i Samefolket, granskades denna fram till 1994. I undersökningens 

första del däremot, läroplanerna, blir det av den anledningen läroplanerna Lgr 62, Lgr 69 och 

Lgr 80 som använts eftersom det var dessa som var i bruk mellan 1962-1994. 

Läroplaner 

Den första delen av materialet är styrdokument till den svenska grundskolan och nomad-

/sameskolan. För den svenska grundskolan är det därmed läroplanerna Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 

80 och för nomad-/sameskolan styrdes av ett antal andra dokument som även dessa kommer att 

undersökas i denna undersökning. I denna studie ska läroplanerna granskas genom att 

utgångspunkten på hur samerna och minoriteter omnämns samt hur utvecklingen inom nomad-

/sameskolan har sett ut, för att sedan kunna diskuteras ihop med den utbildningspolitiska debatt 

som fördes i tidskriften Samefolket. Jag valde att i denna undersökning granska kursplanerna i 

historia, samhällskunskap och religion utöver skolans värdegrund och uppdrag, samt 

övergripande mål och riktlinjer. Det är inom dessa ämnen minoriteter, ursprungsfolk och kultur 

generellt synliggörs. I 

Ett samlingsbegrepp för de föreskrifter som skolans verksamhet vilar på är styrdokument. I 

dessa ingår skollagen, läroplan och skolförordning. En läroplan innehåller övergripande mål för 

skolan, kursplaner, timplaner och det som är direkt kopplat till elevens lärande. Skolans 

läroplaner för grundskolan förkortas Lgr. Hittills i grundskolans historia har det funnits sex 

läroplaner, varav tre av dessa avses undersökas i denna studie. De kan alla ha olika form och 

innehåll, men generellt utgörs läroplanerna av en allmän del, med allmänna mål och riktlinjer, 

samt av kursplaner för samtliga ämnen, tidsplaner för hur många timmar som läggs på ämnena. 

Skolan styrs även av skollagen som ”innehåller skolans grundläggande bestämmelser om skola 

och förskola.”137  

Vid grundskolereformen 1962 tillkom den första läroplanen för den obligatoriska 

grundskolan.138 Denna består av en allmän del, följt av timplaner och kursplaner för de olika 

ämnena i skolan. Allmänna delen innehåller skolans mål och riktlinjer generellt, medan 

kursplanerna beskriver vilket innehåll som ska finnas inom ämnena och timplanerna redogör 

för hur mycket tid som ska avvaras för respektive ämne.  

                                                           
137 Skolverket: Skollagen. http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar. 2016-04-01. 13.07. 
138 Lgr 62. 1962 års skollag, skolstadga och läroplan för grundskolan. Stockholm: Kungl. Boktryckeriet, P.A 
Norstedth & Söner. 1962. 

http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar
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Införandet av Lgr 69 berodde på att det ansågs att det fanns brister med Lgr 62. Mycket av Lgr 

62 behölls i Lgr 69 och de delar som är ändrade/utbytta/adderade kallas i Lgr 69 för 

supplement.139 Denna uppbyggnad skiljer sig med andra ord från de övriga läroplanerna för 

grundskolan. Supplementens syfte var att fylla de luckor som fanns i Lgr 62.140 Ett av 

supplementen var riktlinjer och mål för sameskolan, vilket innebar att sameskolan nu får en 

tydligare plats i grundskolan, eftersom skolan nämns i läroplanen för den svenska grundskolan. 

Grundskolans tredje läroplan blev Lgr 80.141 Lgr 80 har till skillnad från Lgr 69 inte ett specifikt 

dokument för Sameskolan utan Sameskolan styrs av samma läroplan som den allmänna 

grundskolan.142 Dock ska tilläggas att sameskolan har ett eget kapitel i skollagen. 

Övriga statliga dokument 

Eftersom nomadskolan inte kom att ingå i samma läroplaner som den allmänna grundskolan 

förrän 1969 kommer även de styrdokument som nomadskolan utgick från att vara en del av 

materialet. Dessa är nomadskolstadgorna från både 1938 och 1967.143 Samernas skolgång, 

vilken angav riktlinjer för nomadskolan fram till 1967 kommer också att återfinnas i 

läroplansanalysen.144 Samernas skolgång resulterade i en proposition 1962 som ledde till 

riksdagsbeslut kring hur nomadskolan skulle utformas, även detta dokument återfinns i 

undersökningen.145 

Utöver dessa kommer två ytterligare statliga dokument återfinnas i analysen för Samefolket. 

Anledningen till detta är att dessa omnämns i diskussionen i tidskriften och berör 

utbildningspolitik. Den första är Skolans regionala styrning, vilken är en utredning kring hur 

skolans ledning skulle dela på ansvaret mellan stat, län och kommun.146 Den andra är 

hemspråksreformen från 1976 vilken hänvisas till den proposition som regeringen låg bakom. 

                                                           
139 Lgr 69. I Allmän del; II Supplement: Orienteringsämnen Låg-, mellan-, högstadiet; II Supplement: 
Sameskolan. Stockholm: Skolöverstyrelsen. 1969.  
140 Lundgren, Säljö & Liberg (red). 2012. s. 96. 
141 Lgr 80. Grundskolan – en bok med Grundskoleförordning, Skollag, Skolförordning, Mål och riktlinjer, 
Kursplaner, Timplaner. Vällingby: Svensk facklitteratur AB. 1989.  
142 Lindmark, Eva. Läroplaner efter 1970. Stockholm: Stockholms Universitetsbibliotek, 2007. s. 6. 
143 SFS 1938:479, Kungl. Maj:ts nomadskolstadga. I Svensk författningssamling för 1938; SFS 1967:216, Kungl. 
Maj:ts nomadskolstadga. I Svensk författningssamling för 1967, 1, nr. 1-457. 
144 Statens offentliga utredningar, SOU 1960:41. Samernas skolgång – Betänkande avgivet av 1957 års 
Nomadskolutredning. Stockholm: Ecklesiastikdepartementet. 1960.  
145 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående nomadskolväsendets organisation, nr. 51 1962. 
146 SOU 1973:48, Skolans regionala ledning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
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Denna inför möjligheten för barn som talade annat språk i hemmet än svenska att få ta del av 

undervisning i sitt hemspråk.147  

Samefolket 

För att komplettera läroplanerna, vilka utgjorde det statliga perspektivet i undersökningen, har 

material från samiskt håll undersökts. Materialet som fick representera detta perspektiv 

utgjordes av tidskriften Samefolket och vidare kom de artiklar, krönikor och notiser rörande 

utbildningspolitik och samer som ursprungsfolk och utbildning att granskas.  

Den första publiceringen av Samefolket gjordes år 1919 och kallades på den tiden för 

Samefolkets Egen Tidning (SET).148 Från år 1961 till idag ges tidskriften ut med namnet 

Samefolket.149 Innehållet består till stor del av aktuella händelser i Sápmi i form av samhälls- 

och kulturfrågor. Tidskriften ges ut med stöd från både Sametingets kulturnämnd och Statens 

kulturråd.150 Varje år ges 12 nummer ut. Däremot komprimeras antal nummer ihop i dessa 

utgivna tidningar och namnges exempelvis ”Nummer 3-4” så att samtliga årets månader har ett 

nummer.  

Hermeneutik och kvalitativ textanalys 

För att kunna genomföra en litteraturstudie behövs en metod som kan stödja forskarens tolkning 

av materialet. Dels rör det sig om hur forskaren kan kategorisera de källor som används och på 

så sätt urskilja mönster, dels handlar det om hur begrepp och textens mening ska tolkas i en 

större kontext. Därför genomfördes studien med hjälp av hermeneutik och kvalitativ textanalys. 

Användandet av hermeneutik motiveras genom behovet av en metod som kan användas vid 

texttolkning, eftersom den hermeneutiska metoden syftar till att tolka.151 Vid texttolkning är det 

inte alltid möjligt att veta vem författaren är och därmed blir det svårt att förstå författarens 

intentioner. Ingrid Westlund, docent i pedagogik, menar därför att hermeneutiken möjliggör att 

tolka texten friställd från sin författare.152 Däremot går det att förstå texten i sitt bredare 

sammanhang genom att väga in miljön och tiden texten är skriven i.  

                                                           
147 Regeringens proposition, 1975/76:118: Om hemspråksundervisning för invandrarbarn. Stockholm: Norstedts 
Tryckeri. 1976. 
148 Lundmark, L. 2008. s. 221.  
149 Lantto, P. 2000. s. 19. 
150 Samefolket.se. Last Updated on Monday, 30 November 2015 01:03 
(http://www.samefolket.se/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=26. 
151 Westlund, Ingrid. Hermeneutik. I Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red). Handbok i kvalitativ analys. 2a 
uppl. Stockholm: Liber, 2015. s. 71. 
152 Westlund, I. 2015. s. 75. 
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Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln. Det finns ett flertal 

versioner av cirkeln och kan därmed användas på olika sätt. I denna studie används en 

hermeneutisk cirkel som ser ut på följande sätt: när en text ska tolkas bör den läsas mer än en 

gång för att göra det möjligt att åsidosätta förförståelse och på så sätt förstå texten på sina egna 

villkor.153 Ju fler läsningar desto bättre kan texten förstås i sitt ämnesövergripande 

sammanhang. Det är även viktigt att läsa texten tillsammans med tidigare litteratur på ämnet 

samt teorier och genom denna förförståelse bilda de kategorier som uppkommer av denna 

process.154  

Den kvalitativa textanalysen, den andra delen av metoden för studien, härstammar från 

hermeneutiken.155 Tolkningen av texten är med andra ord även central inom textanalysen. Det 

finns tre dimensioner som kan undersökas med hjälp av textanalys. Valet av dimension beror 

på vilket typ av material som ska undersökas. Dessa är: författaren och de innebörder denna 

tillskriver texten, textens form och innehåll, samt textens funktion i relation till en större helhet 

exempelvis samhället.156 I denna studie blir den sista dimensionen utgångspunkten. För att ta 

del av hur texten kan ses i ett större sammanhang, i detta fall utbildningspolitik med fokus på 

det samiska perspektivet, kan vi förstå hur och varför texten är skriven och på så sätt tolka den. 

Genom att använda textanalysen i den tredje dimensionen kan vi därmed urskilja strukturer och 

vilka kulturella värderingar som ligger bakom textens mening.157 

Den valda textanalysmodellen anknyter till den hermeneutiska cirkeln. I textanalysen ska de 

olika delarna granskas för att skapa fördjupad förståelse för materialet och för att kunna göra 

en djupare analys. Denna studie följde ett antal punkter i processen för textanalysen, vilket Pär 

Widén, fil.dr. i pedagogiskt arbete, har redogjort för. Det första steget, efter att gjort en 

problemformulering och hittat texter som passar till studien, är att skapa analytiska teman. Detta 

innebär att gå igenom materialet för att se vilket innehåll som finns i de texter som ska 

undersökas eller att hitta material genom att hitta rubriker på artiklar som passar till studiens 

problemformulering.158 Steg två blir att göra en mer detaljerad analys av de teman som tagits 

ut i steg ett. Detta sker genom att texterna som valts ut läses igen för att sedan bli 

kategoriserade.159 Sedan kommer vi till själva textanalysen, där varje text inom samtliga 
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kategorier ska tolkas och detta sker utifrån den dimension som är vald till studien, exempelvis 

blir det den tredje dimensionen, texten i sin samhälleliga kontext, som blir central för denna 

undersökning.160 Det sista steget innebär med andra ord att jämföra med den historiska och 

samhälleliga kontext som texterna skrevs i. 

Tillvägagångssätt 

I denna studie användes den hermeneutiska cirkeln genom att arbetet inleddes av en läsning av 

teori och litteratur om ämnesområdet för att bygga en förförståelse. Vidare granskades 

materialet med hjälp av denna förförståelse. Inom hermeneutiken menas det att teoriverktygen 

kan urskiljas i detta skeende, eftersom att förförståelse möter materialet.161 Detta för att låta 

materialet forma förståelsen för motiv bakom texten. Vid granskningen av läroplanerna lästes 

dessa med utgångspunkt i hur de nämnde minoriteter, samer, kultur, folkgrupper, folk eller 

liknande begrepp. En annan aspekt i läroplansanalysen var att undersöka hur det formuleras i 

läroplanerna att skolan ska fostra eleverna till samhällsmedborgare och vad det innebar enligt 

texten. När de avsnitt och meningar som berör dessa ämnen tagits ut, analyserades dessa med 

läroplansteori.  

I analysen och kategoriseringen har texten och dess innehåll fått vara styrande och de områden 

som återfanns i Samefolket och läroplanerna har helt enkelt fått forma och utgöra de kategorier 

som studiens resultat utgår ifrån. Exempel i denna studie är kategorin nomad-/sameskolans 

organisation vilket visade sig vara ett omdiskuterat område i Samefolket under 

undersökningsperioden. Efter kategoriseringen närlästes dessa artiklar igen för att kunna 

analyseras och sammanställas i det som kom att bli tre övergripande delar av undersökningen 

av Samefolket, det vill säga: Nomad-/sameskolans organisation; Syftet och motivet med nomad-

/sameskolan; samt Samer och Storsamhället. Eftersom dessa tre områden har olika innehåll och 

fokus, blev underkategoriseringen därmed olika. Organisations-kategorin följer exempelvis de 

tre tidsperioder som läroplanerna var i bruk, det vill säga 1962-1969, 1970-1980, 1981-1994. I 

enlighet med den hermeneutiska cirkeln och den valda textanalysen fick materialet tillsammans 

med vald teori och tidigare forskning kategorisera materialet och på så sätt gjordes tolkningen. 

Till sist närlästes samtliga artiklar som valdes ut vid kategoriseringen igen och tolkades, likt det 

sista steget i textanalysen. 
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Urval och avgränsningar 

Valet att granska läroplanerna mellan 1962-1994 kan hänvisas till att grundskolan hade en 

gemensam huvudman under denna period, vilket var staten. Efter Lgr 94 hade 

kommunaliseringen ägt rum. 

I undersökningen av Samefolket avgränsades denna till de direkta utbildnings- och skolfrågorna 

i tidskriften. Urvalet i tidskriften gjordes med hjälp av den kvalitativa textanalysen. Vid 

granskning av tidskriften undersöktes framförallt rubrikerna. Texter som hade rubriker med 

exempelvis ”utbildning”, ”sameskolan”, ”läroböcker”, ”undervisning” och ”skolpolitik” i 

rubriken undersöktes närmare. De artiklar och insändare som används till denna undersökning 

berör på något sätt nomad-/sameskolans utveckling och reaktioner på utbildningspolitiken, samt 

övriga utbildningsfrågor som framstår angelägna för Samefolket. Artiklar som handlade om 

specifika, mer praktiska fall inom en viss nomad-/sameskola som inte anknöt till 

utbildningspolitik användes inte. Likaså med artiklar som skulle fungera som stöd till lärare vid 

nomad-/sameskolor eller reportage om utflykter etcetera som nomad-/sameskolor bedrivit. Av 

språkliga skäl har artiklar skrivna på svenska granskats vilket medför att artiklar på samiska 

inte har översatts och analyserats. Totalt lästes och granskades 250 artiklar, varav 45 används 

som resultat i denna studie och analyseras med hjälp av textanalys och de teoretiska verktygen. 

De texter som valdes till denna studie svarar på hur den utbildningspolitiska debatten förts i 

Samefolket under undersökningsperioden samt hur kultur- och utvecklingsfrågor av nomad-

/sameskolan förts.  

Källkritik 

Det finns en risk vid granskning av läroplaner att det finns andra dokument och debatter på 

statlig nivå som mycket väl skulle kunna kommentera hur staten arbetat med och diskuterat den 

samiska undervisningen eller minoritets- och utbildningspolitik. Med hänsyn till detta kan dock 

understrykas att det är läroplanerna och dess innehåll som är formulerat och är avsedd att styra 

den verksamhet som bedrivs i den svenska skolan, samt nomad-/sameskolan. Att undersöka 

denna studies frågor på realiseringsarenan, det vill säga hur läroplanerna tillämpas i skolan är 

ett ämne för vidare forskning. 

Det kan vara problematiskt att använda Samefolket som material i en studie där ett samiskt 

perspektiv efterfrågas med tanke på det faktum att detta är ett forum som inte samtliga samer 

tar del av, vilket innebär att vissa röster inom den samiska utbildningspolitiska debatten inte 

uppmärksammas. Samtidigt som Samefolket inte kan ge en helhetsbild av det den 

utbildningspolitiska debatten ur ett samiskt perspektiv, framgick det av undersökningen att det 
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inte var säkert att samtliga röster som hördes i Samefolket var just samiska, vilket medförde en 

ovisshet kring huruvida det var ett hundraprocentigt samiskt perspektiv. Samtidigt kan det 

finnas problem med att de artiklar skrivna på samiska inte ingår i undersökningen, då dessa 

skulle kunna bidra med annan information än de skrivna på svenska. Dock är Samefolket den 

största tidskriften som riktar sig till samer i Sverige och har varit det sedan den först 

publicerades. Den har ett rykte om sig att vara aktiv i debatten gällande samepolitik och är 

därför också ett viktigt forum för de utbildningspolitiska frågorna. Patrik Lantto skriver i sin 

analys om samernas mobilisering i Tiden börjar på nytt att Samefolket spelar ”en viktig roll 

som den enda samiska arenan där samepolitiska och samekulturella frågor diskuteras och där 

samerna själva står för huvuddelen av inläggen.”162 Det framgår att Samefolket är en ovärderlig 

källa för att analysera samernas perspektiv på den utbildningspolitik som förts i Sverige rörande 

den samiska befolkningen. 

Vidare är det viktigt att understryka att de artiklar, notiser och insändare som undersökts i denna 

undersökning ger en bild av hur de utbildningspolitiska frågorna har diskuterats ur ett samiskt 

perspektiv och tack vare att Samefolkets centrala plats i den samepolitiska arenan utgör denna 

ett stort material. 

