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1. Introduktion  

Vid en kyrkby i Norrlans ligger två underliga byggnader som påminner om samiska 

kåtor till formen, men likt hus har de stommar och en botten av trä. Luften i 

byggnaderna är kvav på grund av de inte har det hål som brukar finnas i taket hos 

kåtor. Röken, som normalt brukar fly ut genom hålet, existerar inte heller då eldstaden 

är utbytt mot en kamin av stål och det är denna stålkamin som fyller kåtorna med 

denna tryckande värme. Inne i en av de varma byggnaderna, på golvet av björkris som 

lagts dit för att skydda marken från kyla, sitter en grupp med samebarn och deras 

lärarinna. Denna byggnad är en nämligen en nomadskola, där undervisning bedrivs 

om dagarna, och den andra byggnaden är en hushållskåta, där de nomadiserade 

samebarnen bor under terminerna. När skolan är slut för dagen förflyttar sig eleverna 

till hushållskåtan för att tillsammans laga middag på stålkaminen. På natten sover 

barnen tillsammans med lärarinnan bland renfällar på risgolvet. 

Utanför byggnaden samlas traktens befolkning för att studera dess konstiga 

inneboende, deras utseende och beteende. Turister söker sig också till platsen, och av 

dessa närmar några sig en samisk pojke för att undersöka om han har en vanlig skjorta 

på sig under jackan, så som svenska barn. Några av byns pojkar samlas runt en av 

byggnadens invånare för att behandla honom på det sätt de anser att denne förtjänar 

och överöser pojken med förolämpningar och svordomar. 

Bilden som här har målats upp är baserad på en artikel av Gustav Park publicerad i 

Samefolkets Egen Tidning från 1919. 1 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Park, 1919:2 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2. Inledning 

Fram till slutet av 1800-talet baserades den svenska samepolitiken på tanken att denna 

folkgrupp behövde assimileras in i det svenska samhället och bli en del av 

befolkningen. Dock var socialdarwinistiska tankar starka runt om i världen i början av 

1900-talet och den nya samepolitiken som den svenska statsmakten bedrev under 

1900-talets första hälft baserade sig på en förändrad syn på samefolket. Tanken var nu 

att denna folkgrupp skulle bevaras och att deras kultur skulle skyddas från moderna 

influenser,2 detta i kontrast till andra länders hantering av sina urinvånare som ofta 

trycktes undan och fick göra plats för kolonister.  

Den nya politiken benämns ofta lapp-ska-vara-lapp-politiken och innebar en 

segregering av samefolket och det var i skolpolitiken som denna nya ideologi 

tydligast framträder.3 Genom att undersöka hur stadsmakten bedrev skolpolitiken är 

det också möjligt att få en inblick i resonemangen som styrde den övriga politiken 

gentemot denna minoritetsgrupp. Det gör det också möjligt att se vilka ideologier och 

tankemönster som dominerade bland ledarna i Sverige vid den tiden, då dessa 

reflekteras i det som barnen fick lära sig i skolan, samt skolans uppfostran. 

Skolpolitiken är ett sätt att försäkra sig om att barnen lär sig hur de ska bete sig och 

vad de ska göra för att leva i enlighet med den ideologi som råder. Att ha makten över 

skolan blir därför ett av de säkraste medlen att använda för att stärka sin makt. 

Skolpolitiken är på grund av dessa anledningar en av de tydligaste indikationerna på 

stadsmaktens syn på befolkningen.  

Av nationalekonomiska skäl ville den svenska staten att samerna skulle fortsätta att 

bo i fjällen, som vid 1900–talets början inte ansågs kunna användas till annat än 

renskötsel.4 Därför låg det i statens intresse att få samerna att stanna där, som 

renskötande nomader. Samefolket var dessutom en turistattraktion, en kuriosa som 

turister kunde beskåda under semestrar i fjällen. Så när det uppdagades att en del 

samer hade börjat överge sina nomadiserade liv för att bli nybyggare och därmed 

                                                        
2 Lundmark, 2002:16‐17 
3 Ibid, 2002:76 
4 Lantto, 2000:43 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bofasta utbredde sig en rädsla bland landets styrande. Det blev nu nödvändigt att 

beskylla någon eller något för detta och det var skolan som ansågs ligga till grund för 

händelseutvecklingen. De fasta skolorna, framför allt de som innebar undervisning i 

de flesta skolämnena och inackordering av barnen i ordentliga hus, började diskuteras. 

Regeringen resonerade som så att det var denna inackordering med hus och sängar 

som gjorde samerna bekväma och att de därför ville överge sina liv som nomader.5 

Detta innebar ett tudelat problem då staten ville erbjuda undervisning för samebarnen 

men motsatte sig idén att de skulle undervisas i en vanlig skolbyggnad. Lösningen på 

detta problem blev nomadskolan, en segregerad skola där undervisning och 

inackordering skulle ske i kåtor.6 I denna uppsats är det samernas åsikter om 

nomadskolan som kommer att diskuteras samt vad de ansåg om denna lösning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 Lundmark, 2002:76‐77 
6 Lantto, 2000:42‐45 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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att belysa samernas åsikter om nomadskolan som togs i 

bruk 1917 och att diskutera möjliga anledningar till dessa åsikter.  

Det var tydligt att stadsmakten såg nomadskolan som en bra lösning på problemet 

med samer som övergav nomadlivet. Det flesta icke-samer som var insatta i 

problemet hade många positiva åsikter om nomadskolan, då de ansåg att nomadskolan 

och den medföljande segregeringen var bra för samefolket. Frågan är dock vad 

samerna själva ansåg om denna skolform. Nomadskolan ledde till stora förändringar i 

deras liv, till exempel skulle alla barnen gå i skolan, vilket inte tidigare hade var 

fallet. Den allmänna skolplikten, införd i samband med uppförandet av folkskolan 

1842, omfattade inte samebarn. Detta borde innebära att det fanns många samer som 

hade en åsikt om den nya skolformen. 

Denna undersökning sträcker sig mellan åren 1917 och 1919, då Vitalis Karnell var 

nomadskolinspektör i Sverige. Tidsperioden är intressant då han var den förste 

ledaren över nomadskolan men också därför att införandet av skolformen innebar 

reaktioner både från motståndare och från förespråkare. Dessutom var Karnell mycket 

hängiven sin uppgift och hade stor tillit till nomadskolan. Han ansåg sig vara en viktig 

person för samefolket, en beskyddare som ville deras bästa.7  

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang är uppsatsens huvudsakliga fråge-

ställningar:                                                                                                     

Hur reagerade samerna på de nya nomadskolorna?                

Vad ansåg samerna om den nya nomadskolan?                     

Vad fanns det möjligtvis för skillnader mellan de åsikter som framfördes på 

Lapparnas landsmöte i Östersund 1918 och de reaktioner som Karnell mötte i 

skolorna? 

 

 

                                                        
7 Pusch, 1999:28 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4. Metod 

För att besvara ovan nämnda frågeställningar utgår undersökningen i denna uppsats 

från tre huvudsakliga källor; protokollet från Lapparnas landsmöte i Östersund år 

1918, de nummer av Samefolkets Egen Tidning som utkom under 1917-1919 och 

Vitalis Karnells årsrapporter, som utkom 1917, 1918 och 1919, de år då han arbetade 

som nomadskolinspektör. 

I uppsatsen kommer stor vikt att läggas vid yttranden och åsikter angående 

nomadskolan och motiveringar och argument bakom dessa utifrån ovanstående källor. 

Den historiska och ideologiska bakgrund som ligger till grund för åsikterna har också 

uppmärksammats. I uppsatsen finns ett kapitel för respektive källa där de enskilda 

källornas yttranden kring frågan om nomadskolan framläggs. Dessa ligger sedan till 

grund för ett klargörande av samerna åsikter om nomadskolan.  

 

4.1 Källmaterial 

Nomadskolinspektör Karnells årsrapporter var årliga sammanfattningar som innehöll 

rapporter angående de enskilda nomadskolorna. De behandlade det gångna årets 

händelser och förslag på förbättringar till kommande år. Syftet med rapporterna var 

att framför allt dokumentera framgångar i arbetet med nomadskolan, men också 

motgångar och en möjlighet att presentera de brister som kunde ligga till grund för en 

ansökan om extra medel att förbättra skolorna till nästkommande år. Dessa rapporter 

är baserade på Karnells egna tankar och upplevelser om samernas reaktioner på 

nomadskolan. Även fast årsrapporterna är präglade av Karnells egna åsikter, var han 

som nomadskolinspektör skyldig att ge en så objektiv bild som möjligt av skolan. 

Det mesta av materialet i Karnell årsberättelser är andrahandsinformation. Eftersom 

Karnell sällan hade tid att inspektera en skola i mer än två dagar, fick han mycket av 

informationen om skolornas aktuella situation från någon ansvarig på den skola han 

besökte. Sedan rapporterade Karnell detta vidare i nomadskolrapporterna. 

Informationen i inspektörsberättelserna är subjektiv, då Karnell hade ett personligt 

intresse av att belysa hur svårt situationen kunde vara i vissa skolor. Subjektiviteten i 
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rapporterna framkommer också då Karnell förklarar hur svårt arbete han har då han 

tvingas handskas med samernas tredska, deras motstånd. De händelser och 

framgångar i arbetet som Karnell beskriver i sina rapporter är troligtvis till viss del 

sanna, men också överdrivna så att hans egna insatser förskönas och beskrivs som 

extra viktiga. Då Karnell beskriver samernas tredska känns även denna förstorad, men 

Karnell upplevde det säkerligen som ett mycket stort problem.  

Det mest användbara materialet för att belysa de två första frågeställningarna är 

protokollet från Lapparnas landsmöte i Östersund 1918. Den nya nomadskolan hade 

inte införts utan protester från samernas sida. Då skolan hade varit i bruk under ett år 

vid tiden för mötet hade många samer på ett eller annat sätt påverkats av den, vilket 

hade lett till att de nu hade bestämda åsikter om nomadskolan och allt fick sitt utlopp 

på landsmötet. Från detta möte består en stor del av materialet som berör skolfrågan 

av Gustav Parks inledningstal, vilket innebär att denna källa, likt Karnells 

årsrapporter, är subjektiv. Dock menade samernas riksförbund att ”hans åsikter var 

den samlade ståndpunkten för den samiska viljan.”,8 vilket framkommer tydligt i den 

diskussion som följer hans tal. Det var 219 samer som kom på mötet och det var 

under diskussionen knappt någon som påpekade brister i Parks agenda. Det är dock 

klart att Parks åsikter inte representerade åsikten hos alla samer, men troligtvis var 

hans åsikter generellt gällande.  

Det som Park talade om gällande nomadskolorna var sällan egenupplevda händelser, 

vilket gör att denna information i bästa fall är andrahandsuppgifter. Han berättar en 

del anekdoter där han hänvisar till andra. Dessa historier har troligtvis vandrat mellan 

flera personer, vilket kan göra anekdoternas trovärdighet diskutabel. Det är klart att 

det inte är möjligt att förlita sig på de fakta som är framlagda av Park då de har valts 

för att förstärka och bevisa hans åsikter. Dessutom lägger Park ofta till egna hypoteser 

bland den fakta han presenterar, vilket gör det ännu svårare att avgöra vad som är 

sanning.  

Under den allmänna diskussionen angående skolfrågan var det många av de närvarade 

samerna som delade med sig av sina egna upplevelser av nomadskolan. Dessa 

historier och anekdoter var antagligen väldigt subjektiva och förvrängda, men byggde 

                                                        

8 http://www.sapmi.se/ssr/ssr50/link_3.html (2008‐05‐16) 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troligtvis på en verklig händelse. Baserat på det som sades vid mötet är det klart att 

detta var ett möte där samernas intention var att uttrycka sina åsikter om skolan och 

på vilka vis de ville se den förändras. Därför är det troligtvis så att delar av det som 

sades av deltagarna valdes ut för att försträka deras argument medan delar som 

motsade dessa medvetet valdes bort, vilket innebär att det skulle vara samernas 

argument som belystes.  

Som komplettering till protokollet från mötet undersöks också vad som framkommer 

om nomadskolorna i Samefolkets Egen Tidning under åren 1917-1919. Tidningen 

hade funnits 1904, men lagts ner på grund av bristande intresse. 1918 hade dock 

tidningen fått en nystart. Artiklar som behandlar samernas skolgång finns dock endast 

med i det första numret, så urvalet av artiklar som studerats är ganska litet. Tidningen 

hade, precis som protokollet till mötet i Östersund, en stark tendens att ta ställning för 

samernas sak, då den var skriven av samer för samer i frågor de själva ansåg var 

viktiga.  