Att studera ett ursprungsfolk 

Vid forskning av ursprungsfolk och etnicitet är det av största vikt att granska sin egen 

forskarroll menade Anna-Lill Ledman.163 I sin avhandling Att representera & representeras – 

Samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966-2006 skrev Ledman att en analys av olika 

etiska utgångspunkter bör beaktas i en studie om ett urfolk.164 Hon utgick dels från Linda 

Tuhiwai Smiths teori om det västerländska forskarsamhället och dess produktion av forskning 

och vetenskap om urfolk, vilket kan vara problematiskt på grund av att det västerländska 

perspektivet får utgöra grunden.165 Smiths slutsats var att det viktigaste vid denna typ av 

forskning är att komma ifrån det koloniala som påverkat forskningen om ursprungsfolk tidigare, 

vilket kan tolkas som att det är viktigt att ta del av ursprungsfolkets perspektiv.166 Ledman 

använde sig av intervjuer i sin studie vilket bidrar till motiveringen av granskandet av forskarens 

egen identitet och grupptillhörighet. I denna studie bestod materialet av historiska, skriftliga 
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källor vilket medförde att forskarens egen roll inte behövdes vägas på samma sätt. David 

Sjögren kommenterade sin forskning kring etniska minoriteter och menade att en etnisk 

granskning av forskningen inte är nödvändig eftersom han ”enbart granskar skolpolitiken 

gentemot nationella minoriteter”.167 Denna studie byggde, likt Sjögrens, på historiskt 

källmaterial och blev därmed inte etiskt granskad utifrån de kriterier som Ledman använde. 

Svensk samepolitik under 1900-talet: en bakgrund 
För att få en överblick över utbildningspolitiken och nomad-/sameskolans utveckling följer här 

en historisk bakgrund av den svenska statens samepolitik under 1900-talet. Även det samiska 

perspektivet på samepolitiken, det vill säga samernas politiska aktivitet kommer att kartläggas 

kort. Detta eftersom studien avser att undersöka material som både är statligt och samiskt, det 

vill säga läroplanerna och den samiska tidskriften Samefolket. Nomad-/sameskolans utveckling 

fram till idag återfinns, liksom bilden av samen såsom den presenterats och hanterats i politiken 

men även i vardagslivet.  

”Lapp ska vara lapp” och segregation 

Statens förhållningssätt till den samiska kulturen har i hög grad utgått från frågan om ifall denna 

ska bevaras eller om samerna ska assimileras in i den svenska kulturen. Under tidiga 1900-talet 

bedrevs den svenska samepolitiken utan hänsyn till den samiska kulturen eller till samerna som 

ursprungsfolk. Istället låg fokus på att bygga ut Sverige och nybyggen i de norra delarna av 

Sverige blev således ett värdefulla. Detta visade sig allra tydligast i lapp ska vara lapp-politiken 

som först formulerades av på 1910-talet. Syftet med denna politik var att segregera de 

renskötande, nomadsamerna från de övriga, bofasta medborgarna. Samerna ansågs vara bäst 

lämpade till att bedriva rennäring och politiken utformades därför med syfte att hålla samerna 

till rennäringen. Detta bidrog till att forma den bild av samen som har fått vara legitimering för 

den samepolitik som bedrivits under resten av 1900-talet, men som kom att ändras under 

århundradets sista decennier.168 Ursprunget till lapp ska vara lapp-politiken härstammar från 

Sveriges vilja att uppta lappmarkerna till det svenska riket och var en strategi som användes för 

att åstadkomma detta.169 Lennart Lundmark har kartlagt tre områden där lapp ska vara lapp-

politiken diskriminerade samerna. Den första är nomadskolan vilken motiverades genom att 

levnadssättet, det vill säga att vara nomad, var en viktig del för att förbli samer eller ”lappar” 
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som det då kallades.170 Den andra var tvånget att bo i kåta för att erhålla sina särrättigheter som 

samer. Detta var av mer rasdiskriminerande typ och det menades att samer inte passade till att 

arbeta med jordbruk.171 Det tredje och sista område där samerna diskriminerades av lapp ska 

vara lapp-politiken var rennäringen.172 Det var vid formuleringen av den första renbeteslagen 

som lapp ska vara lapp-politiken började bedrivas. Renbeteslagen innebar att de samer som 

tillhörde en sameby erhöll rättigheterna till att bedriva rennäring. Denna lag kom att bli en av 

de få särrättigheter som samerna erhöll och än erhåller. 

Nomadskolan 

1913 infördes nomadskolan som endast samiska barn med renskötande och nomadiserande 

föräldrar fick tillträde till.173 Motivet var att bevara rennäringen i dess befintliga form och det 

menades att den nomadiserande livsstilen skulle försvinna om barnen vande sig vid fasta skolor. 

1907 efterfrågades en ”skola för samer som motsvarades deras behov”.174 De övriga samiska 

barnen som inte hade nomadiserande föräldrar assimilerades med den svenska kulturen och fick 

gå i den svenska folkskolan.175 Detta var i hög grad en del av den svenska lapp ska vara lapp-

politiken då samerna skulle avskiljas från den svenska kulturen och isoleras.176  

Innan 1913 hade samernas barn fått kristendomsundervisning. Under det första decenniet på 

1900-talet fanns hela fyra skolformer för samerna, däribland vinterkurser och fasta 

lappskolor.177 Undervisningen som bedrevs för samer blev ett viktigt verktyg för att segregera 

samerna från svenskarna. Själva definitionen som gjordes av den svenska staten av samer var 

att en äkta same var en renskötande nomad. Nomadskolan vilade på två argument: samen ska 

inte hållas från näringen och om så blev fallet skulle samen dö ut.178 Därför utformades skolan 

efter nomadlivet med vandrande skolor som skulle bidra med att barnen hölls sig nära 

rennäringen och sina familjer.179 Detta har tolkats på olika sätt av forskare. Dels har den 

socialdarwinistiska aspekten lyfts som visat på att den samiska kulturen har fått en status som 

en underutvecklad religion. Själva organisationen i nomadskolan under tidiga 1900-talet har 
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fått kritik för att vara av dålig kvalitet, med få lärare och att de samiska barnen gavs mindre 

undervisningstid. Däremot har idén om den samiska skolan fått positiv respons. Detta visar sig 

inte minst vid grundskolereformen 1962 då värdet av att ha en egen, samisk skola blev 

argumentet för dess fortsatta existens.180 

Nomadskolan gick igenom en förändring under 1930-talet och moderniserades. Synen på 

samen präglades dock fortfarande av lapp ska vara lapp-politiken och det var fortfarande endast 

barn till renskötande föräldrar som fick gå i nomadskolan.181 Förändringen berodde till stor del 

på att största delen av de renskötande samerna inte längre var nomader och att den undervisning 

som bedrivits i nomadskolan byggde på runtresande lärare. Då efterfrågades fasta skolor, likt 

folkskolans byskolor och detta var en del av den modernisering som skedde under 1930-talet.182 

Resultatet blev att nomadskolans vandrande skolor försvann.183 Nomadskolan blev dock inte 

likvärdig folkskolan förrän 1959/1960.184 Detta var tiden för uppbyggandet av enhetsskolan. 

Enhetsskolans utformande i Sverige på 1950-talet innebar realiseringen av tanken att alla barn 

skulle få ta del av en likvärdig skola med samma längd och mål, samt bra, kompetenta lärare. 

Denna utveckling inom det svenska skolsystemet medförde att nomadskolan ifrågasattes.185. 

Det ansågs inte längre vara nödvändigt eller ens etiskt korrekt att segregera samerna från den 

övriga befolkningen i Sverige. Detta mötte motstånd och argument som användes var 

exempelvis att kulturens utveckling var i fara ifall skolan stängdes.186  

Nomadskolan fick vara kvar och fick ny legitimitet som byggde dels på strävan efter att bevara 

språket och kulturen.187 Efter grundskolereformen 1962 kom nomadskolans främsta syfte, och 

skillnad från den svenska grundskolan, att bli att ”rusta eleverna för en bikulturell framtid”.188 

Inom detta innefattas att eleverna ska få lära sig om den svenska statens förhållningssätt till 

samerna och andra minoriteter.  

Under 1980-talet bytte nomadskolan namn till sameskolan.189 Att vara same tolkades inte längre 

vara likställt med nomadliv eller rennäring. Det hade skett en förändring av bilden av samen 
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och samerna som grupp hade erkänts en status som ursprungsfolk.190 Samtidigt som den 

förändringen sker är den tydligaste särrättigheten fortfarande rennäringen vilket bidrar till att 

den samiska identiteten är delad i två: att vara renskötare och att tillhöra ett ursprungsfolk.191 

1980 infördes en sameskolstyrelse som syftar till att öka det samiska inflytandet i 

sameskolan.192 Sameskolan är i skrivande stund fortfarande en del av det svenska skolsystemet 

som en parallell skolform i den svenska grundskolan.193 Eleverna i sameskolan läser 800 timmar 

samiska mellan åren 1-6.  

Den samiska mobiliseringen 

Samernas egna politiska mobilisering har av naturliga skäl påverkats av kolonialiseringen av 

lappmarken och den svenska segregations- och assimileringspolitik som fördes av staten och 

det var även dessa faktorer som blev den största drivkraften för motståndet från samiskt håll.194 

1917 protesterade samer mot lapp ska vara lapp-politiken enligt Patrik Lantto.195 Samerörelsen 

hade ett medvetet syfte att ”försöka influera och förändra samepolitiken och bilden av det 

samiska”.196 Mellan åren 1930-1960 deltog få renskötande samer i de svenska valen, men efter 

tidsperioden ökade deltagandet.197 Rolf Sjölin drar en slutsats att den aktiva mobiliseringen 

minskade fram till 1940-talet och att detta berodde på att mobiliseringen under tidiga 1900-talet 

leddes av icke-renskötande samer, vilket medförde att stödet från renskötande samer uteblev.198 

Lantto hänvisar till ett antal viktiga förändringar i den samiska rörelsen under 1900-talets första 

hälft. Bland annat pekar han på det ökande antalet organisationer, vilket ledde till att rörelsen 

fick ett starkare fäste på lokal nivå.199 Detta innebar på lång sikt att samerna fick ett ökat 

politiskt medvetande på 1950-talet.200  

Bilden av samen 

Bilden av samen såsom den är framställd i politiska sammanhang är influerad av den 

kulturhierarki som har sina rötter i de socialdarwinistiska idéerna menar Ulf Johansson Dahre. 
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Den samiska kulturen har ansetts vara underutvecklad och att samerna inte varit lämpade för 

beslutsfattande, varken politiskt eller för sina egna liv.201 Vid den tidiga institutionaliseringen 

av den svenska samepolitiken i början av 1900-talet skapade den svenska staten den klassiska 

samiska bilden av samen som nomad och renägare i form av lapp ska vara lapp-politiken.202 

Denna bild har följt med i samepolitiken under hela 1900-talet. 

Dahre menade att föraktet för samerna framförallt kan hänvisas till okunskap om den samiska 

folkgruppen och ett bristfälligt historiemedvetande.203 En central slutsats Dahre drar var att det 

fanns en tendens att de som tillhörde majoritetsbefolkningen ansåg ” att man tycker att 

majoriteten i Sverige får stå tillbaka för vad som betraktas som minoritetens privilegier” och 

hänvisar till Ulf Mörkenstams studie Om Lapparnes privilegier.204 Dahre syftade till att 

undersöka hur det var möjligt att eftersträva mänskliga rättigheterna trots att det finns kvar 

strukturellt förtryck i den rådande politiken.205 Han menade att ”ett land som inte är beredd att 

diskutera ursprungsfolkpolitiken har ett allvarligt problem”.206  

Segregeringspolitiken i form av lapp ska vara lapp-politiken bidrog till en splittrad identitet hos 

samerna.207 Den samiska identiteten som följde lapp ska vara lapp-politiken bidrog till att samer 

ansågs endast vara samer om de var nomader och renskötande och att det var med rennäringen 

kulturen levde vidare.208 Dock sker det en förändring under de sista decennierna på 1900-talet 

då samerna erhåller rättigheter baserade på det faktum att de erkänns som ursprungsfolk, vilket 

ses som en förändrad syn av den bilden.209 Denna påverkan av ursprungsstatusen är dock inte 

helt oproblematisk, då detta inte har medfört att samerna fått mer politiskt inflytande.210 

Förändringen innebar att fokus skiftade från rennäringen till språket som identifikation. 

Förutom att språket får ett större inflytande i skapandet av den samiska identiteten blir också 

Sametinget som ny institution enande och stöttar den kulturella identiteten.211 Sametinget kom 

till efter en statlig utredning 1989, men har ingen påtaglig makt enligt Lundmark.212  

                                                           
201 Dahre, Ulf Johansson. Rädda en varg, skjut en same – Den historielösa jämlikheten och föraktet för samer i 
Sverige. I Nordic Journal of Human Rights, 2004, Vol. 22 (04), pp.448-461. s. 451. 
202 Mörkenstam, U. 1999. s. 108. 
203 Dahre, U. 2004. s. 448. 
204 Dahre, U. 2004. s. 448. 
205 Dahre, U.2004. s. 449. 
206 Dahre, U. 2004. s. 456. 
207 Mörkenstam, U. 1999. s. 101. 
208 Mörkenstam, U. 1999. s. 235. 
209 Mörkenstam, U. 1999. s. 226. 
210 Mörkenstam, U. 1999. s. 242. 
211 Mörkenstam, U. 1999. s. 224. 
212 Lundmark, L. 2008. s. 227. 
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Ett intressant skifte är också vem som får mandat att göra identifikationen. Då den samiska 

identiteten byggde på rennäringen låg gränsdragningen i rennäringslagen, i slutet av 1900-talet 

fick den som identifierade sig som same att kalla sig same.213 Mörkenstam identifierar att den 

samiska identiteten har bildats av lapp ska vara lapp-politiken och att särrättigheterna bygger 

på detta: 

Det står också klart att det system av särrättigheter som konstruerats för den samiska gruppen i och 

genom lagstiftning har institutionaliserat de kollektiva identiteter som upprätthåller sociala 

relationer. Det är föreställningar om samer som annorlunda och av lägre värde som legitimerar 

särskilda rättigheter. En homogen samisk identitet har konstituerats, avvikande från det svenska, 

som både definierat gruppens legitima politiska handlingsutrymme och avgjort vilka rättvisekrav 

som är legitima. Denna identitet upprätthåller en hierarkisk ordning, samtidigt som majoriteten 

samer exkluderas från särlagstiftningen.214 

Mörkenstam pekar på att det återfinns problem med den särlagstiftningen som samer erhålls 

inom rennäringen, eftersom den endast inkluderar de renskötande samerna. Det reproducerar 

bilden av att det inte existerar någon samisk identitet utanför rennäringen.215 

Disposition 
I första kapitlet presenteras studiens syfte vilket är att undersöka ett samiskt perspektiv på 

svensk utbildningspolitik genom att granska svenska grundskolans läroplaner från Lgr 62 till 

Lgr 80, styrdokumenten för nomad-/sameskolan från 1962 fram till 1994 samt 

utbildningspolitiska debatten i tidskriften Samefolket. De teoretiska utgångspunkterna består 

av kulturimperialism och läroplansteori. I forskningsläget framkom det att andra ursprungsfolks 

utbildningar i andra länder började som en form av assimileringspolitik från staternas sida och 

även att samernas utbildning i Sverige fick nya motiv vid införandet av den allmänna 

grundskolan 1962. Metoden, hermeneutik och kvalitativ textanalys, och materialet 

presenterades i inledningskapitlet. I denna del presenterades även avgränsningar, urval och vad 

man kan tänka på vid studier av ett ursprungsfolk. Kapitlet avslutas med en bakgrund över 

samepolitik i Sverige under 1900-talet. 

Del två består av analysen av läroplanerna. Slutsatser som dras av analysen är att samer inte 

nämns i svenska grundskolans läroplaner, men att det kan tolkas som att det sker en viss 

förbättring för minoritetsgrupper från Lgr 62 till Lgr 80, samt att det formulerats framförallt två 
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syften med nomad-/sameskolan i dess styrdokument: att bevara språket och ge eleverna en 

utbildning som passar den samiska kulturen. 

I kapitel tre återfinns analysen av den utbildningspolitiska debatten i Samefolket, vilket är 

uppdelat i tre teman: nomad-/sameskolans organisation, nomad-/sameskolans syfte och 

motivering och samer och storsamhället Sverige. I det första temat, organisation, framkom det 

att det under samtliga tre läroplansperioder efterfrågas ett starkare samiskt inflytande i skolorna. 

De reformer som sker på statlig nivå, både i form av läroplansreformer men även införandet av 

exempelvis hemspråksundervisning, kommenteras i Samefolket. Det andra temat är indelat i 

två underkategorier vilket utgör två typer av syften för nomad-/sameskolan som återfanns i 

Samefolket. Det första är skolans syfte för att bevara den samiska kulturen och det andra är att 

skolan ska syfta till att stötta samerna till att organisera sig och att förstå sin identitet som 

minoritetsfolk i Sverige. Det sista temat av den utbildningspolitiska debatten i Samefolket, 

samerna och storsamhället Sverige, består av diskussion kring hur utbildningen om samer ser 

ut i Sverige och hur samerna framställs i läromedel i den svenska grundskolan. Det framkom 

av undersökningen att många röster i Samefolket under undersökningsperioden menade att 

samerna framställdes på ett exotiskt sätt och att denna bild inte var tillräcklig.  

Det fjärde kapitlet innehåller den sammanfattande diskussionen och de slutsatser som 

framkommit av studien. Bland annat poängteras det att den tvådelade motiveringen av 

nomadskolan som tidigare forskning pekar på återfinns i den utbildningspolitiska debatten i 

Samefolket. Det framgår även av undersökningen att samtliga läroplaner som undersöks i 

studien saknar ett samiskt perspektiv och att de på så sätt haft ett etnocentriskt förhållande till 

kultur. 
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2. Samerna i svenska grundskolans läroplaner och i 

styrdokumenten för nomad-/sameskolan 1962-1994 

 
Nomad-/sameskolan genomgick en stor förändring under 1900-talet, både organisatoriskt och 

angående dess syfte. Denna studies undersökningsperiod tar vid med grundskolans införande 

1962. I detta kapitel presenteras det resultat som framkommit vid undersökningen och analysen 

av läroplanerna. Först följer analysen av den svenska grundskolans läroplaner, sedan analysen 

av nomad-/sameskolans styrdokument. 

Samer, minoriteter och kultur i svenska grundskolans läroplaner Lgr62-Lgr80  
I läroplanen för den allmänna grundskolan från 1962, Lgr 62, under rubriken för de mål och 

riktlinjer som skolan skulle sträva mot betonades det att eleven skulle få ”möta omvärlden”, 

vilket kan tolkas som att eleven skulle få ta del av både det svenska samhället och andra länders 

samhällsstrukturer. Under det inledande kapitlet i läroplanen beskrevs hur skolan som 

institution fungerar ihop med samhället. I sin tur menades det att skolan skulle resultera i att 

kulturen utvecklades: 

Samspelet mellan skola och samhälle måste vara sådant, att skolan med sitt arbete icke blott fullgör 

en samhällsfunktion, som svarar mot samhällets aktuella behov, utan också på lång sikt blir en 

positivt skapande kraft i samhällsutvecklingen. Som samhällsinstitution har den i hög grad uppgiften 

att förvalta kulturarvet och att föra det vidare.216 

Vilket kulturarv det handlade om förklarades inte. Det framgick av texten i ett senare stycke att 

innehållet i skolan kunde komma att måsta förändras eller omarbetas på grund av ”växlingar i 

kultursituationen”.217 Det konstaterades även att skolan behövde ett gemensamt innehåll för att 

grundskolan skulle bli likvärdig.218  

Det tydliggörs i Lgr 62 att skolan bör ha kontakt med det lokala samhället och att samtliga barn 

ska ha tillgång till en likvärdig utbildning oavsett var i landet de bor.219 Skolan skulle ha en 

fostrande roll för eleverna och den skulle vidare ”bära upp och förstärka demokratins principer 

om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan kön, nationer och folkgrupper”.220 Vidare 

klargjordes att skolan skulle verka för fred och förbättra människors levnadssituationer. Detta 

skulle skolan bidra med genom att: 

                                                           
216 1962 års skollag, skolstadga och läroplan för grundskolan, s.1306. 
217 1962 års skollag, skolstadga och läroplan för grundskolan, s. 1308. 
218 1962 års skollag, skolstadga och läroplan för grundskolan, s.1308. 
219 1962 års skollag, skolstadga och läroplan för grundskolan, s. 1307. 
220 1962 års skollag, skolstadga och läroplan för grundskolan, s. 1310. 
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Skapa ökad förståelse för människors liv och villkor inom andra, längre bort liggande 

samhällsbildningar och lära dem inse betydelsen av goda mellanfolkliga relationer och internationell 

samverkan.221 

Enligt kursplanerna i orienteringsämnena i Lgr 62 framgår att undervisningen bland annat ska 

beröra andra religioner än den kristna, exempelvis ”antika kulturfolkens religioner”.222 Under 

lågstadiet skulle den kulturella utvecklingen vara en del av innehållet. I innehållet av 

historieundervisningen på högstadiet omnämns både den ”västerländska kulturkretsens 

ursprung” och ”utomeuropeiska kulturkretsars utveckling”.223 Intressant är hur det är 

utomeuropeiska kulturer som omnämns och inte minoritetskultur inom landet. Detta kan 

kopplas till det faktum att skolan inte ville stärka några nationalistiska strömningar, likt det 

framgick i läroplansteorin.  

I Lgr 69 används samma mål och riktlinjer som i Lgr 62, med vissa ändringar. Ett tillägg i 

målen handlar om elevens individuella utveckling.224 De komplement som tillkom i Lgr 69s 

mål och riktlinjer berör ej kultur och samhällsfrågor.  

I kursplanerna till Lgr 69 för orienteringsämnena på låg- och mellanstadiet framgår det att 

läraren inom dessa ämnen bör vara samtalsledare i samtal om ”människor i andra länder, de 

olikheter som finns men främst de likheter som förenar oss alla.”225 Denna formulering kan 

tolkas som att det inte finns minoritetsgrupper inom landet. Formuleringen är också 

etnocentrisk på grund av att den anspelar på att det enbart var i andra länder som människor 

kunde vara annorlunda och det ger bilden av att alla inom Sverige hade samma kultur. Inom 

religionskunskapen ska eleven få en gemenskapskänsla som ska främja acceptans för sig själv 

och för andra.226 I samhällskunskap på mellanstadiet ska undervisningen syfta till att ”lära 

eleverna respektera andra samhällsgruppers och folkgruppers kulturinsats och 

samhällsuppfattning”.227 I kursplanen för historia på mellanstadiet ges förslag på tänkbara 

epoker såsom vikingatiden i Sverige och hur kristendomen kom till Norden.228 Samernas 

historia nämns inte. Kursplanen för orienteringsämnena på högstadiet ger förslag på 

arbetsområden inom de olika ämnena. Ett exempel är det området som omnämns som ”So.4 

                                                           
221 1962 års skollag, skolstadga och läroplan för grundskolan, s. 1311. 
222 Lgr 62, s.1336ff. 
223 Lgr 62, s.1340. 
224 Lgr 69: I Allmän del, s. 12. 
225 Lgr 69: Supplement Orienteringsämnen Lågstadiet Mellanstadiet, s. 6. 
226 Lgr 69: Supplement Orienteringsämnen Lågstadiet Mellanstadiet, s. 9. 
227 Lgr 69: Supplement Orienteringsämnen Lågstadiet Mellanstadiet, s.31ff. 
228 Lgr 69: Supplement Orienteringsämnen Lågstadiet Mellanstadiet, s. 35.  
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Människor med annorlunda villkor”. I denna grupp ingår ett innehållsförslag som kallas för 

”Minoritetsproblem”, mer utvecklande vad det innebar framgår inte.229  

I Lgr 80 konstaterades det att den svenska grundskolan skulle syfta till att utveckla 

samhällsmedborgare som ville ”förbättra sina egna och sina medmänniskors livsvillkor”.230 

Vidare redogörs den likvärdiga utbildningens innebörd. Det framgår, precis som i Lgr 62 och 

69, att samtliga elever oavsett var de bor ska få en likvärdig utbildning och vidare konstaterades 

att skolan har ett speciellt ansvar för de grupper i samhället som behöver extra stöd och med 

detta menas dels barn med svårigheter och ”barn och ungdom som tillhör olika minoriteter.”231 

Angående tvåspråkigheter står det: 

Elev med annat hemspråk än svenska har rätt att få en med andra elever likvärdig utbildning. Skolan 

måste samtidigt som den stärker dessa elevers språkutveckling – aktivt ta till vara deras kulturarv.232 

Detta citat kan tolkas som att språket är den enskilt viktigaste delen i kulturer, eftersom det är 

med hjälp av språket kulturarvet ska skyddas.  

I beskrivning av innehåll i undervisningen och färdigheter som ska utvecklas i skolan menas 

det att skolan ska visa hänsyn mot den kulturkrets som samhället tillhör, vilket kan tolkas som 

den västerländska kulturen. Elever ska utveckla solidaritet gentemot utsatta grupper. Här menas 

det både grupper inom och utanför landet.233 Detta är en skillnad jämfört med de tidigare 

läroplanerna i grundskolan på det sätt att här nämns andra grupper inom landet.  

I kursplanerna för Lgr 80 inom de samhällsorienterade ämnena menas det att målet för denna 

undervisning är att fostra demokratiska medborgare.234 Begrepp som solidaritet och jämlikhet 

omnämns. Det läggs stor vikt vid förståelse och det menas att skola ska hjälpa eleven att skapa 

förståelse både inför sig själv, men även för andra grupper.235 I samband med detta poängteras 

det även att eleven ska respektera bland annat andra kulturer.236 Angående den kultur som 

skolan sägs vila på är kristendomen det som påverkar denna mest.237 I Lgr 80 framgår, i 

kursplanen för de samhällsorienterade ämnena, att ska utomeuropeiska kulturer skulle 
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undersökas.238 Även i Lgr 80 konkretiseras innehållet såtillvida att det handlar om 

utomeuropeiska kulturer, däremot finns det ett tydligare inomstatligt fokus i Lgr 80, där grupper 

inom Sverige ska tas hänsyn till.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det sker en utveckling och vad som skulle kunna tolkas 

som en viss förbättring i formuleringen av den svenska grundskolans tre första läroplaner 

beträffande kulturer och minoriteter. En väsentlig skillnad mellan dem är omnämnandet av 

andra kulturer. Samtliga tre läroplaner nämner ”folkgrupper” och ”grupper”, däremot kan Lgr 

62s formulering tolkas som något mer vag än både Lgr 69 och Lgr 80, men framförallt den 

senare. Lgr 62s formulering om respekt för andra folkgrupper är inte lika precis som meningen 

i Lgr 80 om elever i skolans hemspråksundervisning exempelvis. Det konstateras i Lgr 80 att 

det finns barn i den svenska grundskolan med olika kulturella bakgrunder och att dessa måste 

tas hänsyn till och en sådan formulering saknas i både Lgr 62 och Lgr 69. I de tidigare kan 

formuleringarna tolkas mer generellt och som något mer avlägset. Anledningen till dessa 

skillnader kan troligtvis bero på ökad arbetskraftsinvandring, men även på grund utav de olika 

fokus som läroplanerna hade. Både Lgr 62 och 69 var så kallade innehållfokuserade, medan 

Lgr 80 hade ett tydligare syfte att utveckla förmågor hos eleverna. Lgr 80 anses också inom 

läroplansteori vara formulerad med ett tydligare mål att fostra eleverna till samhällsmedborgare. 

Det är eventuellt dessa två orsaker, ökad invandring och mål att fostra, som leder till mer fokus 

på andra kulturer i det svenska samhället.  

Det är framgår i de två första läroplanerna att det existerade minoritetsgrupper inom landet vid 

den tiden då läroplanerna var i bruk, utan att det talas om grupper och nationer utanför Sverige 

och att det är gentemot dessa som det skulle ske en ökad förståelse för. Det kan tänkas att Lgr 

80 är formulerad i en kontext efter arbetskraftsinvandring och att minoritetsfrågan har blivit 

aktuell först då. Detta skulle i sin tur innebära att samerna som minoritetsgrupp får ett ökat stöd 

i Lgr 80, men att det egentligen inte syftades till samerna. 

Reformen med hemspråksundervisning och den vikt som lades vid språket som kulturbärare 

stödjer en del definitioner av kultur och kan ses som en positiv reform i rätt riktning inom den 

svenska grundskolan. I Lgr 80 uppmärksammas barnens olika behov och 

hemspråksundervisningen var en del i detta.  

Till sist kan understrykas att det framgår av läroplanerna att dessa är till stor del etnocentriska. 

Kristendomen ansågs vara grunden för den kultur som skolan vilade på och att det i vissa 
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formuleringar i de två tidigare läroplanerna kan tolkas som att alla inom Sverige hade samma 

kultur.  

Nomad-/sameskolan: dess läroplaner och övriga styrdokument 1962-1994 
Nomadskolan ingick inte i den första av den allmänna grundskolans läroplaner, det vill säga 

Lgr 62, utan dess verksamhet vilade på tidigare nomadskolstadga, Stadga angående 

nomadundervisning (1938). I denna framgår det att endast barn till nomader fick gå i 

nomadskolan.239 I svensk författningssamling återfinns även instruktioner för 

nomadskolinspektören där det förklarades att det var denne som ”hava ledning över av och 

tillsyn över nomadskolväsendet samt främja dess utveckling.”240 Enligt detta dokument verkade 

nomadskolinspektören under skolöverstyrelsen, vilken var statens ledande organ för skolan.241 

Innehållet för undervisningen i nomadskolan som framgår av nomadskolstadgan från 1938 som 

är specifik för nomadskolan är ”lappslöjd”.242 Det framgår även att det är svenska som ska vara 

det språk som används i nomadskolorna. I nomadskolstadgan återfinns ett kapitel om 

nomadskolfullmäktige vilket förklarades skulle vara ett stödorgan till nomadskolinspektören.243 

Under 1950-talet då grundskolan utarbetades tillsattes en utredning, nomadskoleutredningen 

1957, för att undersöka huruvida nomadskolans existens fortfarande kunde försvaras och 

motiveras. Utredningen resulterade i ett dokument som kom att kallas Samernas skolgång 

(SOU 1960:41).244 Denna utredning blev grunden för den nya motiveringen för nomadskolan 

där det pekades på ” den samiska minoritetens behov att vinna fäste i två olika språk- och 

kulturmiljöer.”245 Det menades att den svenska, allmänna skolan inte kunde svara på detta 

behov. I denna utredning slogs det fast att nomadskolan borde bibehållas och att den kunde 

motsvara den svenska grundskolans låg- och mellanstadium.246 I Samernas skolgång föreslogs 

det även att samtliga samebarn skulle få valmöjligheten att gå i nomadskolan, vilket är en 

skillnad jämfört med tidigare riktlinjer för nomadskolan.247 Det motiverades på följande vis: 

Den föregående framställningen har avsett att visa, att nomadskolans ursprungliga motivering, 

sammanhängande med en äldre tids typiska nomadliv, knappast längre har någon giltighet. Däremot 

kan nya motiv härledas å ena sidan ur vår tids allmänt erkända psykologiska och pedagogiska 
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39 
 

principer, å andra sidan ur den kulturella och nationella situation, i vilken samerna numera lever. 

Dessa skäl är enligt utredningens mening fullt tillräckliga för att föranleda, att särskilda skolor även 

framdeles finnes upprättade för samernas barn. Dessa bör stå öppna för alla samiska grupper, även 

om det hävdvunna namnet nomadskola bibehålles.248 

Ur detta citat återfinns de två motiv för nomadskolans existens som Samernas skolgång 

argumenterade för, nämligen ett pedagogiskt/psykologiskt och ett argument som snarare 

innehåller en samhällelig situation som samerna bör få kunskap om. Denna nya motivering 

ledde till att samtliga samiska barn fick tillgång till att gå i nomadskolan. Alla samiska barn 

hade behovet av dessa två delar av utbildningen som nomadskolan skulle erbjuda menade 

Samernas skolgång. Tidigare hade enbart barn till nomader fått gå i den nomadskolan och denna 

förändring kan tänkas ha påverkat den samiska identiteten. I ett av de inledande kapitlen i 

Samernas skolgång benämns den samiska identiteten på följande vis: 

Gränsen mellan den lapska folkgruppen, samerna, och den övriga svenska befolkningen är mer eller 

mindre flytande. När det gäller att göra en avgränsning kan man emellertid utgå från vissa lätt 

urskiljbara kännemärken. Ett är den mer eller mindre fasta anknytningen till renskötselnäringen, ett 

annat är språktillhörigheten. Inte lika lätt att urskilja är tillhörigheten till den ’lapska rasen’. Tidigare 

ansågs visserligen rastillhörigheten såsom det viktigaste kriteriet.249 

Detta kan tolkas som att det framförallt var språket som utgjorde den starkaste 

identitetsmarkören i Samernas skolgång snarare än renskötseln. Angående rasbegreppet tycks 

utredningen ha menat att det mer eller mindre skulle överges.  

I Samernas skolgång återfinns ett kapitel om undervisningens innehåll i nomadskolan. Det 

framgår att nomadskolan har två ämnen utöver de övriga ämnena i folkskolan, nämligen lapska 

och nomadkunskap.250 Det understryks också att nomadskolan har speciella kursplaner för slöjd 

och ”hembygdskunskap med arbetsövningar”.251 I ämnet lapska står det i kursplanen: 

att befästa och utveckla de praktiska kunskaper i detta språk, som eleverna fått i hemmet. Samtidigt 

som elevernas känsla för det egna modersmålet odlas bör de få någon teoretisk insikt i lapska 

språkets byggnad och säregenheten i dess ordskatt. Lapskans nära samband med renskötarlivet och 

vildmarkstekniken bör framhållas liksom även dess betydelse som sammanhållande länk mellan de 

olika samiska grupperna.252 
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I denna motivering som handlar om att samebarnen ska läsa samiska poängteras både vikten av 

språket i sig och dess positiva aspekter, men även hur språket fungerar som en identitetsmarkör, 

vilket i sin tur kan tolkas som en förväntan till bättre självkänsla inom den samiska gruppen. 

När det gäller kursinnehållet i ämnet nomadkunskap handlade det om att ge eleven de kunskaper 

som behövs för att leva nomadliv. Det står även att eleverna ska få lära sig om nomadens 

situation i dåtidens samhälle och även att samernas kultur och historia skulle återfinnas i 

undervisningen.253 De förändringar av ämnena lapska och nomadkunskap som föreslogs av 

Samernas skolgång är bland annat att de föräldrar till barn som hade samiska som modersmål 

skulle få möjlighet att välja om deras barn skulle få sin första skriv- och läsundervisning på 

svenska eller samiska.254 Detta hänvisas till dåtida språkforskning vilket hade visat att det var 

fördelaktigt att lära sig att läsa och skriva på sitt modersmål först. Detta kan ses som en radikal 

förändring jämfört med Nomadskolstadgan (1938). I stadgan framgick det att det var svenska 

som skulle vara huvudspråket och att samiskan skulle utgöra en liten del av den undervisning 

som bedrevs i nomadskolorna. Det framgår vid granskning av senare styrdokument att förslaget 

att införa samiskan som det första läs- och skrivspråket i sameskolan inte blev verklighet.  

Förslagen till förändringar i nomadkunskap var att detta ämne endast skulle finnas som kurs på 

högstadiet och att mycket av innehållet i nomadkunskap skulle ”synkroniseras” och istället 

återfinnas i orienteringsämnena över hela grundskolan.255  

I Samernas skolgång framgår det även att organiseringen av nomadskolan vid införandet av den 

allmänna grundskolan 1962 skulle bestå av en statligt anställd nomadskolinspektör och ett 

nomadskolfullmäktige, vilket återfanns redan i nomadskolstadgan 1938.256 

Nomadskolfullmäktige tillkom som en konsekvens av önskan att ”engagera målsmännen i 

undervisningsfrågorna” och bestod därmed av representanter från varje nomadskoldistrikt.257. 

Det konstaterades att det inte fanns någon stark lokal ledning för skolorna, men att det fanns en 

tillsynsman på varje skola.258 Ett förslag i Samernas skolgång var att en samisk representant i 

de kommunala skolstyrelserna borde bli tillsatt.259 Det framgår att vid införandet av 
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grundskolan också infördes en skolstyrelse i varje kommun, men att det inte fanns en samisk 

sådan.260 

Samernas skolgång låg sedan till grund för Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen 

angående nomadskolväsendets organisation 1962. I denna föreslogs det att nomadskolan 

skulle behållas och att den omorganiseras till ett låg- och mellanstadiet för att den skulle kunna 

motsvara den svenska grundskolan.261 Enligt en senare utredning gjord av staten beslutade 

riksdagen att bifalla propositionen 1962, vilket resulterade i att den särskilda skolformen för 

samerna behölls vid införandet av den allmänna grundskolan.262 Detta kan tolkas som att 

utvecklingen av nomadskolan sker parallellt med utformandet av den allmänna grundskolan 

trots att den inte nämns uttryckligen i Lgr 62. 