Eftersom syftet med denna uppsats är att få en insikt i samernas åsikter om 

nomadskolan kan det vara en fördel att källmaterialet inte är objektivt. Då uppsatsen 

behandlar personliga åsikter och upplevelser behöver det inte vara en nackdel att 

källorna har en tendens att vara överdrivna i sina tolkningar. Som resultat av detta är 

det istället lättare att få en uppfattning om vad samerna faktiskt tyckte, men det är 

viktigt att ha i åtanke att källornas subjektivitet kan innebära att de gränsar till 

osanning. 
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5. Forskningsläge 

Den som har skrivit mest inom ämnet samernas historia är Lennart Lundmark, 

kulturjournalist och docent i historia. Hans doktorsavhandling handlar om statens 

samepolitik och samernas övergång till storskalig rennomadism i Lule lappmark 

decennierna kring sekelskiftet 1600.9 Inom ämnet samer har Lundmark också skrivit 

den mer populärhistoriska Så länge vi har marker. Samerna och staten under 650 

år10. Det är en bok som behandlar mycket av den svenska statens skiftningar gällande 

samepolitiken. 

I boken ”Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm” Svenska statens samepolitik i 

rasismens tidevarv (2002) skriver Lundmark, som titeln delvis avslöjar, om den 

svenska statens hantering av samerna under den så kallade lapp-skall-vara-lapp 

epoken i samernas historia.11 Han beskriver hur den svenska staten under 1800-talet 

ansåg att den samiska kulturen var en lägre stående kultur än den moderna svenska 

civilisationen. Detta gällde även under de första decennierna av 1900-talet. Lundmark 

beskriver dåtidens svängningar och diskussioner i den och hur åsikter som de ovan låg 

till grund för statens olagliga övertagande av samernas lappskatteland genom 

länsstyrelsen.  

Lundmark menar att lapp-ska-vara-lapp-politiken tydligast visar sig inom 

skolpolitiken som gällde nomadskolorna.12 Det är också detta som denna uppsats 

kommer att behandla. Den innebar isolering av de riktiga samerna, renskötarna, från 

allt som hade med den svenska civilisationen att göra. Ett steg i detta var 

nomadskolorna, som skapades för att inte samerna skulle vänja sig vid något annat liv 

än det nomadiserade livet. Skolorna skulle vara inhysta i kåtor, för att barnen inte 

skulle vänja sig vid hus. Lundmak beskriver också, till skillnad från denna uppsats, 

hur skolpolitiken bedrevs av staten och domstolarna och hur de resonerade kring 

dessa frågor.13   

                                                        
9 Lundmark, 1982 
10 Lundmark, 1998 
11 Lundmark, 2002 
12 Ibid, 2002:76 
13 Ibid, 2002 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Lundmark hävdar, till skillnad från forskare som Pusch, att samepolitiken under den 

här tiden inte baserades på en socialdarwinistisk ideologi. Nomadskolan skapades för 

att den svenska staten inte ville att renskötarkulturen skulle gå under, utan den 

försökte bevara den. Han menar att begreppet socialdarwinism blir oklart därför att 

det definieras för brett och att det innefattar nästan vad som helst, till exempel 

förening av begrepp så som kulturhierarkisering och rasism. Många historiker har 

enligt Lundmark använt begreppet när de egentligen menar något annat. Detsamma 

menar han gäller begreppet kulturdarwinism.14  

Simone Pusch har skrivit Nomadskolor och socialdarwinism 1917-1945 (1998) där 

hon, till skillnad från Lundmark, menar att socialdarwinismen låg till grund för 

nomadskolans utveckling. Pusch baserar sin undersökning på nomadskol-

inspektörernas årsberättelser, vilket även denna uppsats delvis grundar sig på. Utifrån 

dessa årsberättelser har hon analyserat inspektörernas attityd mot samerna, med 

frågeställningen ”[h]uruvida skymtar socialdarwinistiska och rasbiologiska 

tankegångar fram i källorna”.15 Pusch definierar begreppet socialdarwinism och menar 

att Sverige inte var beredd att acceptera allt som hade med dessa idéer att göra. Till 

exempel menade hon att ”[s]elektionismen, med vilken Darwin förklarar de olika 

arternas uppkomst,”, 16 var för slumpmässig i processen.17 Pusch menar att det var 

detta synsätt som låg till grunden för att den svenska staten bedrev en politik som 

innebar segregering av de nomadiserande samerna, samtidigt som man försökte få de 

bofasta samerna att assimileras in i det svenska samhället, eftersom de ansågs vara 

som svenskar.  

Pusch kommer fram till att Karnell, som var den första nomadskolinspektören, bara 

vid ett fåtal tillfällen hänvisade till samernas rasegenskaper. Karnell var dock mycket 

beskyddande mot samerna, vilket hon menar grundar sig i att Karnell tyckte att 

samerna var en kulturellt underlägsen ras.18 Bergström däremot, som var inspektör 

efter Karnell, visar enligt Pusch tydligast sina socialdarwinistiska tankar i sina ordval. 

Bergström hänvisar enligt Pusch ofta till kampen om överlevnad och menar att 

                                                        
14 Lundmark, 2002:16‐17 
15 Pusch, 1999:1 
16 Ibid, 1999:5 
17 Ibid, 1999:5 
18 Ibid, 1999:28 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samerna måste hålla sig till det som de i många generationer har sysslat med, 

nämligen renskötsel. Han ansåg att för att överleva måste samerna hålla sig borta från 

moderniteter.19 Pusch skriver också att inspektör Calleberg, den sista 

nomadskolinspektören i hennes undersökning, hade en för tiden ganska ny syn på 

samerna. Calleberg tyckte nämligen inte att samerna skulle hållas borta från 

moderniteter, utan att de i stället själva skulle få möjligheten att välja om de ville 

anpassa sig och leva i det moderna samhället eller fortsätta leva så som de alltid hade 

gjort. Pusch menar att denna åsikt innebar att han inte var påverkad av 

socialdarwinistiska idéer.20 

Puschs arbete har många likheter med undersökningen i denna uppsats, då även  

denna undersökning funnit spår av socialdarwinistiska tankar som hon menar finns i 

Karnells årsberättelser. Pusch har dessutom skrivit ett kapitel med rubriken Samernas 

inställning till nomadskolan,21 vilket liknar denna uppsats även om hennes avsnitt är 

mer inriktat på socialdarwinistiska tankar. Trots att denna uppsats har många likheter 

med Puschs arbete så undersöks källmaterialet i denna utifrån en ny synvinkel, då 

fokus ligger på samernas syn på nomadskolan.  

Patrik Lantto har skrivit avhandlingen Tiden börjar på nytt, en analys av samernas 

etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-195022 som följer samernas utveckling från 

1900 fram till bildandet av Svenska Samernas Riksförbund, SSR, i oktober 1950. Det 

Lantto har koncentrerat sig på är samernas etnopolitiska mobilisering, vilka 

drivkrafterna bakom denna var och hur de arbetade för att nå sina målsättningar.   

Lantto tar till viss del upp skolpolitiken som fördes gällande samerna, till exempel hur 

nomadskolan diskuterades fram för att segregera de renskötande samerna. Han 

förklarar också att denna segregering som nomadskolan var en del av berodde på 

nationalekonomiska skäl. I förslaget om hur den nya nomadskolan skulle se ut hade 

biskop Olof Bergqvist förklarat att om samebarnen fick gå i vanlig skola istället för 

nomadskolan skulle de antagligen tappa intresset för nomadlivet, då detta liv inte 

innebar samma bekvämligheter som ett bofast liv. Rennäringen skulle då gå förlorad, 

vilket skulle leda till att den svenska staten skulle förlora stora summor pengar, 
                                                        
19 Pusch, 1999:28 
20 Ibid, 1999:28 
21 Ibid, 1999:23‐24 
22 Lantto, 2000 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eftersom den mark som samerna använde inte gick att använda till annat än 

renskötsel.23  

Sten Henrysson och Johnny Flodin har skrivit Samernas skolgång till 1956 (1992)24 

och som titeln avslöjar är boken en genomgång av hur samernas skolgång har 

förändrats från de första kristna predikningarna på 1600-talet fram till 1956. Trots det 

stora tidsspannet ligger tyngden på tiden mellan 1900 och 1956, det vill säga tiden för 

utvecklingen av och införandet av nomadskolan. Dock tas även systemets brister och 

avskaffandet av nomadskolan upp. 

Trots att motståndet mot nomadskolorna var stort menar Henrysson och Flodin att det 

var tack vare nomadskolan som praktiskt taget alla samebarn gick i skolan. Innan 

nomadskolan startades var det inte många procent av de nomadiserade samernas barn 

som fick en utbildning, men nomadskolan såg till att nästan alla fick en sexårig 

skolgång. Trots detta var som sagt skolans brister mycket stora, till exempel menar 

Henrysson och Flodin att lokalerna var mycket dåliga. Speciellt i början ska 

hushållskåtor som bostäder ha varit otillfredsställande, då de ska ha varit dragiga, 

kalla och allmänt hälsovårdsfarliga. Lärarna, framförallt på lågstadiet, var bristfälligt 

utbildade, tillgången till läroböcker var begränsad i de vandrande skolorna och 

lärotiden för samerna var mycket kortare än för de svenska barnen i folkskolan.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
23 Lantto, 2000:43 
24 Henrysson & Flodin, 1992 
25 Ibid, 1992:55 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6. Bakgrund - Samernas skola före nomadskolan 

Det viktigaste för den svenska statsmakten under 1600-talet var att samerna 

konverterade från sin schamanreligion till kristendomen. Genom detta trodde 

statsmakten att den kunde få samerna att leva ett mindre flyktig liv, då de svenska 

myndigheterna var irriterade över den avsaknad av kontroll som samernas vandrande 

innebar.26 Därför byggdes det kyrkor i Lappmarken i början av 1600–talet och 

samerna fick förordningar att ta del av gudstjänsterna och att de skulle undervisas i 

och förhöras om den kristna läran.27 Det staten försökte uppnå med detta var att göra 

samerna till en del av den svenska statsmakten och det svenska samhällets kultur.  

Eftersom försök att få samer att konvertera till kristendomen gick dåligt, då samernas 

schamanreligion fortfarande dominerade, byggdes sju skolor i Lappmarken, främst i 

missionssyfte. Sex elever skulle tas in varje år vid dessa skolor och undervisas i två 

år, vilket bekostades av staten.28 Ämnena i dessa skolor var kristendom, läsning, slöjd 

och sång.  Kunskaper i skrivning och matematik ansågs kunna leda till problem i 

framtiden, så dessa ämnen valdes bort. Den huvudsakliga tanken var att de få eleverna 

som gick i dessa skolor skulle sprida den kristna läran vidare bland de andra samerna, 

men de skulle också sprida de övriga kunskaper de fått i skolan.29 Som påbyggnad på 

dessa kristna skolor utbildades de bästa av eleverna vidare, ofta hos kyrkoherden. 

Dessa elever blev efter utbildningen ofta anställda som vandrande kateketer med 

uppgift att undervisa och förhöra andra kristna samt predika den kristna läran.30 Även 

hemundervisning hade införts bland samerna. Tanken med denna undervisning var att 

föräldrarna skulle undervisa barnen i kristendom och läsning, men eftersom 

föräldrarna själva inte kunde särskilt mycket om detta gick den undervisningen 

mycket trögt.  

I början av 1800-talet ansåg den svenska stadsmakten att dessa lappskolor var 

ineffektiva och onödigt dyra. I stället gjordes en satsning på kateketskolor, vilka 

erbjöd bättre utbildning än de tidigare skolorna. Trots att de nya skolorna hade 
                                                        
26 Guttorm Kvenangen, 1996:79 
27 Henrysson & Flodin, 1992:2 
28 Ibid, 1992:3 
29 Guttorm Kvenangen, 1996:79 
30 Henrysson & Flodin, 1992:3 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utvecklats, behölls flera av de gamla skolorna. De nya kateketskolorna fick dock 

väldigt mycket kritik, vilket ledde till beslutet att återuppta de gamla lappskolorna 

igen. Dessutom bestämdes det att lappskolan nu skulle utvidgas. Alla elever skulle gå 

fem eller sex år i skolan och varje läsår skulle bestå av två terminer där varje termin 

var tre månader lång. Undervisningen skulle nu omfatta många fler elever än vad den 

tidigare hade gjort. Eftersom skolorna ofta låg långt ifrån där barnen bodde skulle 

större delen av eleverna behöva bli inackorderade under skoltiden och denna 

inackordering ansåg staten att flertalet samer skulle bekosta själva.31  

Vid sidan av dessa nyutvidgade lappskolor började missionsskolorna startas upp 

under 1830-talet. De var privata skolor som drevs av finansiering från välgörenhet. 

Missionsskolorna var liksom lappskolorna främst inriktade på att lära ut kristendom 

och läsning, men till skillnad från lappskolorna lärde missionsskolorna ut räkning och 

skrivning. På missionsskolorna gick det, förutom samer, även en del nybyggarbarn 

och barnen var inackorderade i elevhem eller hos närliggande gårdar. 

Missionsskolorna blev mycket populära bland samerna och väldigt många samebarn 

utbildades inom dem. Dock utsattes utbildningen för kritik från andra håll för att den 

gjorde samerna vana vid ett bekvämt liv i hus och det ansågs därför att den drog dem 

bort från renskötsel.32  

Utvecklingen av sameskolorna gick mycket långsammare än utvecklingen av den 

allmänna folkskolan. Folkskolan hade införts 1842 och med den allmän skolplikt för 

svenska barn med undantag av samebarn. Svenska myndigheter var bekymrade både 

över den dåliga kvalitén på sameskolorna och att det var så få samebarn som gick i 

skolan, då skolplikten inte omfattade dessa barn. Deltagandet var ofta mycket 

oregelbundet och berodde till stor del på renflyttningarna. Kateketskolorna fortsatte 

sin verksamhet, men hade nu utvecklats till att bli en allt mer vandrande skola. 