Trots att nomadskolan inte nämns i Lgr 62 finns föreskrifter om huruvida det är möjligt för barn 

att gå i andra skolor än den obligatoriska grundskolan i skollagen. Det framkommer i det sjätte 

kapitlet, paragraf 33 att den skolplikt som tillkommer med den obligatoriska skolan kunde 

”fullgöras i annan skola än grundskolan eller i enskild statsunderställd skola enligt 

bestämmelser som utfärdas av konungen eller den myndighet konungen förordar.”263 Detta 

medför att samerna endast nämns indirekt i denna skollag.  

1967 förändrades det styrande dokumentet för nomadskolorna, Nomadskolstadga.264 I denna 

tydliggjordes att barn till samer hade möjlighet att fullfölja sin skolplikt i nomadskolan istället 

för att gå i den allmänna grundskolan, vilket tidigare endast var omnämnt i skollagen 1962 i 

kapitel sju, paragraf 33.265 Det framgår av nomadskolstadgan att organisationen även under 

denna tid vilade på nomadskolfullmäktige, men att nomadskolinspektörens instruktioner från 

föregående Nomadskolstadga upphör.266 Istället blev länsskolnämnden i Norrbottens län 

tydligare kopplade till nomadskolorna, vilket i sin tur innebar att länsskolnämnden övertog 

nomadskolinspektörens ansvar för tillsynen av nomadskolorna.267 I stadgan återfanns inga 

föreskrifter av vilket innehåll undervisningen skulle ha, förutom att det framgick att 
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nomadskolorna vilade på den allmänna grundskolans läroplan, dock med tilläggen samiska, 

samiska kulturen och att det fanns en renskötarlinje i årskurs nio.268 

I Lgr 69 adderades ett supplement till den allmänna delen som hette Sameskolor, vilket 

medförde att Sameskolans verksamhet omnämns i denna läroplan till skillnad från 1962.269 

Supplementet var med andra ord första gången sameskolan omnämns direkt i svenska 

grundskolans läroplan. I supplementet tydliggjordes de mål och riktlinjer som sameskolan 

skulle verka efter. I den första delen av supplementet poängterades vikten av modersmålet för 

samebarnen för att kunna ”utveckla en positiv inställning till samiskan och samiska 

kulturen.”270  

De kursplaner som var specifika för sameskolan var samiska och orienteringsämnena och dessa 

behandlades i samma supplement för sameskolan i Lgr 69. I de allmänna bestämmelserna för 

undervisning i samiska framgår det att eleverna i sameskolan skulle läsa samiska högst två 

timmar i veckan samtliga år i sameskolan under låg- och mellanstadiet. Under högstadiet blev 

samiskan ett tillval.271 Målet med undervisning i samiska var bland annat att ge eleven 

”kännedom om språkets ordskatt och insikt i dess uppbyggnad”.272 Med tanke på de förslag 

som gavs angående införandet av samiska som elevens första läs- och skrivspråk i Samernas 

skolgång kan det begränsade innehållet av språket i Lgr 69 upplevas litet och nästan 

undermåligt. Det kan tolkas som att det fanns en uppfattning om vikten av språket i 

planeringsarbetet för sameskolan, men att det både vid formuleringen och realiseringen av 

läroplanerna föll. Det kan tänkas att det berodde på lärar- och resursbrist eller att uppbyggandet 

av sameskolorna skedde långsamt. 

Inom orienteringsämnena var samekulturen i fokus, vilket framgår av kursplanerna. Det 

framgår att undervisningen skulle behandla samisk historia och religion. I riktlinjerna för 

orienteringsämnena menades det att händelser som påverkat den ”samiska kulturens utveckling 

eller stagnation” skulle återfinnas i undervisningen för sameskolan.273 Rennäringen och dess 

binäringar utgjorde även en del av riktlinjerna för sameskolan. De huvudmoment som angavs 
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inom orienteringsämnena var bland annat samerna som minoritetsgrupp och det samiska 

kulturarvet.274 

I resterande del av supplementet för sameskolan ges förslag på innehåll och områden som kan 

behandlas i undervisningen på låg-, mellan- och högstadiet i Sameskolan. Exempelvis gavs 

förslagen att sameskolorna på lågstadienivån kunde arbeta med årstiderna och använda sig av 

samiska ord.275 På mellanstadiet får renen stort utrymme. Det föreslogs att undervisningen 

kunde bygga på renens anatomi, hur renskötseln går till och renens landskap. I förslagen till 

mellanstadiet fanns även innehåll baserat på samerna och samhället, i detta fall handlade det 

om samernas antal, utbredning och så vidare.276 Innehållsförslagen till högstadiet utgick till stor 

grad från samernas historia och kultur.277 

I skollagen från 1980 återfinns sameskolans organisation och mål, men däremot inte i 

läroplanen. I de fyra paragraferna som hör till kapitlet om sameskolan slogs det fast att den 

denna skola hade en samisk inriktning men i övrigt att skolorna var styrda av den allmänna 

grundskolans styrdokument. Det fria valet för de samiska barnen återfinns i paragraf två, vilket 

innebar att ett barn fick fullfölja hela eller delar av sin skolplikt i sameskolan eller i den 

allmänna grundskolan. Kapitlet avslutas med en paragraf om att det beslutande organet för 

sameskolan var sameskolstyrelsen, medan det var staten som hade det slutgiltiga, ekonomiska 

ansvaret för den.278 I Lgr 80 är med andra ord sameskolan en integrerad del av den svenska 

grundskolan vad som skulle kunna tolkas som i än högre utsträckning än i Lgr 69. Detta 

eftersom skolan skulle följa den allmänna läroplanen, men dess särställning redogjordes i 

skollagen. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte fanns något syfte formulerat i paragraferna 

i skollagen från 1980. Det gjorde det däremot i de tidigare styrdokumenten för nomad-

/sameskolan. Dessa syften var att ge en språklig och kulturell identitet i det samiska, vilket kan 

tänkas fortfarande var syftet i sameskolan vid införandet av Lgr 80 men att detta inte 

formulerades i skollagen. I supplementet för sameskolan Lgr 69 framgick det att 

orienteringsämnena inom sameskolan skulle innehålla samisk historia och religion. En 

intressant aspekt är att det poängterades i supplementet Sameskolor i Lgr 69 att händelser som 

både utvecklat och förhindrat den samiska kulturen skulle beröras i orienteringsämnena. Detta 
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kan förstås som exempelvis undervisning i både hur den har utvecklats och vad den består av, 

men även kolonisation och någon form av övergrepp av kulturen. I sin tur verkar det som att 

det indikerades ett större medvetande från statens sida. Från införandet av den allmänna 

grundskolan 1962 till Lgr 80 skedde det en förändring i de styrdokument som nomad-

/sameskolan skulle förhålla sig till. Från att dokumenten var fristående från grundskolans 

läroplan till att skolan får en del i både läroplan för att tillslut inkorporeras helt i läroplanen och 

att enbart nämnas i skollagen. Detta kan tolkas som att sameskolan kom att bli mer inkluderad 

i det svenska skolväsendet.  

En anmärkningsvärd aspekt är det att det förordades mer av det samiska språket vid införandet 

av den allmänna grundskolan 1962 i utredningen Samernas skolgång där förslaget var att 

målsmännen skulle kunna välja vilket språk som barnen skulle börja sin läs- och 

skrivundervisning i. Med tanke på hemspråksreformen och den tydligare anknytningen till 

minoritetsspråk i Lgr 80 tycks det ändå skett en utveckling till det positiva gällande samernas 

språkundervisning under undersökningsperioden, dock blev inte förslaget om samiska som 

första läs-och skrivspråk realitet. Samtidigt som språket fick större fokus i styrdokumenten för 

nomad-/sameskolan kan det tolkas som att det som kallades för nomadkunskap, som innehöll 

exempelvis undervisning om rennäringen, fick ett mindre fokus i styrdokumenten. I Lgr 69 

framgick det exempelvis att denna form av undervisning endast bedrevs i som en valbar 

högstadielinje. Dock framgick det att renen utgjorde en stor del av det innehåll som föreslogs 

till orienteringsämnena i supplementet Sameskolor till Lgr 69.  
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3.  Den utbildningspolitiska debatten i Samefolket 1962-1994 
 

Mellan åren 1962-1994 diskuterades ett antal frågor inom ämnet för utbildningspolitik och 

nomad-/sameskolan i tidskriften Samefolket. Diskussionerna återspeglade till viss del 

läroplansreformer och olika statliga förändringar av nomad-/sameskolan, men i debatten 

uppkom även andra frågor utbildningens realisering i form av exempelvis läromedel. De 

återkommande frågorna i den utbildningspolitiska debatt som fördes i Samefolket mellan åren 

1962-1994 kan placeras in i tre områden vilka är följande: organisation; motiv och syfte; samt 

samer och storsamhället Sverige.  

I kategorin organisation återfinns de artiklar som handlar om nomad-/sameskolans ledning och 

de förändringar som påverkar nomad-/sameskolans uppbyggnad. Det är framförallt artiklar som 

diskuterar de statliga förslagen till ändringar eller läroplanernas påverkan på nomad-

/sameskolan som blir centrala. Exempelvis handlar det om diskussioner som rör huruvida 

skolan ska vara knutna till kommunerna och hur samer kan få mer inflytande i form av 

sameskolstyrelser med mera. Det framkommer av studien att det inte återfanns många 

kommentarer till läroplansreformerna, utan det handlade främst om ledning och hur samtliga 

samiska barn skulle få en bra utbildning med tanke på deras kulturella identitet. Läromedel och 

material diskuterades vid ett antal tillfällen under undersökningsperioden och dessa 

diskussioner tillhör denna kategori. För att tydliggöra hur diskussionen i Samefolket kan 

kopplas till läroplansreformerna kommer denna kategori vara uppdelad i tre delar, en för varje 

tidsperiod som läroplanerna varit i bruk, med ett antal underrubriker. 

Den andra kategorin motiv och syfte redovisar skribenternas uppfattning om varför (eller varför 

inte) en nomad-/sameskola ska finnas, samt vilka typer av syften som kan urskiljas ur dessa. 

Många av de röster som hördes i Samefolket inom den utbildningspolitiska debatten 

återkommer ofta till varför sameskolan ska existera. Det finns flera syften formulerade men 

dessa kan sorteras in i framförallt två underkategorier: sameskolans existerande för att utveckla 

kulturen och sameskolans existerande för att ge samerna en egenutformad utbildning i 

förhållande till storsamhället Sverige. 

Den sista kategorin samerna och storsamhället Sverige innefattar artiklar och notiser som rör 

det svenska samhällets kunskap om samer i samband med utbildning, men även hur nomad-

/sameskolan har utvecklats parallellt med det svenska samhället. Frågan rörande utbildning om 

samer i den svenska grundskolan utgjorde en stor del av utbildningsdebatten i Samefolket och 
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framstod ofta som en viktig del i samepolitiken. Framförallt återfanns diskussioner om hur 

läromedel i svenska grundskolan var utformade. Dessa notiser och artiklar diskuterade inte den 

svenska utbildningspolitiken, men det blev uppenbart i undersökningen att denna fråga var 

ytterst central för rösterna i Samefolket och av den anledningen kan diskussionen om läromedel 

tolkas som en från samiskt perspektiv utbildningspolitisk fråga. Detta eftersom Samefolket 

argumenterar för att det finns ett stort behov från den svenska skolan att utbilda icke-samer om 

samerna. Det kan även konstateras att detta var en av de mest återkommande 

utbildningsfrågorna i Samefolket under tidsperioden 1962-1994. 

Nomad-/sameskolans organisation 

1962-1969 

Kommentarer till statliga dokument 

Utredningen Samernas skolgång som låg till grund för det nya motivet för nomadskolan vid 

införandet av den allmänna grundskolan 1962 kommenterades i en artikel i Samefolket 1962.279 

I artikeln konstaterades det att riksdagens godkännande av propositionen, som lades fram efter 

utredningen, ledde till att ”nomadskolans framtid blir långt mer än hittills beroende av vad 

samerna själva tycker och tänker om sina barns skolgång.”280 Denna formulering återspeglar en 

förhoppning om att nomadskolans existens efter den allmänna grundskolans införande 1962 

skulle bygga på samiskt inflytande i utbildningspolitiken och att det efterfrågades ett ökat 

samiskt inflytande från samiskt håll över nomadskolan. Den visar även att de nya riktlinjerna 

för nomadskolan gav ett större utrymme för samerna.  

Nomadskolinspektören 

Innan förnyandet av Nomadskolstadga (1967) var det framförallt nomadskolinspektörens roll 

som diskuterades. Den förnyade stadgan resulterade i att nomadskolinspektörens tjänst 

upphörde och att länsskolnämnderna övertog inspektörens ansvarsområden. Det framgår av 

debatten i Samefolket att en diskussion kring avskaffandet av nomadskolinspektören ägde rum 

innan den nya nomadskolstadgan sattes i bruk. En åsikt från 1966 var att ”nomadskolans 

ledning är i stöpsleven”, vilket kan tolkas att de eventuella förändringarna inom nomadskolans 

organisation var oroväckande.281 Det framgår att det fanns en oro hos Samefolket men även hos 

föräldrar om förändring av nomadskolinspektörens roll i nomadskolorna och att Samefolket 
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argumenterade för att behålla tjänsten.282 Artikeln avslutades med att argumentera för att både 

det lokala inflytandet och ledningen skulle stärkas. 

Diskussion om nomadskoleinspektörens roll som kontrollant av skolorna återkom vid ett senare 

tillfälle år 1966.283 Det menades att vikten av en stark ledning för sameskolan var viktig för 

dess framtid och det var av den anledningen länsskolnämnderna skulle vara knutna till 

nomadskolornas organisation. I denna artikel argumenterades det för att stärka 

länsskolnämnderna, vilket ifrågasattes tidigare 1966. Det framgår även av artikeln att 

länsskolnämnden i Norrbotten hade framhållit att det inte fanns något problem med att behålla 

nomadskoleinspektörens tjänst, men att nämnden underströk vikten av införandet av en 

länsskolnämndernas starkare roll i nomadskolan, eftersom ”länsskolnämnderna anser det vara 

en viktig angelägenhet att bevara och befordra samernas kultur och språk.”284  

Året därpå återkom diskussionen om nomadskoleinspektören. Detta hänvisas till det förslag 

från riksdagen som föreslog att inspektörens uppgifter skulle överföras till 

länsskolnämnderna.285 Enligt artikeln föreslog regeringen att nomadskolinspektören skulle få 

en ny roll. I det nya förslaget skulle tjänsten också ”innefatta andra inspektionsuppgifter samt 

bevakningen av samernas kulturfrågor.”286 I artikeln upplyftes ett antal åsikter om denna 

eventuella förändring. Bland annat ifrågasattes att ansvaret för samernas kultur enbart skulle 

ligga på en person samt att det är oklart vad som menades med samekultur av politikerna.287 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis tyder de artiklar som rör nomadskolans organisation under denna period 

på ett önskat samiskt inflytande över skolorna. Detta kan jämföras med det förnyade 

existensberättigandet för nomadskolan som tillkom vid införandet av den allmänna grundskolan 

1962, där den samiska opinionen avgjorde nomadskolans framtid vilket i sin tur kan tolkas som 

att det samiska inflytandet hade ökat i nomadskolorna.  

I diskussionen om nomadskolinspektörens ansvar över nomadskolorna återfinns en 

förhoppning om att behålla denna tjänst. Debatten kan tolkas som att nomadskolinspektörens 

roll var en form av samiskt inflytande och att det fanns en oro att detta inflytande skulle minska 

om länsskolnämnderna skulle överta ansvaret på skolorna.  
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1970-1980 

Samiskt inflytande i skolorna var även under perioden 1970-1980 ett omdiskuterat tema. Det är 

under denna period som den nya organisationen för sameskolorna kommer att arbetas fram från 

statligt håll i form av sameskolstyrelsen och denna reform diskuteras flitigt i Samefolket. Ett 

annat område som diskuterades i stor utsträckning under denna period var sameskolan i kontrast 

med den allmänna skolan och huruvida de samiska barnen som gick i den svenska skolan fick 

en bra utbildning ur ett kulturellt, samiskt perspektiv. 

Ny ledning - Sameskolstyrelsen 

Under denna period poängteras återigen, och om inte än tydligare, vikten av samiskt inflytande 

i nomad-/sameskolorna. Detta i samband med reformen som kom att leda till införandet av 

sameskolstyrelsen. Den statliga utredning Skolans regionala ledning (SOU 1973:48) som gav 

förslag till denna nya styrelse kommenterades i Samefolket 1974. enligt tidskriften innehöll 

denna utredning föreskrifter om att en nomadskolstyrelse skulle komma att införas.288 I 

utredningen Skolans regionala ledning går att uttyda att reformen som den resulterade i skulle 

innebära en övergripande organisatorisk reform över hela det svenska skolsystemet, vilken 

bidrog till mer kommunalt inflytande i skolorna.289 I Samefolket kommenterades endast, av 

naturliga skäl, vilken påverkan detta skulle komma att ha på nomadskolan. Denna reform 

ansågs positiv av Samefolket på grund av det ökade inflytandet för elevernas föräldrar.  

Diskussionen om huruvida en nomadskolstyrelse skulle införas eller inte återkommer som ämne 

i Samefolket. I artikeln Har samerna egentligen något inflytande över sameskolorna? 

ifrågasätts det dåvarande styret över nomadskolorna i form av nomadskolfullmäktige, vilket var 

det dåvarande rådgivande organet för nomadskolorna.  

Nomadskolfullmäktige tillkom i avsikt att skapa en institution varigenom sameföräldrarna skulle 

kunna engageras i skol- och undervisningsfrågorna för deras skolpliktiga barn. Institutionen i fråga 

är endast en slags rådgivande församling och har inte betytt någon verklig medbestämmanderätt 

rörande skolans ledning.290 

Denna artikel kan uppfattas som kritisk mot den dåvarande organisationen och att den 

förändring som skulle ske med införandet av sameskolstyrelsen ansågs positiv.  

Samefolket tillkännagav att det skulle tillsättas en ny ledning för sameskolan, 

sameskolstyrelsen, vilken skulle tillträda under 1980.291 I styrelsen ”skall ingå företrädare för 
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291 Samefolket, 1979, nr. 7, Samerna får egen skolstyrelse, Lokala skolråd i kommunerna, s. 5.  