Kateketskolorna blev senare en förebild för de vandrande nomadskolarna.33 

Trots alla dessa olika varianter av utbildningar var det många samer, speciellt bland 

de nomadiserande renskötarna, som aldrig deltog i någon form av undervisning. Den 

svenska staten bestämde därför att hålla speciella vinterkurser i vissa samebyar under 

                                                        
31 Henrysson & Flodin, 1992:3‐4 
32 Ibid, 1992:4 
33 Ibid, 1992:7 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några veckor på vinterhalvåret, under den tiden på året då nomaderna var stilla. 

Vinterkurserna var relativt välanpassade för nomadernas vandrande liv, vilket också 

gjorde att de blev ganska populära och dessa kom senare att bli förebilder för de fasta 

nomadskolorna.34 

I de samiska skolorna förbättrades kvalitén på undervisningen då regeln om att enbart 

präster fick vara lärare i skolorna år 1877 avskaffades.35 Ett seminarium infördes 

utanför Jokkmokk med tanken att utbilda lärare. Till att börja med var det en ettårig 

utbildning, men den utvecklades snabbt och blev tvåårig för lärare i sameskolorna.36 

Trots antalet skolformer och de långsamma förbättringar av dem var det vid 

sekelskiftet en mycket bristfällig undervisning som bedrevs för samebarn. Omkring 

hälften av alla samer fick ingen annan undervisning än hemundervisningen, om ens 

denna. En kyrkoherde som skulle göra en husförhörsrunda år 1898 upptäckte 

nämligen att omkring 70 personer i Gällivare var analfabeter och inte hade några 

kunskaper i kristendom.37 

 

6.1 Utvecklingen av kåtaskolan 

Efter mitten av 1800-talet hade det skett en stor befolkningsökning i Lappmarken och 

denna ökning berodde främst på inflyttningen av nybyggare. Att det var en stor 

blandning av människor som då bodde i Lappmarken förde med sig att vissa samer 

blev influerade av nybyggarnas livsstil och framförallt i Västerbotten började samerna 

utveckla bofasta liv. Eftersom de samiska eleverna i missionsskolorna bodde i bofasta 

hus, och hade tillgång till de tillhörande bekvämligheterna under sin skolgång, 

började det riktas kritik mot missionskolorna redan under mitten av 1800-talet.  

Motståndare till dessa skolor hävdade att eleverna drog på sig vanor som gjorde att de 

inte ville återvända till sitt, enligt dem, egentliga liv som renskötande nomader. Det 

sades att samerna inte fick övergå till svenska yrken, utan att de i stället skulle 

fortsätta med det yrke samerna var lämpade för.  Dock ansågs att de nomadiserade 

                                                        
34 Henrysson & Flodin, 1992:10 
35 Ibid, 1992:7 
36 Ibid, 1992:10 
37 Ibid, 1992:10‐11 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samerna skulle gå i skolan, eftersom det var så få av dem som gjorde det. Samerna 

skulle alltså gå i skolan, men inte komma i kontakt med de bekvämligheter som 

skolan ansågs medföra.38 

 

6.2 Socialdarwinism 

De socialdarwinistiska tankarna, som florerade i samhället under 1800-talets andra 

hälft, grundar sig på Charles Darwins evolutionslära och har enkelt passats in på olika 

människogrupper. Det bygger på tanken att alla raser konkurrerar om jordens resurser 

och därför kommer de högre stående kulturerna att överleva, medan de lägre stående 

kommer att möta sin undergång till förmån för de högre stående civilisationerna.39 Det 

var denna tanke som gjorde att européer under 1800-talet ansåg sig ha rätt att 

kolonisera andra världsdelar och dominera andra kulturer. Om dessa kulturer inte 

kunde stå emot européerna, så var de av naturen svagare och fick ge plats åt de som 

var starkare. Dock kunde enstaka personer rädda sig själva genom att överge sitt 

levnadssätt och ansluta sig till den högre civilisationen, även om dennes kultur var 

dömd att gå under. Dessa personer genomgick då en form av miljöanpassning. 

Därefter kunde de leva vidare i den europeiska kulturen, men enbart på en nivå som 

bestämdes av deras rasegenskaper.40  

Enligt socialdarwinismen är socialpolitik skadligt för samhället. Anhängare av denna 

ideologi menar att fattiga och andra som behöver hjälp utifrån inte är anpassade till 

den miljö eller det samhälle de lever i och därför bör naturen få ha sin gång och inte 

hejda det naturliga urvalet.41  

 

 

 

 
                                                        
38 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=310835 (2008‐05‐22) 
39 Pusch, 1999:5 
40 Lundmark, 2002:15 
41 Ibid, 2002:14‐15 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6.3 Segregation och assimilation 

Kring 1870- och -80-talet kom de darwinistiska och socialdarwinistiska tankarna till 

Sverige. Dessa kom därför att ligga till grunden för skapandet av den nya nomad-

skolan. Det var en allmänt accepterad tanke att samernas framtid som folk, språk och 

kultur skulle utkonkurreras som ett resultat av den svenska kulturens framfart.42 Detta 

var något som den svenska staten absolut inte ville skulle hända, eftersom 

rennomaderna var bra på grund av nationalekonomiska skäl. Detta folk bodde och 

brukade fjällmarker som annars inte skulle användas till någonting. Om denna kultur 

skulle gå under skulle det allstå innebära ett bakslag för ekonomin. De nomadiserande 

renskötarna var också en stor turistattraktion i fjällvärlden som staten absolut inte 

ville mista. På dessa grunder lade biskop Olof Bergqvist fram ett förslag om hur den 

nya sameskolan skulle se ut. I skapandet av denna hade Bergqvist två målsättningar; 

dels att ge så god undervisning som möjligt till de nomadiserade samerna och dels att 

organisera skolan och undervisningen så att samerna inte skulle bli för bekväma och 

välja bort nomadlivet.43 Den vandrande nomadskolan skulle likna den gamla 

kateketskolan, men med den skillnaden att skolan skulle följa nomadernas flyttningar. 

Undervisningen skulle vara treårig, med 26 till 28 veckors undervisning per år. Efter 

de tre åren skulle de äldre barnen undervisas i en fast nomadskola. I den fasta skolan 

skulle eleverna gå enbart tre månader om året för att minimera risken att de skulle 

frestas av den civiliserade livsstilen när de bodde i skolhemmet, som var en form av 

hushållskåtor. Eftersom det var en så pass kort undervisningsperiod för dessa elever 

undervisades de endast i ett fåtal av de viktigaste ämnena så som innanläsning och 

kristendomskunskap.44 Dessa ämnen ansågs vara mest kompatibla med deras 

nomadiserande livsstil. Bergqvist såg gärna att barnen inackorderas hos bofasta 

släktingar eller att de bodde i en hushållskåta, som skulle byggas vid skolorna för 

detta ändamål, då de gick i den fasta nomadskolan.45 Interaktionen mellan bofasta och 

nomadiserade samer sågs som ytterligare ett hot mot den nomadiserade samekulturen 

och därför skulle nomadskolan enbart vara till för de vandrande samerna.  
                                                        
42 Henrysson & Flodin, 1992:6 
43 Lantto, 2000:42‐43 
44 Henrysson & Flodin, 1992:21 
45 Lantto, 2000:43 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Ett problem med genomförandet av nomadskolan var att det inte fanns någon riktig 

ledning. Därför tillsattes Vitalis Karnell, som tidigare hade arbetat nära biskop 

Bergqvist, som nomadskolinspektör. 46 Detta innebar att han skulle fungera som ledare 

för nomadskolan. Karnell hade varit med vid utvecklingen av nomadskolan och såg 

som sitt viktigaste bidrag i utvecklingen färdigställandet av de så kallade hushålls-

kåtorna. 

Till skillnad från de nomadiserade samerna levde de bofasta samerna ofta som 

nybyggare och en del av dessa ägnade sig både åt jordbruk och renskötsel. De kunde 

också livnära sig som jägare och fiskare. Många ansåg att detta var en mindre 

utvecklad kultur än både den svenska civilisationen och nomadkulturen och att 

bofasta samers livnärningsform inte var av värde för den civiliserade svenska staten. 

Dessa värderingar kommer till exempel från antropologen Lewis Henry Morgan, som 

gjorde en sjugradig skala över människans utveckling. Längst ner på den skalan 

befann sig vildarna, de som var jägare, fiskare och samlare, alltså vissa av de bofasta 

samiska grupperna.47 Trots teorier som denna sågs ofta de bofasta samerna som en del 

av den bofasta svenska befolkningen. Därför skulle deras barn inte delta i 

nomadskolan utan tillhöra den ordinära folkskolan eller missionsskolan.48 De bofasta 

samerna skulle assimileras in i det svenska samhället, medan de nomadiserade 

samerna skulle segregeras.49  

 

6.4 Konflikt 

När nomadskolorna inrättades framfördes också många åsikter om den. 

Diskussionerna hade börjat långt innan skolans införande, vilket innebar att den skola 

som sedan inrättades grundades på en kompromiss. Det fanns många olika grupper 

som förespråkade olika skolformer. En del ansåg att det enbart borde finnas en 

vandrande skola. I till exempel Norrbotten ansågs detta vara den mest funktionella 

skolformen då den passade de nomadiserande stammarna som bodde i området. Det 

fanns också de som enbart önskade en skola av samma typ som missionsskolan. I till 

                                                        
46 Pusch,1999:10 
47 Ibid, 1999:5‐7 
48 Lantto, 2000:43 
49 Pusch, 1999:8 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exempel Västerbotten hade många av samerna börjat överge sin vandrande livsstil och 

börjat odla jorden vid sidan av renskötseln. Därför var en fast skola, som 

missionsskolan, att föredra. Dessa olika åsikter i kombination med samernas protester 

ledde till att vissa vägrade att överhuvudtaget skicka sina barn till skolan, vilket i sin 

tur ledde till en utredning år 1915. Utredarna menade att de nomadiserade samerna 

skulle hållas kvar vid renskötseln och att deras skola därför skulle vara separerad från 

den vanliga skolan. Inackordering av nomadbarnen förespråkades och därför byggdes 

stora hushållskåtor av trä där barnen skulle bo. Detta accepterades i Norrbotten, där de 

flesta samerna bodde i tält och torvkåtor långt ifrån den fasta civilisationen. Dock var 

skillnaderna mellan samers åsikter om skolan stora. Å ena sidan fanns det de som 

ansåg att skolkåtorna var undermåliga och att tiden i skolan var alldeles för kort. Å 

andra sidan fanns det de som menade att tiden barnen skulle spendera i skolan var för 

lång och att den var belagd under fel årstid.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
50 Henrysson & Flodin, 1992:27‐28 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7. Svenska lapparnas landsmöte i Östersund 1918 

Svenska lapparnas landsmöte är på grund av olika anledningar intressant för denna 

uppsats. Enligt samernas egna protokoll var det inte ovanligt att folkgrupper höll 

opinionsmöten vid den här tiden. Innan detta möte var samerna inte en organiserad 

folkgrupp, utan deras intressen gällde deras närmsta omgivning och inte samerna som 

grupp. Mötet år 1918, tillsammans med det liknande möte samerna hade i Norge, var 

som de själva uttrycker det ”ett nytt blad till det skandinaviska lappfolkets 

historia…”.51 Samerna var nu av den åsikten att de borde samla sig för att få sina 

röster hörda och att de hade mognat och förstått nödvändigheten av en andlig och 

social lyftning.52 Denna gemensamma samling var dock inte oväntad, utan den var en 

process som hade startats av folket själva. För att en organisering av samerna skulle 

utvecklas behövde de komma till den insikt att de måste samla sig. Lapparnas 

landsmöte var ett resultat av en lång utveckling.53  

Till landsmötet i Östersund hade en inbjudan, som vände sig till alla samer i Sverige 

och Norge, skickats ut och ordningsmännen i varje lappby ombeddes att informera 

samerna i sin by om mötet och be dem närvara. De som arrangerade mötet hade även 

riktat en vädjan till Norrlandspressen att de skulle närvara vid mötet för att sedan 

kunna sprida det som sades där. Dessa inbjudningar lönade sig för deltagarantalet på 

mötet var stort. Allt som allt kom det 219 samer till mötet, 201 stycken från Sverige 

och 18 från Norge. Flest samer kom det från Jämtland, 131 stycken, av det förklarliga 

skälet att mötet hölls i Jämtland. Från Västerbotten kom det däremot bara 52 personer. 

Förhoppningen var att fler från Västerbotten skulle delta, men på grund av dåligt 

väder som hade drabbat renskötseln kunde inte fler närvara. 17 samer från Norrbotten 

tog sig till mötet och detta kan ha berott på det stora avståndet, men det kan också 

delvis berott på att föreningslivet ännu inte hade fått så stort fäste där. Det samerna 

framför allt skulle diskutera på mötet i Östersund var förslaget till en ny 

renbeteslagstiftning, skolfrågan och frågan hur de i framtiden skulle organisera sig.54 
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Ibid, 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7.1 Gustav Parks inledningstal 

Den 6:e februari 1918 höll Gustav Park det inledande talet angående skolfrågan under 

landsmötet i Östersund. Park hade tidigare varit lärare, men 1918 utbildade han sig till 

präst i Uppsala. Han hade gjort sin politiska debut i en tidningsdebatt mot 

nomadinspektör Karnell, där han hårt angripit idén om nomadskolan och dess 

kåtaundervisning. Eftersom nomadskolereformen år 1913 inte genomfördes utan 

protester från samernas sida kan Parks artiklar ses som en belysning av de samiska 

reaktionerna på nomadskolereformen, då hans åsikter ansågs vara den samlade 

ståndpunkten för den samiska folkgruppen. Av denna anledning utseddes Park år 

1918 till inledningstalare gällande skolfrågan.55  

Även om Park hade tydliga åsikter om nomadskolan så ville han ändå uttrycka sin 

tacksamhet till den svenska staten som hade ägnat mycket tid och resurser åt samerna. 

De ville inte framstå som otacksamma mot staten som hade utvecklat nomadskolan. 

Dock hade utvecklingen av skolan misslyckats, inte för att de som utvecklade den inte 

försökte göra det bästa möjliga, utan för att de hade arbetat utifrån felaktiga 

premisser, till exempel vad samerna själva hade för krav på skolan. Dessa felaktiga 

antaganden ledde till ett bristfälligt resultat.56 Nomadskolan passade inte samerna. 

Park hävdade att om nomadskolan fortsatte att etableras skulle sameras framtid och 

andliga utveckling hotas. 57 

Park och andra kritiker av nomadskolan var stora anhängare av de fasta missions-

skolorna. De ansåg det beklagligt att politikerna hade funnit så mycket negativt med 

denna skolform. De förändringar som skedde hos samerna ansågs bero på skolan och 

dess fostrande syfte.  

Park hade uppfattat regeringens beslut om nomadskolan från år 1913 som att den 

svenska staten inte ville att samerna skulle ha någon kontakt med kulturen i städerna, 

utav rädsla att samerna skulle välja det bofasta livet för dem själva. Han ansåg att 

argumenten som legat till grund för detta beslut var grundlösa påståenden och 
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57 Ibid, 1918:113 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osanningar och att de som flitigast argumenterade för dessa påståenden inte hade 

några verkliga eller övertygande bevis. Alltså var ”…en massa påståenden i olika 

variationer eller också hopfantiserade kammarteorier,”.58 Park menade att 

erfarenheten av missionsskolan och de fasta barnhemmen istället var att nomaderna 

kommit dit för att få undervisning och fostran och sedan återvänt till sina föräldrar 

och livet som nomader. Att det var på det viset bevisades genom att de som lagt fram 

andra teorier inte hade någon statistik över hur många nomader som blivit bofasta, 

vilket ansågs bero på att det inte fanns någon statistik. Ytterligare ett argument mot 

påståendet att missionsskolan skulle göra nomader bofasta var att en av de främsta 

förespråkarna av nomadskolan, nomadinspektör Karnell, i Nya Dagens Allehanda 

hade sagt att missionsskolan uppnått goda resultat hos eleverna och ”att de unga efter 

slutad skolgång gärna vänt åter till fädrens liv och yrke.”.59 Detta innebar att 

påståenden om att samerna övergav nomadlivet på grund av skolan var felaktiga. 

Samtidigt hävdade Park att barn i åldern 8-14 år sällan reflekterar över vad som är 

bäst för dem själva. De flesta barn fortsätter att leva som sina föräldrar då skolan tar 

slut och återvänder till sina gamla liv, om de så är nomader eller bofasta. Dessutom 

fanns i Arjeplog sju exempel på samiska nybyggarbarn som gått i missionsskolan 

tillsammans med nomader och som resultat av interaktionen med nomadbarn fattat 

tycke för nomadlivet och när skolan sedan tagit slut hade de barnen övergett 

nybyggarlivet för att bli nomader.60 Park ville motbevisa teorin om att missionsskolan 

minskade samernas intresse för renskötsel.61 

Även om Park inte ville att missionsskolan skulle beskyllas för att många samer 

övergav nomadlivet för att bli bofasta var det ett faktum att detta skedde. I Arjeplogs 

pastorat hade omkring 60 till 70 samer, under åren 1880 till 1918, övergivit 

nomadlivet för att i stället livnära sig på jakt och fiske. Ungefär lika många samer 

levde samtidigt kvar som nomader i samma område. Liknande siffror kan vid denna 

tid ses i ett flertal byar i andra socknar. Det som Park ansåg vara nämnvärt med detta 
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var att eleverna i Arjeplog inte hade undervisats i missionsskolan, utan i 

kateketskolor.62  

Nomadiserade samer i Arjeplog, som hade fått sin undervisning i kåtaskolor, hade till 

politikernas förskräckelse tagit till sig svenska seder. Dessutom hade det uppdagats att 

samerna hade börjat klä sig i moderna kläder och att de på många andra sätt närmade 

sig det svenska levnadssättet. Park menade att samer skulle, även om de var 

outbildade, ta intryck av civilisationen så fort de kom i kontakt med den. Det har 

nämligen varit så, ända sedan fornnordisk tid, att den svenska kulturen hade inspirerat 

den samiska kulturen. Detta kan ses både i språket, där över 600 ord lånats från 

svenskan, och i religionen, där samernas tidigare religiösa föreställningar härstammar 

från den fornnordiska mytologin. Samerna skulle komma att fortsätta att influeras av 

svenskarna och ”…denna successivt skeende kulturhistoriska process, som knappast 

några skolor eller lagparagrafer kunna förhindra.”63 skulle komma att fortgå. Därför 

kan det antas att Park kände att denna segregering var onödig, då han senare talade 

om samernas utveckling och påpekade att ”[d]e kunna möjligen fördröja den något. 

Men att helt och hållet döda den, kunna de ej.”.64 Nomadkulturen behövde värnas om, 

men segregeringen av barnen var inte en lämplig metod för att uppnå detta. Park 

menade att det var omöjligt för samerna att inte ta del av samhällsutvecklingen och att 

de skulle komma att anamma den, framför allt då den fasta befolkningen i områdena 

kring samerna vid 1920-talet översteg tiotusentalet, och ständigt ökade. Därför var det 

också självklart så att den svenska kulturens inflytande ökade i de delar av landet där 

det bodde fler svenskar och kulturen var mer utspridd. Två exempel var Jämtland och 

Västerbotten där samerna under vintrarna rörde sig hela vägen ner till kusttrakterna 

där det bodde många svenskar. Denna kontakt ledde till att dessa samer blev 

inspirerade av det bofasta livet och anammade det. Park menade att det var oförståligt 

att inte de svenska politikerna kunde se detta utan att de i stället gav skolorna skulden 

för att de överfört för mycket av det bofasta livet till samebarnen.65  

Enligt Park hade den svenska statsmakten hävdat att samer som övergått till ett bofast 

levnadssätt ofta inte klarade den typ av arbete som hörde till ett nybyggarliv. Detta på 
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grund av att de inte hade de fysiska egenskaper som krävdes för ett regelbundet och 

tungt kroppsarbete, och att samer därför ofta hamnade i fattigdom eller annat elände. 

Park hävdade dock att statens påstående var oriktigt. Han menade att det inte berodde 

på samernas fysiska egenskaper som en del av dem inte lyckades som nybyggare, 

utan att det istället berodde på att detta var ett yrke som de inte hade någon tidigare 

erfarenhet av. Han menade också att de flesta samer inte självmant valde att bli 

nybyggare utan att detta var resultatet av en tragisk händelse, som att de förlorat sina 

renar, och att de därför var tvungna att finna nya sätt att försörja sig, så som genom 

jakt, fiske och jordbruk. Det var alltså av ekonomiska skäl och inte på grund av en 

önskan att leva ett sådant liv som samer blev nybyggare.66  

 

7.1.1 Den vandrande nomadskolan 

Trots all kritik som kunde riktas mot det nya nomadskolsystemet så hade det ändå en 

del förtjänster. Till exempel gick alla samebarnen i en statligt kontrollerad skola, 

vilket var ett stort framsteg jämfört med tidigare då det var många som undslapp 

skolan. Det hade tidigare varit möjligt för föräldrar att låta sina barn vara hemma, 

utan några konsekvenser, men Park menade i sitt tal att den tiden var förbi. Vidare 

ansåg nog de flesta att det var bra att de samiska barnen lärde sig det svenska språket i 

skolan. Det var någonting de hade mycket nytta av, då de trots allt var svenska 

medborgare och som vuxna skulle komma att behöva språket, även om de använde 

samiskan när de arbetade med renarna. Park menade också att K.B. Wiklunds 

framarbetade läs- och skrivbok var någonting som hade förbättrat undervisningen för 

de samiska barnen. Wiklund tackades för att ha skrivit bra böcker till förmån för de 

samiska barnen, men också för sin inställning, då ”Wiklund i motsats till många s. k. 

lappvänner vill, att samefolket skall bli ett kunnigt, vaket och idogt nomadsläkte,”.67 

Wiklunds böcker blev hyllade av många inblandade i samernas skolfråga. Även 

Karnell hyllade dem i sina årsredovisningar, då han flera år innan den andra upplagan 

av läromedlet utkommit började förklara sin längtan efter den. 
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”Men vad hjälpa läse- och läroböcker, därest skolorna icke äro ordnade så, att barnen 

verkligen hinna och kunna inhämta det, som står i böckerna.”.68 I detta citat av Park 

visas hans åsikt om att nomadskolan hade för lite undervisningstid. Även om tiden 

framställdes på ett fördelaktigt sätt på pappret var det sällan så i verkligheten. I 

Arjeplog socken hade antalet nomadlärare innan 1918 varit fem till sex stycken och 

då skulle eleverna få mellan fem och tio veckors undervisning. Att genomföra detta 

var mycket svårt för lärarna då de ständigt fick åka mellan de olika familjerna. För att 

lösa detta problem gjordes försök att samla fler barn på samma plats, men detta utan 

vidare gott resultat. Med den nya nomadskolan skulle det i stället vara tre till fyra 

lärare i samma distrikt, men varje elev skulle ges 15 veckors undervisning om året, 

vilket innebar att en lärare arbetade inom två distrikt. Detta var något som 

framkallade stora problem för föräldrarna, då de var tvungna att lämna ifrån sig 

barnen under längre perioder för att de skulle kunna undervisas på annan plats än i 

hembyn. Det var tänkt att barnen skulle inackorderas hos släktingar eller i 

hushållskåtor. Detta nya system menade Park inte var bättre än att det där barnen gick 

i den vanliga fasta skolan. Varje lärare skulle enligt det nya systemet undervisa i fyra 

till sex byar, vilket Park trodde skulle leda till att varje elev endast skulle få omkring 

4,5-7 veckors undervisning per år. Detta ansåg han var alldeles för lite, då varje barn 

gick i skolan enbart tre eller högst fyra år och det skulle vara svårt för barnen att på 

den tiden ens lära sig det mest nödvändiga, framförallt med tanke på att all 

undervisning skedde på ett för barnen främmande språk.69 

 

7.1.2 Nomadskollärare 

Den lilla mängd undervisning som eleverna i nomadskolan fick menade Park skulle 

vara acceptabel om lärarna var seminarieutbildade. Dock visade det sig att de flesta av 

lärarna enbart var kursutbildade och detta ledde till att den undervisning eleverna fick 

inte var speciellt bra. Till stor del kan detta tänkas bero på att lönen för en 

seminarieutbildad lärare och en kursutbildad lärare var densamma, trots att 

seminarieutbildningen var längre. Park menade också ”att dessa kurser för utbildande 
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av vandrande nomadlärare äro en stor humbug.”,70 då det i praktiken inte spelade 

någon roll om läraren hade gått en seminarieutbildning eller en kursutbildning. 

Kursutbildningen var enbart på 13 månader, men utspridda över tre år. Denna 

utbildning ansåg Park alldeles för kort då lärarna under den korta tiden troligtvis inte 

lärde sig allt de behövde veta för att undervisa barnen. Deras arbete innebar ett stort 

ansvar då de både skulle fostra barnen och lära dem den teoretiska kunskap de skulle 

komma att behöva. Komminister Georg Bergfors, som var kursernas ledare och 

lärarutbildare för de nya nomadskolorna, skrev i sin bok Från bygd till vildmark 

(1917)   

”…att på så kort tid medhinna att fylla dessa luckor och dessutom bygga på med 
något nytt, så att eleverna vid sitt inträde i skolarbetet skulle fylla några uppdrivna 
anspråk på en teoretiskt och praktiskt välutrustad barnlärare, är ju mera en from 
önskan än en möjlighet.”71  

 

Park såg detta som ett erkännande att nomadskolans lärarutbildning var både för kort 

och otillräcklig. Bergfors hade vidare också skrivit att ”… jag får nöja mig, om jag 

lyckas sporra trohet och ambition hos dem i deras kall.”.72 Park menade att det var 

viktigt med lärare som kände en stor ambition, men det var knappast allt. För att 

kunna vara en god lärare behövdes också kunskaper att förmedla till barnen.73  

Det rådde stora skillnader i det antal lektionstimmar som eleverna i nomadskolorna 

läste jämfört med de svenska barnen i folkskolan. Enligt Karnell fick eleverna i 

nomadskolorna 45 veckors undervisning under tre år. Detta menade Park sällan 

överensstämde med verkligheten, då eleverna fick mindre undervisning än vad som 

sades. Det var dock stor skillnad mellan samebarnens 45 veckors undervisning och de 

69 veckors undervisning, fördelad på två år, som den vanliga folkskolan tilldelades. 