49 
 

de samiska intressena” enligt tidningen.292 Denna styrelses uppgifter skulle både innefatta 

själva styrandet av sameskolorna, men även ”att genom yttranden och förslag främja och 

utveckla de samiska undervisningsinslagen i det allmänna skolväsendet. Frågorna kan gälla 

pedagogiska försök eller läroplans- och läromedelsutveckling.”293 Styrelsen skulle bestå av 

lokala skolråd samt en rektor enligt Samefolket.294 

Mängden av de artiklar som handlar om samiskt inflytande och sameskolstyrelsen kan förstås 

som en önskan av ökning av samiska inflytande som var en angelägen fråga redan under förra 

perioden. Det kan eventuellt tänkas att det skedde en strukturell förändring av nomadskolan vid 

införandet av Lgr 62 eftersom samerna själva fick avgöra om skolan skulle finnas kvar eller 

inte. Dock ska understrykas, med hjälp av tidigare forskning, att förändringen mot mer samiskt 

inflytande började ske redan på 1930-talet och att införandet av sameskolstyrelsen kan ses som 

en långsam utveckling av det samiska inflytandet. Samtidigt sker denna förändring i takt med 

ett ökat kommunalt inflytande vilket gör att ökningen av samiskt inflytande kan tolkas som att 

det går hand i hand med ökat lokalt inflytande. 

En viktig förändring som är värd att kommentera är den aspekt av det förändrade samiska 

inflytandet som Samefolket kommenterar. Nämligen att samernas inflytande i den svenska 

skolans utbildning om samerna ökade i form av sameskolstyrelsen som fick i uppdrag att 

granska denna del av undervisning i de svenska skolorna. Detta kan tolkas som att Samefolket 

menar att det skedde ett ökat samiskt inflytande både i sameskolorna men även i svenska 

grundskolan.  

Sameskola eller allmän skola? 

Vikten av sameskolans existens kommenteras i kontrast till den allmänna skolan under denna 

period. Det diskuteras hur den samiska kulturen skulle nå ut till de samiska barnen i den 

allmänna skolan. Mikael Svonni menade att sameskolans innehåll skulle vara likvärdig den 

allmänna skolan, men att detta inte nödvändigtvis innebar att det skulle vara samma innehåll i 

sameskolan som i den allmänna grundskolan. Han konstaterade även att sameskolan var bäst 

på att ge de samiska barnen en bra, kulturell grund och att den svenska skolan inte kunde 

uppfylla kravet att ge eleven den kulturella tillhörighet som samebarnen behövde.295 I artikeln 
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efterfrågades även fler timmar samiska för eleverna i sameskolan. Det underströks i slutet av 

artikeln att föräldrarna hade en viktig del i barnens samiska uppfostran och identitet.296 

I artikeln ovan menades det att sameskolorna hade en viktig roll för den samiska kulturen och 

att de svenska grundskolorna inte kunde axla denna roll. Tendensen att allt fler samebarn och 

sameungdomar valde den allmänna skolan kommenterades och diskuterades i debattartikeln 

Nomadskolan – en gammal järnvägsstation som har sett sista tåget passera förbi 1975.297 

Redaktören Olle Andersson skrev att varje gång en nomadskola hotades med nedläggning 

protesterade människor, men faktum var att elevantalet sjönk och att allt färre valde 

nomadskolan framför den allmänna. Han pekade på två centrala frågor i denna debatt: dels om 

nomadskolan skulle finnas kvar, dels om samebarnen skulle isoleras i sin undervisning från 

andra barn. Andersson, till skillnad från Svonni, frågade sig ifall det inte är bättre att förbättra 

den allmänna skolan för de samiska barnen istället för att behålla nomadskolan. Han menade 

att det fanns en poäng med att låta icke-samiska barn lära sig om den samiska kulturen. 

Angående det samiska språket hävdade han att nomadskolan inte dittills hade fungerat som 

”någon bevarare av det samiska språket.”298 Detta kan förstås som ett önskemål att förbättra 

den allmänna grundskolan genom att låta den genomsyras av samisk kultur och framförallt en 

tydligare lokal förankring i områden där det bodde många samer. Det kan tänkas att författaren 

menar att samtliga barn, både samer och icke-samer skulle gynnas av detta. 

Även Henning Johansson uppmärksammade det faktum att många samebarn gick i den 

allmänna grundskolan. I samband med det samiska landsmötet 1978 skrev Johansson att 

”krafttag behövs” för de samebarn som gick i den allmänna grundskolan.299 Han kommenterade 

det faktum att enbart en liten del av de som räknades som samer, enligt Johansson, var elever i 

den samiska skolan och att fanns ett intresse att stötta även dessa barns undervisning. Denna 

stöttning skulle åläggas på kommunerna, inte föräldrarna.300 Johansson kommenterade dock 

inte sameskolans existens utan fokuserade istället på behovet att förbättra den allmänna skolan 

för de samiska barn som gick där. 
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Diskussionen kring sameskolans organisation och vilken pedagogik som skulle användas 

fortsatte med artikeln Sameskolan under samisk ledning, 1978. Det framgår av artikeln att det 

fanns olika uppfattningar om hur skolan skulle vara organiserad. En central frågeställning rörde 

vilket innehåll sameskolan skulle ha och oron inför att de samiska barnen skulle förlora allmän 

kunskap och få svårt att verka i storsamhället.301 Det menas då att: 

Rädslan att förlora någonting väsentligt om man inte följer den allmänna undervisningen, kommer 

att innebära att den egna kulturen och det egna språket indirekt nedvärderas. Konsekvenserna för 

barnen blir att de övertar föräldrarnas värderingar – också i detta fall naturligtvis – betraktar den 

egna kulturbakgrunden som mindre värd. Inte mycket i samhället i övrigt överför ju samiska 

värderingar på barnen, snarare tvärtom.302 

Avsändaren till artikeln poängterar att skolan har genomgått en förändring ”tack vare 

invandrarnas krav och behov av speciell undervisning.”303 Denna artikel skrevs innan 

införandet av Lgr 80, men kan kopplas till formuleringen av den. Det poängteras i artikeln att 

det skett en utveckling mot en bättre skola för minoritetskulturerna, vilket speglar Lgr 80s 

formuleringar kring andra grupper och solidaritet gentemot utsatta grupper. Artikelförfattaren 

pekade på upplevelsen att den samiska kulturen nedvärderades i den svenska skolan genom att 

innehållet i den svenska skolan sågs som något mer väsentligt än det specifika för den samiska 

skolan. Intressant är hur författaren understryker hur invandringen bidrog till att den svenska 

skolan anpassades till fler minoriteter. Artikeln kan tolkas som förespråkande för sameskolan. 

Inom denna debatt ryms även kritik till hur den svenska staten inte satsat tillräckligt på 

sameskolorna. I det första numret av Samefolket 1975 kommenterades samiska läromedel och 

bristen av dessa. Nils Erik Spiik menade att: 

Visst har staten satsat pengar på sameskolorna, men satsningen vad gäller de samiska ämnena har 

inte varit nog. Detta har haft till följd, att lärare ej utbildats och läromedel ej utarbetats för att ge de 

samiska ämnena samma möjligheter som övriga ämnen i skolan. Skolorna har varit starkt 

försvenskade och är det ännu idag kanske i ännu högre grad än tidigare. Detta har då medfört, att 

många samer vanvördat sin kultur och gått helt och fullt in för den västerländska, bländade av dess 

materiella rikedomar och dess synsätt.304 

Spiik kritiserade med andra ord staten för att den inte satsade tillräckligt på sameskolorna och 

att skolorna var ”försvenskade”, vilket kan tolkas som att Spiik menade att även fast det fanns 
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speciella skolor för samerna var dessa i hög grad svenska. Denna åsikt kan tolkas som att det 

fanns ett problem med att för många samer gick i den svenska skolan. 

Det kan konstateras sammanfattningsvis att debatten i Samefolket angående problematiken med 

skillnaderna mellan sameskolan och den allmänna grundskolan visar att det fanns en oro hos de 

röster som hörs i diskussionen. Det handlade framförallt om hur den samiska kulturen och 

värderingarna skulle läras ut och att det i den svenska skolan fanns en motsättning mellan det 

”allmänna” materialet i skolan och de samiska perspektivet. Denna visar att det fanns en 

uppfattning att den svenska skolan inte kunde tillgodose samerna den utbildning som de 

behövde. Författarna angav olika lösningar på detta problem, vissa underströk vikten av 

sameskolan som enda förmedlare medan andra menade att problemet kunde lösas ifall den 

allmänna grundskolan skulle anpassas efter samerna. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att det i den utbildningspolitiska debatten i 

Samefolket upplevdes finnas ett behov av att använda och undervisa om den samiska kulturen 

i den allmänna skolan. Det påstods finnas ett värde i att förankra den samiska kulturen i den 

allmänna skolan eftersom många samiska barn gick i den skolan. Det argumenterades att de 

samiska eleverna som gick i den allmänna skolan tappade det kulturella fotfästet om de inte 

fick undervisning i den samiska kulturen. Det kan tolkas som att rösterna i Samefolket 

kritiserar den svenska skolans möjlighet att tillgodose minoritetskulturerna i Sverige den 

utbildning och det utrymme som dessa behövde. Detta kan jämföras med formuleringen av 

Lgr 69, vilket var den läroplan som användes under denna period. Det framgår i Lgr 69 att 

minoritetskulturer i Sverige inte gavs mycket utrymme, åtminstone inte på 

formuleringsarenan av läroplanerna. Detta kan ha medfört att det skedde en avspegling på 

realiseringsarenan, det vill säga i skolans praktik och i klassrummen, i denna fråga.  

Det framgår även av undersökningen att förändringar i minoritetspolitiken i Sverige påverkades 

av den ökade arbetskraftinvandringen. De reformer som var kopplade till detta ansågs vara 

positiva i Samefolket.  

1981-1994 

Även mellan 1981-1994 diskuterades det samiska inflytandet av sameskolorna och hur 

undervisningen i den allmänna grundskolan skulle kunna anpassas till den samiska minoriteten. 

Sameskolstyrelsen hade införts och det var Lgr 80 som styrde både den svenska grundskolan 

och sameskolan. Det återfanns kopplingar och kommentarer till läroplanen inom diskussionen 

för sameskolans organisation, både kring minoriteters rättigheter i Sverige men även vilken 



53 
 

plats och inflytande minoriteter, i detta fall samerna, fick i den svenska skolan. Angående 

sameskolstyrelsen riktades framförallt kritik till den under denna period. Till sist var även 

språkets funktion i sameskolan ett ämne för diskussion under denna period. 

Sameskolstyrelsen 

Per Guttorm Kvenangen kritiserade den då relativt nya sameskolstyrelsen och dess organisation 

i nummer tolv av Samefolket 1984.305 Kritiken riktades främst mot att styrelsen inte upplevdes 

ha lyckats förbättra sameskolan och Kvenangen menade att skolan hade hamnat efter i 

utvecklingen. Det poängterades även att sameskolans organisation var i ”stort beroende av en 

positiv attitydförändring i området både bland samer och ickesamer.”306 Andra insändare var 

av samma åsikt. Mikael Svonni ansåg att sameskolan behövdes, men att sameskolstyrelsen inte 

uppnådde målen med sin funktion: 

Jag tycker att sameundervisningen ska omorganiseras. Sameskolorna bör hamna under kommunerna 

och sameskolstyrelsens uppgift bör fortsättningsvis bli att främja och utveckla sameundervisningen, 

genom att t ex utarbeta kursplaner och timplaner, ta initiativ till pedagogiskt utvecklingsarbete, 

utveckla utbildningen och fortbildningen av samiska lärare, informera och ha kontakt med föräldrar 

om samisk undervisning, dvs viktiga frågor som nu hamnar långt ner på föredragningslistan. 

Sameskolstyrelsen behövs, tro inget annat.”307  

Vidare i artikeln menar Svonni att de samiska eleverna i den allmänna grundskolan skulle få en 

bra utbildning med hänsyn till deras kulturella bakgrund och att lösningen var att kommunerna 

får ansvaret för detta, då detta innebar ett mer lokalt styre.308  

Språket och den svenska skolan 

1982 skrev Gustaw Heikka om valet för samiska föräldrar mellan sameskolan och den 

kommunala grundskolan. Han hänvisade till införandet av Lgr 80 och poängterade att: ”skolan 

skall ordna undervisning med hänsyn tagen till barnets bakgrund och önskemål.”309 Han 

kommenterade hemspråksreformen 1976 vilken innebar att barnen fick ”rätt till undervisning i 

sitt hemspråk.”310 Hemspråksreformen tillkom efter en proposition, 1975/76:118 från 

regeringen.311 I denna framgår det att alla barn som bodde i ett hem där annat språk än svenska 

talades skulle få undervisning i sitt hemspråk. Det framgår av propositionen att endast 
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invandrarbarn som grupp nämndes, men det framkommer av Heikka i Samefolket att även de 

samiska barnen inkluderades i denna reform. 

Heikka kommenterade också att ”Skolan måste ta sitt ansvar för minoritetsspråk och har barnen 

annat modersmål än svenska, så måste skolan ta hänsyn till dessa barns kulturbakgrund.”312 

Sameskolstyrelsen ville, enligt Heikka att samebarnens rätt till undervisning på samiska skulle 

framgå av skollagen, vilket det inte gör i Lgr 80 poängterade han. I artikeln menades det att 

hemspråksreformen 1976 inte påverkade samerna till stor grad. Inte heller SIA- reformen hade 

haft stor inverkan på den samiska utbildningen enligt Heikka. ”Under 1982 avser 

sameskolstyrelsen att utarbeta riktlinjer för ämnena samiska språket, samiska 

orienteringsämnen och sameslöjd.”313  

Sammanfattning 

Diskussionen kring sameskolans organisation under perioden 1981-1994 kan sammanfattas 

med att en aktuell fråga är den om samiska barn utanför sameskolan. Trots att Lgr 80 hade 

tydligare riktlinjer än tidigare läroplaner tycks det finns problem med det utrymme andra 

grupper än den svenska, såsom minoriteter, ges i den svenska grundskolan. Lgr kommenterades 

och den tolkning som kan göras av kommentarerna var att denna läroplan var hade ett större 

fokus på minoritetsspråk men att det önskades ett förtydligande i hur detta formulerades. 

Framförallt att det borde finnas i skollagen. 

Det fanns även under denna period en önskan att den relativt nya sameskolstyrelsen skulle ha 

utvecklat sameskolan och debatten kan tolkas efterfråga ett tydligare styrdokument som 

styrelsen skulle förhålla sig till. Det efterfrågades även en tydligare lokal förankring och att de 

samiska barnen i den allmänna grundskolan ska få en starkare koppling till den samiska 

kulturen. Det kan tänkas att dessa två perspektiv: dels viljan att förbättra sameskolan, dels viljan 

att få den svenska grundskolan att tillhandahålla en undervisning som passar även för de 

samiska barnen är två sidor av samma mynt. Den samiska kulturen och identiteten bör enligt 

rösterna i debatten få en stärkt position i utbildningen. Perioden innan handlade mest om ökat 

samiskt inflytande och det efterfrågades utveckling av skolorna. Kanske beror detta på 

tillkomsten av sameskolstyrelsen som får markera att ett tydligare samiskt inflytande och att 

det är av den anledningen som fokus ligger på att utveckla skolorna i sig, inte att återigen 

förändra ledningen. 
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Sammanfattning av debatten kring nomad-/sameskolans organisation 

De viktigaste frågorna under hela undersökningsperioden på det organisatoriska planet tycks 

vara hur det samiska inflytandet kunde stärkas. Införandet av sameskolstyrelsen och därmed 

det ökade lokala inflytandet i sameskolan kan tolkas som den största frågan, vilken också 

mottogs med optimism. Efter att styrelsen verkställts fick den dock negativ kritik riktad mot 

sig. Det kan tolkas som att det fanns stora förhoppningar på att denna styrelse skulle göra en 

ordentlig omstrukturering på kanske framförallt det pedagogiska och innehållsmässiga planet.  

Vidare ifrågasattes nomad-/sameskolans organisation på grund av faktumet att många samiska 

barn gick i den allmänna grundskolan istället för den samiska skolan. Lgr 80 hade en tydligare 

anknytning till minoritetsgrupper än de två tidigare läroplanerna vilket kan motivera att den 

svenska grundskolan hade större förutsättningar för att ge samerna en utbildning som kan 

förväntas för ett minoritetsfolk. Det ska understrykas att det återfanns röster som motiverade 

sameskolans existens under den period som Lgr 80 var i bruk och pekade på de funktioner i 

denna skola som den svenska skolan inte kunde överta. De styrdokument som låg till grund för 

sameskolan mellan 1980-1994 var Lgr 80. Utifrån undersökningen kan det tolkas som att 

sameskolan hade fått ett ökat stöd, vilket skulle kunna bero på det ökade inflytandet hos 

samerna i form av sameskolstyrelsen. Att sameskolan i och med Lgr 80 fått en tydligare del av 

det svenska skolsystemet kan vara en annan orsak till det ökade stödet för sameskolan. Det kan 

slutligen även tänkas att minoritetspolitik blev ett mer aktuellt ämne under 1980-talet, vilket 

kan ha motiverat ett skiftat fokus i den utbildningspolitiska debatten i Samefolket, från att 

samerna skulle gå i den allmänna grundskolan till att sameskolans organisation skulle utvecklas. 

Exempelvis kan konstateras att sametinget upprättades 1989, vilket tyder på att det skedde viss 

utveckling och förstärkning inom samepolitiken under 1980-talet. Det framgår även av både 

hemspråksreformen, Lgr 80 och diskussionen i Samefolket att minoritetsfrågan inom 

utbildningspolitiken växer.  

Debatten innehåller inte många kommentarer till förändringarna av nomad-/sameskolans 

styrdokument. Det framgår av undersökningen att det framförallt var det samiska inflytandet 

som diskuterades i kontexten av de nya styrdokumenten Samernas skolgång och Skolans 

regionala ledning. Den reform som kommenterades utifrån ett innehållsligt perspektiv var 

hemspråksreformen och även Lgr 80. 

Motiv och syfte med nomad-/sameskolan 
I många av de utbildningspolitiska inlägg som återfinns i Samefolket mellan 1962-1994 

formuleras indirekt eller direkt ett antal syften som nomad-/sameskolan skulle ha eller hade. 
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Vissa av dessa syften rörde kulturen och hur nomad-/sameskolan skulle fungera som en 

institution där den samiska kulturen kunde bevaras men även utvecklas. Den andra delen av de 

motiveringar till varför nomad-/sameskola skulle behållas var att skolorna skulle fungera som 

en identitetsmarkör i det svenska samhället där eleverna får kunskaper om att organisera sig 

och även undervisning om samerna situation i det svenska samhället.  