Folkskolelärarna fick ”…gno rätt så målmedvetet och energiskt, om barnen efter 

dessa två undervisningsår verkligen skola vara tillräckligt rustade att övergå till 

folkskola.”,74 vilket borde ha inneburit att nomadlärare som var sämre utbildade och 

hade kortare undervisningstid hade en svårare uppgift framför sig, då de flesta 
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dessutom var tvungna att undervisa på svenska som inte var deras modersmål. Park 

menade att det inte lades särkilt mycket vikt vid det faktum att både barn och lärare i 

nomadskolan var tvungna att fort ta till sig ett nytt språk och att detta självklart 

påverkade undervisningen.75  

 

7.1.3 Den fasta nomadskolan 

Eftersom barnen gick de tre första åren i den vandrande nomadskolan hade de knappt 

några kunskaper att bygga vidare på när de sedan började i den fasta nomadskolan, 

menade Park. Troligtvis kunde de inte läsa, och hade även bristande kunskaper i de 

andra ämnena. Förespråkare av nomadskolan påstod att barnen måste få ett godkänt 

flyttningsbetyg från den vandrande skolan innan de kunde avsluta den. Detta menade 

Park var en tanke som fungerar bra i teorin, men i praktiken var den nedslående. 

Många av lärarna var inte kvalificerade att göra denna bedömning, då de inte hade en 

fullgod utbildning.76  

När eleverna kom till den fasta nomadskolan menade Park ”att flyttlapparnas barn äro 

så gott som kemiskt rena från alla bokliga kunskaper,”.77 Detta innebar att läraren fick 

använda hela den första, och troligen också den andra terminen, till att försöka täcka 

in de kunskaper som eleverna saknade. Då eleverna gick tre månader i skolan och 

sedan hade ett uppehåll på i bästa fall 7,5 månader, men mer troligt nästan 9 månader, 

till nästa termin började så var det många elever som inte läste några skolböcker 

under den tiden. Detta innebar att när skolan väl började igen hade de glömt mycket 

av det som de tidigare hade lärt sig och hela processen började om. Resultatet blev 

därför att 13,5 månaders undervisning egentligen bestod av omkring 9 månaders 

effektiv inlärningstid, utspritt på tre år.  

”Under sådana förhållanden bli endast det, att nomadlapparnas barn efter sin avgång 
från skolan kunna – utan att så mycket förstå det – rabbla upp något stycke här och 
där ur katekesen, några berättelser ur bibliska historien, litet huvudräkning och 
skriftlig räkning med synnerligen enkla tal, förmåga att på ett knaggligt och 
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obegripligt sätt läsa innantill ur en svensk bok med enklaste normalprosa samt litet 
skrivning. Mera torde det knappt bli.”78 

 

Detta var Parks syn på den kunskap barnen tillägnade sig under sin tid i skolan. Även 

om barnen skulle ha kommit till den fasta nomadskolan med bra grundkunskaper så 

skulle det ändå ha varit näst intill omöjligt för dem att på den korta tid undervisningen 

pågick lära sig allt inom de olika ämnena. I den vanliga folkskolan läste barnen sju 

eller åtta år vilket gav de eleverna bättre kunskaper. I folkskolorna fanns inte heller 

det problemet att undervisningen skedde på ett främmande språk.79  

1918 svarade förespråkare av nomadskolan på kritik mot denna genom att förklara att 

den byggde på och var mycket lik vinterkurserna som var omtyckta av många samer.80 

Park menade dock att han personligen inte var bekant med dessa vinterkurser och av 

den anledningen kunde han inte kan yttra sig om detta. Han svarade istället genom att 

säga att vinterkurserna var populära bland de absolut nordligaste samerna och 

tillägger ”[m]en jag har dock fått den bestämda uppfattningen, att lapparna däruppe 

äro synnerligen okunniga, bortkomna och okultiverade,”.81 Denna uppfattning grundar 

sig på ett yttrande av en lapp från Juckasjärvi, som under mötet sade att de nordliga 

samerna var mycket okunniga i jämförelse med de sydliga samerna.  

 

7.1.4 Hushållskåtorna 

Hushållskåtorna var den underligaste och mest beklagliga frågan inom nomadskolan, 

enligt Park. När nomadskolan skapades bestämdes det att nomadbarnen som 

undervisades i skolorna skulle bo i kåtor. Dessa, som var skapade av Karnell och 

ritade av arkitekter, skulle byggas av papp och torv och skulle innehålla en kamin som 

skulle värma upp utrymmet. I övrigt skulle de utrustas som samernas egna kåtor med 

risgolv, renhudar och liknande. Park ansåg att dessa kåtor var en god idé om det var 

så att barnen skulle ligga ute i vildmarken eller i byar med enbart samer som också 

bor i kåtor. Dock var det en helt annan sak då de låg i kyrko- eller bondbyar med 
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uteslutande svensk eller finsk befolkning, vilket ofta var fallet. De kunde också sättas 

upp vid landsvägen eller vid någon av bygdens skolor för svenska barn.82 Park 

menade att i och med detta blev de samiska barnen en form av experiment ”som vore 

de några märkvärdiga växt- eller djurbiologiska företeelser.”.83 Eftersom kåtan ansågs 

vara en vildmarksbostad skulle den finnas i vildmarken, för om den sattes upp på en 

civiliserad plats skapades genast stor kontrast. Detta resulterade i en negativ känsla 

hos barnen, då de kunde se på ena sidan byn civilisationens hus och på andra sidan 

vildmarkens nomader i torvkåtor. Följden av detta blev att ortens barn kom att se ner 

på kåtornas befolkning. Skälls- och glåpord var vanliga problem som samebarnen fick 

handskas med och de kom ofta att hamna i slagsmål med barnen från de andra 

skolorna. Lokalbefolkningen ansåg det med stor sannolikhet vara en söndagsutflykt 

att åka och titta på kåtornas invånare, med en föraktfull inställning som tydde på att 

de såg på dessa människor som om de vore djur. ”Alltså skulle vi få många Skansen-

spektakel även i våra lappmarker. Men det borde verkligen räcka till med det, som 

finns i Stockholm.”,84 menade Park. Detta satte stora spår hos barnen och även om de 

hade stora ambitioner i skolan skulle omständigheter som dessa troligtvis hejda dem. 

Barnen kom också att reflektera över sin ställning som nomader, då folk ständigt såg 

ner på dem, samt börja undra vad de tillhörde för egendomligt och föraktat släkte, 

som den fasta befolkningen verkade tycka var så underligt. Park hävdade att barnen 

kom att skämmas över att vara samer. Resultatet av detta menade Park skulle kunna 

bli att övergav sina liv som nomader. 

”Har man förut mången gång med orätt klandrat missionsskolor och andra fasta 
skolor, för att de tagit »lappen ur lappen», så finns det – synes det mig – verkligen 
skäl att beträffande de nu anordnade fasta nomadskolor göra detta.”85 
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7.2 Röster från mötet i Östersund 

Efter att Park hade hållit sitt anförande var det många av samerna på mötet som 

delade med sig av sina personliga åsikter om och erfarenheter av nomadskolan. 

Gemensamt för de flesta deltagarna var att det var många som höll med om det som 

Park hade sagt om skolan och hur den skulle kunna förändras. Nomadskolinspektör 

Karnell kunde inte längre förneka att det var många av samerna i dessa områden som 

inte ställde sig positiva till den nya skolan. Hans svar på detta var ”…att om lapparna 

nu finge välja fritt, de skulle om fem år ha slutat med att ha sina barn i skolan.”.86  

En av de första att yttra sig efter Parks tal var Karin Stenberg, lärarinna från 

Arvidsjaur. Hon menade och hoppades att hon en dag fick komma ifrån 

kåtaskolsystemet, eftersom undervisning i kåtor aldrig kunde bli densamma som 

undervisning i en riktig skola. Anledningarna var flera, dels de ogynnsamma 

förhållandena och dels bristen på material, då det inte fanns samma mängd som i en 

vanlig fast skola. 87 Dessutom ansåg Stenberg att det var beklagligt att vem som helst 

kunde söka arbete som nomadskollärare. Ett exempel var Ester Blenda Nordström, 

som kommit att bli lärare ”…endast för att bevista en »friluftsteater»,”.88  

Hans Fjellstedt var ytterligare en person som uttryckte sin åsikt. Han ansåg att den 

nya nomadskolan i Håkafot, som Karnell hade varit med om att inköpa, var 

otillfredsställande och placerats farligt nära den allmänna vägen. Dessutom sades 

själva byggnaden vara i miserabelt skick. ”»Den saknade sålunda grund, väggarna 

kunde petas sönder med penna och hade stora springor, ingen dörr kunde stängas 

o.s.v.»”.89 På detta svarade Karnell att det var samerna själva som hade valt platsen 

för den nya skolbyggnaden, men inget svar gavs på påståendet om kåtans dåliga 

skick. Som svar på Karnells uttalande om kåtans placering menade Christoffer 

Andersson ”att det dock icke varit på lapparnas önskemål som den förlagts dit, där 

den nu ligger.”.90 Till detta ville Thuuri tillägga att ”[k]åtorna rökte och voro 
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obekväma.”.91 Senare lade också samme talare till att denne önskade att samerna fick 

bättre skolor för sina barn och framförde sitt stora tack till Park som kämpade för 

samernas vilja i denna fråga.92   

Hans Magnus Nilsson från Vilhelmina höll med Thuuri och menade att samerna 

borde få sätta sina barn i den skola de själva tyckte var lämpligast och motsvarade de 

kunskapskrav som föräldrarna ställde. Han ville kraftigt opponera sig mot det nya 

kåtaskolsystemet som han menade inte kunde motsvara någons kunskapskrav.93 Erik 

Larsson, också från Vilhelmina, ställde sig liksom föregående talare kritisk till det nya 

tvångssystemet som hade införts samtidigt som nomadskolan. Polisen hade getts 

befogenheter att hämta barn som inte hade kommit till skolan av egen vilja och föra 

dem dit, varpå fadern fick betala kostanden för detta. E. Larsson berättade en anekdot 

från sin hemtrakt om en far som hade fört sin son till missionsskolan, då den var 

närmast. Detta hade inte gått för sig och en polisman hade kommit och tagit sonen till 

närmsta nomadskolan som låg omkring 25 mil bort. Fadern fick betala för både sonen 

och polismannens resa. Detta ansåg E. Larsson vara löjligt och med detta som 

motivering ville han att hela nomadskolsystemet skulle försvinna.94  

Näste talare, Jon Larsson, menade att det behövde bli ett slut på bristen på kunskap 

bland samerna och att de därför borde få en välfungerande skola, men han ville inte 

ha en kåtaskola som låg vid de bofasta svenskarna. På grund av samernas lägre 

bildning och att de var tvungna att bo bredvid svenskarna såg svenskarna på dem som 

djur och han menade att svenskarna dessutom uppförde sig därefter. J. Larsson 

berättade att han och hans son hade varit vid en turistort när en kvinna hade sprungit 

fram och börjat riva i deras kläder ”…för att se efter om lapparne använde skjortor 

som andra människor.”.95 J. Larsson undrade, efter att han hade berättat denna 

anekdot, hur en svensk kvinna skulle ha reagerat om han som turist skulle ha sprungit 

fram till henne och av samma anledning slitit i hennes kläder.96  
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Det var speciellt många av mötesdeltagarna som höll med Park om hans åsikter om 

missionsskolan och att föräldrarna själva skulle få välja skolform för sina barn. Till 

exempel tyckte Anna Klemetsson att de skulle ”»få välja efter smak»”97, då hon 

menade att samerna som andra människor hade en vilja att sträva uppåt, men att 

denna möjlighet blev begränsad eftersom nomadskolan inte ställde tillräckligt höga 

krav på kunskap. Klemetsson hade själv gått i en missionsskola, men var inte, som 

den svenska staten hävdade, en sämre renskötare för det.98  

 Carl Jonas Andersson från Tärna hade ett liknande inlägg som föregående talare. Han 

förstod sig inte på den svenska statens samepolitik eller dess motiveringar för 

nomadskolan. Efter sin skolgång hade Andersson, som själv var uppvuxen i ett bofast 

hem, blivit grovarbetare och dessutom fullgjort sin värnplikt, men i vuxen ålder hade 

han vänt det bofasta livet ryggen för att bli en nomadiserad renskötare och detta var 

någonting han tänkte fortsätta med.99 Andersson menade därför att samerna borde få 