Bevara kulturen 

Ett av de vanligaste syftena som kan urskiljas av den utbildningspolitiska debatten i Samefolket 

var det faktum att nomad-/sameskolan viktigaste uppgift var att bevara och utveckla den 

samiska kulturen. 1969 återfinns denna motivering i en artikel om just sameskolan: 

Utgångspunkten är att minoriteter för närvarande finns som särsamhällen och särkulturer och att 

mycket står att vinna på att bevara dessa åtminstone temporärt. Det underlättar t.ex. anpassningen 

för minoritetsmedlemmarna och berikar storsamhället på många sätt.314 

Det skulle alltså eftersträvas att bevara minoritetskulturer i samhället. Det menades i en artikel 

i Samefolket 1973 om den samiska folkhögskolan att syftar även den till att bevara kulturen. 

Den samiska folkhögskolan funnits sedan 1942 och låg i Jokkmokk.315 Denna gav tillträde till 

både samer och icke-samer. Det intressanta i artikeln i Samefolket är den formulerade 

motiveringen till att behålla folkhögskolan: 

Att skolan utgör en mycket betydelsefull institution till stöd för strävandena att bevara och utveckla 

den samiska kulturen. Utredningen konstaterar i det sammanhanget, att en särkultur utan sådana 

egna institutioner har mycket små möjligheter att hävda sig i dagens samhälle, som helt naturligt har 

en benägenhet att utjämna sådant avviker från det som är utmärkande för majoritetssamhället.316  

Denna artikel handlade om att bevarandet och utvecklandet av den samiska kulturen i samhället 

skulle vara möjligt om kulturen tilläts ha egna institutioner. Det framgår även i denna artikel att 

denna institutioner efterfrågades för att kunna överleva som grupp inom majoritetssamhället, 

vilket medför att detta uttalande även anknyter till den andra delen av syftesformuleringar som 

denna analys är uppdelat i. Med andra ord vikten att stärka den samiska identiteten. 

I artikeln Vi är samer och vill vara samer från 1971 återfanns följande formulering:  

                                                           
314 Samefolket, 1969, nr. 10-12, Samerna och utbildning, s. 147. 
315 Statens offentliga utredningar 1975:99, Utbildningsdepartementet. Samerna i Sverige – Stöd åt språk och 
kultur. Stockholm: Betänkande av Sameutredningen, 1975. s. 189. 
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Vi vill tillsammans och i samarbete övervinna de krafter som hotar vår framtid och ge trygghet åt 

individen och folket. I våra hem och skolor och på våra arbetsplatser skall vi lära oss att bygga på 

vår samiska tradition, vår kultur, vårt språk och vårt samhällsliv.317  

I denna underströks värdet av att överföra det samiska arvet till senare generationer. Vidare 

framgick det: 

Vi måste inse och utnyttja skolans grundläggande betydelse i samhället. Genom skolan utvecklas 

elevernas värderingar och kunskap. Skolan måste ge sameeleven en känsla av trygghet och harmoni 

genom att ge samernas språk, kultur och arbetsliv bredare utrymme i skolarbetet. Genom en 

utveckling och samordning av samiska skolor från nybörjarstadiet till universitetsnivå, får vi 

möjlighet att använda och utveckla vårt modersmål, studera vår historia och vårt samhällsliv och 

utifrån denna artegna grund få en god utbildning.318 

I denna artikel poängterades med andra ord skolan som kulturbärare, men även hur skolorna 

skulle organiseras för att kunna ge samerna den bästa tänkbara utbildning. Det framgår även att 

skolan sågs som en viktig del i samhället. Detta resonemang återfinns även i en artikel som 

redogjorde för en diskussion om sameskolans framtid: 

’Vad gäller sameskolorna som värnare av den samiska kulturen kan inget annat sägas än att de varit 

hörnpelare i den samiska kulturen och dess fortbestånd trots allt vad sagts och sägs. Redan 

befintligheten av sameskolorna, dit där samebarnen samlats under den känsligaste delen av sitt liv 

och där de gemensamt fått leva med kamrater ur sin egen kulturkrets, utan några större störningar, 

har motiverat skolornas existens.’319 

I Är sameskolan bara ett dåligt bihang till den svenska skolan? 1975 fortsätter debatten kring 

sameskolans kulturella motiv.320 Per Mikael Utsi uttalade sig följande: 

Bästa sättet att undertrycka ett folk är inte att ge det utbildning. [---] Och bästa sättet att undertrycka 

samerna är att inte ge dem utbildning om sig själva, om deras egna kultur. Det har inte getts 

tillräckliga kunskaper i samiska språket, i samernas historia. Och det gäller att göra kunskaper om 

samerna jämställda med andra kunskaper. Samerna behöver speciella färdigheter för att leva här 

uppe. Då måste den samiska skolan meddela dessa färdigheter och inte efter de förhållanden som 

råder söderut.321 

Utsi pekar framförallt på det samiska språket och historien när han definierade den samiska 

kulturen. Det framgår av samtliga av de citat och artiklar som ovan nämnts att kulturens 
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bevarande har spelat stor roll i diskussionen och motiveringen av nomad-/sameskolan. Under 

hela undersökningsperioden återfanns antydanden till syften och argument för att den samiska 

skolan skulle finns kvar eftersom den har fungerat som en positiv identitetsmarkör och för att 

de samiska barnen skulle få behålla och utveckla sin samiska identitet. Två viktiga 

kulturmarkörer som återkommer är språket och den samiska historien.  

Språket uppkommer som sagt ofta i syftesformuleringar kring nomad-/sameskolan. 

Sameskolans syfte att utveckla samernas tvåspråkighet diskuteras i en artikel i Samefolket från 

1992.322 Det framgår av artikeln att det fanns en uppfattning att sameskolan spelade en stor roll 

i samiskans utveckling. Detta eftersom tendensen varit att ”svenskan blivit det dominerande 

språket både i familjekretsen och utanför hemmet för många samebarn.”323 Samma år 

redogjorde Gustaw Heikka för samiskans värde och därmed vikten av undervisning i samiska: 

Vårt språk, våra värderingar ja, hela vårt sätt att leva är också öppet och utsätts för hårda, kanske 

alldeles för hårda påfrestningar av press utifrån.. Ett minoritetsfolk, en minoritetskultur lever alltid 

i ett gränsområde. Majoritetssamhällets kultur breder sig ut på minoritetssamhällets bekostnad dock 

utan att ens berika sig själv. Och som individer märker vi knappt det vi är utsatta för fast 

majoritetsspråkets ord mer och mer tränger ut samiska ord och talesätt i vårt talspråk. Vårt 

modersmål, samiskan, vittrar sönder, orkar inte stå emot majoritetsspråkets massiva påverkan.324  

Lösningen på dessa problem menade Heikka återfanns i sameskolan och han underströk vikten 

att få utbildning på språket, alltså ville han att fler lektionstimmar skulle vara på samiska. Denna 

artikel anspelade även på den andra formen av syfte, det vill säga behovet av att ha en egen 

utbildning för att avgränsa sig från det svenska, samt att majoritetssamhället haft en negativ 

påverkan på den samiska kulturen. 

En annan som underströk språkets värde var dåvarande sameskolchefen Ellen Saitton Burman 

som intervjuades i Samefolket 1988 angående sameskolans situation.325 I intervjun konstaterade 

Burman att det samiska språket påverkades av majoritetsspråket och att detta bidrog till att det 

blev än viktigare att värna om den samiska kulturen. Burman menade att syftet för skolan var 

att ”främja och utveckla vårt språk och vår kultur.”326 Ett problem som sameskolchefen såg var 

bristen på tid för undervisningen i samiska och samisk kultur, eftersom det styrdes av 

läroplanen. I artikeln framgår det att Burman lägger stor vikt vid det samiska språket och 
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323 Samefolket, 1992, nr. 2. Forskare undersöker hur samiskans ställning skall kunna stärkas i sameskolan, s. 42. 
324 Samefolket, 1992, nr. 10. Fram för en helt samiskt inriktad utbildning, s. 3.  
325 Samefolket, 1988, nr. 12. Sameskolchefen: Vår skola behöver hjälp av föräldrar, s. 28.  
326 Samefolket, 1988, nr. 12. Sameskolchefen: Vår skola behöver hjälp av föräldrar, s. 28. 



59 
 

utvecklingen av det. I samband med detta resonemang menade även Burman att den samiska, 

muntliga traditionen skulle tillvaratas: 

Vi måste arbeta för att höja medvetenheten om betydelsen för av samiskt tänkesätt och samiska 

värderingar. Det här är speciellt viktigt eftersom den yngre generationen har påverkats så starkt av 

majoritetssamhället att både traditionerna och värderingarna nästan försvunnit. [ --- ] Både skolan 

och föräldrarna måste samarbeta för att ge samiskan ett större utrymme i det dagliga livet. Det här 

är det viktigaste arbetet, men också det svåraste.327 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det rådde en enighet bland skribenterna om språkets 

betydelse för bevarandet av kulturen. Inläggen i debatten kan tolkas som ett stöd för en 

kulturdefinition där språk är en viktig grundpelare. Ett flertal av de debattörer som nämner 

språkets vikt i nomad-/sameskolan konstaterar även en negativ påverkan som majoritetsspråket 

hade på samiskan, vilket resulterade i ett än större behov av undervisning i samiska.  

Det fanns ett antal definitioner av den samiska kulturen i den utbildningspolitiska debatten. 

Språket tycks få en framstående roll, liksom konstaterats här ovan. Dock framgick det oftast att 

den samiska kulturen skulle bevaras utan en förklaring vad som menades med samisk kultur (se 

exempelvis citatet ovan angående samiskt tänkesätt och värderingar).  

Vad samisk kultur var och varför det skulle finnas en samisk folkhögskola var ämnet för en 

diskussionsafton i början av 1973. Mötet refererades i Samefolket och i artikeln framgår det att 

en diskussion om hur den samiska kulturen skulle definieras hade ägt rum. 328 Det menades av 

Nils Erik Nilsson Kuoljok att ”renskötseln och därmed renskötarna var den levande 

samekulturens bärare; de icke-renskötande samerna var visserligen också kulturbärare, men det 

var mera fråga om en minneskultur, närmast något musealt.”329 Jovva Spiik argumenterade för 

att det fanns tre hörnstenar för den samiska kulturen, vilka var samernas ras, rennäringen och 

samiskan.330 Erik Lundemark vände sig mot rasbegreppet på grund av att begreppet ansågs 

”svårbegripligt och diffust”.331 Diskussionsaftonen mynnade ut i ett målprogram för 

folkhögskolan där punkterna kan sammanfattas med ett ökat kulturarbete inom skolan och att 

”skolan bör eftersträva goda möjligheter för kulturell kontakt och tankeutbyte mellan elever 

från skilda miljöer och att därvid ges särskilda möjligheter till fördjupad kännedom om den 
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samiska kulturens egenart och värde”.332 Denna diskussion ledde inte till ett enande kring vad 

samisk kultur innebar, vilket troligtvis inte heller var målet, dock gav det en bild av att den 

samiska kulturen skulle kunna inkludera renskötsel, men även att språket fick en framträdande 

roll. Angående de icke-renskötande samerna tillskrevs de som bärandet av en historisk identitet 

men att de deras enda funktion var bärandet av den historiska kulturen. Intressant är hur skolan 

i många fall tillskrevs en roll som kulturbevararare och att det var språket som i många fall 

ansågs vara den starkaste pelaren för detta, men att Kuoljok menar att det framförallt var de 

renskötande samerna som förde språket vidare. Det tyder på att renskötseln fortfarande ansågs 

vara en stark kulturbärare 1973. 

Det är få av inläggen om nomad-/sameskolan inom den utbildningspolitiska debatten som 

närmar sig en tydlig definition av samisk kultur. Det kan dock konstateras att språket, 

rennäringen, slöjden och även den samiska historien var alla berörda vid åtminstone ett par 

tillfällen i Samefolket under denna tid vilket i sin tur kan kopplas till de definitioner som gjorts 

av samisk kultur av nutida forskare. 

Försvara kulturen och identitetsbygge 

Den andra delen av hur nomad-/sameskolan motiverades i den utbildningspolitiska debatten i 

Samefolket bestod av en tydligare avgränsning mellan det svenska och det samiska. I denna 

motiverades framförallt ett samhälleligt perspektiv till skillnad från det kulturella. Detta innebar 

att nomad-/sameskolan skulle fungera en stark identitetsmarkör för den samiska gruppen och 

att skolan skulle bidra med en fördjupad förståelse hos eleverna för den situation deras egen 

grupp befann sig i. Inga-Britt Blindh redogör för det uttalade syftet för sameskolan i artikeln 

Varför en dold målsättning för samiska förskolan? från 1986.333 Hon pekade på ett syfte som 

återspeglar det kulturella syfte som redogjordes i den första delen av motiveringen för nomad-

/sameskolan, nämligen: ”Ge barnen den samiska biten”.334 Blindh undrade vad detta syfte 

innebar och pekade på sameskolans uppgift att ”socialisera samebarnen till en samisk framtid”. 

Blindh menade att sameskolan lika gärna kunde upphöra att existera ifall den inte fick ha denna 

syftesformulering, vilket hon menade hade kritiserats från olika håll.335 Blindh ville att 

sameskolan skulle få och borde bidra till samisk organisering och att detta var en del i en högre 

målsättning som krävdes för att sameskolan skulle ge resultat. Det är tydligt i denna artikel att 
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Blindh menade att syftet framförallt handlade om att rusta samerna med kunskaper som gör att 

de i framtiden kan ta plats i samhället: 

Samisk förskola och sameskola kunde ha en sådan målsättning att innehållet i förskolan och skolan 

kunde leda till att våra barn får sådana kunskaper och basvärderingar att de har möjlighet att utveckla 

ett samiskt samfundsliv i majoritetssamhället. [---] Det samiska systemet i sig innehåller samma typ 

av problematik, som ett utvecklat samhälle har, kanske är situationen än mer komplicerad. Att 

samerna som folk är få till antalet innebär inte att samernas situation är mer förenklad än andras. 

Samerna har samma behov som folk som är fler till antalet.336 

Blindh underströk vikten för samerna att skapa förståelse för sin egen situation som en 

folkgrupp. Hon menade att identiteten bildas redan som barn, därav anledning till att behålla 

sameskolan och att börja ”med den tidiga socialisationen och framtiden som bas.”337 Detta 

synsätt skiljde sig från hur nomad-/sameskolan motiverades i den tidigare kategorin som bestod 

i framförallt kulturella aspekter. Denna artikel kan förstås i större utsträckning som en vilja att 

organisera samerna genom att stärka gruppen och den samiska identiteten. Blindhs uttalande 

var även mer radikalt och kan tolkas som att det fanns en efterfråga att använda skolan som en 

institution där samerna fick utrymme att utvecklas som grupp för att kunna hantera det svenska 

samhället. 

En liknande formulering, dock inte lika radikal, återfanns i en artikel från 1962 där Israel Ruong 

skrev om rennäringens framtid och i denna artikel framgick det vilken roll Ruong menade att 

samernas utbildning spelade: 

För att samerna såsom folkgrupp något så när skall kunna följa med i detta samhälle och hävda sig 

och sin näring, hävda sig såsom folkgrupp och fortleva, så måste de också förstå utbildningens 

betydelse. Det räcker inte längre med att man kan kasta lasso, att man kan märka renar, att man kan 

skilja renar i ett rengärde, att man kan driva dem, att man kan kommendera en hund osv. För att 

renskötseln skall kunna bli mera lönsam, och det erfordras ju för att renskötseln skall kunna 

konkurrera om arbetskraften och fortleva, så måste den blivande renskötaren utbildas och utbildas 

grundligt. Den utbildning som särskilt behövs är den för lappbyns organisation.338 

Ruong poängterade vikten av kunskap som hjälp till organisering för samerna, men också att 

samerna var i behov av utbildning som skulle kunna stärka gruppen. Det understryks att den 

samiska utbildningen inte är eller bör vara likadan som den har varit tidigare och det kan tolkas 
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som att Roung upplevde att samerna var i behov av att stärka sin identitet i Sverige. Även Elle 

K. Blind hänvisade till samhället i artikeln Samehögstadiet i Gällivare, 1965: 

Och vi är ju själva medvetna om, att man inte klarar sig i dagens samhälle utan utbildning, inte som 

same heller. Det är svårt att existera i penningshushållets tidevarv. Man låter det bli osagt, när man 

inte litar på sina kunskaper i svenska och därmed inte tror sig kunna uttrycka sina synpunkter och 

slutsatser i olika sammanhang.339  

Precis som Roung underströk Blind hur nomadskolan skulle stötta samerna till att ta del av det 

svenska samhället. Samtliga av dessa tre artiklar ger en bild av att det fanns ett behov av att 

stärka grupptillhörigheten för samerna i det svenska samhället och att en viktig del i detta var 

en utbildning som svarade på detta behov.  

Sammanfattning 

Den utbildningspolitiska diskussionen i Samefolket angående nomad-/sameskolans syfte 

återfinns i två tydliga kategorier, att bevara kulturen samt att försvara kulturen genom att stärka 

den samiska identiteten. I många fall går dessa två syften in i varandra, men sätten de diskuteras 

på kan uppfattas som en skillnad mellan dessa motiveringar för nomad-/sameskolan i 

Samefolket. Den tidigare understryker vikten av kulturen och de delar av den, såsom språket, 

som de samiska barnen förväntas lära sig av undervisningen i nomad-/sameskolan. Den senare 

utgår i större grad från ett uppmärksammat behov av att upprätthålla en samisk identitet och att 

stötta till organisering i samhället för att samerna ska kunna finnas kvar som grupp i det svenska 

samhället. Samtidigt som vikten av kulturen motiverades återfanns ofta även argument för att 

den samiska utbildningen behövdes för att samerna inte skulle bli försvenskade eller bli 

assimilerade in i den svenska kulturen. Dock ska understrykas att den senare ofta tenderade att 

vara mer radikalt formulerad än den tidigare. Detta kan bero på att det fanns en tydligare 

problemformulering i detta syfte där vikten av att stärka den samiska identiteten och på så sätt 

organiseringen låg i fokus. 

Det framgår av undersökningen att de syften för nomad-/sameskolan som formulerades av 

debatten i Samefolket, anknyter till det uttalade syftet som motiverade skolans existens vid 

införandet av den allmänna grundskolan 1962. I den statliga utredningen Samernas skolgång 

(1960) konstaterades det att samerna hade två språk- och kulturmiljöer att förhålla sig till, vilket 

var ett syfte för nomadskolans existens. Denna motivering anspelar både på det första och det 

andra syftet som framgår av undersökningen av debatten i Samefolket. 
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Samerna och storsamhället Sverige 

Läromedel i svenska grundskolan 

Undersökningen av Samefolket visade att en central fråga som återkom under hela 

undersökningsperioden var hur läroböcker i den svenska grundskolan porträtterade samerna. 