den undervisning som gavs i missionsskolan, då denna var bättre än den i 

nomadskolan och då den enligt honom inte var ett hot mot samernas kultur. ”Vid 

eventuell röstning komme han att rösta för att missionsskolan återfås åt lapska barn i 

skolans förutvarande form.”.100  

J. P. Elfström från Östersund delade de föregående talarnas åsikter. Han hade själv 

gått i missionsskolan och ansåg att det var förskräckligt att samerna hade blivit av 

med rätten att kunna välja att placera sina barn i den skolan. Det var många med 

honom som gått i missionsskolan men sedan återvänt till nomadlivet för att bli 

framstående renskötare. Elfström menade att det var tack vare den goda utbildningen 

som de hade kunnat bli så skickliga renskötare, då den hade gjort dem mycket 

kunniga inom området. Därför var det enligt honom ett misstag att påstå att 

missionsskolan gjorde samerna bofasta och menade att den nya kåtaskolan särade på 

samebarnen och de svenska barnen, vilket ledde till att ett klassmärke sattes på de 

samiska barnen.101 
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Nomadskolinspektör Karnell framhöll att ”[l]apparna utgjorde nämligen icke någon 

bevillning till staten och kunde därför inte begära att få alla sina önskemål 

tillgodosedda.”,102 Dock trodde han att den svenska staten, som ville göra så mycket 

som möjligt för att samerna skulle få den bästa möjliga undervisningen, skulle bevilja 

samernas önskemål om att deras barn skulle få gå i missionsskolan, om detta var 

ekonomiskt rimligt. Karnell var övertygad om att den svenska staten skulle vara villig 

att bemöta önskemålen så länge samerna tog sin del av ansvaret angående de 

ekonomiska utgifterna. 103  

Polisens rätt att tvångsskjutsa barnen till skolan om de inte kom självmant och sedan 

begära föräldrarna på den ekonomiska ersättningen, såg Karnell som något mycket 

otäckt, men menade att detta var ett nödvändigt ont. ”Men då nu faktiskt motsträviga 

och envetna lappar funnes, som inte ville skicka sina barn i nomadskolorna, hade det 

ansetts nödvändigt anlita länsmannens hjälp för att hämta barnen.”.104 

Kand. Tomasson svarade på Karnells uttalanden rörande skattefrågan, som han 

menade var en brist på argument då Karnell hade ”…angripit lapparna i deras 

ömmaste punkt,”.105 Han menade att samerna var de enda i denna landsända som 

betalade skatt, då de än så länge var de enda som bodde där. Dessutom var den skatt 

som de betalade i vissa fall väldigt hög och Tomasson menade att strävan hos 

samerna även på denna punkt var att behandlas jämställt med den svenska 

befolkningen.106  

 

7.3 Förändringar som samerna ville uppnå 

Samerna beslutade efter landsmötet att de skulle enas under ett uttalande, i vilket de 

menade att samerna måste få en skola med tillräcklig undervisning så att deras andliga 

och kulturella utveckling inte skulle stagnera, för om den gjorde det skulle deras 

kultur försvinna.107 Därför lade mötesdeltagarna fram några punkter, som de ville 

                                                        
102 Svenska lapparnas landsmöte, 1918:29 
103 Ibid, 1918:29‐30 
104 Ibid, 1918:30 
105 Ibid, 1918:30 
106 Ibid, 1918:30 
107 Ibid, 1918:33 



  35 

skulle fungera som grund när skolan skulle anordnas för de samiska barnen. Dessa 

punkter, som Park hade gett förslag till i sitt anförande, enades deltagarna på mötet 

senare om. De punkter Park hade tagit upp hade också kompletterats med ytterligare 

två punkter (se bilaga 1). 

Att sätta upp punkter som dessa, menade samerna själva, var det enda sättet att skapa 

skolor som var tillfredsställande för deras barn. Undervisningstiden i nomadskolan 

ansågs vara för kort och att uppförandet av hushållskåtor i de svenska byarna ”göra 

våra barn till etnografiska kuriositeter eller till föremål för okynniga bypojkars råheter 

i både ord och gärning.”.108 Samerna ansåg det inte heller möjligt att mötas halvägs i 

denna fråga för att staten då enbart skulle ta bort hushållskåtorna. Erfarenheten visade 

att det inte gick att inackordera de samiska barnen tillsammans med de svenska 

barnen, så ingenting skulle ha varit vunnet med en sådan ändring.   

Samerna hade varit eniga i sammanställandet av alla punkterna, förutom punkt 

nummer två, den om vandrande nomadskolan (se bilaga 2). Eric Larsson med flera, 

vände sig mot Parks förslag och menade att den borde behållas tills vidare, men trots 

deras synpunkter och det andra förslaget höll Park fast vid den kortare formuleringen. 

Han försökte dessutom övertala de övriga samerna att det kortare förslaget var bättre. 

Detta ledde till en omröstning där Parks kortare förslag vann med 88 röster mot 

Larssons förslag som fick 82 röster.109 

 

7.3.1 Reaktioner efter landsmötet  

Det förekom inte några offentliga rektioner på landsmötet. Däremot lämnade Holm, 

lappfogde i Norrbotten, in sina åsikter om mötet i en skrivelse till landshövdingen i 

länet. Där uttrycker han bland annat en del kritik mot Parks anförande och samernas 

entusiasm för hans åsikter. Holm ansåg nämligen att det var märkligt att samerna var 

beredda att avveckla ett helt skolsystem efter bara ett år, ett system som i praktiken 

inte ens var helt genomfört än. Därför borde skolformen prövas i ytterligare några år 

innan den utvärderas och innan det bestäms om den bör bytas ut eller ej. Däremot 
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delade Holm Parks och samernas åsikter gällande hushållskåtorna. Han höll med om 

att det inte var rätt att barnen skulle tvingas bo i dessa kåtor när de gick i den fasta 

nomadskolan. Det var mycket troligt att barnen kunde bli utsatta för mycket obehag 

och bli en ofrivillig turistattraktion.110  

 

7.4 Samefolkets Egen Tidning 

I Samefolkets Egen Tidning från år 1919 återfinns en artikel som var en uppföljning 

av Lapparnas landsmöte i Östersund 1918 och en vädjan till samerna bakom skriften 

att översätta mötets protokoll till finska, eftersom samerna i nordligaste Sverige var så 

illa skolade i det svenska språket. Artikelförfattaren menade att trots alla fina ord om 

att samerna ska förena sig som en samegrupp hade ingenting tytt på en sådan 

utveckling.111 Han menade också att de hade misslyckats med att sprida budskapet 

från mötet till nordligaste Norrbotten, då samerna där inte talade svenska. ”Huru i 

allvärldens namn skall man bära sig åt för att bringa någon upplysning och andlig 

odling bland sameh i de nordligare delarna av Norrbotten?”,112 frågade sig skribenten. 

Han ansåg att samerna där behövde en mer ordentlig skolning så att de skulle kunna ta 

del av föreningslivet, för som det såg ut då skulle det ta ytterligare tio år innan alla 

ungdomarna där lär sig svenska. 

I samma nummer hade även Gustav Park skrivit en artikel angående hushållskåtorna, 

som han menade var en dödsstöt mot samerna. I artikeln står det att alla samer säkert 

skulle bli mycket glada om statsmakten insåg olämpligheten med nomadskolan och 

att den borde bytas mot en mer fungerade skola. Han menade att nomadskolan ska ha 

varit ett försök att skapa en skola enbart för de nomadiserade samebarnen, vilket 

tidigare hade gett dåliga resultat, och att även om försök gjordes att omstrukturera 

nomadskolan skulle inte heller detta ha stora framtidsutsikter, då det som behövs är en 

ny skolform. Detta, menade Park borde inte skjutas upp längre för ju förr det görs 

desto bättre och tillade att det är för samebarnens bästa, som far illa av att bo i de 

underliga hushållskåtorna. I dessa kan de inte känna sig hemma utan tvingas bo i 
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vantrevnad, då de ständigt blir påhoppade av svenskarna. På grund av kåtornas 

närvaro i den annars svenska miljön sticker de och barnen ut så att byns invånare 

anser att kåtans invånare är ”…icke som likvärdiga människor utan snarare som 

vildar.”,113 vilka de anser sig kunna behandla precis som de behagar. Park menade 

också att eleverna i nomadskolorna blev sedda som museiföremål, vilka ortens 

befolkning går för att beskåda när de har lite tid att fördriva. Det var inte heller 

ovanligt att det kommer turister till hushållskåtorna för att beskåda hur samebarnen 

såg ut. Dessa människor, som säkert var mycket förnuftiga, förlorade allt folkvett när 

de betraktade nomadbarnen. Därför menade Park att det var mycket förståligt att 

barnen for illa av detta.114  

 

7.5 Vitalis Karnells årsberättelser  

Många av samerna var som tidigare nämnts missnöjda. De ansåg att deras barn togs 

ifrån dem då de var tvungna att gå i skolan, som dessutom ansågs onödig för dem. 

Detta var något som nomadskolinspektören i sitt arbete konfronterades med. Den 

första nomadskolinspektören, Vitalis Karnell, beskrev problemet med samernas 

tredska, deras motstånd, mot skolan. Han såg det som en av sina uppgifter som 

nomadskolinspektör att övervinna motståndet.115  

Karnell skrev årligen rapporter där han beskrev hur arbetet i skolorna hade gått. I 

dessa rapporter beskrev han, utifrån sin egen synvinkel, samernas reaktion på det nya 

skolsystemet. 

 

7.5.1 Samernas reaktion enligt nomadskolinspektörens årsberättelser 

Karnell beskrev i sin första årsberättelse det han hade uppfattat var den generella 

bilden hos de vandrande samerna av skolandet så som det hade varit innan 

nomadskolan inrättades. Han hävdade ganska tydligt att skolan inte var så uppskattad 

och skrev att ”icke en lapp på tio skulle ägna en tanke åt att föra sitt barn till någon 
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byskola på bestämd tid eller vilja offra tid och pängar på att föra barnet den långa 

vägen till denna skola.”.116 Detta tyder på att den samegrupp som Karnell talat med 

var nomader och renskötare, som var inställda på att deras barn också skulle bli det en 

dag. Därför menade föräldrarna att det var onödigt att avvara barnens tid med renarna 

för att de skulle gå i skolan. De ansåg antagligen inte heller att de kunskaper som 

barnen gavs möjlighet att tillägna sig kunde vara till någon nytta, då de som 

renskötare troligtvis inte skulle ha någon användning för av dessa.  

Karnell beskrev vidare samernas skolgång i Jämtland vid tiden innan inrättandet av 

nomadskolan 1917. Skolan började vanligtvis i september och vid den tiden på året 

var det inte många av de nomadiserade samebarnen som kom till skolan. Då Karnell 

talade med de nomadiserade samiska föräldrarna fann han att de inte brukade sätta 

sina barn i skolan förrän de var 10-12 år gamla.117 Karnell menade att ett av de största 

problemen med detta var att när barnen väl kom till skolan, ibland mitt i terminen, 

varken kunde eller ville läraren tillägna dessa barn någon speciell uppmärksamhet. 

Därför fick dessa barn klara sig så gott de kunde, vilket inte var så bra då de låg långt 

efter de andra barnen. Karnell menade att missionsskolan i första hand var till för de 

bofasta barnen som bodde i byarna, i andra hand för de fattiga och bofasta samernas 

barn och först i tredje hand för de vandrande samernas barn. Eftersom skolan inte var 

inriktad på att undervisa nomadbarn var inte heller ämnena anpassade för dem. Detta 

medförde i sin tur att föräldrarna tyckte att skolan inte mötte barnens behov. Därför 

hamnade skolan i en nedåtgående spiral. Karnell menade att ”[l]apparnas levnadsätt 

såväl som hela deras läggning och karaktär gör det icke möjligt för dem att inpassa sig 

i ett skolväsende, som är ordnat såsom de bofastas,”.118 Han fann istället att den nya 

nomadskolan var ett måste för att få en bra undervisning för nomadbarnen och att den 

nya skolformen var betydligt bättre än den tidigare eftersom det aldrig blev någon 

riktig ordning på samernas utbildning innan nomadskolans införande.119  

Karnell hävdade att de som satte sig emot den nya nomadskolan ofta föredrog dess 

föregångare, missionsskolan, och att motståndarna var personer som hade blivit 

undervisade i missionsskolan tillsammans med böndernas barn. Motståndare till 
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nomadskolan hävdade att missionsskolan inte var ett hot mot den renskötande 

kulturen, då de menade att barnen återvände till sina familjer för att återuppta 

nomadlivet efter att de har gått i missionsskolan. Karnell fann dock att detta inte var 

fallet. I Västerbotten fanns det starkast motstånd mot nomadskolorna och det var 

också där som de nomadiserade renskötarna hade blivit färre, då samerna ville bli 

bofasta efter att de hade avslutat missionsskolan och de gjorde därför försök att 

blanda renskötsel med jordbruk. Karnell hade väntat sig att ett motstånd mot 

nomadskolorna skulle komma från samerna och han ansåg det förståeligt att det 

största motståndet kom från de samer som hade börjat överge den vandrande 

renkulturen.120 I den första årsrapporten hävdade Karnell att oavsett hur lagar gällande 

samerna utformades så var de missnöjda och de kände sig ofta felaktigt behandlande. 

Samerna skulle helst ha varit fulkomligt fria från lagar och förordningar, även om det 

skulle leda till deras undergång.121  

 

7.5.2 Samernas tredska 

Den nya skolstadgan möttes av delade känslor, men dock var det så att större delen av 

samerna accepterade den. Eftersom den vandrande nomadskolan var inriktad på att 

förbereda de samiska barnen på ett liv som renskötare och nomader blev den mer 

accepterad i Norrbotten än i Västerbotten och Jämtland. Nomadskolinspektör Karnell, 

som starkt kände av detta missnöje, visade i sin årsrapport från 1918 att omkring 20% 

av barnen inte kom till skolan på grund av föräldrarnas tredska, deras motstånd.122 

Karnell uppgav dock en anledning som skiljde sig från samernas egen åsikt om varför 

nomadskolorna inte var lika populära i Västerbotten som i andra län. Han hävdade att 

det berodde på att samerna där inte bodde i stora lappbyar eller kolonier som i 

Norrbotten, utan att det där bodde en eller högst två familjer per fjäll. Egentligen 

skulle skolan ha vandrat mellan dessa familjer eller små byar, men eftersom 

elevantalet blev så litet skulle det ha varit opraktiskt och ingenting skulle ha kunnat 

uträttas. Skolan fick istället installera dess kåta vid den familj som hade flest barn och 

så fick de andra barnen inackorderas hos någon familj där eller i en hushållskåta. 
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Karnell fann att detta var bättre än att lärarna ständigt skulle vandra runt.123 Dock 

delades inte denna uppfattning av samerna, då de inte såg skillnaden mellan att 

inackordera barnen i en grannby eller i en fast skola. 

En av anledningarna till samernas motstånd mot de vandrande nomadskolorna var att 

de i vissa fall själva fick bistå med lokal och ved för uppvärmning av den. De var 

också i vissa fall tvungna att betala 50 öre per dag för att ha sina barn i nomadskolan. 

Karnell menade att föräldrarna ofta föredrog missionsskolan för att all undervisning 

där var gratis. Barnen hade dessutom fått kläder och mat i dessa skolor. Att 

föräldrarna nu behövde betala för skolan menade Karnell var en av anledningarna till 

deras protester och att det var därför de menade att något sådant ”vilja de icke vara 

med om.”.124 Dock hävdade han att det var ett billigt pris för den undervisning som 

nomadskolan gav och att samerna motsade sig själva då de under möten med honom 

medgav att de var villiga att betala för skolundervisningen, så som andra svenska 

medborgare. Karnell ansåg att samerna inte kunde tillåtas att slippa undan 

betalningen. I sin årsrapport skrev han att ”man gagnar icke lappen med att lämna 

honom allt.”.125 

Karnell förklarade i sin första årsberättelse att han inte bara mötte motstånd och 

illvilja mot det nya skolsystemet. Då han besökte Jämtlands län för att hålla möte med 

samerna om nomadskolan och informera dem om den nya skollagen var han inställd 

på att möta mycket motstånd, vilket han menade ofta berodde på att samerna inte hade 

förstått innebörden av de nya lagarna. Denna gång var det dock så att när Karnell 

hade förklarat lagarna kring skolan var majoriteten av samerna positivt inställda till 

den. Under ett möte ska en äldre man ha rest sig upp och fört allas talan då han sade 

att om staten hade gjort så mycket för samerna så vore det nu deras skyldighet att göra 

vad de kunde tillbaka.126  

Trots att motståndet mot nomadskolan var störst hos samerna i Västerbotten hade 

deras åsikter inte spritt sig till Jämtland och Norrbotten och enligt Karnell skulle de 

antagligen inte heller komma att göra det. Han antog att tredskan även i Västerbotten 

skulle komma att minska i framtiden, då han redan hade sett tecken på detta. Ett sätt 
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att minska föräldrarnas motstånd och förhindra missförstånd skulle vara att etablera 

ett bättre samarbete med dem. 

År 1917 var det en stor mängd barn som var frånvarnade från nomadskolorna. Till 

exempel var det enbart nio elever av 21 som var närvarande i den fasta skolan i 

Västerbotten. Den givna motiveringen till deras frånvaro var uppgiven under rubriken 

annan anledning, vilket i Karnells rapporter betydde att föräldrarna tredskades. Vissa 

av barnen hölls borta från alla skolor, men en stor del fick i stället för att gå i 

nomadskolan delta i missionsskolan eller andra fasta skolor. De elever som väl kom 

till skolan fick betala en stor utgift för sin undervisning, då det var dåligt med tillgång 

till inackordering och mat. De samer som inte var nöjda med skolan klagade på allt de 

kunde komma på menade Karnell och om de inte fann några brister så klagade de på 

maten.127     

Karnell visade tydligt vad han ansåg om samerna och deras mottagande av och 

reaktion på nomadskolan. ”Enär alla Sveriges lappar hittills varit bortskämda och icke 

behövt bära några bördor utan fått allt gratis, särskilt i skolhänseende, anse de sig nu 

misshandlande, om någon liten börda nu pålägges dem.”.128 Karnell beskrev också de 

besvär som lärarna stött på då de hade mött de samer som inte ville ha skolorna. Det 

hade hänt att lärare hade kommit till en sameby där de skulle hålla undervisning och 

ingenting hade förberetts åt dem, att de knappt hade haft någonstans att sova om 

nätterna. Därför ansåg Karnell att alla samer som skulle stå för kåta och ved till 

undervisningen men inte gjorde detta istället skulle vara tvungna att betala en summa 

pengar så att staten kunde bistå med detta.129 

I sin andra årsrapport från 1918 försökte Karnell förklara sin svåra uppgift om att få 

samerna att gå i skolan då han skrev att ”huru föga benägna lapparna äro att 

regelbundet sätta sina barn i skola, eller att besvära sig och göra någon liten 

uppoffring för sina barns skolgång,”.130 Han fann antagligen att det var mycket svårt 

att administrera och samordna nomadskolorna samt att detta arbete inte fick någon 

uppskattning av samerna. Detta ledde till att konflikten handlade om åsiktsskillnader. 

Karnell menade att dessa samer inte förstod varför deras barn skulle gå i skolan eller 
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varför de skulle behöva lära sig läsa och skriva. Föräldrarna själva hade klarat 

renskötaryrket bra utan att kunna läsa och skriva. De ansåg att det var konstigt och 

oförståeligt att barnen skulle skickas iväg till nomadskolan den tid då de egentligen 

behövdes hemma. När samerna också fick börja betala för detta och i vissa fall låta 

barnen gå flera mil för att komma till skolan blev det för mycket.131 Denna konflikt 

handlade till stor del om problem med kommunikationen mellan skolan och samer, då 

de hade olika uppfattningar om hur den skulle vara utformad.  

Karnell ansåg att ett av problemen med nomadskolan var att den hade blivit 

förlöjligad. Under 1918 hade det till exempel i tidningarna berättats om en samepojke 

som hade rymt från en lappby i södra Vilhelmina och sedan jagats av myndigheterna 

genom skogar och över fjäll. De som jagade honom hade som mål att föra tillbaka 

honom till den nomadskola från vilken han hade rymt, men jakten drog ut så mycket 

på tiden att när de äntligen fick tag på honom så var terminen slut. Myndigheterna såg 

denna händelse som ett hån mot skolan, som ansågs vara hård och opraktisk. Karnell 

hävdade dock att problemet låg hos gossens far som, när skolan hade kommit till hans 

by, hade skickat bort sin son till en skola längre ner i landet.132  

Ett annat exempel kom från en sameby i Västerbotten där det var bestämt att en 

lärarinna skulle undervisa tre nomadiserande samebarn. Samerna, som i denna by inte 

var positivt inställda till nomadskolan, såg hellre att deras barn gick en annan skola. 

När lärarinnan kom till byn blev hon bortmotad av föräldrar som påstod att de inte 

hade några barn. Sanningen var den att föräldrarna i byn hade adopterat bort sina barn 

till släktingar som var bofasta bönder för att barnen skulle kunna gå i den vanliga 

missionsskolan. Denna typ av företeelse var ganska vanligt förekommande bland 

samer i Västerbotten.133 Under 1918 hade flera familjer hållit sina barn hemma från 

skolan. Det fanns 23 skolpliktiga elever detta år som skulle gå i den fasta 

nomadskolan, men av dessa 23 var det enbart 14 stycken som dök upp.134 Karnell 

hävdade att samerna meddelade nomadskolan att de var bofasta så att barnen istället 

fick gå i byskolan eller i missionsskolan, men när de blev kallade till värnplikts-

mönstring förklarade samma samer att de var nomadiserade och att de av denna 
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anledning inte kunde delta i mönstringen. Renskötande samer var nämligen befriade 

från värnplikt.135 

På grund av mycket protester mot nomadskolan från de nomadiserade samerna i 

Arjeplog höll nomadskolinspektör Karnell ett möte med de berörda. I det mötet 

protesterade samerna mot skolan och att de inte hade möjlighet att själva välja vilken 

typ av skola deras barn skulle gå i. Karnell hade förståelse för detta och därför 

bestämdes det att de föräldrar som ville att deras barn skulle gå i en annan skola än 

nomadskolan skulle få möjlighet att genomföra ett byte efter egen ekonomi. Dock 

blev folk oroliga över hur det skulle bli med antalet platser på de andra skolorna om 

alla föräldrar ville sätta sina elever på samma skola, men efter att de hade tagit 

ställning till detta visade det sig dock att det inte var så många som ville att deras barn 

skulle byta skola. Det var främst nybyggare och bofasta samer som ville gå i 

missionsskolorna.  Enbart två av de nomadiserade samerna hade skrivit på papprena 

om att förflytta sina barn till någon annan skola. Dock var en av dessa två en gammal 

änka som inte visste vad hon hade skrivit under. Det var incidenter som denna som 

fick Karnell att tro att samerna klagade mest för klagandets skull. Han trodde dock 

inte att detta skulle tyda på en förbättrad inställning hos samerna gentemot 

nomadskolorna, utan att det var mer ett bevis på hur ombytliga de nomadiserade 

samerna var.136  

Anledningen till att samiska barn skulle bo i och ha sin undervisning i torv- och 

tältkåtor var att de inte skulle vänja sig vid att bo i hus, då det kunde få dem att inte 

vilja flytta tillbaka till fjällen när skolan var slut. Även fast Karnell var en 

förespråkare av nomadskolor och hushållskåtor så motsatte han sig det tidigare 

nämnda argumentet. Han berättar om nomadiserade samer från till exempel 

Jukkasjärvi kyrkby och Soppero by som ofta brukade bo hos någon bonde under de 

strängaste vintrarna för att de sökte vinterkvarter. Detta var en stor fördel för bonden, 

då samerna till exempel ofta lagade kött och gjorde extra till denne. Ibland kunde 

bonden till och med få en slaktad ren eller åtminstone få köpa den väldigt billigt som 

tack för gästfriheten. Dessa vintrar innebar att samernas familjer fick bo inomhus i 

timrade hus och vänja sig vid bekvämligheterna där, utan att de ändrade sin livsstil. 
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Karnell menade att barnen bevisligen redan var bekanta med det bofasta levnadssättet. 

Dock blev samerna negativt inställda till nomadskolan och hushållskåtorna för att de 

tyckte att de inte hade det bra där. Han menade också att det var denna negativa 

inställning till skolan och skolans bostäder som fick samerna att påstå att de blev 

sjuka där, trots att de inte verkligen blev det. Dock hävdade Karnell att det inte skulle 

bli bättre om samebarnen tilläts bo i hus under terminerna, utan att deras föräldrar då 

skulle hitta någonting annat att protestera mot. Han trodde nämligen att det enda de 

själva ville var att bo hos bönderna som de gjort tidigare och att de skulle komma att 

protestera mot allt, hur bra det än var.137  
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8. Slutsatser 

Efter att ha studerat källmaterialet bör detta återkopplas till de huvudsakliga 

frågeställningarna, varav den första handlade om samernas reaktion på den nya 

nomadskolan.  

Samerna reagerade starkt på nomadskolan. Eftersom skolfrågan var en av de tre stora 

punkterna på Lapparnas landsmöte i Östersund är det tydligt att detta var en 

kontroversiell fråga och något som många av samerna hade synpunkter om. Många av 

dem samlade sig i denna fråga, då de bland annat skrev de fem punkter som beskriver 

vad de vill se för ändringar i skolan. Under mötet var det inte enbart politiker och 

föräldrar som yttrade sig inom skolfrågan. Många av deltagarna hade på ett eller annat 

sätt blivit påverkade av skolan och delade med sig av historier och anekdoter om 

nomadskolan. I stort sett alla som yttrade sig argumenterade för ett avskaffande av 

den vandrande nomadskolan eller för en ändring i lagen om missionsskolan och 

folkskolor, så att samebarnen skulle få gå där. Att så mycket tid lades ner under ett så 

stort och unikt möte var en stark reaktion mot den nya skolan. Att samerna dessutom 

enades om att de ville avskaffa den, redan innan skolan blivit ordentligt införd, kan 

också ses som ett tecken på en stark vilja att se en förändring. Dessutom fanns en stor 

artikel med i det första numret av Samefolkets Egen Tidning, efter den uppstartats 

igen år 1919, som handlade om hushållskåtorna och dess nackdelar framfördes av 

Park, som var författare av artikeln. Att en artikel om denna fråga publiceras i det 

första numret innebär att diskussionen om nomadskolan var viktig för samerna.    