Detta kan ses som en indirekt kommenterar till hur den allmänna skolan undervisade om 

samerna och det samiska perspektivet. Det kan tolkas som att det efterfrågades ett tydligare 

ställningstagande av staten att genom sin minoritetspolitik implementera undervisning om den 

samiska folkgruppen i den svenska skolan och att detta på så sätt blir en utbildningspolitisk 

fråga från det samiska perspektivet. Det framkom av diskussionen i Samefolket att samerna 

upplevde att den samiska kulturen fick liten eller ingen plats i den svenska grundskolan och att 

rösterna i Samefolket upplevde detta som en central utbildningsfråga. Framförallt var det 

läromedel som kritiserades och att bilden av samerna i dessa var stereotyp, ifall de nämns 

överhuvudtaget. Det återfanns även artiklar som redogjorde för initiativ för att utbilda barn i 

den allmänna grundskolan om samer från samiskt håll. 

Avsaknaden av det samiska perspektivet i den svenska skolan ifrågasattes 1969: ”I läroböckerna 

står det mycket litet om samerna. Och det som står är ofta gamla klichéer, som lånas från 

lärobok till lärobok”.340 Denna bild av samerna diskuterades även senare samma år i en artikel 

där det gjordes en jämförelse mellan hur läroböckerna i svenska grundskolan beskrev Afrika 

och dess invånare med den bild som framställdes av samerna. Det konstateras att bilden av 

samen i jämförelse med bilden av afrikanen inte var ”fullt så illa.”341 Vidare i artikeln följde en 

sammanfattning av den promemoria om hur läromedel skulle granskas. Den promemoria som 

det syftades till är läromedelsutredningens rapport från 1968.342 Samefolket refererade till en 

synpunkt i promemorian att ”samerna ägnas ett mycket litet utrymme i den svenska skolans 

läromedel. För att få ett faktiskt material att utgå ifrån är det av stor betydelse, att en systematisk 

granskning av läroböckernas innehåll av samiskt stoff fås till stånd.”343 

Pål Doj menade i en debattartikel att historieböckerna behövde skrivas om och krävde att den 

samiska historien skulle återfinnas i dessa: 
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Och om inte storsamhällets barn får denna kunskap, så borde åtminstone samebarnen få lära sig sin 

egen historia. Ty kan man sin egen historia, blir det lättare att kämpa för sin identitet.344 

Även Olle Andersson diskuterade hur samernas historia hade undantryckts i den svenska 

historieskrivningen.345 Han kommenterar ett projekt som skulle leda till en samisk historiebok 

och menade att samerna äntligen skulle få sin rättfärdigaplats i historieskrivningen. 

Björn Forseth redogjorde för hur läromedel i svenska skolan präglades av ”en förlegad syn på 

jordklotets geologiska uppbyggnad och historia.”346  

Motsättningen mellan samer och svenskar i norra Sverige är verklighet.[ ---] Stundom lyser rashatet 

igenom. Men oftast är det himmelskriande okunnighet, som är kännemärket, och denna okunnighet 

bär även skolan skulden för.[ ---] Läroböckerna bär skulden.347 

Forseth gav ett antal förslag till förbättringar för hur läromedel i den svenska skolan skulle 

kunna utformas. Exempelvis att tidsepokerna kunde konkretiseras till var och vilka som 

använder kategoriseringen, samt att inte benämna Skandinavien som Sverige tidigt i historien. 

Bilden av samen i svenska läromedel diskuterades även i artikeln Samerna – de helt osynliga i 

svenska läroböcker från 1990, vilken hänvisade till en granskning gjord av 

läromedelsnämnden.348 I förordningen för läromedelsnämnden står det att detta statliga institut 

skulle: främja produktion av goda läromedel som är avsedda att användas vid utbildning som 

står under tillsyn av skolöverstyrelsen.349 Det framgick av artikeln i Samefolket att 

läromedelsnämnden hade slagit fast att ”den bild som svenska skolböcker ger av samerna är 

helt otillfredsställande.”350 Det menades att samerna inte fanns representerade i läroböcker och 

att de gånger som de nämndes var det en exotisk bild som förmedlades. Artikeln visar att 

läromedelsnämndens undersökning kom fram till att samer i flesta fall porträtterades som 

renskötare när de nämndes. Slutligen redovisade Samefolket att undersökningens resultat 

jämfördes med hur situationen såg ut i Norge och läromedelsnämnden konstaterade att samerna 

fick större utrymme i Norge än i Sverige.351 

                                                           
344 Samefolket, 1974, nr. 1-2, Skriv om historieböckerna!, s. 18. 
345 Samefolket, 1975, nr. 2, Vi var det historielösa folket, s. 27. 
346 Samefolket, 1986, nr. 10. Storsvenskheten i undervisningen en allvarlig fråga, s.20. 
347 Samefolket, 1986, nr. 10. Storsvenskheten i undervisningen en allvarlig fråga, s.20ff. 
348 Samefolket, 1990, nr. 4. Samerna – de är helt osynliga i svenska läroböcker, s. 4.  
349 SFS 1988:284 Förordning (1988:284) med instruktion för statens institut för läromedel. 
350 Samefolket, 1990, nr. 4. Samerna – de är helt osynliga i svenska läroböcker, s. 4. 
351 Samefolket, 1990, nr. 4. Samerna – de är helt osynliga i svenska läroböcker, s. 5. 
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B Strandberg bidrog också till diskussionen om läromedel på debattsidorna.352 Han drog 

paralleller till hur en debatt kring rennäring sett ut i Härjedalen och menade att det var okunskap 

om samerna som ledde till konflikt. Han menade vidare att denna okunskap kunde härledas till 

den bristfälliga bilden av samerna som läromedlen i svenska skolan förmedlade. Strandberg 

argumenterade att skolan misslyckades att utbilda ”om storsamhällets framfart i samernas 

land”.353 I detta sammanhang lyftes också hur svenska samhället skött samepolitiken och hur 

det kommit till uttryck på lokal nivå. Exempelvis nämndes lokaltidningar i Jämtland och hur 

insändare blivit formulerade i dessa. Strandberg pekade på de rättigheter som samerna hade och 

att de ”samefientliga” tycks ha missat dessa. 

Olle Andersson redogjorde för hur svenska läromedel beskrev samerna 1994 och konstaterade 

att ”eleverna i svenska skolor får lära sig mycket om minoriteter runt om i världen, men väldigt 

lite om samerna, urbefolkningen i det egna landet.”354 

I en notis om samerna i svenska läromedel (baserad på en längre artikel som tidigare 

publicerades i Dagens Nyheter) poängterar Lars Svonni vikten av att ha en ”minoritetsvänlig 

politik” i syfte att bevara den samiska kulturen.355 Han underströk:  

Effekten av försvenskningspolitiken har ofta haft den negativa effekten att självtilliten och tilltron 

till det samiska har undergrävts så djupt att ett kulturellt mindervärdeskomplex har skapats hos 

samerna. Detta är inte förenligt med den nya läroplanens mål och riktlinjer eller med Unescos 

konvention mot diskriminering inom undervisningen, som också Sverige har ratificerat.356 

Svonni menade med andra ord den svenska skolan i och med införandet av Lgr 69 skulle 

motarbeta fördomar och även den så kallade ”försvenskningspolitiken” som han menade funnits 

i Sverige.  

Denna genomgång av de artiklar som handlar om hur svenska skolans läromedel beskriver 

ursprungsfolket samer visar att det fanns en omfattande uppfattning av att samerna getts litet 

om ens något utrymme i den svenska skolundervisningen samt att den bild som har porträtterats 

av samen både är stereotyp, exotiskt och framförallt som renskötare. Inom diskussionen togs 

även den statliga läromedelsnämndens uttalande upp, vilket tyder på att det i Sverige under 

denna tid fanns en målsättning att förbättra de läromedel som användes i svenska grundskolan. 

                                                           
352 Samefolket, 1990, nr. 4. Skolan har missat lära ut om samerna, s. 58.  
353 Samefolket, 1990, nr. 4. Skolan har missat lära ut om samerna, s. 58. 
354 Samefolket, 1994, nr. 10. Information om samer för mellanstadieelever, s. 43. 
355 Samefolket, 1971, nr. 11, Om samerna i svenska skolböcker, s. 177. 
356 Samefolket, 1971, nr. 11, Om samerna i svenska skolböcker, s. 177. 
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Jämfört med läroplanerna kan det konstateras att det faktum att samerna inte omnämns i 

styrdokumenten kan ha gällt för läroböckerna också, vilket framkom av debatten i Samefolket. 

Läroplanerna Lgr 69 och Lgr 80 har formuleringar som syftar till att utbilda barnen om andra 

kulturer och folkgrupper, men de utbildningspolitiska rösterna i Samefolket ger snarare en bild 

av att den svenska grundskolan misslyckades med att förmedla en tillfredställande bild av 

samerna. Samtidigt tycks det återfinnas en besvikelse över att andra folkgrupper får utrymme i 

den svenska skolan, medan samerna inte nämns eller nämns otillfredsställande. Det kan tänkas 

problematiskt att inte undervisa om en minoritet, och i detta fall även ett ursprungsfolk, som 

finns inom landet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att författarna till artiklarna menar att denna brist på bra 

läromedel leder till okunskap i storsamhället och att det i sin tur både leder till en otrygghet hos 

samerna i deras identitet men även att den stereotypa och negativa bilden av samen förblir 

dominerande i Sverige. Kommentaren kring att andra minoriteter runt om i världen tycks få mer 

uppmärksamhet än samerna i Sverige är intressant och kan förstås i samband med läroplanernas 

formulering om att undervisningen ska vara internationell och att eleverna ska få kunskaper i 

utomeuropeiska kulturer.  

Utbildning om samer i svenska grundskolan 

I Samefolket var det inte enbart kommentarer riktade till den svenska grundskolans läromedel 

som återfanns, utan även redogjordes det för initiativ till undervisning om samerna i den 

svenska skolan. Elise Valkeapää intervjuas 1985 i Samefolket på grund av sitt arbete med att 

sprida information om samerna i den allmänna grundskolan.357 Det framgår att detta var en del 

av ett projekt vid Umeå Universitet som kallades ”om undervisning av barn från en flerkulturell 

miljö.”358 Valkeapää kommenterar projektet:  

 […] meningen är att barnen skall lära känna sin egen miljö för att få stärkt självkänsla och 

självförtroende och få kunskap om det nära i miljön. Den här bygdens historia är inte skriven i några 

läroböcker och därför måste man själv ta reda på saker och ting och fråga av äldre människor och 

andra människor i bygden.359 

                                                           
357 Samefolket, 1985, nr. 12. Mer information behövs om samerna i skolorna!, s. 45. 
358 Samefolket, 1985, nr. 12. Mer information behövs om samerna i skolorna!, s. 45. 
359 Samefolket, 1985, nr. 12. Mer information behövs om samerna i skolorna!, s. 45. 



67 
 

Valkeapää delger att hennes erfarenhet av projektet är att barnen blir nyfikna och intresserade 

av den samiska kulturen. Hon understryker att det är samerna själva som måste sprida 

informationen och att bästa ”sättet är att börja med barnen.”360 

Bo Göran Carlsson, adjunkt vid tekniska gymnasiet i Borås, argumenterar i en artikel under 

debattsidorna för vikten av att motverka fördomar i svenska skolan.361 Han beskriver hur 

samhället har förändrats från enhetskultur till mångkultur och hur fördomar mot andra kulturer 

och folkgrupper kan bli en konsekvens av detta. Han uttrycker sig på följande sätt: 

Gymnasieskolan erbjuder eleverna nyttiga kunskaper om hur samhället teoretiskt och praktiskt 

fungerar. På ingen linje finns det dock något ämne som ger eleverna kunskaper om de värderingar 

som styrt och styr samhällets utveckling. För att inte göra helt kulturellt urarva måste man i dag 

smyga in sådana kunskaper parentetiskt inom existerande ämnens ramar. Man tycker också det vore 

hög tid att införa ett kulturorienterat ämne på schemat i den svenska gymnasieskolan. Detta ämne 

borde syssla med vad kultur är, hur människan får och styrs av kulturella värderingar, hur 

samhällsförändringen i Sverige gått till i kulturellt perspektiv, kulturvariationer i världen, 

minoritetskultur och identitet osv.362 

Carlsson menade att detta inte fick bli en ekonomisk fråga, utan måste ses som en demokratisk 

fråga med tanke på den stora mängd kulturer i Sverige. 

Staffan Lundgren ansåg att majoritetssamhället hade något att vinna på att utbildas om 

minoritetsfolk. Han menade även att det faktum att sameskolan rekryterade så få samebarn inte 

enbart var ett sameproblem, utan även ett samhällsproblem.363 Lundgren poängterade:  

Det fordras omgående mer undervisning om varandras situation och om den egna situationen. Att 

vara stolt över sig själv – och en flerkulturell syn är en förutsättning för en vidareutveckling. 

Svenskarna behöver mera information om samerna och invandrarna.364 

I artikeln Medvetet från statens sida att inget berätta om samerna i skolans undervisning? 

återgavs Harriet Anderssons upplevelse av den svenska skolans undervisning om samerna.365 

Andersson fick ingen undervisning om samerna under sin skoltid och påstår att det var medvetet 

från statens sida. Hon menade: 

                                                           
360 Samefolket, 1985, nr. 12. Mer information behövs om samerna i skolorna!, s. 45.  
361 Samefolket, 1982, nr. 9. Kulturkunskap på gymnasiet, s. 31. 
362 Samefolket, 1982, nr. 9. Kulturkunskap på gymnasiet, s. 31ff. 
363 Samefolket, 1982, nr. 4. Kiruna kommun: En sameskola i Kiruna? – Det får samerna ordna själva., s. 12. 
364 Samefolket, 1982, nr. 4. Kiruna kommun: En sameskola i Kiruna? – Det får samerna ordna själva., s. 12. 
365 Samefolket, 1993, nr. 1. Medvetet från statens sida att inget berätta om samerna i skolans undervisning?, s. 
38. 
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Samerna som folk skall kräva att kunskap om samerna kommer med i läroplanerna för både grundskolan och 

gymnasiet. Staten har ju ett ansvar att ge de svenska barnen kunskap om sådant som rör vår närmaste omgivning 

och som ingår i svensk verklighet. Det är bedrövligt att man under elva år i skolan inte får veta något om 

samerna.366 

Sammanfattning 

Slutsatser som kan dras av de artiklar som kategoriseras in i denna kategori, samerna och 

storsamhället Sverige, är att det upplevdes finnas stora brister i den bild som svenska 

grundskolan förmedlade av samerna. Man menade att den samiska kulturen bröts ned för att 

den skulle passa in i Sverige och att det gjorts lite för att upphöja det samiska perspektivet i 

svenska skolan. Detta kan tolkas som att det upplevdes att sameskolan inte räckte utan att det 

även var av största vikt att de svenska barnen skulle informeras om samerna som folkgrupp och 

eventuellt även få kunskaper i kulturen. Undersökningen kring hur nomad-/sameskolans 

organisatoriska utveckling diskuterades i Samefolket visade att fanns en efterfrågan på att 

förbättra den svenska grundskolan för att passa samerna bättre. Genom denna jämförelse kan 

det konstateras att det efterfrågas ett tydligare samiskt perspektiv i den svenska skolan i debatten 

kring utbildning i Samefolket, inte bara till på grund av de samiska barnen utan även för att det 

tycktes finnas anledning för icke-svenskar att få kunskaper om samerna. 

Det kan även kopplas till de otydliga formuleringarna om vad ”kulturarv” innebar och även 

vilka folkgrupper som läroplanerna syftade till i samtliga av de tre läroplaner i den svenska 

grundskolan, Lgr 62-Lgr 80. I dessa läroplaner nämndes inte samerna och bilden som ges av 

Samefolket är att det även på realiseringsarenan för läroplanerna fanns stora brister i hur den 

svenska skolan undervisade om samerna. Intressant är hur det dras kopplingar mellan 

missförstånd och problem i samhället till den bild och den okunskap som svenska skolan 

förmedlar av samerna. I denna diskussion menades det att skolans brist i denna fråga resulterade 

i att det uppstod problem, vilket kan tolkas som att skolan reproducerade ett vi- och dem-tänk. 

Detta tyder också på en förväntning på skola och utbildning som något viktigt för integration.  

Det kan även tänkas att det menades från samiskt håll att Lgr 80 innebar en viss förbättring för 

de barn med samisk bakgrund så till vida att de fick undervisning i sitt modersmål, men däremot 

upplevdes det från samiskt håll, utifrån diskussionen i Samefolket, att den svenska grundskolans 

undervisning riktad mot icke-samer misslyckades. 
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4. Diskussion och sammanfattande slutsatser 

 

Nomad-/sameskolans dubbla syfte 
Framtiden för nomadskolan var hotad vid tiden för införandet av den allmänna grundskolan 

1962. Det efterfrågades en gemensam skola för samtliga barn i Sverige och av den anledningen 

ifrågasattes nomadskolan. Dock fanns det argument för att den skulle behållas, vilket den också 

kom att göra. Två motiv för nomad-/sameskolan kan urskiljas i den utbildningspolitiska debatt 

som ägde rum i den samiska tidskriften Samefolket under perioden 1962-1994, det vill säga 

tiden efter grundskolans införande i Sverige fram tills att den fjärde av grundskolans läroplaner 

infördes. Det framgår av debatten i Samefolket att det uppfattades som viktigt att tillhandahålla 

en utbildning för samerna som inte enbart syftade till det pedagogiska, det vill säga bevarandet 

av kulturen och utbildning i den, utan även en utbildning som stärkte gruppen och identiteten i 

det samhälle som de befann sig i. En utbildning som gav eleverna redskap och verktyg till att 

organisera sig och framförallt att förstå sin egen situation och den kolonialisering som bidragit 

till stora konsekvenserna för den egna gruppen, blev en grundstomme för en bra skola för 

ursprungsbefolkningar. Detta framgår även i formuleringen till den som kom att utgöra de nya 

riktlinjerna för nomadskolan, nämligen utredningen Samernas skolgång från 1960. Dessa två 

motiv fanns även i sameskolan i supplementet i Lgr 69 där det dubbla syftet poängteras. Det 

framgår med andra ord av undersökningen att dessa två syften för nomad-/sameskolan både 

formulerades från staten, men även från samerna själva.  