Även genom att studera nomadinspektör Karnells årsrapporter är det möjligt att 

upptäcka en stark reaktion från samernas sida mot nomadskolan. Där återfinns 

berättelser om hur enstaka familjer och individer reagerade mot skolan, till exempel 

den berättelsen om pojken från södra Vilhelmina som av flera anledningar hade rymt 

från skolan och sedan lyckats hålla sig gömd så länge att när polisen väl fångade 

honom var terminen slut. I Karnells årsrapporter finns även exempel på nomadbyar 

som gömde sina barn när den vandrande nomadläraren kom, för att de skulle kunna 

mota bort denne, med förklaringen att det inte fanns några barn i byn.  
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Gällande den andra frågeställningen, vad samerna tyckte om nomadskolorna, är det 

svårt att finna ett entydigt svar, och det har visat sig att denna fråga är sammanflätad 

med den tredje frågeställningen, vad det möjligtvis fanns för skillnader mellan de 

åsikter som framkom på Lapparnas landsmöte i Östersund 1918 och de reaktioner 

som Karnell mötte i skolorna. 

Samer, huvudsakligen från Jämtland och Västerbotten, och med Park i spetsen, hade 

samlats vid mötet i Östersund, därför att de ansåg att nomadskolan inte var 

tillfredsställande. Att samerna ansåg sig vara ett folk som behövde samma kunskaper 

som den svenska befolkningen och därför behövde en likvärdig skola med längre 

terminer och högre krav kan ses som en av anledningarna till samernas missnöje med 

nomadskolan. De ville istället för nomadskola ha en fast skola med samma 

kunskapskrav på lärare och elever som den svenska folkskolan. Det är klart märkbart 

att samerna värnade om sin framtid och var rädda för att bli isolerade från den övriga 

befolkningen. Troligtvis var de också oroliga för att deras kultur skulle stagnera, 

medan resten av världen utvecklades i ett högt tempo. I de punkter som samerna 

tillsammans skrev ner under landsmötet i Östersund är det tydligt att samerna ville 

avskaffa den vandrande nomadskolan och i stället enbart ha en fast nomadskola som 

var i klass med folkskolan.  

Den svenska statens mål med nomadskolan, att samefolket skulle förbli nomader, 

misslyckades till viss del. Denna skolform, som skulle vara ett sätt att hålla samerna 

utanför samhället, gjorde istället det omvända, då samerna samlade sig kring frågan 

och använde sig av moderna metoder, så som landsmötet och den samiska tidningen, 

för att få sina röster hörda. Dessutom innebar detta att samerna blev mer influerade av 

den svenska kulturen då allt fler lärde sig svenska.  

Det är tydligt att de nordliga samerna, som Karnell ofta hänvisar till, var mer positivt 

inställda till den vandrande nomadskolan än de sydligare samerna som föredrog de 

fasta skolorna. En anledning till detta kan ha varit att de sydliga samerna bodde 

närmare civilisationen än de nordliga och att de därför redan hade börjat utveckla 

bofasta liv i hus. Det är möjligt att de därför såg skolundervisning i kåtor som att ta ett 

steg tillbaka i den kulturella utvecklingen. Dock passade den vandrande nomadskolan 

samerna i norra Sverige som fortfarande rörde sig mycket. Det är klart att denna 
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skolform skapades för att möta de vandrande samernas behov, och inte de sydliga 

samernas, vilket ledde till att den blev mer omtyckt i norra Sverige. 

Den generella bilden som framträder ur källorna är att samerna i norr skulle varit 

okultiverade, och ointresserade av att bli kultiverade då de inte ville utbilda sig. De 

skulle ha föredragit den vandrande nomadskolan då den passade med deras 

kringvandrande liv, men när de skulle sätta barnen i den fasta nomadskolan föredrog 

de helt enkelt den som var närmast, oavsett vad det var för typ av skola. De sydligare 

samerna såg sig dock som svenskar och ville därför ha en skola som liknade den 

svenska folkskolan. Därför ville de ha bort den vandrande nomadskolan till förmån 

för den fasta och byta hushållskåtorna mot elevhem i riktiga hus. 

Karnell hänvisade i sina årsrapporter ofta till de nordliga samerna, som sades ha ett 

mindre intresse av organisationsfrågorna, vilket ledde till att de inte närvarade vid 

mötet i Östersund och att deras åsikter därför inte hördes där. Dock menade Park och 

en skribent på Samefolkets Egen Tidning, att samer i norr ansåg att nomadskolan var 

undermålig och att de gärna skulle vilja få en mer avancerad skola för att de ansåg att 

det behövdes.138   

Att Karnell och Park funnit så olika åsikter bland de nordliga samerna tyder på att 

skillnaderna mellan samernas åsikter om nomadskolan kanske inte var så stora som 

det sades. Det var uppenbarligen så att alla nordsamer inte var enade i frågan om 

nomadskolan. De stora skillnaderna som Karnell och Park fann kan helt enkelt ha 

berott på att de hade olika intressen och ville därför betona olika synpunkter.  Att 

folket inte fick en nyanserad bild av samernas uppfattning av nomadskolan, utan 

förseddes med de tidigare nämnda personers utvalda material, kan ha varit en av 

anledningarna till att nomadskolan blev så uppmärksammad och att diskussionen 

kring den framställdes som fientlig. 

Även om det rådde meningsskiljaktigheter kring nomadskolan var samerna överens 

angående dessa. I samtliga källor har det getts en entydig bild av samernas åsikt om 

hushållskåtorna. De ansågs vara förnedrande bostäder. Park, och många samer, 

menade att det var skol- och hushållskåtornas udda utseende som gjorde att många ur 

den lokala befolkningen, och även turister, samlades runt dessa bostäder för att  

                                                        
138 Samefolkets Egen Tidning, 1919:2‐3 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betrakta barnen som om de vore museiföremål. Trots denna behandling som 

samebarnen utsattes för och deras föräldrars protester envisades staten med att ha kvar 

hushållskåtorna. En av anledningarna bakom detta beslut kan ha varit att staten var 

påverkad av de socialdarwinistiska idéerna som florerade i samhället. Tanken att det 

svenska samhället var ett hot mot den samiska kulturen fick staten att försöka stärka 

den stereotypiska bilden av nomadiserade samers levnadssätt. 
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9. Sammanfattning 

I frågan om nomadskolan var myndigheternas åsikt tydlig och den generellt skildrade, 

medan samernas åsikter många gånger hamnade i skymundan. Av denna anledning 

har målet med denna uppsats varit att sprida ljus över samernas åsikter om införandet 

av nomadskolan 1917 och den diskussion som fördes om den fram till 1919.  

Underlag för denna undersökning har varit mötesprotokollet från Lapparnas 

landsmöte i Östersund 1918, ett unikt möte då det var det första mötet av detta slag i 

Sverige. På det mötet var skolfrågan en av de tre viktigaste punkterna, vilket innebär 

att det finns ett stort källmaterial. Framför allt hade inledningstalaren Gustav Park 

mycket att säga om nomadskolan och han hade samernas stöd. Park påpekade inte 

bara brister med skolformen utan tog även upp hur skolan borde förändras. Efter 

Parks inledningstal var det en allmän diskussion kring skolfrågan, där samerna var 

överens om att nomadskolan måste avvecklas till förmån för skolor med fasta skolhus. 

Samerna hade reagerat starkt mot den nya nomadskolan, då de tyckte att den var 

otillräcklig och att dess hushållskåtor var förnedrande för deras barn. 

Intressant att undersöka var också om det som samerna framförde på mötet 

överensstämde med vad nomadskolinspektör Karnell mötte då han besökte skolorna. 

Den bild av samernas åsikter som Karnell gav i sina årsrapporter, vilka han skrev 

under sina tre år som nomadskolinspektör, stämde delvis överens med det som 

samerna sade på mötet i Östersund. I Västerbotten och Jämtland var dessa likheter 

tydligast, då samerna där gjorde stort motstånd och föräldrarna vägrade att skicka sina 

barn till nomadskolan. 1918 var det 20% av samebarnen som inte kom till 

nomadskolan. Karnell ger dock en bild av Norrbotten som den del av Sverige där 

vissa av samerna var ganska nöjda med denna skolform och då framförallt den 

vandrande nomadskolan som passade bra överens med deras flyttningar. 

Det var dock så att diskussionen kring denna fråga och samernas åsikter var mer 

nyanserade än den förenklade bild som har framlagts av Park och Karnell. 

 

 

 



  50 

 

10.1 Källor och litteratur 

Landsarkivet i Härnösand 

- Rikets nomadskolors arkiv, DIV:1. Liggare, inspektörsberättelser, Karnell, Vitalis, 

1917 

- Rikets nomadskolors arkiv, DIV:1. Liggare, inspektörsberättelser, Karnell, Vitalis, 

1918 

- Rikets nomadskolors arkiv, DIV:1. Liggare, inspektörsberättelser, Karnell, Vitalis, 

1919 

 

Tryckta källor 

Samefolkets Egen Tidning, 1919, nr1 

”Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918” Uppsala, 

Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, 1918 

 

Litteratur 

Guttorm Kvenangen, Per, ”Samrnas Historia” Jokkmook, Ykkös Offset, 1996 

Henrysson, Sten och Flodin, Johnny ”Samernas skolgång till 1956” Umeå, 

Forskningsarkivet vid Umeå universitet, 1992 

Lantto, Patrik, ”Tiden börjar på nytt, en analys av samernas etnopolitiska 

mobilisering i Sverige 1900-1950” Umeå, Grafikerna i Kungälv AB, 2000  

Lundmark, Lennart, ””Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm” Svenska statens 

samepolitik i rasismens tidevarv ” Umeå, Norrlands universitetsförlag, 2002 

Lundmark, Lennart, 1998, Så länge vi har marker. Samerna och staten under 650 år, 

Stockholm, Rabén Prisma, 1998  



  51 

 

 

Lundmark, Lennart, ”Uppbörd, utarmning, utveckling: det samiska fångstsamhällets 

övergång till rennomadism i Lule lappmark” Lund: Arkiv för studier i 

arbetarrörelsens historia, 1982  

 

Pusch, Simone, ”Nomadskolor och socialdarwinism 1917-1945” Umeå, 

Forskningsarkivet vid Umeå universitet, 1999, (elektronisk utgåva) 

 

Internet 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=310835 (2008-05-22)  

http://www.sapmi.se/ssr/ssr50/link_3.html (2008-05-16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  52 

 

Bilaga 1. 

”För att våra barn må kunna få tillräcklig undervisning och fostran och därmed den 

andliga utrustning, de i den närvarande tiden med dess rika och hastiga 

kulturutveckling i lappmarkerna så nödvändigt behöva, därest de ej skola gå sin 

undergång till mötes, synes oss vara av behovet påkallat:”139 

1. ”att missionsskolorna och barnhemmen, som genom sin grundliga 

undervisning och kristligt sedliga fostran hittills utfört ett mycket 

välsignelserikt och därför av oss synnerligen uppskattat arbete för lappfolkets 

andliga förkovran och utveckling, även hädanefter må få, utan något som helst 

hinder från statens sida, stå öppna för nomadbarn, som hellre vilja inhämta 

sina skolkunskaper i dessa än statsskolorna.  

2. att den vandrande nomadskolan så vitt möjligt är, helt och hållet avskaffas, 

enär denna icke synes oss motsvara sitt ändamål. 

3. att de fasta nomadskolorna förvandlas till ordentliga barnhem, där 

nomadbarnen få bo i riktiga bostäder och motsvara där de få en 4-årig 

undervisning och fostran, men som äro förlagda så nära fjällen som möjligt av 

lapska lärarekrafter med seminarieutbildning.  

4. Vidare vilja lapparne uttala sin stora tacksamhet för de uppoffringar, som 

svenska staten gjort och gör för lapparnes upplysning och fostran. Men anse 

vi, att de principer, som stadsmakten nu följa vid skolväsendets organisation, 

äro felaktiga och ej ägnade att skapa ett för lappfolket tillfredställande 

undervisningsväsende. 

5. Slutligen villa lapparne uttala sin villighet att efter samma grunder som andra 

medborgare ekonomiskt bidraga till utgifterna för sitt skolväsen under villkor, 

att detta ordnas i enlighet med mötets ovan gjorda uttalanden.”140  

 

                                                        
139 Svenska lapparnas landsmöte, 1918:33 
140 Ibid, 1918:33 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Bilaga 2. 

2. ”Att den vandrande nomadskolan, så vitt möjligt är, helt och hållet avskaffas, 

enär denna, både vad skollokaler, undervisningstid och lärarkrafter, med 

alldeles otillräcklig såväl teoretisk som praktisk utbildning, beträffar är 

synnerligen odugliga för sin krävande uppgift, som är mycket svårare att lösa, 

som nomadbarn skola undervisas på ett för dem främmande språk: 

svenskan.”141 
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