Detta resultat stöds av Sjögrens studie om minoriteters skolor i Sverige under första delen av 

1900-talet fram till grundskolereformen 1962. Sjögrens slutsatser var att nomadskolans existens 

vid införandet av enhetsskolan kunde sammanfattas i två motiv: ett pedagogiskt och ett 

psykologiskt. Även forskning om andra ursprungsfolks utbildning har visat att det är av största 

vikt att ge ursprungsfolket en utbildning som stöttar till organisation och förståelse för den 

kolonialisering som gruppen utsatts av, vilket skulle kunna tänkas innefattar den 

assimileringspolitik som förts genom de tidiga skolorna för ursprungsfolket. Exempel på detta 

är den studie gjord av Graham Hingangaroa Smith om maoriernas utbildning på Nya Zeeland 

där han poängterar vikten av en bra utbildning med bra lärare som uppmuntrar till stärkt 

identitet och självkänsla.  

Det ifrågasattes vid införandet av den allmänna grundskolan 1962 ifall en särskild utbildning 

bör eller ens ska motiveras för minoriteter och ursprungsfolk. Undersökningen av den 

utbildningspolitiska debatten i Samefolket visade att det fanns ett behov av att behålla nomad-



70 
 

/sameskolan. Den enda som argumenterade för att stänga skolorna menade att resurserna istället 

skulle läggas på svenska skolorna vilket skulle leda till att de kunde överta ansvaret att utbilda 

de samiska barnen. Utifrån Youngs teori om kulturimperialism kan det tänkas att så länge den 

dominerande kulturen inte synliggörs i ett samhälle där det finns minoritetskultur är en 

särskiljande skola en bit på vägen. Genom att bevara en särskiljande skola markeras också att 

det finns ett speciellt behov och minoritetskulturen synliggörs i ett samhälle med en 

dominerande kultur. Precis som Young understryker ska detta inte motiveras genom skillnad i 

natur, utan på grund av behovet som en minoritetsgrupp har i ett samhälle med en dominerande 

kultur. Med tanke på att nomad-/sameskolan motiverades av ett starkt behov för samerna att 

stärka den samiska identiteten och på så sätt organisera sig som folkgrupp parallellt med det 

svenska samhället, kan det tänkas att Sverige under denna tid hade en dominerande kultur som 

bidrog till detta behov.  

Utifrån det samiska perspektivet kan det konstateras att även om syftet att ge samerna en 

utbildning som skulle stärka deras identitet, tycks det finnas ett behov att gå steget längre. 

Rösterna i Samefolket som förespråkade att sameskolan skulle fungera som en tydligare 

gränsdragning till det svenska samhället, använder ett mer politiskt, argumenterande språk till 

skillnad från de röster som menade att sameskolans syfte var att bevara kulturen. Detta tyder på 

att det fanns ett behov från samisk sida att stärka sin position, vilket även kan tolkas att den 

svenska kulturen upplevdes dominerande.  

I diskussionen framgick det även att en av de viktigaste frågorna inom kategorin organisation 

inte var innehållet av skolorna, utan att öka det samiska inflytande. Det framgår av 

undersökningen att de reformer som kommenterades var främst utifrån hur det samiska 

inflytandet i skolorna kunde stärkas. Detta återfanns bland annat i forskningen kring andra 

ursprungsfolks utbildningar. Simon och Smiths slutsats i deras undersökning om maoriernas 

utbildning på Nya Zeeland om att det bör vara det egna folket som avgör om skolornas 

existerande eller inte kan kopplas till detta. Det är tydligt att det blir en hjärtefråga i Samefolket 

att ha inflytande i nomad-/sameskolorna. Samefolket upplevs tycka att det skett en förändring 

i samiska inflytandet som har ökat. De förändringar som skedde på statlig nivå, mottogs 

positivt. En slutsats som kan dras av detta är det inte var genom läroplanerna som rösterna i 

Samefolket ville gå för att utveckla nomad-/sameskolan utan hellre genom det direkta 

inflytandet som fanns i skolans ledning. 
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Språket – en identitetsmarkör och en rättighet  
Undersökningen visar att språket har haft en stor betydelse både i styrdokumenten för nomad-

/sameskolan, men även i den utbildningspolitiska debatten i Samefolket. Det kan tolkas som att 

språket har haft två funktioner i båda delarna av materialet. Den första är att språket har setts 

som en stark, samisk identitetsmarkör. Det argumenterades i Samefolket att samerna behövde 

undervisning i samiska för att stärka den samiska identiteten. Detta stödjer en kulturdefinition 

där språket utgör en grundpelare. Språket motiverade även nomadskolans existens vid 

införandet av den allmänna grundskolan 1962, där det menades att samerna behövde en 

utbildning som gav en grund i två språkmiljöer, där den ena innebar samiskan.  

Den andra funktionen som språket tillskrivs i materialet är att undervisning i språket var en 

rättighet för samerna. Vid införandet av Lgr 80 hade hemspråksreformen genomförts i Sverige 

och i den nya läroplanen framträdde minoritetsgruppers språk som en viktig del i upprättandet 

av en skola för samtliga barn i Sverige. Det kan konstateras att det inte var på grund av samerna 

som denna reform ägde rum, men att samerna påverkades positivt av den då de samiska barnen 

fick tillgång till undervisning i sitt modersmål. Styrdokumenten i den svenska grundskolan 

speglar alltså hur språket blivit en tydligare rättighet knuten till minoritetsgrupper i Sverige. 

Hemspråksreformen 1976 och Lgr 80 är två statliga dokument där språket blir den tydligaste 

rättigheten för minoriteterna. Framväxten av dessa reformer kan troligtvis härledas till en ökad 

arbetskraftsinvandring och inte direkt kopplat till samepolitik i Sverige, men de gav samerna 

förbättrade förutsättningar att utveckla samiskan.  

Om man jämför dessa två funktioner som språket tillskrivs i styrdokumenten och i debatten i 

Samefolket med hur den samiska identiteten förändrats under 1900-talet kan konstateras att 

detta anknyter till den forskning som menar att språket fått en tydligare identitetsmarkör hos 

samerna, än exempelvis rennäringen. Det kan tänkas att det skett en viss förskjutning i hur 

bilden av samen som styrt utbildningspolitiken och formuleringen av läroplanerna. Som 

framgick av Dahre och Mörkenstams studier om bilden av samen har samepolitiken under 

1900-talet präglats av en stereotyp bild. Kooimans teori om hur bilder styr politiken gick ut på 

att så länge bilder inte ifrågasätts och förändras med hjälp av ny information kommer bilderna 

förbli stereotypa eller normativa. I och med enhetsskolans införande 1962 kan det tolkas som 

att det skedde en förändring av bilden av samen och att denna successivt utvecklades fram till 

Lgr 80. Detta på grund av valfrihet till nomad-/sameskolan och en förskjutning i 

identitetsmarkör mot ett tydligare fokus på språk. 
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Samerna i Sverige – läromedel och läroplansformuleringar 
I jämförelsen mellan den utbildningspolitiska debatten och läroplanerna i den svenska 

grundskolan framkommer det att samerna inte gavs något direkt utrymme i läroplanerna mellan 

Lgr 62-Lg 80. Kulturer, folkgrupper och grupper nämndes, vilket förstås innefattade samer, 

men det är tydligt att den kritik som riktas mot den svenska skolan och dess utbildning om 

samerna i Samefolket är överens: samerna tycks inte ha fått den plats i svenska skolan som det 

fanns ett behov av. I Samefolket kommenterades det på ett par ställen att det behövdes satsas 

på den svenska skolan så att denna kunde tillhandahålla den kunskap som efterfrågades av 

samerna. Detta kan jämföras med de slutsatser som Charlotta Svonni kommer fram till 

angående läroplanen för svenska grundskolan, Lgr 11. Svonnis studie visade att de nya 

läroplanerna från 2011 i den svenska skolan brister på att beröra det samiska perspektivet, samt 

det faktum att formuleringarna i läroplanen var direkt exkluderande för samerna. Med tanke på 

detta verkar det som att för att minska den kulturimperialism som Young beskriver i sin teori 

krävs det en ny läroplan och att den dominerande kulturen kan synliggöras genom att synliggöra 

minoritetskulturerna i svenska grundskolans läroplaner. Fram till dess behövs sameskolan. 

Detta återspeglar Ladheperäs studie om läroplaner där hon drar slutsatsen att läroplanernas 

värdegrunder är etnocentriska, det vill säga utgår från enbart en kultur i vad som skolans 

värdegrund ska innehålla. 

Även i läromedelsfrågan i Samefolket framgår det att åsikten var att läromedlen förmedlar en 

stereotyp bild. Denna fråga och dessa synpunkter kan kopplas till att när en kultur görs 

universell likt den svenska slentrianmässigt blev i läroplanerna för svenska grundskolan 

förpassas andra kulturer till att bli ”de andra” enligt Young. Även tidigare forskning visar att 

samerna tilldelats en stereotyp roll i läromedlen, se Hällgrens studie om läromedel i historia. 

Lahdenperäs slutsatser kring hur skolans värdegrund formuleras direkt och indirekt i anknyter 

till att de grupper som inte tillhör den dominerande gruppen som de ”onormala” är också en del 

i det här. 

Utvecklingen av läroplansformuleringen från de innehållsfokuserade läroplanerna, Lgr 62 och 

Lgr 69, till en mer processfokuserad formulering i Lgr 80 kan ses som en faktor som förbättrat 

undervisningen om minoriteter och samer, eftersom innehållet inte var lika styrt i den senare. I 

de samhällsorienterade ämnena i Lgr 80 var målet att fostra eleverna till bra 

samhällsmedborgare. Trots att Lgr 80 innehöll bredare formuleringar där samerna och deras 

perspektiv skulle kunna inkluderas, tyder diskussionen i Samefolket på att den svenska 

grundskolan ändå misslyckades att ge en tillfredställande utbildning både för samerna i svenska 
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skolan, men även för de svenska barnen så till vida att de inte fick någon undervisning om 

minoritetsfolket samerna eller att denna speglades av den stereotypa bild som framkom av 

diskussionen om läromedel. Denna studie syftade till att undersöka formuleringsarenan av 

läroplanerna, men det framkom i undersökningen av Samefolket att det som framförallt 

diskuterades av det samiska perspektivet inom den svenska skolan var läromedel, det vill säga 

realiseringsarenan. Detta kan förstås som ett tydligt tecken på att läroplanerna inte lyckades 

styra in undervisningen och skolan på en undervisning som skulle motsvara samernas 

förväntningar.  

Enligt forskningen om andra länders undervisning för och om ursprungsfolken framgår det av 

Barndhardt och Kawagleys resultat att det är av största vikt att undervisa om och kanske 

framförallt i ursprungsfolkens kultur. Det kan tänkas att genom att använda de kunskaper som 

återfinns i den samiska kulturen kan även den kulturimperialism som tycks finnas inom 

läroplansformuleringarna minska och eventuellt försvinna. Detta genom att tydliggöra olika 

förhållningssätt och att det finns olika uppfattningar om världen genom olika kulturer. Det 

framgår även i tidigare forskning att samtliga barn skulle gynnas av att ta del av andra kulturer, 

vilket också det kan tolkas som att Lgr hade som syfte att göra.  

Att kämpa för sin identitet 
Studien visade att nomad-/sameskolan hade ett uttalat värde inom det samiska perspektivet, i 

Samefolket, vilket pekar på vikten av utbildning för ett ursprungsfolk i och om sin kultur. Det 

framkom att det från samiskt håll kämpades för ett större inflytande i nomad-/sameskolorna och 

att motiveringen för skolorna bestod av en vilja att stärka den samiska identiteten och att detta 

skulle börja med utbildning. Det var framförallt inom två frågor i debatten i Samefolket där det 

kunde tolkas som att diskussionen blev extra allvarlig och båda dessa handlade om samerna i 

förhållande till det svenska och Sverige som samhälle. Den första var i motiveringen av nomad-

/sameskolan i den delen som handlade om att försvara sig i det svenska samhället och den andra 

var hur samerna porträtterades i den svenska grundskolan. Det kan tänkas att dessa frågor blev 

politiskt väldigt viktiga ur det samiska perspektivet eftersom det var i dessa frågor som 

samernas utbildningsfrågor blev ett verktyg för den samiska folkgruppens utveckling. Tidigare 

i historien har den svenska samepolitiken gått ut på att assimilera in samerna i den svenska 

kulturen, eller att förpassa samerna till ett litet område inom den samiska kulturen för att isolera 

gruppen, vilket i sin tur kan tänkas medfört ett dubbelt medvetande likt det Young förklarar i 

sin teori om kulturimperialism. Ett dubbelt medvetande på grund utav att den dominerande 

kulturen, den svenska, framstod som det universella och därmed alla övriga kulturer som något 
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onormalt ledde till att identiteten inom minoritetsgruppen, samerna, blev försvagad. Det 

framgår tydligt av debatten i Samefolket att det var av största vikt att försvara gruppen och att 

det hade skett något inom den samiska gruppen där ett pånyttfött medvetande uppstod om vad 

det samiska var och hur det ska försvaras, vilket var genom utbildning.  

För att stärka den kulturella identiteten och självkänslan hos samerna var det tydligt att 

sameskolan behövdes. Det ska understrykas att alla samiska barn inte gick i sameskolan och 

det motiverades både i styrdokumenten och i Samefolket att sameskolan skulle vara valfri. 

Valfriheten ansågs behövas, men det krävde också att den svenska grundskolan skulle bli bättre 

på att ta hänsyn till kulturella minoriteter. 

Till sist ska understrykas att undersökningen visade på vikten att ta hand om den kulturella 

identiteten och att den kulturimperialism som Young redogjorde för tycks varit ett faktum enligt 

rösterna i Samefolket. I en stat där en kultur blir dominerande och på så sätt görs universell 

kommer minoritetskulturer reduceras till något ”onormalt”. Genom en särskild skola för en 

grupp får kulturen synliggöras och därmed utvecklas. Det framgår av undersökningen att 

rösterna i Samefolket velat synliggöra och att sameskolans fortlevnad kan ses som en seger på 

detta område. 
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Sammanfattning 
Studiens syfte var att diskutera utbildningspolitik mellan 1962-1994 utifrån ett samiskt 

perspektiv med läroplaner och övriga styrdokument för den svenska grundskolan och nomad-

/sameskolan som grund. Det samiska perspektivet som kom att komplettera de statliga 

dokumenten utgjordes av de frågor som berördes i den utbildningspolitiska debatten i den 

samiska tidskriften Samefolket.  

Undersökningen av läroplanerna visar att samer inte nämns uttryckligen i någon av de tre 

läroplanerna som var i bruk mellan 1962-1994. Däremot kan det däremot tolkas som att det 

sker någon form av utveckling av dessa på grund av att formuleringar om folkgrupper som 

åsyftar både grupper inom och utom landet tillkommer i den sista läroplanen för 

undersökningsperioden. Det framgår även att minoritetsspråk får en starkare roll i skolan, vilket 

kan ses som en positiv utveckling för samerna i Sverige. Angående de styrdokument som låg 

till grund för nomad-/sameskolans organisation framgår det att vid införandet av den allmänna 

grundskolan 1962 var fortfarande nomadskolan utanför läroplanen och hade sina egna 

styrdokument. I slutet av undersökningsperioden framgår det att sameskolan inkluderades i den 

allmänna grundskolans läroplan. Nomad-/sameskolans existens motiverades med både 

pedagogiska och psykologiska, samt kulturella och nationella syften.  

Den utbildningspolitiska debatten i Samefolket mellan åren 1962-1994 kunde sammanfattas in 

i tre kategorier: nomad-/sameskolans organisation; syfte och motiv; samt samerna och 

storsamhället Sverige. Undersökningen visade att de organisatoriska frågorna som uppkom i 

debatten framförallt handlade om skolans ledning och samiska inflytande. De statliga 

dokumenten som behandlade nomad-/sameskolans organisation diskuterades och i många fall 

framkom det att det fanns en oro hos samerna för eventuella organisatoriska förändringar. Det 

diskuterades även hur de samiska barn som inte gick i nomad-/sameskolan skulle kunna 

utveckla sin samiska identitet. En del röster i Samefolket menade att enbart nomad-/sameskolan 

kunde erbjuda en sådan resurs, medan andra förespråkade att satsa resurser på den svenska 

skolan med förhoppning om att samtliga samiska barn skulle få en utbildning som täckte de 

behoven gruppen behövde.  

De syften och motiv för nomad-/sameskolan som kan tydas av debatten i Samefolket kunde 

urskiljas i två delar. Det första handlade om nomad-/sameskolans funktion att bevara den 

samiska kulturen. Den andra kunde tolkas som något mer radikal, där det förespråkades ett 

aktivt ställningstagande av samerna för att fylla det behov som samerna hade som minoritet i 
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det svenska samhället. Med andra ord innebar det andra syftet att samerna var i behov av en 

särskild utbildning på grund utav den situation som de befann sig i och att det var av största 

vikt att lära sig om denna för samerna för att kunna ta plats i det svenska samhället. Det 

sistnämnda syftet utgick till stor del av en vilja att stärka den samiska identiteten, medan den 

första utgick från kulturen i sig. Språket som kulturell markör och som en särskild rättighet har 

uppkommit både i de statliga dokumenten och den utbildningspolitiska debatten i Samefolket. 

Den motsättning mellan samerna och det svenska samhället som kan tolkas ur nomad-

/sameskolans motiv att utbilda samerna för att stärka identiteten, kunde även urskiljas i den 

sista kategorin i undersökningen av Samefolket, samerna och storsamhället Sverige. Det 

framkom av undersökningen att det inom den utbildningspolitiska debatten i Samefolket 

upplevdes att samerna framställdes i form av en stereotyp och exotisk bild i läromedel i den 

svenska grundskolan. Kopplat till de läroplaner som styrde skolans verksamhet kan det 

konstateras att det under denna period inte bedrevs någon större undervisning om samerna i 

svenska skolan och enligt diskussionen i Samefolket var bilden av samen, när samerna väl 

nämndes, stereotyp.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att nomad-/sameskolan ansågs behövas i Samefolket och 

att detta kan motiveras utifrån teorier om kulturimperialism. Eftersom statens läroplaner i den 

svenska grundskolan inte lyckades förmedla en tillfredsställande bild av samerna eller inkludera 

den samiska kulturen i läroplanerna, kan den samiska kulturen synliggöras genom sameskolan. 

Detta skulle i enlighet med Youngs teori minska den kulturimperialism som finns i Sverige och 

visar sig i hur de svenska läroplanerna har den svenska kulturen i fokus. 
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